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26. října
V Praze v Domě odborových 
svazů proběhl seminář 
k připravované vyhlášce 
k § 19 školského zákona, 
který začne platit 1. září 
2016. Paragraf 19 se týká 
inkluze a připravovaná 
vyhláška má řešit podpůrná 
opatření pro děti, které je 
budou potřebovat.

28. října
Státní svátek České 
republiky – vyhlášení 
samostatné Československé 
republiky v roce 1918.

31. října
Halloween neboli předvečer 
Všech svatých. Tento 
svátek pochází z keltského 
kalendáře, většinou se slaví 
v anglicky mluvících zemích, 
začíná se ale rozšiřovat 
i u nás.

U propadajících je třeba znát příčiny jejich neúspěchu ..................................3
Inkluze se týká i mimořádně nadaných dětí  .................................................5
Společný projekt sedmi evropských škol  ..................................................... 7

„Kdo nikdy neopustil vlastní zem, je plný předsudků.“  Goldoni

Zaměření na úspěch s sebou nese větší zátěž pro děti
Současným předškolním dětem chybí volná hra bez 
zapojování dospělých, řekla na konferenci o příno-
su vzdělávání v přírodě Eva Opravilová z  Pedago-
gické fakulty Univerzity Karlovy. Malý prostor na 
neřízenou hru může podle ní vést k  agresi, vývo-
jovému opoždění některých dovedností i  k horší 
komunikaci.

Zásada učení hrou platí 
v  případě předškolního 

vzdělávání dvojnásob, o tom 
není sporu. V činnosti mateř-
ských škol se už od začátku 
devadesátých let stále více 
prosazuje vzdělávací složka. 
S  přijetím nového školského 
zákona mateřské školy zís-
kaly status školy, přestalo se 
na ně pohlížet jako na škol-
ské zařízení. Řídí se rámco-
vým vzdělávacím programem 
pro předškolní vzdělávání, 

samy na jeho základě vytvá-
řejí vlastní vzdělávací 
programy.

Větší důraz 
na vzdělávání 
dětí si vynutili 
i  rodiče. Sou-
časná společ-
nost je hodně 
zaměřena na 
výkon, na úspěch, 
a to již od útlého věku. 
Proto se už v mateřských ško-
lách děti učí anglicky, odpo-

ledne chodí do nejrůznějších 
kroužků a rodiče jsou ochotni 
za to platit nemalé peníze.

V souvislosti se zavedením 
povinného ročníku předškol-
ního vzdělávání dětem další 
povinnosti ještě přibydou.

„Velmi aktivně do hry 
vstoupily aktivní vzdělávací 

strategie, nadměrná 
stimulace. Prak-

ticky neexistuje 
prostor, kde by 
si děti mohly 
volně hrát bez 
dohledu do-
spělých,“ je 

přesvědčena Eva 
Opravilová.

Do jisté míry to je 
pravda. Děti mají dnes da-
leko méně volnosti, než měli 

jejich rodiče či prarodiče. 
Navíc roste počet rodin jen 
s  jedním dítětem, kde jsou 
děti s  dospělými těsněji svá-
zány. Někdy si s  nimi rozu-
mějí více než se svými malými 
vrstevníky. A to může přinést 
mnoho problémů v  dalších 
letech.

Odborníci se přou – ne-
chat vše na přirozeném vý-
voji, nebo dítě v  předškol-
ním věku cílevědomě vést? Je 
přílišný důraz na vzdělávání 
vždy v souladu se zájmy dětí? 
Myslím, že pravda je někde 
uprostřed. Je třeba vědomě 
rozvíjet schopnosti dítěte, ale 
zároveň mu nechat i prostor 
pro jeho přirozený růst. 
Doma i v mateřské škole.

Karla TONDLOVÁ

h,
ěk

g
stim

t

p
Op

D ji

Pravda bývá 

zpravidla někde 

uprostřed.

bývá 
někdePravd

pravid
prostřed.

