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12.–13. října
Českomoravský odborový 
svaz pracovníků školství, 
Odborový zväz pracovníkov 
školství vedy na Slovensku 
a MAKRO-METRO uspořá-
daly Mezinárodní konferen-
ci k 70. výročí školních jíde-
len. Záštitu nad slavnostní 
konferencí převzala minis-
terstva školství obou zemí.

13. října
V Berouně proběhla volební 
konference OROS Beroun. 
Následující den byla 
v Benešově.

14. října
V Praze proběhne jednání 
republikového výboru 
profesní sekce výchovně 
vzdělávacích zařízení. 
Hlavním bodem programu 
bude příprava volební 
konference.

Přidáno dostanou od listopadu všichni .........................................................5
Seznamovací kurz aneb Spolužákem za tři dny .............................................7
Minimální mzda a zaručená mzda ................................................................8

„Žiješ, tak se nezapomeň smát. Až budeš umírat, leda si škytneš.“ Ukrajinské přísloví

Odstartoval 23. ročník ankety Zlatý Ámos
Minulý týden slavnostně odstartoval 23. ročník 
populární ankety o  nejoblíbenějšího učitele Zlatý 
Ámos 2016. „Naše anketa začíná tradičně na Svě-
tový den učitelů a  vrcholí koncem března, kdy si 
připomínáme narození Jana Amose Komenského,“ 
říká ředitel ankety Slávek Hrzal.

„Ankety Zlatý Ámos si 
velmi vážím, znám ji 

dlouho jako občan a je mi ctí, 
že ji mohu podpořit jako mi-
nistryně školství,“ uvedla na 
adresu ankety Kateřina Vala-
chová a dodala: „Nejvíc se mi 
na ní líbí, že jde o  propojení 
dětí a učitelů, protože o tom je 
vzdělávání a o tom by mělo být 
i naše školství.“

Zatím poslední korunovaná 
Zlatá Ámoska Hana Pacíková 
z  Holešova vzpomínala na to, 
co jí a jejím studentům anketa 
přinesla: „Nikdy dříve jsem nic 

podobného nezažila. 
Od začátku jsem si 
připadala, že se 
vyskytuji v  ně-
čem nadpři-
rozeném. Má 
práce získala 
ocenění, o  ja-
kém se mi dříve 
ani nesnilo. Vztah 
se studenty a  jejich 
rodiči získal nový rozměr, který 
se velice těžko popisuje. Přála 
bych tento prožitek každému 
učiteli, který je toho hoden.“

Žáci základních a  středních 

škol tedy nyní mohou nomi-
novat své oblíbené kantory 
na titul Zlatý Ámos. Do on-
-line přihlášky, kterou najdete 
na www.zlatyamos.cz, je po-
třeba napsat stručnou cha-
rakteristiku oblíbeného uči-

tele, popsat jednu spo-
lečně prožitou pří-

hodu a  připo-
jit naskenovaný 
formulář s pod-
pisy sta osob, 
které s  nomi-
nací souhlasí.
V  lednu 

a  únoru proběh-
nou regionální kola. 

V nich musí žáci před porotou 
vtipně a  originálně vysvětlit, 
proč svou učitelku nebo učitele 
nominovali.

Kdo zvládne regionální kolo, 

postoupí do semifinále, ve kte-
rém se rozhodne o šestici kan-
didátů na titul Zlatý Ámos. 
A ve finálovém klání pak bude 
jasno, kdo od Hany Pacíkové 
převezme korunu a  žezlo nej-
oblíbenějšího učitele České 
republiky.

Jak už se stalo v  posled-
ních ročnících tradicí, Ámosů 
bude koncem března příštího 
roku víc. Tradičně dospělá po-
rota vybere Zlatého Ámose, 
dětská porota zvolí Dětského 
Ámose a prostřednictvím SMS 
může každý ovlivnit nositele ti-
tulu Ámos Sympaťák. Kromě 
toho ministerstvo školství 
ocení Ámose češtináře, ČEZ, 
zlatý partner ankety, vybere 
Ámose fyzikáře a  Unipetrol, 
stříbrný partner, pak Ámose 
 chemikáře. dta
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Českému školství nyní kraluje Hana Pacíková z Vyšší policej-
ní školy a Střední policejní školy MV v Holešově. Komu pře-
dá korunu a žezlo Zlatého Ámose?

Jako v bondovce si připa-
dala stále usměvavá Zlatá 
Ámoska, stejně jako  mi-
nistryně školství, mládeže 
a tělovýchovy.

Výstřelem konfet odstartovala Hana Pacíková nový ročník 
ankety o nejoblíbenějšího učitele, do níž mohou žáci nomi-
novat své učitele až do konce prosince.

V rámci ankety se vo-
lí i Ámos Sympaťák. 
Letos se jím stal  Jiří 
Janovský z  Nučic, 
kterému naši čtená-
ři poslali nejvíce SMS 
zpráv.

Patronát nad 23. ročníkem 
ankety Zlatý Ámos 2016 
přijala ministryně školství 
Kateřina Valachová.

Slavnostního zahájení se zúčastnila řada hostů. Nechyběly 
mezi nimi ani loňské finalistky Bohumila Janovská z Ústí nad 
Labem a Barbora Holasová ze Spálova.

Českomoravský odborový svaz  pracovníků 
školství je dlouholetým partnerem ankety. 
Na snímku jeho předseda František Dobšík se 
 Zlatou Ámoskou 2015.

Předsedou poroty je od samého začátku 
 MUDr. Jan Cimický. Na snímku se Zlatou 
Ámoskou 2014 Ivankou Hájkovou z Gymnázia 
Jiřího Wolkera Prostějov.

Zahájení ankety Zlatý Ámos naším objektivem
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Výběr školy
Už po 22. měli žáci 
základních škol a jejich 
rodiče možnost navštívit 
přehlídku středních 
škol, kterou pořádá 
Úřad práce v Ústí nad 
Orlicí. Akce se zúčastnili 
zástupci středních škol 
a učilišť i zaměstnavatelé 
z Orlickoústecka. 
Obdobnou akci uspořádali 
také v Hodoníně. kb

Metodika výuky
Asociace učitelů občanské 
výchovy připravila pro 
základní školy dvě metodiky 
výuky o uprchlících. 
Žáci prvního stupně se 
seznámí s pojmy uprchlík 
a emigrace. Starší žáci 
se nad problematikou 
pod vedením učitele 
mají zamýšlet hlouběji. 
Všechny materiály jsou 
volně přístupné na webu 
Občankáři.cz. čtk

Ekologický Oskar
Posedmé se letos dočkaly 
ocenění nejlepší české 
projekty, které pomáhají 
chránit životní prostředí 
a šetřit energie. Vítězem 

soutěže se v hlasování 
veřejnosti stalo vzdělávací 
centrum TEREZA. To 
organizuje ekologické 
projekty pro žáky 
základních a středních škol.

pd

Historie v Etiopii
Plzeňská filozofická fakulta 
otevřela na univerzitě 
v Addis Abebě tříměsíční 
výstavu československo-
etiopských vztahů ve 
20. století. Katedra 
blízkovýchodních studií 
ukazuje na 26 panelech 
široké spektrum vztahů 
mezi oběma zeměmi. Cílem 
výstavy je upozornit na naše 
unikátní vzájemné 
vztahy.                  čtk

Zápisník

těž hl á í

„Prosím, nešlo by to bez prověrky, paní profesorko? Vždyť na Hradě to taky bez ní už pár let „Prosím, nešlo by to bez prověrky, paní profesorko? Vždyť na Hradě to taky bez ní už pár let 
bez problémů funguje!“bez problémů funguje!“
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Zahraniční studenti přinášejí miliardu pro stát
Zahraniční studenti na čes-

kých vysokých školách díky 
své útratě přinášejí do stát-
ního rozpočtu asi miliardu ko-
run ročně. Jde o  částku, kte-
rou od nich stát vybere na dani 
z přidané hodnoty. Vyplývá to 
z odhadů uvedených v analýze 

projektu Kredo. Desítky tisíc 
zahraničních studentů, kteří 
v  roce 2014 působili na čes-
kých vysokých školách, podle 
odhadů mohly utratit za svůj 
pobyt v  součtu 4,5 miliardy 
korun ročně.

V roce 2014 na tuzemských 

veřejných vysokých školách 
studovalo 35 663 zahranič-
ních studentů.

Analýza dokazuje, že přitáh-
nout více cizinců na tuzemské 
univerzity je také v ekonomic-
kém zájmu České republiky.

čtk

Kurzy by měly mít víc praxe a specializaci
Nejvhodnější formou vzdě-

lávání asistentů peda-
goga jsou podle odborníků 
akreditované kurzy. Ve srov-
nání s  těmi dosavadními by 
ale měly obsahovat více prak-
tických ukázek a  specializo-
vat se na konkrétní druh han-
dicapu, s nímž se asistent se-
tká při své práci. Doporu-
čuje to analýza, která vznikla 

v  projektu Systémová pod-
pora inkluzivního vzdělávání. 
Právě vzdělávání se podle ní 
jeví jako jedna z  nejproble-
matičtějších oblastí spojených 
s profesí asistentů pedagoga.

V současných kurzech po-
strádali asistenti zejména 
více praxe a konkrétních uká-
zek uplatňování jednotlivých 
opatření při práci s  žákem. 

Poměrně velké skupině také 
chyběly podrobnější infor-
mace ze speciální pedagogiky 
a psychologie. Na obecný zá-
kladní kurz by měl podle ab-
solventů navazovat kurz spe-
cializační, zaměřený podle 
budoucího uplatnění asis-
tentů. Velká pozornost by 
měla být věnována komuni-
kaci s učitelem i rodinou. čtk

Žáci poznávají taje statistiky
V českých školách odstarto-

valo třetí minisčítání. Žáci 
čtvrtých až devátých tříd zá-
kladních škol a nižších ročníků 
víceletých gymnázií v něm od-
povídají na dvě desítky otázek 
a  zároveň se učí pracovat se 
statistikou. Tentokrát v dotaz-
níku vyplňují například nejob-
líbenější předmět, kdy dostali 

první mobil nebo jak by nalo-
žili s  tisícikorunou. Průběžné 
výsledky jsou na webu Čes-
kého statistického úřadu. Čas 
na vyplňování dotazníků mají 
školy do 13. listopadu.

Mezi žáky zatím v  oblíbe-
nosti předmětu vítězí tělocvik, 
prozatím ho uvedlo 27,3 pro-
centa dětí. Až s odstupem za 

ním je informatika s  11 pro-
centy. Tělocvik vede ve vět-
šině krajů, nejraději ho mají 
žáci v  Pardubickém kraji. Ve 
Středočeském a Karlovarském 
ovšem žebříček vede matema-
tika a  v  Libereckém informa-
tika. Důvodem velké oblíbe-
nosti těchto předmětů je pře-
devším „skvělý učitel“. čtk
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Začaly oblastní volební konference odborového svazu
Mezi prvními byli odboráři z Brna a nejbližšího oko-
lí. Svou volební konferenci pojali slavnostně, neboť 
letos Českomoravský odborový svaz pracovníků 
školství slaví 25 let. A  tak nechybělo pěvecké vy-
stoupení žákovského sboru ani vzpomínání na to, 
co odborový svaz prožil.

Práci odborářů z  Brněn-
ska za uplynulé čtyři roky 

zhodnotil předseda OROS Petr 
Holánek. Oblastní rada se sou-
středila na pracovněprávní po-
radenství a na pomoc zá-
kladním organizacím 
odborového svazu 
při řešení sporů 
se zaměstnava-
teli a  při kolek-
tivním vyjedná-
vání. Velkou po-
zornost věnovala 
i  vzdělávacím akcím, 
ať už k uplatňování pracov-
ního práva, k  problematice 
rozpočtů škol, fondu kultur-
ních a sociálních potřeb, bez-
pečnosti a  ochrany zdraví při 
práci apod. Nechyběly ani ja-
zykové kurzy a výbornou ode-

zvu měl i  projekt věnovaný 
prevenci násilí ve školách na 
jižní Moravě.

Oblastní rada zorganizo-
vala i tři výjezdní zasedání pro 

předsedy základních or-
ganizací, kde odbo-

ráři získali řadu in-
formací o  novin-
kách ve školské 
legislativě i  pra-
covním právu 

a  zároveň měli 
možnost vyměnit si 

zkušenosti ze své  od-
borářské práce.
A to nebylo zdaleka všechno. 

Nesmíme zapomenout ani na 
kulturní akce, zájezdy po celé 
České republice i do zahraničí, 
návštěvy divadel, společná set-
kávání seniorů a další.

O aktuálních problémech 
hovořil František Dobšík, před-
seda ČMOS pracovníků škol-
ství, který mimochodem dříve 
pracoval jako předseda OROS 
právě v  Brně. Delegáty kon-
ference seznámil se záměrem 
vlády zvednout od 1. listopadu 
platy všech zaměstnanců ve-
řejné správy, tedy i pedagogic-
kých a  nepedagogických pra-
covníků, v průměru o  tři pro-
centa. Odborům se poda-
řilo prosadit i  zvýšení povin-
ného odvodu zaměstnavatelů 
do FKSP na 1,5 procenta z ob-

jemu prostředků na platy s cí-
lem podpořit sociální dialog. 
Další témata se týkala napří-
klad reformy financování re-
gionálního školství, společ-
ného vzdělávání žáků v  hlav-
ním vzdělávacím proudu, sni-
žování úvazků ředitelů, ale 
i  potřeby vzniku sekce mla-
dých odborářů.

Delegáti konference zvo-
lili členy oblastní rady a  re-
vizní komise. Předsedou OROS 
Brno a  Brno-venkov se opět 
stal Petr Holánek.

Karla TONDLOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Sekce středních škol je pro jednokolové přijímací zkoušky
Dva stěžejní body středoškolského vzdělávání, ná-
stup na střední školu a její ukončení, byly i hlavními 
tématy jednání republikového výboru profesní sek-
ce středních škol.

Sekce středních škol od-
borového svazu pracovní-

ků školství dlouhodobě usilu-
je o to, aby se součástí přijíma-
cího řízení ke studiu zakonče-
nému maturitní zkouškou sta-
ly jednotné přijímací zkouš-
ky povinné pro všechny školy. 
Vládní návrh novely školského 
zákona, která by tuto proble-
matiku měla upravit, je již ve 
Sněmovně.

Členové výboru diskutovali 
o  tom, zda v návrhu obsažené 
dvoukolové přijímací řízení ne-
ní zbytečným stresováním dě-
tí a  zároveň velkou organizač-
ní a  administrativní zátěží pro 
střední školy. Ministerstvo škol-
ství chce ale tímto krokem dát 

šanci těm, kterým se první ko-
lo z  jakéhokoliv důvodu nepo-
vede. Pro přijetí na střední školu 
by měly být rozhodující vždy ty 
lepší výsledky. Důležité také bu-
de, jakou váhu v přijímacím říze-
ní budou povinné testy mít. Sek-
ce středních škol podporuje ná-
zor, že by to mělo být z padesá-

ti procent. Školy tak budou mít 
dostatečný prostor pro uplatně-
ní svých vlastních kritérií.

Hostem jednání výboru by-
la Markéta Seidlová, místo-
předsedkyně ČMOS pracovní-
ků školství, která členy výboru 
seznámila s dalšími aktuálními 
problémy. „Připravuje se nová 
varianta kariérního systému,“ 
uvedla. „Vzhledem k řadě zá-
važných připomínek bude pů-
vodní záměr upraven, uvažuje 
se například místo čtyřstupňo-

vého systému o třístupňovém. 
My v  každém případě prosa-
zujeme, aby kariérní systém 
byl nejen dobře připraven, ale 
i dobře zafinancován, to je pro 
nás velmi důležité.“

Republikový výbor sekce 
reagoval také na rozhodnu-
tí vlády o  zvýšení platů od 1. 
listopadu. Přivítal, že se narov-
nává tarifní tabulka, že přidá-
no dostanou všichni a  že dí-
ky 6. platovému stupni si nej-
víc polepší právě nejzkušeněj-
ší učitelé. Odborový svaz bu-
de pečlivě sledovat, zda se ob-
jem prostředků na platy v příš-
tím roce zvedne skutečně o tři 
procenta. Výsledky za letošní 
rok totiž naznačují, že slibo-
vaných 3,5 procenta pro rok 
2015 nakonec do peněženek 
pedagogů nedoputovalo, ne-
boť se z nich hradily tzv. nové 
výkony. Karla TONDLOVÁ
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Všichni učitelé dostanou od listopadu přidáno, nikoliv však stejně
Zajistit vyšší platy učitelům, zrušit propouštění uči-
telů na dobu prázdnin, více podporovat sport dětí 
a  mládeže, dostat do škol více psychologů a  so-
ciálních pracovníků, to a mnohé další slibovala při 
svém nástupu do funkce ministryně školství Kateři-
na Valachová.

Čtyři měsíce jejího půso-
bení na ministerstvu škol-

ství jsou pryč, a tak je možná 
na místě zjistit, co se jí za tu 
dobu podařilo. Z našeho výčtu 
hned několik položek. Přede-
vším byla schválena novela zá-
kona o pedagogických pracov-
nících, která zavádí minimální 
délku trvání pracovního po-
měru pedagogického pracov-
níka nejméně na 12 měsíců, 
dále by nově měly sportovní 
kluby a  tělovýchovné jednoty 
dostávat dotace z  programu 
Organizace sportu ve sportov-
ních klubech přímo z minister-
stva školství, nikoliv prostřed-
nictvím velkých klubů. Mělo 
by se tak zajistit, že všechny 
peníze doputují přímo k mlá-
deži. V neposlední řadě budou 
od listopadu zvýšeny platy za-
městnanců školství.