V tomto čísle najdete Krátce

FO
TO

: A
le

na
 T

U
Č

ÍM
O

VÁ
FO

TO
: A

le
na

 T
U

Č
ÍM

O
VÁ



2 číslo 33

Vzdělávání dospělých
Už po desáté se 
v Královéhradeckém 
kraji uskuteční Týden 
vzdělávání dospělých. Akce 
bude probíhat postupně 
v jednotlivých okresech 
až do 20. listopadu. Pro 
návštěvníky je připravena 
bohatá směsice přednášek, 
seminářů a ukázkových 
hodin zaměřených jak na 
profesní vzdělávání, tak 
i volnočasové aktivity. kt

Vím proč
Až do konce března příštího 
roku se mohou žáci ze 
základních a středních škol 
zapojit do třetího ročníku 
soutěže s názvem Vím proč. 
Zajímavá akce chce všechny 
podnítit k hlubšímu zájmu 
o studium fyziky a dalších 
přírodovědných oborů. 
Vyhrává ten, kdo natočí 
nejlepší fyzikální pokus. 
Více na www.vimproc.cz.

osch

Dotace na obědy
Komora statutárních měst 
Svazu měst a obcí ČR má 
obavy z obědů zdarma pro 
všechny předškolní děti, 
které zmínilo ministerstvo 
školství. Znamenaly by totiž 

obrovské výdaje veřejných 
rozpočtů. Tyto náklady by 
se podle statutárních měst 
měly kompenzovat pouze 
sociálně slabým rodinám 
prostřednictvím cílených 
sociálních dávek. šf

Moudrá výchova
Milovat a být milován, hrát 
si, chodit ven a zpívat. Tato 
slova charakterizují šťastné 
dětství a zároveň téma 
5. konference  s názvem  
Čtení dětem jako základ 
moudré výchovy v rodině 
aneb Děti ve 21. století. 
Konference proběhne 
v listopadu 
v Ostravě.               kt

Zápisník

„U toho sekáme dobrotu. Na konci roku ze školy kvůli jedné facce odchází, takže logicky „U toho sekáme dobrotu. Na konci roku ze školy kvůli jedné facce odchází, takže logicky 
předpokládáme, že teď už mu na nějaké další nesejde!“předpokládáme, že teď už mu na nějaké další nesejde!“
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Zájem o on-line životopisy Europassu roste
Obliba jednotného for-

mátu životopisu, který se 
z  iniciativy Evropské unie za-
čal před deseti lety používat 
pod názvem Europass-životo-
pis, roste. Jen za polovinu le-
tošního roku si jej ve všech ja-
zycích podle průzkumu Evrop-
ského střediska pro rozvoj od-
borné přípravy Cedefop vypl-
nilo více než 10 milionů Ev-
ropanů. Rychlým tempem 

roste i  zájem o on-line formu 
Europass-životopisu.

Česká republika evropský 
trend potvrzuje. Zatímco v prv-
ním pololetí roku 2014 byl po-
čet životopisů, které si Češi vy-
plnili on-line, přes 87 tisíc, le-
tos to bylo ve stejném období 
přes 135 tisíc. Europass-živo-
topis je strukturovaný formát 
životopisu, který má jednot-
nou podobu ve všech zemích 

Evropské unie a lze ho vyplnit 
zdarma a on-line v 27 jazyko-
vých verzích. Nejvíce si živo-
topis Europassu podle statis-
tik Cedefop vyplňují lidé uchá-
zející se o tyto profese: číšník, 
počítačový programátor, pro-
davač v  obchodě, zdravotní 
sestra, recepční, kuchař, úřed-
ník, strojní inženýr, sekretářka 
v administrativě a inženýr.

sb

Studenti společně opraví mobiliář kostela
Čeští a  němečtí studenti 

společně pracují na opra-
vách barokního mobiliáře je-
zuitského kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie v  cen-
tru Brna. Odstraňují staré 
přemalby, doplňují chybě-
jící prvky řezeb a retušují zla-
cení. Mobiliář slouží 270 let. 

Patří k  unikátním dokladům 
úrovně uměleckého řemesla 
18. století na Moravě.

Objemnější části opra-
vují studenti přímo v  zákris-
tii, menší v dílnách a  labora-
tořích restaurátorského oboru 
Vyšší odborné školy Brno. Na 
opravách spolupracuje mni-

chovský Goering Institut. 
Práce jsou rozložené do dvou 
let, čtyřicítka studentů z obou 
zemí odpracuje do konce 
příštího roku tisíce hodin. 
Mezinárodní spolupráci dota-
cemi podpořilo německé mi-
nisterstvo kultury a  evropský 
program Erasmus+. čtk

Co ovlivňuje rozhodování deváťáků
Více než polovina žáků de-

vátých tříd si méně než půl 
roku před podáváním přihlášek 
teprve začíná zjišťovat infor-
mace o školách. Na 86 procent 
z nich však už má jasno o od-
borném směřování. Průzkum 
Jak se deváťáci rozhodují ukázal 
vzorec rozhodování deváťáků.

Průzkum potvrdil klíčovost 
rozhodování podle oboru. Jen 
24 procent dětí se rozhoduje 
nejdříve podle školy, pro více 

jak tři čtvrtiny je zásadní obor. 
Při úvahách o konkrétní škole 
kladou největší důraz při volbě 
školy na kvalitu výuky (89 %), 
zvýšení šancí na získání kva-
litní práce (88  %) a  zvýšení 
šancí na přijetí na vysokou 
školu (71  %). Dále rozhodují 
praktické aspekty, například 
dopravní dostupnost (54 %) či 
vybavení školy (38 %). V me-
zilidské oblasti žáky nejvíce 
ovlivňuje, co si o  škole myslí 

matka (34  %), jací jsou ve 
škole učitelé (28 %) a jestli se 
tam hlásí kamarádi (25 %).

Nejdůležitějším zdrojem in-
formací pro čerstvé deváťáky 
jsou již tradičně den otevře-
ných dveří spojený s osobním 
kontaktem se školou (85  %) 
a  reference současných stu-
dentů (89 %). Pro 72 procent 
dotázaných je dalším důleži-
tým zdrojem informací web 
školy. pk
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U propadajících je třeba znát příčiny jejich neúspěchu
Propadající žáci – problém nejen pro ně samotné, 
ale i pro učitele, jejich spolužáky a samozřejmě i je-
jich rodiče. A třebaže tito žáci tvoří necelé procento 
ze všech žáků základních škol, přesto mnohdy stačí 
jeden „propadlík“, aby znepříjemnil výuku všem.

Zajímalo nás proto, jak 
s  tímto problémem po-

máhá školám Česká školní in-
spekce. Na náš dotaz odpově-
děl Ondřej ANDRYS, náměs-
tek ústředního školního in-
spektora: „Česká školní in-
spekce při své inspekční čin-
nosti zjišťuje, zda škola 
zná příčiny neúspě-
chu žáka, zda je 
analyzuje a při-
jímá opatření. 
Samozře jmě 
jim můžeme 
pomoci pří-
činy analyzovat 
a  společně hledat 
– doporučovat opat-
ření ke zlepšení. Pozitivně 
může působit také příklad 
z  vlastní praxe nebo z  praxe 
jiné školy. Při analýzách doku-
mentů a rozhovorech s peda-
gogy můžeme doporučit něco 
z  praxe jiných škol. Pozitivní 

vliv má například dobrá práce 
třídního učitele, který žáka 
zná a  podporuje jeho úspě-
chy, i motivace k učení. Je dů-
ležité zdůraznit, v  čem je žák 
dobrý.“

Česká školní inspekce také, 
podle jeho slov, zjišťuje, jak 

učitel pracuje s rodiči, 
neboť ti by měli být 

žákovi oporou. 
„Podstatná je 
také práce vý-
chovného po-
radce. Ten lépe 
plní svoji roli na 

1. stupni. Dobré 
výsledky mají také 

společné schůzky ro-
dič – učitel – výchovný po-

radce – žák (hodnocení ško-
lou, rodinou, sebehodno-
cení). Žák při nich může sám 
upozornit na to, co nezvládá 
a proč. Důležité je i klima, ve 
škole nesmí panovat strach,“ 

zdůrazňuje O. Andrys a  po-
kračuje stručným vyjmenová-
ním dalších podpůrných opat-
ření: „Individuální plán, pod-
pora žáka, různá obtížnost 
úkolů. Dílčí hodnocení při pl-
nění větších úkolů vždy vede 
k  motivaci. Pochvala. Peda-
gog změní metody a  formy 
práce k  žákovi, hledá cesty 
(práce ve skupinách, podpora 
jinými žáky, motivace), pro-

jektové učení. Pomůcky, které 
podporují učení – interaktivní 
tabule, názorné pomůcky 
apod. Důležité je také DVPP 
k  tomuto tématu.“ Zdůraz-
ňuje také, že významné je 
i  pozitivní hodnocení učitele, 
kterému se podařilo elimino-
vat počet žáků, kteří opakují 
ročník, ředitelem na pedago-
gické radě.