Od letošního 1. listopadu se 
nezvýší platy jen ve školství, 
ale v celé veřejné správě, a to 
o  tři procenta. Celé navýšení 
půjde do tarifních platů. 
Zatímco navýšení 
platů ve veřejné 
správě bude 
rovnoměrné 
ve všech pla-
tových stup-
ních, u peda-
gogů to tak 
nebude. Peda-
gogičtí pracov-
níci totiž mají vlastní 
tabulku, která na rozdíl od 
ostatních zaměstnanců ve-
řejné správy včetně nepeda-
gogů má pouze pět platových 
stupňů. Tedy doposud. Od 
1.  listopadu se tabulka mění, 
nově se rozšiřuje na šest pla-
tových stupňů. Tato změna, 

podle slov ministryně škol-
ství, částečně napravuje de-
formace z  let 2011 a  2012 
a  umožňuje lépe ocenit uči-
tele s dlouholetou praxí, tzn. 
praxí nad 27 let.

Nová tabulka sice do ur-
čité míry odstraňuje defor-
mace z předchozích let, to ale 
s sebou nese i nerovnoměrné 
přidání v  jednotlivých plato-

vých stupních v  9. až 12. 
platové třídě. Na roz-

díl od ostatních za-
městnanců ve-
řejné správy ne-
dostanou všichni 
pedagogové při-
dáno stejně. 

V průměru se je-
jich platy zved-

nou o 3,3 procenta, 
někdo však na své pro-

sincové výplatní pásce najde 
o  1  500 korun více, jiný jen 
o  330 korun. Záleží na délce 
praxe a platové třídě.

Méně si tentokrát polepší 
učitelé s  kratší délkou praxe 
a  nižší platovou třídou. Tady 
je ale nutné připomenout, že 

právě učitelé zařazení v  prv-
ním stupni v 9. platové třídě si 
od ledna 2011 polepšili téměř 
o osm tisíc korun, jejich kole-
gové ze základních škol zařa-
zení v  prvním stupni 11. pla-
tové třídy pouze o pět tisíc, ve 
12. platové třídě s  nižší než 
šestiletou praxí o čtyři tisíce.

S  narůstajícím počtem let 
praxe se sice tyto rozdíly ne-
patrně snižovaly, nikoliv však 
úměrně praxi. Například uči-
tel s 27letou praxí zařazený ve 
12. platové třídě si polepšil od 
ledna 2011 zhruba o 300 ko-
run, jeho kolega v  9. platové 
třídě se stejnou délkou praxe 
o 2 500 korun.

Letošní listopad přinese ve 
srovnání s  rokem 2011 opak. 
Nejvíce si polepší pedagogové 
ve vyšší platové třídě s dlouho-
letou praxí, nejméně ti, kteří 
vyučují krátce. Platy se ale 
zvýší všem. Tedy v případě, že 
ministerstvo školství na toto 
navýšení školám peníze po-
šle. Ministerstvo školství tvrdí, 
že ano.

Olga ŠEDIVÁ
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Neoficiální platová tabulka pro nepedagogy platná od 1. listopadu 2015

PS PLZP
Platová třída

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 do 1 roku 6 990 7 590 8 220 8 910 9 670 10 490 11 380 12 340 13 380 14 530 15 760 17 090 18 520 20 100 21 830 23 670

2 do 2 let 7 250 7 860 8 530 9 250 10 030 10 880 11 800 12 800 13 900 15 070 16 360 17 740 19 240 20 870 22 650 24 560

3 do 4 let 7 520 8 160 8 860 9 600 10 430 11 290 12 250 13 290 14 420 15 650 16 980 18 410 19 970 21 660 23 520 25 490

4 do 6 let 7 810 8 470 9 200 9 970 10 820 11 730 12 720 13 800 14 980 16 250 17 620 19 100 20 710 22 470 24 410 26 450

5 do 9 let 8 110 8 790 9 550 10 340 11 220 12 160 13 200 14 310 15 540 16 870 18 280 19 820 21 500 23 310 25 320 27 450

6 do 12 let 8 420 9 120 9 910 10 750 11 650 12 630 13 690 14 860 16 120 17 500 18 990 20 570 22 310 24 200 26 280 28 480

7 do 15 let 8 740 9 490 10 280 11 150 12 100 13 100 14 220 15 410 16 730 18 160 19 700 21 350 23 150 25 120 27 270 29 550

8 do 19 let 9 070 9 850 10 670 11 560 12 560 13 600 14 750 16 000 17 360 18 840 20 440 22 150 24 020 26 060 28 290 30 670

9 do 23 let 9 410 10 220 11 090 12 010 13 030 14 120 15 320 16 610 18 030 19 570 21 210 22 980 24 930 27 040 29 370 31 820

10 do 27 let 9 770 10 600 11 500 12 460 13 530 14 650 15 910 17 240 18 710 20 310 22 020 23 860 25 870 28 060 30 460 33 030

11 do 32 let 10 150 11 020 11 940 12 930 14 040 15 200 16 520 17 890 19 410 21 080 22 840 24 770 26 850 29 120 31 620 34 270

12 nad 32 let 10 530 11 440 12 400 13 430 14 570 15 760 17 140 18 560 20 150 21 870 23 710 25 700 27 860 30 230 32 810 35 560

PLZP = Počet let započitatelné praxe; PS = Platový stupeň

Neoficiální platová tabulka pro pedagogy platná od 1. listopadu 2015

Platový 
stupeň

Počet let 
započitatelné praxe

Platová třída

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 do 6 let 10 190 11 050 11 950 12 960 16 430 20 530 20 700 21 070 21 530 22 050 22 870

2 do 12 let 11 000 11 900 12 910 13 970 17 090 20 850 21 120 21 500 22 280 23 030 24 340

3 do 19 let 11 790 12 800 13 870 15 090 17 960 21 380 21 700 22 170 23 430 24 700 26 370

4 do 27 let 12 750 13 820 14 990 16 220 18 980 22 100 22 580 23 200 25 000 26 820 29 110

5 do 32 let 13 700 14 880 16 100 17 490 20 100 23 080 23 700 24 600 27 250 29 500 32 360

6 nad 32 let 14 100 15 300 16 570 18 000 20 700 23 600 24 200 25 290 27 940 30 230 33 130
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Může ředitel nabídnout pracovní zařazení sám sobě?
Vzdal jsem se funkce ředitele školy, protože jdu 
v říjnu do důchodu. Nová ředitelka byla jmenována 
k 1. 8. 2015. Pokud jsem uzavřel před tímto datem 
za školu smlouvu o mém pracovním zařazení, je to 
právně v pořádku?

MŠMT podalo 16. 4. 2012 
výklad nadepsaný Konec 

výkonu práce na pracovním 
místě ředitele pod č. j. MSMT-
12 129/2012-20. V bodě 6 vý-
kladu je uvedeno:

„Nabídnout končícímu ře-
diteli odpovídající pracovní 
zařazení je povinností školy 
jako zaměstnavatele. Obecn ě 
je žádoucí, aby zaměstnava-
tel s  plněním této povinnosti 
zbytečně neotálel. Povinno-
sti podle zákoníku práce (zde 
se postupuje obdobně podle 
§  73a odst.  2) musí zaměst-
navatel plnit s ohledem na zá-
sadu zvláštní zákonné ochrany 
postavení zaměstnance. Škola 
proto může nabídkovou povin-
nost splnit i před datem, k ně-
muž ředitel skončí ve funkci, 

a to jakmile je zřejmé, že bude 
ředitel končit ve funkci a  že 
škola bude nabízeným místem 
disponovat. Není při tom roz-
hodující, že za školu bude jed-
nat ředitel, jehož se nabídka 
jakožto zaměstnance týká. 
Podstatné totiž je, 
že to není ředi-
tel, kdo místo 
sobě nabízí, ale 
škola, zatímco 
ředitel vystu-
puje jen jako 
její statutární 
orgán.“

Vedle tohoto 
výkladu MŠMT exis-
tuje stanovisko Nejvyššího 
soudu NS sp. zn./č. j.: 21 
Cdo 1634/2004, v  němž je 
uvedeno:

„Smlouva, která směřuje ke 
vzniku pracovního poměru, 
k jeho změně nebo zániku, je 
jako dvoustranný právní úkon 
výsledkem jednání, do něhož 
obě strany zpravidla vstupují 
s  vlastními představami o  je-
jich obsahu a  výsledku. Roz-
dílnost zájmů zaměstnavatele 
a zaměstnance je dána už tím, 
že, objektivně vzato – chtějí 
sjednat smlouvu pro sebe co 

nejvýhodnější. Rozdílnost 
zájmů zaměstna-

vatele a  zaměst-
nance při uza-
vření smlouvy, 
která směřuje 
ke vzniku pra-
covního po-

měru, k  jeho 
změně nebo zá-

niku, vylučuje, aby 
jménem zaměstna-

vatele učinila takový právní 
úkon stejná fyzická osoba, 
která je druhým účastní-
kem smlouvy jako zaměstna-
nec, neboť nemůže odpoví-
dajícím způsobem současně 
hájit své zájmy jako zaměst-
nance a  zájmy společnosti 
jako zaměstnavatele.“

Jeden právní názor postup 
připouští, druhý nikoliv. Ani 
jeden z těchto názorů není vy-
dán ve formě, kterou lze ozna-
čit jako pramen práva. V pří-
padě sporu by byl pro daný 
případ pravomocný rozsudek 
příslušného soudu.