Olga ŠEDIVÁ
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Žáci opakující ročník v základních školách ZDROJ: ČŠI

  2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Počet žáků opakujících ročník 7 030 6 541 5 997 6 056 6 191 6 238
 – z toho podíl na 1. stupni (v %) 42,2 43,6 43,0 46,4 47,0 47,3
 – z toho podíl na 2. stupni (v %) 57,8 56,4 57,0 53,6 53,0 52,7
Podíl žáků opakujících ročník z celk. počtu žáků v ZV (v %) 0,88 0,83 0,75 0,75 0,75 0,73

Písmem Comenia Script žáci píší již pět let
Od zavedení písma Come-

nia Script do škol uply-
nulo již pět let. Za tu dobu se 
rozšířilo do více než dvou set 
škol a stále se přidávají další. 
Jeho autorka Radana Lencová 
říká: „V současné době záleží 
na škole, zda písmo Comenia 
Script ve škole zavede. Už ne-
musí být žádost od rodičů. To, 
že se ve škole toto písmo vy-
učuje, najdou rodiče na webu 
školy.“

„Písmo Comenia Script je 
jednoduché nespojité písmo, 
které by děti mělo motivo-

vat k  psaní, nemělo by je 
od psaní odrazovat,“ uvádí 
R. Lencová.

Toto písmo však nemá jen 
své zastánce, ale i  odpůrce. 
Ti upozorňují na to, že děti 
nerozvíjí, nepodporuje je-
jich grafomotoriku, někteří 
dokonce tvrdí, že potlačuje 
osobnost dítěte. Dětský psy-
cholog Václav Mertin sice při-
pouští, že i drobná věc může 
psychiku posunout, ale to, že 
normální klasické písmo psy-
chiku posouvá, vědecky ne-
lze prokázat. „Je to odborný 

blábol, stejně tak to platí i  o 
kreativitě. Comenia Script 
kreativitu nepotlačuje ani to 
nelze vědecky dokázat,“ kon-
statuje V. Mertin.

„Dítě, aby obstálo, musí 
rozvíjet jemnou motoriku, ale 
tu rozvíjí nejen písmem,“ do-
plňuje jeho slova Jana Valen-
tová ze základní školy, která 
děti toto písmo učí. Doplňuje 
však, že je povinností školy 
děti do 3. ročníku naučit číst 
i  běžné klasické písmo. Na-
víc již v  5. ročníku má té-
měř každé dítě svůj způ-

sob psaní a  rozdíly nejen ve 
spojování, ale i  ve způsobu 
psaní se smazávají. „Je ale na 
škole, které písmo zvolí, jsou 
i další písma, která se mohou 
ve školách učit,“ uzavírá J. 
Valentová.

„Písmo je o zachycení a sdě-
lování myšlenek, ne o  kraso-
pisu. Stačilo by, kdyby jeden 
typ písma, třeba hůlkové, dítě 
zvládlo dobře a  ty další ob-
stojně. Hlavně by to mělo být 
ve prospěch dítěte,“ dodává 
Václav Mertin.“

 oš



4 číslo 33

Učňovskému školství chybí noví mistři odborného výcviku
Aktuální problémy ve středních odborných školách 
a učňovských zařízeních měla na programu podsekce 
středních škol při školských odborech.