Vít BERKA

Výdělečná činnost při invalidním důchodu
Mohou invalidní důchodci vykonávat výdělečnou 
činnost?

Z běžně publikovaných vý-
kladů k  této otázce vyplý-

vají následující závěry:
Invalidní důchod (bez zřete-

le na to, zda se jedná o  inva-
lidní důchod pro invalidu prv-
ního, druhého, nebo třetího 
stupně) se vyplácí při výděleč-
né činnosti bez zřetele na výši 
dosahovaného výdělku, druh 
pracovní činnosti, charakter 
pracovněprávního vztahu ne-
bo rozsah pracovního úvaz-
ku. Předpisy důchodového po-

jištění další výdělečné činnosti 
poživatelů invalidního důcho-
du nijak nebrání (tato činnost 
musí ovšem splňovat podmín-
ky podle pracovněprávních 
předpisů) a  invalidní důchod 
se pro souběh s příjmem z vý-
dělečné činnosti také nijak ne-
krátí. Pokud je v posudku o in-
validitě uvedeno, že pojištěnec 
je v  případě poklesu pracov-
ní schopnosti nejméně o  70 
procent (tj. jedná se o invalidi-
tu třetího stupně) schopen vý-

dělečné činnosti za zcela mi-
mořádných podmínek, má to 
vliv jen na možnost být ucha-
zečem o zaměstnání u krajské 
pobočky úřadu práce (podle 
§  25 odst.  2 písm.  d) záko-
na o  zaměstnanosti se ucha-
zečem o  zaměstnání nemů-
že stát fyzická osoba v době, 
po kterou je invalidní ve třetím 
stupni, s výjimkou fyzické oso-
by, která je invalidní ve třetím 
stupni a je schopna výdělečné 
činnosti za zcela mimořádných 
podmínek).

Z hlediska zákoníku práce 

není přiznání invalidního dů-
chodu samo o sobě důvodem 
k  výpovědi z  pracovního po-
měru; podle § 52 písm. e) zá-
koníku práce může zaměst-
navatel dát zaměstnanci vý-
pověď, pozbyl-li zaměstnanec 
vzhledem ke svému zdravot-
nímu stavu podle lékařského 
posudku vydaného poskytova-
telem pracovně lékařských slu-
žeb nebo rozhodnutí přísluš-
ného správního orgánu, kte-
rý lékařský posudek přezkou-
mává, dlouhodobě zdravotní 
způsobilost. Vít BERKA
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Kdy končí 
pracovní poměr
Jak by měl být v doho-
dě o skončení pracov-
ního poměru uveden 
časový údaj, kdy pra-
covní poměr končí?

V §  49 odst.  1 záko-
níku práce se stanoví, že 
při dohodě zaměstnava-
tele a zaměstnance o roz-
vázání pracovního po-
měru končí pracovní po-
měr sjednaným dnem. 
Určení dne, kdy pracovní 
poměr končí, je tedy pod-
statnou náležitostí do-
hody. Nejčastější jsou pří-
pady, kdy je doba skon-
čení pracovního po-
měru určena kalendářním 
dnem. To je také nejjed-
nodušší a  přesné stano-
vení rozhodného dne. Po-
kud se použije jiného způ-
sobu určení, kdy pracovní 
poměr končí (například 
den skončení je vázán ur-
čitou událostí nebo rozva-
zovací podmínkou), musí 
se tak stát způsobem ne-
vzbuzujícím pochybnost. 
K platné dohodě se vyža-
duje výslovný souhlas za-
městnance i  zaměstnava-
tele. Dohoda o  skončení 
pracovního poměru musí 
být uzavřena písemně 
(§ 49 odst.  2 zákoníku 
práce). Vít BERKA
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Seznamovací kurz na Božím Daru aneb Spolužákem za tři dny
Hlavním cílem seznamovacího kurzu je navázat 
první kontakty mezi žáky a  také umožnit třídním 
učitelům poznat, s  jakou třídou budou v  příštím 
roce pracovat. Náplní kurzu jsou aktivity sloužící 
k vzájemnému poznávání.

Většinou jde o různé hry, ve 
kterých se studenti před-

stavují tak, aby si všichni rychle 
zapamatovali jejich jména. 
Během her, kdy si žáci mu-
sejí pomáhat, i během vychá-
zek do přírody se projeví po-
vaha a charakter každého stu-
denta. Součástí kurzu bývá 
i přednáška, jak dobře zvládat 
učení v  nových podmínkách. 
Studenti se také seznamují se 
školním řádem a pravidly.

Tři dny na změnu
Když první den odjíždíme 

od gymnázia, bývá v  auto-
buse většinou ticho, baví se 
jen pár jedinců, kteří přišli ze 
stejné základní školy. Zato při 
zpáteční cestě do Kadaně se 
již neslyšíme ani se sousedem 
na vedlejší sedačce. A  k  této 
změně stačí pouze tři dny ce-
lodenního společného pobytu 
v přírodě.

Kurzů se zúčastňují všichni 
studenti prvních ročníků, jak 
osmiletého, tak i  čtyřletého 
studia. Letos s  námi byla po-
druhé i kvinta, do které přibylo 
pět nových studentů. Užili si 
to stejně dobře jako poprvé. 
Když jsme začali kurzy pořá-
dat, měli jsme obavy, jestli vů-

bec bude zájem, ale dnes si 
už nikdo z nově nastupujících 
žáků kurz nenechá ujít. Le-
tošního výjezdu se zúčastnilo 
téměř 90 studentů a  s  nimi 
sedm vyučujících. Studenti 
byli ubytováni ve třech budo-
vách, v každé byla samostatně 
jedna třída společně se svým 
třídním. Penziony se nachá-
zejí v klidné části Božího Daru 
s  možností krásných vychá-
zek i  sportovních aktivit. Jsou 
tu i  dvě venkovní trampolíny 
a sportovní hřiště.

První přátelství
Na kurz jsme letos vyjeli 

hned první týden školního 
roku. Po příjezdu na Boží Dar 
se studenti ubytovali a pak se 
všichni vydali na procházku 
k  německé hranici. Při cestě 
dlouhé zhruba osm kilome-
trů se dobře povídalo, sku-
pinky se neustále měnily, na-
vazovala se první přátelství. 
Po návratu jsme se věnovali 
práci ve skupinách. Hrály se 
různé seznamovací hry, ně-
které na postřeh, paměť, zažili 
jsme při tom spoustu legrace. 
Večer probíhaly aktivity, které 
připravili jednotliví třídní uči-
telé, aby lépe poznali žáky své 

třídy. Druhý den dopoledne 
jsme prošli celou Ježíškovu 
cestu, která je vybudovaná na 
Božím Daru, zvolili jsme okruh 
pro zdatné turisty. Na cestě 
byly zastávky s  nejrůznějšími 
úkoly. Odpoledne pracovali 
studenti ve skupinách s  tříd-
ními učiteli na aktivitách za-
měřených na vzájemné sebe-
poznávání a  skupinovou spo-
lupráci. Před večeří dostali žáci 
úkol vymyslet a potom zreali-
zovat vystoupení pro večerní 
program, do něhož se zapojili 
všichni včetně učitelů. V pátek 
dopoledne studenti na závěr 
dopoledních aktivit zhodnotili 
náš pobyt na kurzu.

Věk nerozhodoval
Často se mluví o  tom, že 

se učitelé bojí kamkoliv vyjíž-
dět vzhledem k chování žáků. 

S  tím jsme neměli a nemáme 
na kurzech vůbec žádný pro-
blém. Studenti jsou rádi, že 
mohou být mimo školu, navíc 
díky vhodně zvoleným činnos-
tem na nějaké zlobení nemají 
čas. Naopak studenti navázali 
kamarádské vztahy nejen ve 
své vlastní třídě, ale poznaly se 
i třídy mezi sebou a starší stu-
denti se snažili mladším pomá-
hat. Třídy si navzájem pomá-
haly a respektovaly se.

Alena TUČÍMOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
Alena Marková

Gymnázium Kadaň

5. května 620

E-mail: markova.alena@

gymnazium-kadan.cz
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Minimální mzda a zaručená mzda v roce 2016
V jaké výši je stanovena minimální mzda a zaruče-
ná mzda v roce 2016 pro případy omezeného pra-
covního uplatnění zaměstnance?

Sazba minimální mzdy 
a  nejnižší úrovně zaru-

čené mzdy při omezeném 
pracovním uplatnění za-
městnance jsou stanoveny 
pro rok 2016 v  §  4 naříze-
ní vlády č. 233/2015 Sb., kte-
rým se mění nařízení vlády 
č.  567/2006 Sb., o  minimál-
ní mzdě, o nejnižších úrovních 
zaručené mzdy, o  vymezení 
ztíženého pracovního prostře-

dí a o  výši příplatků ke mzdě 
za práci ve ztíženém pracov-
ním prostředí. V § 4 vládního 
nařízení se stanoví:

Sazba minimální mzdy pro 
stanovenou týdenní pracovní 
dobu 40 hodin činí u zaměst-
nance, který je poživatelem in-
validního důchodu, 55,10  Kč 
za hodinu nebo 9 300  Kč za 
měsíc.

Nejnižší úrovně zaručené 

mzdy pro stanovenou týdenní 
pracovní dobu 40 hodin jsou 
odstupňovány podle složitosti, 
odpovědnosti a  namáhavos-
ti vykonávaných prací zařaze-
ných do 8 skupin a činí:

 Kč/hodinu Kč/měsíc
1. 55,10 9 300
2. 60,90 10 300
3. 67,20 11 300
4. 74,20 12 500
5. 81,90 13 800
6. 90,50 15 300
7. 99,90 16 800
8. 110,30 18 600

Mohu uplatnit výjimku z kvalifikace?
Marně sháním kvalifikovaného učitele fyziky a  in-
formatiky v kombinaci s  ICT koordinátorem. Hlásí 
se nekvalifikovaná učitelka, která zahájila studium 
do 31. 12. 2014. Mohu ji zaměstnat dle výjimky 
o zahájení studia pro získání kvalifikace?

V novele zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pra-

covnících, která vyšla pod čís-
lem 197/2014 Sb. a začala pla-
tit 1. ledna 2015, se v §  32 
odst.  1 písm.  b) stanoví: „fy-
zická osoba, která nesplňuje 
předpoklad podle §  3 odst.  1 
písm.  b), může vykonávat pří-
mou pedagogickou činnost po 
dni nabytí účinnosti tohoto zá-
kona nejdéle po dobu deseti 

let, pokud v této době nezahá-
jí studium, kterým potřebný 
předpoklad získá, a to-
to studium úspěšně 
ukončí.“

Z  to-
hoto 

ustanovení vyplývá, že taková 
fyzická osoba mu-

sela do 31. 12. 
2014 zahájit stu-
dium k  získá-
ní potřebného 

p ředpo -
k l a -

du kvalifikace, aby mohla po 1. 
1. 2015 být pedagogickým pra-
covníkem (v konkrétním přípa-
dě aby mohla být zaměstnána 
jako učitel základní školy).

Zákon nestanoví, že fyzická 
osoba zmíněná v § 32 odst. 1 
zákona musí být k  31. 12. 
2014 v pracovním poměru ke 
škole, která ji bude zaměstná-
vat i  po tomto datu. Postup, 
který uvádíte v  dotazu, tedy 
lze uplatnit.

ného učitele fyziky a  in-
CT koordinátorem. Hlásí 
a, která zahájila studium 

zaměstnat dle výjimky 
ní kvalifikace?

let, pokud v této době nezahá-
jí studium, kterým potřebný
předpoklad získá, a to-
to studium úspěšně 
ukončí.“

Z  to-
hoto 

ustanovení vyplývá, že taková
fyzická osoba mu-

sela do 31. 12. 
2014 zahájit stu-
dium k  získá-
ní potřebného 

p ředpo -
k l a -

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Školní družina
Přijímá se do družiny 
správním řízením?

Přijímání se neřídí správ-
ním řádem. O  přijetí či ne-
přijetí zájemce rozhoduje 
ředitel na základě písemné 
přihlášky. Součástí přihlášky 
k činnosti družiny je písemné 
sdělení zákonných zástupců 
účastníka o  rozsahu do-
cházky a  způsobu odchodu 
účastníka z družiny.

Proč propadáme u maturit
„Dělám si stále větší starosti 

o naše žáky. Třetina z nich ne-
uspěla u maturity. Přijali jsme 
tolik opatření, a  výsledek… 
se zase nedostavil,“ viditelně 
posmutní ředitel Macháček. 
„Nedá se nic dělat. Předse-
dové předmětových komisí mi 
opět vypracují zprávu a  na-
vrhnou další opatření, aby-
chom u maturit lépe obstáli.“

„V poslední době jsem četla 
hodně komentářů a rozborů, 
v nichž autoři hledají odpověď 
právě na tuto otázku. Špatná 
provázanost RVP a  ŠVP? Ne-
vhodně definované učební 
programy a  cíle? Špatně na-
stavené testy? Nejčastěji spat-
řují chybu v  samotné škole. 
Přímo u  kantorů. Jen minist-

ryně školství uvedla, že chyba 
není v maturitě, ale v (ne)vě-
domostech našich žáků,“ roz-
víjí palčivé téma výchovná 
poradkyně. „Ze setrvačnosti 
a pohodlnosti se hledá chyba 
u  učitelů. Je to velmi 
snadné. Viník se 
našel. Teď stačí 
jen pokárat uči-
tele matema-
tiky, češtiny 
a  cizích jazyků. 
Vyzvat je, aby se 
vážně nad sebou 
zamysleli a  začali 
učit jinak. Moderně, 
“ přidává se Turová a  jedním 
dechem dodává: „Ovládá nás 
nedotknutelný žák.“

„Každá situace má svou pří-

činu. Tu bychom měli objas-
ňovat při hledání chyby, která 
způsobuje naši nespokoje-
nost,“ opatrně se hlásí o slovo 
Hromádka. „Zkusme se vrá-
tit o  čtyři roky zpět. Vzpo-

meňme si, jací žáci 
se hlásili nejen do 

naší školy. Přijali 
jsme všechny 
a ještě jich bylo 
málo. Přijali 
jsme vědomě 
i  ty, o  nichž 

jsme už dopředu 
věděli, že střední 

školu s  maturitou ni-
kdy nemohou úspěšně zvlád-
nout. Jakmile se spokojeně 
uvelebili v  lavicích a upoceně 
zvládli řadu neškodných repa-

rátů, začalo se jim u nás líbit. 
Ale proč by se měli proboha 
učit?! Stačí, když si vystojí 
frontu, neboť trpělivost ma-
turitní vysvědčení přináší. Vy-
čerpají všechny náhradní ter-
míny. V klidu si zopakují ještě 
čtvrtý ročník. Hlavně že máme 
ve třídě příjemné teplo. Na 
chodbě automat na kávičku, 
vedle stolní fotbálek a  ještě 
neomezené připojení k  inter-
netu. Co víc si přát?“ docela 
vážně se ptá Hromádka.

„Musím přiznat, že tak ně-
jak to asi funguje. S tím ovšem 
nemůžeme vyrukovat na ve-
řejnost,“ rázně zavelí Machá-
ček. „Takže staronový úkol 
pro předsedy komisí trvá.“

Roman KANTOR

velmi 
se 
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derně

meňm
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Princess Diana
Princezna 
Diana
KOLEKTIV Angličtina.com

Tato kniha z nakladatelství 
Edika má v  podtitulu na-
psáno, že jde o  dvojjazyč-
nou knihu pro pokročilé. 
Obsahuje anglický i  český 
zrcadlový text včetně ang-
licky namluveného textu 
rodilým mluvčím. Cílem au-
torů bylo napsat zajímavý 
příběh v angličtině tak, aby 
jej mohli studenti anglic-
kého jazyka přečíst, i  když 
jsou jen mírně pokroči-
lí. Vedle zrcadlového textu 
zde naleznou jazykové po-
známky a cvičení a na kon-
ci knihy i  stručný přehled 
anglické gramatiky. Čte-
náři se, jak autoři doufa-
jí, z této publikace dozvědí 
něco nového nejen o prin-
cezně Dianě, ale i  o  jejím 
mateřském jazyce.

Znáte je?Draci z Přímky vybojovali zlato
Na konci září 2015 proběhl 

ve Znojmě třídenní Festi-
val dračích lodí. Pořadatelem 
byl oddíl kanoistiky Znojmo. 
Na řece Dyji se objevilo cel-
kem 63 posádek. Zájem ze 
strany veřejnosti byl obrovský. 
V  areálu pod Sedlešovickým 
mostem to opravdu žilo.

Součástí festivalu byly také 
mládežnické závody Merlin’s 
Kinderwelt dračí lodě Znojmo 
2015. Ty proběhly 25.  září. 
Celkem se do soutěží dětí za-
pojilo 29 posádek, které zá-
vodily na trati dlouhé dvě stě 
metrů.

V  kategorii středních škol 
dosáhli nejlepšího času Draci 
z Přímky (SOU a SOŠ SČMSD 

Znojmo). Po jedné cvičné jízdě 
naše posádka absolvovala tři 
závodní jízdy. Ve dvou jízdách 
zvítězila a  ve třetí těsně pro-
hrála. Po odečtení nejhor-
šího výsledku a  sečtení dvou 

nejrychlejších časů byli Draci 
z  Přímky jednoznačně nej-
lepší. Obsadili tedy první místo 
a získali putovní trofej – pohár 
středních škol.

Libor HANZAL

Jazykově vzdělávací pobyt ve Velké Británii
Jak vypadá anglická škola? 