Předseda podsekce Josef Ve-
lík shrnul základní okruhy 

jednání: „V první řadě jsme se 
seznámili se závěry školské tri-
partity. Je pro nás potěšující, 
že se do novely školského zá-
kona dostaly povinné přijímací 
zkoušky na střední školy, sice 
až od roku 2017, ale i  tak to 
vítáme. Probrali jsme současný 
stav prací na kariérním 
řádu, jehož smysl 
a  uplatnění se 
stále mění. Dále 
jsme informo-
vali naše členy 
o změnách ve fi-
nancování škol-
ství, včetně nových 
tabulek platných od lis-
topadu. Oceňujeme, že zkuše-
nější učitelé dostávají přidáno 
více a  také že byl nově zave-
den šestý platový stupeň.“ 
Podsekce pro učňovské škol-
ství dostala od ministerstva 
školství k připomínkování ma-
teriál „Doporučení k zabezpe-
čení jednotného postupu při 

uzavírání smluvního vztahu 
mezi zaměstnavatelem a  žá-
kem střední školy“. Účastníci 
jednání podsekce se shodli na 
tom, že toto Doporučení může 
v praxi narážet na některé sku-
tečnosti. Například pokud má 
žák smluvní vztah s  více za-
městnavateli, je otázka, kdo 
mu v  tom případě bude mo-

tivační příplatek vyplá-
cet. Velcí zaměstna-

vatelé mají své tis-
kopisy smluv a tr-
vají na tom, že 
budou používat 
ty. Spousta firem 

také nechce žáky 
vyplácet přímo, ale 

prostřednictvím školy, 
která na celkovou částku vydá 
firmě fakturu. Další překážkou 
jsou sami někteří studenti, 
kteří nedocházejí na praxi, 
a  zaměstnavatelé pak vypo-
vědí smlouvu se všemi žáky 
školy. Omlouvání absence 
jsou podle učitelů učňovských 
zařízení vůbec velikým problé-

mem, protože v mnoha regio-
nech nechtějí lékaři škole po-
tvrzovat dobu zdravotní ne-
schopnosti žáka s tím, že je to 
věcí rodičů.

Josef Velík informoval 
i  o  tom, že se připravuje re-
forma financování regionál-
ního školství, kterou na odbo-
rech bude vysvětlovat zástupce 
ministerstva školství Václav 
Pícl. Všichni členové podsekce 
dostanou pozvánky, aby se 
s reformou mohli seznámit.

Obrovským problémem pro 
učňovské školství, který vy-
plynul z  informací z  regionů, 
je věk pedagogických pracov-
níků škol, především technic-
kých. „Věk učitelů technických 

předmětů a mistrů odborného 
výcviku se nyní pohybuje v ce-
lostátním věkovém průměru 
58 let, ale máme školy, kde je 
to hodně přes 60 let a na tato 
místa není možné nikoho se-
hnat,“ říká J. Velík a  pokra-
čuje: „Naděje, že se to změní, 
není, a  to z prostého důvodu 
odměňování těchto učitelů. 
Jejich odměny jsou ve ško-
lách tak nízké, že ve firmách 
má takový vysokoškolák s po-
třebnou praxí o padesát až se-
dmdesát procent vyšší plat než 
ve školství. Usilujeme o to, aby 
se změnilo platové zařazení 
těchto učitelů a dostali se do 
11. platové třídy.“

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Co s propadlíky?
V  průběhu základního 

vzdělávání může žák opako-
vat ročník maximálně dva-
krát. V  případě, že dostane 
nedostatečnou například 
v  šesté třídě a opakuje roč-
ník, v dalších letech musí po-
stoupit do dalšího ročníku, 
byť jeho znalosti jsou na-
prosto nedostatečné.

Českomoravský odbo-
rový svaz pracovníků školství 
chce prostřednictvím pro-
fesní sekce základních škol 
vyvolat na toto téma diskuzi 
a uspořádat anketu, v níž by 
posbíral názory těch, koho 
se tento problém týká nej-
více, tedy učitelů základních 
škol. kat

Ochrana před rozvázáním pracovního poměru
Členu orgánu odborové organizace, který působí 
u  zaměstnavatele, poskytuje zákoník práce spe-
ciální ochranu před rozvázáním pracovního pomě-
ru. O které orgány odborové organizace se jedná?

K  tomuto dotazu se vyjá-
dřilo kolegium expertů 

Asociace pro rozvoj kolektiv-
ního vyjednávání a pracovních 
vztahů. V  jeho stanovisku je 
uvedeno: „Jak vyplývá z usta-
novení §  286 odstavce 2 zá-
koníku práce, za odborovou 
organizaci jedná orgán ur-
čený jejími stanovami. Jde při-
tom o  ten orgán, který stojí 
v  čele odborové organizace 
(nejčastěji závodní výbor či vý-
bor základní organizace), jen 
výjimečně může jít o  více or-
gánů. Každopádně to ale musí 

být orgán odborové organi-
zace, který se zaměstnavate-
lem jedná a který tak naplňuje 
podmínku „působení u  za-
městnavatele“. Jednání může 
být právní (dříve činění práv-
ních úkonů) nebo faktické.

Vymezení to ho, na členy 
kterého u zaměstnavatele pů-
sobícího orgánu odborové or-
ganizace se vztahuje ochrana 
dle ustanovení §  61 odst.  2 
zákoníku práce, je někdy uve-
deno v kolektivní smlouvě. Ta-
kový údaj může mít jen infor-
mativní povahu, nemůže jít 

o  ujednání, protože to, který 
orgán za odborovou orga-
nizaci jedná, je výlučně její 
vnitřní věcí (viz též Úmluva 
MOP č.  87, o  svobodě od-
borů a  ochraně práva se od-
borově sdružovat, publiko-
vaná pod č.  489/1990 Sb.). 
Odborová organizace ale musí 
dodržovat pravidla pro určení 
okruhu těchto orgánů (nejde 
o  žádné komise apod.), vylo-
žená mimo jiné v  tomto sta-
novisku. Zaměstnavateli pak 
odborová organizace sděluje 
konkrétní jména členů či býva-
lých členů takového orgánu, 
aby mohla být ochrana před 
výpovědí nebo okamžitým 
zrušením pracovního poměru 
vůbec uplatněna. Vít BERKA
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Inkluze se týká i mimořádně nadaných žáků
Ve smršti obav ze začleňování dětí s  handicapem 
zůstala trochu na vedlejší koleji informace, že se 
inkluze od příštího školního roku bude týkat také 
dětí mimořádně nadaných. Tyto děti ale potřebují 
individuální přístup.

Podporu jejich vzdělávání 
v  novele školského zá-

kona deklaruje ministerstvo 
školství. Jak by taková pod-
pora měla ideálně vypadat? 
Je možné podporovat nadané 
žáky v běžné třídě, nebo je pro 
ně přínosnější vzdělávání v ko-
lektivu podobně nadaných 
žáků? Tyto otázky jsme polo-
žili několika odborníkům na 
vzdělávání. „Abychom mohli 
adekvátně vzdělávat i nadané 
žáky, musíme nejprve výraz-
něji rozbít hromadnost pří-
stupu k žákům ve škole. Bude 
to platit jak pro všestranně na-
dané žáky, tak i  pro ty, kteří 
mají talent pouze v jedné ob-
lasti,“ říká psycholog Václav 
Mertin a pokračuje:

„Nejdříve tedy musíme změ-
nit způsob uvažování u rodičů 
a  učitelů a  připustit mnohem 
větší rozmanitost forem vzdě-
lávání v  základní škole. Hle-
dat odpověď na otázku, zda 
bychom alespoň částečně ne-
mohli narušit tradiční systém 
ročníků. Podobně si nejsem 
jistý, zda všichni žáci musejí 
zvládat látku ve všech oblas-
tech. Nemohli bychom u  na-
daných žáků realizovat část 
výuky ve škole nebo mimo 
školu prostřednictvím zájmové 
činnosti?

Znám děti, které ve věku 
druhého stupně základní školy 
zvládají přinejmenším část 
látky velmi efektivně samo-
studiem, zbytek pobytem ve 
škole a výraznou část času roz-
vojem specifického nadání.

Pokud někdo chce zřídit 
speciální školu pro nadané, 
nelze mu bránit. Ovšem roz-
dělovat děti v běžných školách 
na ty šikovnější a obyčejné po-
kládám za špatné.“

Tolik o problému soudí psy-
cholog. Trochu jiný názor má 
matka dvou mimořádně na-
daných dětí, které prošly 

běžnou školou a  víceletým 
gymnáziem.