Kde se v Londýně dobře na-
kupuje? Jakou chuť má Se-
verní moře? Z čeho se skládá 
Union Jack? Kam se dívá ad-
mirál Nelson ze sloupu na Tra-
falgarském náměstí? Která 
plachta se vztyčuje jako první? 
Co mají anglické děti nejraději 

k večeři? Jak to, že v eurotu-
nelu je vzduch?

To už všechno víme, my 
ze Základní školy Kapi-
tána Jasioka Havířov – Pro-
střední Suchá. Zkusili jsme to 
na vlastní kůži díky projektu 
Angličtina – brána do světa. 
V  polovině září jsme ještě za 
tmy vyrazili autobusem do 
Londýna. Poznali jsme třicet 
nových spolubojovníků ze Zá-
kladní školy v Jesenici u Sedl-
čan a  společně dobývali Brit-
ské ostrovy.

Dvě pěší celodenní pro-
hlídky Londýna nám otevřely 
oči, jak vypadá světová met-

ropole, kolik lidí různých ná-
rodností žije na jediném místě 
a  přitom jsou k  sobě ohle-
duplní a  přátelští. Počasí 
nám přálo, i  když pršelo té-
měř každý den. Naše anglič-
tina se zlepšila díky třem půld-
nům v jazykové škole, ale nej-
větší atrakcí pro nás sucho-
zemce bylo moře. Někteří jej 
viděli poprvé v  životě a  zjiš-
ťovali, že je doopravdy slané. 
Po exkurzích v námořním mu-
zeu v Greenwichi a ve městě 
Portsmouth – největším an-
glickém přístavu – jsme byli 
připraveni vyplout na řeku 
Temži. Pobyt v  jihoanglic-

kých rodinách nám poodha-
lil tajemství, jak se v Anglii žije 
a  vaří. Někteří z nás navázali 
nová přátelství s dětmi a maz-
líčky v  rodinách, ale všichni 
pochopili, že se u  nás doma 
máme moc dobře. Prožili jsme 
sedm dní nabitých zážitky 
a  teprve s  odstupem času si 
uvědomujeme, jaké jsme měli 
štěs tí, že jsme mohli zdarma 
podniknout takhle velké ev-
ropské dobrodružství. A  co 
myslíte, jeli bychom znovu? 
Hned zítra!

Společná slohová práce 
účastníků zájezdu pod vedením 

Mgr. Petry ŽIDKOVÉ

Olympiáda fyziky a dalších věd již po páté
Pohár vědy je pátým roč-

níkem Olympiády fyziky 
a  dalších věd s  podtitulem 
ROJKO 2016 a  opět s  rozší-
řenou zahraniční 
účastí. Soutěž or-
ganizuje Asociace 
malých debru-
járů České repub-
liky ve spolupráci 
s  MŠMT a  pro-
běhne během 
celého školního 
roku 2015/2016. 
Náročné, ale zá-

bavné úkoly z fyziky a dalších 
vědních oborů připravují lek-
toři z Katedry didaktiky fyziky 
MFF UK Praha.

V roce 2015 se 
zapojilo 378 sou-
těžních týmů, 
3  557 dětí, mlá-
deže a  dospělých 
vedoucích. Part-
nerskými zeměmi 
jsou Belgie, Itá-
lie, Kanada, Ně-
mecko, Sloven-
sko, Turecko 

a další země své zapojení při-
pravují. Soutěží se ve čtyřech 
kategoriích: 1. mateřské školy 
a předškoláci, 2. první stupeň 
základních škol, 3. druhý stu-
peň základních škol a  střední 
školy, 4. střední školy.

Do mezinárodního finále 
17.–19. června 2016 postoupí 
nejúspěšnější soutěžní týmy 
ze základních kol, která pro-
běhnou v lednu–dubnu 2016. 
Více informací na: http://
www.poharvedy.cz/.

Petr ZAPLETAL
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Absolutní zákaz mobilů, televizí i počítačů
V  londýnské škole Acorn 

School nenajdete žádné 
chytré telefony, iPady, draze 
vybavené počítačové učeb-
ny, interaktivní tabule nebo 
televizní obrazovky. Ba co ví-
ce, rodiče, kteří do této školy 
zapíšou své děti, musejí stejný 
režim dodržovat také doma: 
tedy žádná televize, počítače 
a filmy, a to i o prázdninách, 
napsal britský list The Guar-
dian. „Lo-tech/no-tech“ ško-
la se zamlouvá rodičům, kte-
ré znepokojoval dopad no-
vých technologií na vývoj je-
jich potomků.

Škola začala fungovat v ro-
ce 2013. Učí se v  ní pouze 
42 žáků ve věku do 14 let. 
Se školným 11  000 liber (asi 

406 000 korun) je jen pro bo-
haté. Snaží se ale maximál-
ně vytěžit z nedávné polemi-
ky ohledně efektivity používá-
ní technologií ve školách a je-
jich důsledků pro vývoj mla-
dých lidí.

Globální výzkum Organiza-
ce pro hospodářskou spolu-
práci a rozvoj totiž ukázal, že 
bezhlavé investování do počí-
tačů a nových technologií ve 
třídách nezlepšuje výkonnost 
žáků, naopak časté používá-
ní počítačů zhoršuje jejich vý-
sledky. Další výzkumy hovořily 
o možném negativním dopa-
du sociálních sítí na mladé lidi 
a o narušování výuky souvise-
jící s používáním mobilů a iPa-
dů ve třídách.

„Jsme proti veškeré for-
mě elektroniky pro malé dě-
ti a  podporujeme pouze po-
malé zapojování (technologií 
do života) během dospívání. 
To se týká i  internetu. Výbě-
rem této školy jste se zaváza-

li k podpoře našeho postoje, 
ať už to osobně cítíte jakko-
li,“ píše se ve stanovách školy.

Fakt, že jejich děti trá-
ví mnoho času před svítícími 

obrazovkami, sice znepoko-
juje mnoho rodičů, ale režim 
na Acornu je opravdu jen pro 
odhodlané. Podle stanov ško-
ly se děti do 12 let nesmějí dí-
vat na televizi a i po dosažení 
tohoto věku se mohou dívat 
jen na dokumenty schválené 
rodiči. Filmy jsou dovoleny od 
14 let a internet od 16 let do-
ma i  ve škole. Počítače jsou 
dovoleny pouze jako součást 
výuky od 14 let.

„Pro rodiče je to docela těž-
ké,“ řekl Kevil Burchell, jehož 
dvanáctiletá dcera Carmen 
začala do školy chodit loni. 
„Stojí to ale za to, protože vý-
sledek ve smyslu toho, jaké 
děti jsou, je výjimečný. Jsme 
ohromeni,“ dodal K. Burchell.

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Návštěva vojenské školy
Britský princ Har-

ry překvapil stu-
denty střední vojen-
ské školy u  anglické-
ho Doveru, když se 
náhle objevil a nechal 
nastoupit osazen-
stvo školy k  inspekč-
ní prohlídce. Předal 
podle serveru BBC ta-
ké medaile vynikají-
cím žákům.

Vedení školy stu-
dentům tajilo, kdo 
je navštíví. Něco tu-
šit začali, až když 
se začala hrát státní 
hymna.

„Nemohl jsem 
tomu uvěřit. By-
lo to tak šokují-
cí,“ řekl čtrnáctile-
tý žák prestižní krá-
lovské školy Megan 
Davidson.

Princ Harry přijel ve 
slavnostní uniformě 
a  po inspekční pře-
hlídce si nechal uká-
zat školní kapli a set-
kal se se zaměstnan-
ci vojenské školy, 
která byla založena 
v  roce 1803. Původ-
ně byla určena sirot-
kům po vojácích.

Umělecká škola pomáhá ve slumu
V  chudinské čtvrti na 

okraji indického hlavního 
města vedle odpadků a ote-
vřené stoky kreslí desítka dětí 
pilně obrázky, na kterých je 
cokoli od Mahátmy Gánd-
hího až po komiksové po-
stavičky. Dohlíží na ně Ran-
gamma Kaulová, jednapade-
sátiletá učitelka, která je od-
hodlaná vnést umění do po-
lorozpadlého slumu, kde se 

rodiny snaží zajistit si živo-
bytí námezdnou prací na 
stavbách či prodejem jídla na 
ulici.

Před více než 20 lety, když 
se svou školou ve slumu Nan-
gloi začínala, chodila R. Kau-
lová od domu k domu a pro-
sila rodiče, aby jí dali příleži-
tost učit jejich děti několik 
hodin denně kreslit. „A ro-
diče mi říkali, že plýtvám je-

jich časem, že čmárání na 
papír jim jídlo na stůl nepři-
nese,“ vzpomíná R. Kau-
lová. Nyní sem přichází až 
60 studentů na hodiny kres-
lení, malování a  modelování 
z hlíny, i když mnoho rodičů 
zůstává skeptických k  hod-
notě podobných dovedností.

V Indii má každé dítě právo 
na vzdělávání zdarma do 
14 let věku. Ale mnoho vlád-

ních škol, kam chodí valná 
většina milionů chudých in-
dických dětí, je přeplněno 
a  chybí jim potřebné zdroje. 
R. Kaulová si počítá ročně 
dvě rupie za žáka (asi 70 ha-
léřů) a  finanční pomoc od 
místních nevládních organi-
zací je velmi skrovná. Není 
divu, že střechou její školy 
během monzunů zatéká.