„Podle mě je důležité na-
bídnout rodičům obě va-
rianty, ať si každý vybere, jestli 
chce inkluzi, nebo ne. Ale za 
mě můžu říct, že je mnohem 
více důvodů volit selektivní 
vzdělávání v  kolek-
tivu nadaných dětí. 
Tyto děti jsou 
dost často in-
troverti a s běž-
nými dětmi si 
vůbec nerozumí 
a  spíše pak zaží-
vají šikanu nebo 
opovržení. A  také si 
zaslouží mít kamarády, 
se kterými si mají co říct. Ke 
svému rozvoji potřebují mít 
kolem sebe tahouny a ty, kteří 
je inspirují. Pokud jsou v běž-
ném kolektivu, tak můžou ně-
kdy samy sloužit jako tahouni 

pro ostatní, ale k jejich rozvoji 
to nijak nepřispívá. Spíše tam 
zakrní kvůli nudě nebo snaze 
se přizpůsobit ostatním. Ono 
nejde jen o  vzdělávání, ale 
také o  psychiku těchto dětí, 
aby prožily šťastné dětství. 
A to většinou v běžném kolek-
tivu nezažijí.“

Velmi jednoznačný názor na 

problematiku inkluze má pe-
dagog a  autor publikací pro 
pedagogy Robert Čapek:

„Inkluze talentovaných 
žáků je další indikátor české 
mizérie. V  opravdu kvalitním 
školství je samozřejmostí in-
dividuální práce s  talento-
vanými dětmi, kterou učitel 
provádí během své normální 
výuky prostřednictvím indivi-
dualizace a  diferenciace ob-
tížnosti výuky. Jde například 

o  rozdílné úkoly pro žáky 
v jedné třídě, nefron-

tální výuku, vzá-
jemné učení 
dětí, vzdělávací 
peer programy, 
modelové hry 
a  další způsoby 

práce. Žák má 
velmi často mož-

nost volby a jeho roz-
hodnutí výrazně ovlivňuje 

jeho vlastní práci ve škole. 
S tím vším se český školák po-
tká jen zřídka. Nerozhoduje 
o ničem, nikdo se ho na jeho 
názor a osobní preference ne-
ptá. U nás, kde se talentovaní 

žáci na základní škole nudí 
a  pak jsou tu údajně pro ně 
víceletá gymnázia, je práce 
s  nadanými žáky opravdu 
bídná. Co se pro ně dá udě-
lat? Stačí maličkost. Učitelé by 
prostě každodenně měli pou-
žívat dobrou didaktiku. Tedy 
umět učit – a v tom je inkluze 
zahrnuta i bez miliard.“

K ideální podpoře nadaných 
žáků se vyjádřila také Eva Von-
dráková ze Společnosti pro ta-
lent a nadání: „Neexistuje je-
diná zaručeně správná va-
rianta péče o  nadané. Žádný 
přístup není vhodný pro 
všechny. Žáci, ani nadaní či 
mimořádně nadaní, nejsou 
homogenní skupina. Každý 
z  nich potřebuje jiný přístup, 
jinou náročnost. Tatáž škola 
může být pro jedno dítě tím 
nejlepším místem pro jeho 
vzdělávání a pro jiné může být 
naprosto nevhodná.

Pokud by každá škola doká-
zala poskytnout každému žá-
kovi optimální podmínky pro 
jeho rozvoj, mělo by problém 
se vzděláváním v  běžné třídě 
daleko méně dětí, včetně nada-
ných. Vždycky by ale existovali 
jedinci, kteří by přesto potřebo-
vali jiný způsob vzdělávání. Byly 
by to ale spíše výjimky.

Ze svého úhlu pohledu bych 
ještě dodala, že kromě formál-
ních opatření je nutné doplnit 
přípravu učitelů k  práci s  na-
danými – a to solidně, tak, aby 

problematice opravdu rozu-
měli. Podobně, jako jsou pro-
školeni v  problematice práce 
s  dětmi s  poruchami učení. 
Až bude srovnatelná průprava 
učitelů a  vybavenost škol pro 
práci obou těchto skupin, 
pak teprve může systém péče 
o nadané opravdu fungovat.“

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Kdy je audionahrávka přípustná jako důkaz u soudu
Může být audionahrávka přípustná jako důkaz 
předložený zaměstnancem v rámci řízení o platnos-
ti výpovědi z pracovního poměru?