čtk

Znečištěné ovzduší zavřelo školy
V  Singapuru byly 

koncem září kvů-
li znečištění ovzduší 
uzavřeny všechny ško-
ly i  školky. Znečiště-
ní každoročně v  tom-
to období způsobu-
jí požáry z nelegálního 
vypalování lesů v  sou-
sední Indonésii, což se 
tam děje ve snaze zís-
kat zemědělskou pů-
du. V  komunitních 
střediscích se rozdá-
vají masky pro starší 
a  zdravotně ohrožené 
obyvatele.

„Nevyhlašujeme ce-

lonárodní přerušení 
práce, apelujeme však 
na zaměstnavatele, 
aby neohrožovali zdra-
ví a  bezpečnost svých 
zaměstnanců, zvláš-
tě pak těch, co pracují 
venku,“ řekl singapur-
ský premiér Lee Hsien 
Loong. „Prosím, pijte 
hodně vody a vyvaruj-
te se chození ven, po-
kud můžete. Postarejte 
se o sousedy a příbuz-
né a zůstaňte v bezpe-
čí,“ dodal.

Řetězce rychlého 
občerstvení, jako je 

McDonald’s nebo Piz-
za Hut, už s odvoláním 
na zdraví zaměstnan-
ců zrušily rozvážkovou 
službu.

Singapur se každo-
ročně potýká se zamo-
řením ovzduší kouřem 
ze sousední Indonésie, 
především z  ostrovů 
Sumatra a  Kaliman-
tan. Indonéský prezi-
dent Joko Widodo slí-
bil, že zakročí pro-
ti společnostem i  jed-
notlivcům, kteří jsou 
za vypalování půdy 
zodpovědní.
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Podpora rozvoje počítačové a info rmační gramotnosti žáků
Spolu s dalšími 18 státy se Česká republika zúčastnila Mezinárod-

ního šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013. Jed-
ná se o první mezinárodní srovnávací šetření založené na testování 
reálných znalostí a dovedností žáků.

Úvod
V  rámci ICILS 2013 byli testo-

váni žáci 8. ročníku základní ško-
ly, v  České republice žáci odpoví-
dajících ročníků víceletých gym-
názií. Žáci České republiky dosáh-
li v  testu počítačové a  informační 
gramotnosti nejlepšího výsledku ze 
všech zúčastněných zemí (553 bo-
dů). Srovnatelný výsledek byl zjiš-
těn pouze u žáků z kanadské pro-
vincie Ontario (547 bodů).

Česká školní inspekce v  říjnu 
2015 vydává druhou analytickou 
zprávu „Shody a  rozdíly v  počíta-
čové a informační gramotnosti me-
zi vybranými evropskými zeměmi“. 
Stejně jako první analytickou zprá-
vou tím navazuje na národní zprá-
vu vydanou v listopadu 2014 a na 
regionální semináře pro odbornou 
veřejnost realizované v  období od 
listopadu 2014 do února 2015.

První analytická zpráva1) se za-
měřila na podrobnější zmapování 
národních specifik zejména s ohle-
dem na testovaná témata počí-
tačové a  informační gramotnos-
ti. Smyslem druhé zprávy je nabíd-
nout pohled na počítačovou a  in-
formační gramotnost českých žáků 
v  mezinárodním srovnání. Zpráva 
nahlíží na zjištění v České republi-
ce s ohledem na výsledky v dalších, 
převážně středoevropských státech 
(Slovensko, Polsko, Německo, Slo-
vinsko a  Chorvatsko) a  zaměřuje 
se na shody a  odlišnosti mezi ni-
mi. Zjištění jsou obohacena o ana-
lýzu kontextuálních informací, kte-
ré se týkají zkušeností žáků a učite-
lů s používáním informačních a ko-
munikačních technologií (ICT) ve 
škole i mimo ni.

Hlavní zjištění 
druhé analytické zprávy

Důvodem pro srovnání se zmí-
něnými státy je zejména geografic-
ká a kulturní blízkost těchto států 
vůči České republice (ostatní stá-
ty zapojené do šetření ICILS 2013 

jsou kulturně a  geograficky vzdá-
lenější – Austrálie, Thajsko, Turec-
ko, Chile, Korejská republika, Rus-
ká federace, Litva, Norsko a kanad-
ské provincie).

Mezi hlavní zjištění druhé analy-
tické zprávy patří:

 Čeští žáci, stejně jako jejich 
vrstevníci z  Chorvatska, Německa 
a  Slovenska, méně často uvádějí, 
že se naučili ve škole vybrané do-
vednosti, ve srovnání s mezinárod-
ním průměrem ICILS. V  České re-
publice byl zaznamenán největší 
rozdíl mezi dívkami a chlapci – dív-
kám v tomto ohledu „napomohla“ 
škola výrazně více.

 Ve srovnání s  mezinárod-
ním průměrem ICILS používá vět-
šina středoevropských žáků ICT 
během výuky v  různých předmě-
tech v menší míře. V hodinách in-
formačních a komunikačních tech-
nologií používá ICT v  každé nebo 
téměř každé hodině pouze 52  % 
českých žáků; v  Polsku či na Slo-
vensku je to přitom více než 80 % 
žáků.

 Zájem o informační a komu-
nikační technologie je ve všech sle-
dovaných zemích výrazně vyšší 
u  chlapců. Ve většině zemí, včet-
ně České republiky, nebyla zjiště-
na souvislost mezi zájmem o počí-
tačové technologie a  výsledky žá-
ků v testu.

 V  případě žáků České re-
publiky, Chorvatska, Slovenska 
a  Slovinska platí, že žáci s  nejlep-
šími výsledky se ve srovnání se žá-
ky s nejslabšími výsledky naučili vy-
brané ICT dovednosti ve větší míře 
ve škole. Opačnou situaci lze pak 
sledovat v  případě žáků Německa 
a Polska. Rozdíl mezi skupinami žá-
ků je v České republice nejmenší.

 Ačkoli si podle ICILS 2013 
žáci nemalý podíl ICT schopností 
a  dovedností osvojí mimo školu, 
nejen v  České republice platí, že 
škola hraje důležitou roli pro žá-
ky dosahující různé úrovně počí-
tačové a  informační gramotnos-
ti vyjádřené výsledkem testu ICILS 
2013.

 Učitelů, kteří používají počí-
tač pro účely výuky denně, je ve vě-
kové skupině do 49 let výrazně ví-
ce než ve skupině starších učitelů. 
Nejvíce každodenních uživatelů ICT 
ve výuce je mezi učiteli informatiky 

(průměrně 70  % ve středoevrop-
ských zemích) a učiteli přírodověd-
ných předmětů (36 %). Každoden-
ní uživatelé vnímají mnohem pozi-
tivněji ICT zázemí ve svých školách 
ve srovnání s učiteli, kteří využívají 
ICT při výuce méně často. V České 
republice se učitelé dle svých slov 
potýkají s  překážkami ve využívá-
ní ICT ve výuce v  nejnižší míře ze 
všech zemí.

 Důvěra ve vlastní ICT schop-
nosti učitelů se ukázala jako důle-
žitý faktor, který ovlivňuje, nakolik 
učitelé kladou důraz na rozvoj ICT 
schopností svých žáků ve výuce.

Doporučení 
druhé analytické zprávy

V  první analytické zprávě jsme 
pozornost věnovali doporuče-
ním směřujícím k  úpravám (revizi) 
v oblasti Informační a komunikač-
ní technologie v rámci Rámcového 
vzdělávacího programu pro základ-
ní vzdělávání. Na základě zjiště-
ní prezentovaných ve druhé analy-
tické zprávě je možné upřesnit do-
poručení, která byla již v  národní 
zprávě formulována směrem k pří-
pravě učitelů.

Pro další rozvoj počítačové a in-
formační gramotnosti žáků v Čes-
ké republice by bylo vhodné, aby 
Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy (jako klíčový tvůrce vzdě-
lávací politiky):

 Ve spolupráci s odbornou ve-
řejností zajistilo, aby v  souvislosti 
s přípravou standardu učitele a ka-
riérního řádu byla stanovena určitá 
minimální (standardní) úroveň ICT 
schopností a dovedností, které má 
absolvent (začínající učitel) ovlá-
dat a které bude moci využívat při 
výuce a vzdělávání.

 Prostřednictvím akreditač-
ní komise zajistilo, aby tento mini-
mální standard byl součástí vzdělá-
vacích programů fakult připravují-
cích učitele.

 Zajistilo promítnutí tohoto 
minimálního standardu do nabíd-
ky DVPP.

 Zajistilo cílené posílení nabíd-
ky kurzů DVPP zaměřených na vyu-
žívání ICT nástrojů učiteli ve výuce 
a na vedení žáků k využívání ICT při 
školní práci tak, aby ve všech kra-
jích byla dostupná alespoň určitá 
minimální nabídka kurzů pokrývají-
cí oblasti považované za minimální 
standard schopností a  dovedností 
pracovat s  ICT (v souladu se stan-
dardem učitele).

 Zajistilo, že v rámci minimál-
ního standardu učitele v  oblasti 
schopností a  dovedností pracovat 
s ICT bude kladen důraz na oblast 
práce s informacemi (zejména bez-
pečná práce s informacemi a posu-
zování věrohodnosti informací).

Zmíněná doporučení nejsou vní-
mána izolovaně. Naopak, jsou 
z našeho pohledu vhodným dopl-
něním a upřesněním podnětů, kte-
ré Ministerstvo školství, mládeže 
a  tělovýchovy může čerpat napří-
klad z projektu IPn Kvalita2), v rám-
ci kterého vznikly dva zásadní ma-
teriály. První metodika se zabývá 
úpravou požadavků na učitelské 
studijní programy a  obory (v  sou-
vislosti s  profesním standardem) 
a druhá metodika se pak obecně-
ji zabývá návrhy na úpravu akredi-
tačního řízení terciárních studijních 
programů.

Kde lze najít více informací

Analytická zpráva „Shody a roz-
díly v počítačové a informační gra-
motnosti mezi vybranými evrop-
skými zeměmi“ je spolu s  další-
mi materiály (např. první analytic-
ká zpráva, národní zpráva, kon-
cepční rámec, datové soubo-
ry, znění uvolněného testového 
modulu) dostupná na webových 
stránkách České školní inspekce 
(www.csicr.cz).

Do šetření ICILS 2013 se zapo-
jilo 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 Infor-
mation Literacy Study) organizu-
je Mezinárodní asociace pro hod-
nocení výsledků vzdělávání (IEA, 
www.iea.nl). V  České republice 
realizace šetření ICILS 2013 probí-
há jako součást individuálního pro-
jektu národního OPVK Kompeten-
ce III, který je spolufinancován Ev-
ropským sociálním fondem a stát-
ním rozpočtem ČR.

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

Česká školní inspekce

1) Zpráva „Silné a slabé stránky čes-
kých žáků v testu počí ačové a infor-
mační gramotnosti“ je dostupná na 
webových stránkách České školní in-
spekce (www.csicr.cz).

2) Projekt IPn Kvalita (http://kvali-
ta.reformy-msmt.cz/) je jedním z pro-
jektů, které se zabývají reformami 
v oblasti terciárního vzdělávání.

Shody a rozdíly v počítačové a informační
gramotnosti mezi vybranými evropskými zeměmi

Mezinárodní šetření

ICILS 2013
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Školy mohou získat finanční prostředky 
na vytvoření lepšího prostředí pro děti

Do soutěže můžete přihlásit i Vaši školu

Školy v Česku často bojují s nedostatkem finančních pro-
středků. V projektu, který zahájila společnost Procter & 

Gamble ve spolupráci s Penny Marketem, mohou na své 
aktivity získat až 200 tisíc korun. K vítězství mohou „své“ 
škole dopomoci rodiče žáků i všichni její příznivci, kteří se 
po zakoupení výrobku P&G v Penny Marketu budou moci 
zapojit do hlasování. Soutěž probíhá od 1. října do 18. lis-
topadu a školy se do ní můžou hlásit i v jejím průběhu.

Ačkoli existují místa, na 
která je řada českých škol 
pyšná, například počítačové 
učebny či sportoviště, stále 
je co zlepšovat. Rekonstrukci 
nebo nové vybavení by na 
mnohých školách potřebovaly 
například toalety a  třídy, ale 
také specializované učebny, 
jako jsou cvičné kuchyňky, 
které kromě výuky vaření při-
nášejí dětem do škol kousek 
domova. „Je velmi obtížné zís-
kat finance na vylepšení pro-
středí, protože prostředky zři-
zovatele jsou značně ome-
zené. Jsme proto velmi rádi, 
že se můžeme zúčastnit ta-
kovéto soutěže,“ říká Michal 
Loukota, ředitel Základní školy 
Turnov.

„Naším cílem je vytvořit dě-
tem ve škole inspirativní at-

mosféru, která podpoří je-
jich zdravý vývoj a osobnostní 
růst. Školní 
prostředí, ve 
kterém žáci 
tráví podstat-
nou část dne, 
má velký vliv 
na jejich vý-
sledky a  mo-
tivaci. Chtěli 
bychom zpro-
středkovat vře-
lou, přátelskou 
a  domácí at-
mosféru,“ vysvětluje Matej 
Podobnik, manažer korporátní 
komunikace  společnosti Proc-
ter & Gamble.

Zeptali jsme se také přímo 
školáků, jak si představují 
ideální školu, a dověděli jsme 
se velmi zajímavé postřehy:

Lukáš, 8 let: Přál bych si, 
aby ve škole bylo víc živých zví-
řat a  zábavy, třeba akvárium 
na chodbě i ve třídě a taky le-
zecké stěny. A  taky bych se 
chtěl víc učit na tabletu, aby 
měl každý svůj.

Anička, 6 let: Mně by se lí-
bilo, kdyby za námi mohli do 
školy chodit i  rodiče a  třeba 

nám někdy pomáhat. Nebo 
aspoň kdybychom měli vyučo-
vání společně s bráchou.

Jonáš, 10 let: Bylo by 
dobré, kdybychom se nemu-
seli přezouvat a mohli jsme se-
dět po jednom a  nenosit tak 
velké tašky, jako je to třeba 

v  Americe. A  o  přestávkách 
aby šlo třeba hrát basket nebo 
jít ven.

Antonín, 12 let: Mě baví 
kreslit a tvořit a líbilo by se mi, 
kdyby šlo dělat víc věcí na vel-
kém prostoru, malovat na zdi, 
podlahy, obří papíry a tak. La-
vice jsou moc malé.

Sebastian, 9 let: Hlavně 
bych zrušil známky. A taky víc 
propojil hodiny a  přestávky. 
A každý by mohl mít svůj stůl 
a  v  něm zabudovaný displej 
jako dotykovou obrazovku.

Školy mohou soutěžit na 
stránkách www.pomahame-
-skolam.net, kde budou mo-
ci zákazníci Penny Marketu 
po zakoupení vybraných zna-
ček Procter & Gamble prostřed-
nictvím kódu z  účtenky hlaso-
vat pro jednu ze škol. Tři ško-
ly s  nejvyšším počtem hlasů 
získají finanční prostředky na 
zlepšení prostředí pro vzdělá-
vání školáků. Celkem se hra-
je o 450 000 Kč. I bez účtenky 
můžete hlasovat pro kresby žá-
ků na téma „Jak vypadá ideální 
škola“. 3 kresby, které obdrží 
nejvíce hlasů, vyhrají 5 000 Kč 
na školní výlet.

Anketa o nejoblíbenější český zákusek
Vzpomínáte s  mírnou nos-

talgií na časy, kdy jste coby 
děti navštěvovali s  rodiči vaši 
oblíbenou cukrárnu? Kdy jste 

nemohli dospat, jak moc jste 
se tam těšili? A celou noc jste 
přemýšleli, jestli si dáte raději 

větrník, rakvičku se šlehačkou, 
„punčák“, nebo třeba věne-
ček? Vraťte se zpátky do dět-
ských let a  zúčastněte se an-
kety Milkparade.eu: Nejoblí-
benější český zákusek. Hlaso-
vat můžete na webu www.

milkparade.eu od 12. do 
25. října 2015. Pokud 

budete mít štěs tí, mů-
žete vyhrát účast na 
cukrářském kurzu 
u  nejznámější české 

cukrářky Ivety Fabešové 
nebo poukázku do její vy-

hlášené cukrárny.
Akce je vyhlášena projektem 

na podporu mléka a  mléč-
ných výrobků Bílé plus, pro-

tože téměř všechny zákusky 
jsou připravovány z  kvalitních 
produktů z mléka – smetany, 
másla, tvarohu, samotného 
mléka apod.

Nominované zákusky: Baná-
nek, buchtičky se šodó, indiá-
nek, kremrole, laskonka, míša 
řez, ořechová roláda, pun-
čový řez, rakvička, špička, šta-
fetka, věneček, větrník, žlout-
kový řez. Pokud není váš nej-
oblíbenější zákusek v nabídce, 
přesto nám svůj tip můžete 
poslat.

Postup:
Z  přísad vypracujte vláčné 

těsto a nechte ho hodinu od-
počinout v chladu. Troubu pře-

dehřejte na 180 stupňů.  Po-
sypte pracovní plochu mou-
kou,  těsto rozválejte a nakrá-
jejte na proužky o  rozměrech 
asi 1 x 16 cm. Natočte je na ko-
vové trubičky, potřete vajíč-
kem a  upečte dozlatova.  Vy-
chladlé kremrole sejměte z tru-
biček a naplňte šlehanými bílky 
s cukrem nebo šlehačkou.

Recept na kremrole:
 120 g másla pokojové 

teploty
 250 g hladké mouky
 120 ml smetany ke šlehání
 1 žloutek
 1 vejce na potření
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