Touto otázkou se zabý-
val po řešení sporu obec-

nými soudy nakonec i Ústavní 
soud. V dané věci šlo o to, že 
zaměstnanec dostal výpověď 
z pracovního poměru z orga-
nizačních důvodů. Zaměstna-
nec však pořídil nahrávku roz-
hovoru, z  něhož bylo patrné, 
že skutečným důvodem výpo-
vědi nebyla nadbytečnost za-
městnance, ale to, že kritizo-
val zaměstnavatele. V  nálezu 
Ústavního soudu ze dne 9. 12. 
2014, sp. zn. II. ÚS 1774/14, je 
mimo jiné uvedeno:

Za běžných okolností je své-
volné nahrávání soukromých 

rozhovorů bez vědomí jejich 
účastníků hrubým zásahem do 
jejich soukromí. Takovýto po-
stup s rysy záludnosti je ve 
velké většině případů 
morálně i  právně 
zcela nepřija-
telný, zejména 
je-li veden zá-
měrem nahrá-
vanou osobu po-
škodit. Ústavní 
soud se rozhodně 
staví proti nekalým 
praktikám vzájemného elek-
tronického sledování a  skry-
tého nahrávání při soukro-
mých i profesionálních jedná-

ních, jež zpravidla jsou nejen 
v rozporu s právem, ale, hod-
noceno po stránce sociálně 
etické, šíří ve společnosti at-
mosféru podezíravosti, stra-
chu, nejistoty a nedůvěry.

Zcela odlišně je však třeba 
posuzovat případy, kdy je 

tajné pořízení audi-
ozáznamu roz-

hovoru součástí 
obrany oběti 
trestného činu 
proti pacha-
teli nebo jde-li 

o  způsob dosa-
žení právní ochrany 

pro výrazně slabší 
stranu významného občan-
skoprávního a  zejména pra-
covněprávního sporu.

Zásah do práva na soukromí 
osoby, jejíž mluvený 
projev je zazname-
nán, je zde plně 
ospraved ln i te lný 
zájmem na ochraně 
slabší strany práv-
ního vztahu, jíž 
hrozí závažná újma 
(včetně např. ztráty 
zaměstnání). Opat-
ření jediného nebo 
klíčového důkazu 
touto cestou je ana-
logické k  jednání 
za podmínek krajní 
nouze či dovolené 
svépomoci.

Vít BERKA

Musíme odpovídat na mailové dotazy rodičů?
Má ředitel povinnost odpovídat na mailové dotazy 
rodičů? Je možné nějak ošetřit, aby nebyla mailová 
pošta zneužívána k banálním dotazům?

„Řešení uvedeného záleží 
na povaze zaslaného 

e-mailového dotazu. Práv-
nické osoby vykonávající čin-
nost školy jsou podle právního 
názoru MŠMT povinnými sub-
jekty v  souladu se zákonem 
o  svobodném přístupu k  in-
formacím (zákon č. 106/1999 
Sb., o  svobodném přístupu 
k  informacím, ve znění poz-
dějších předpisů). Lze přitom 
vycházet z  toho, že pod defi-

nici povinných subjektů jsou 
podřazeny veřejné instituce 
a dále subjekty, kterým zákon 
svěřil rozhodování o  právech, 
právem chráněných zájmech 
nebo povinnostech fyzických 
osob v oblasti veřejné správy, 
a to v rozsahu jejich rozhodo-
vací činnosti (§ 2 odst.  1 a 2 
zákona o svobodném přístupu 
k  informacím). S  ohledem na 
judikaturu Ústavního soudu 
a doktrinální výklad se lze do-

mnívat, že za veřejnou instituci 
by mohla být považována také 
právnická osoba vykonávající 
činnost školy, a to bez ohledu 
na svého zřizovatele. Z  výše 
uvedeného plyne, že pokud 
jde o žádost ve smyslu zákona 
o svobodném přístupu, měl by 
ředitel školy postupovat v sou-
ladu s uvedeným zákonem.

Předmětný dotaz může mít 
také takovou povahu, že se 
na jeho základě žák nebo zá-
konný zástupce žáka do-
máhá informace o  průběhu 
a  výsledcích vzdělávání (§ 21 
odst. 1 písm. b) školského zá-

kona). V takovém případě, ja-
kož i v dalších případech, kdy 
povinnost školy plyne z  práv-
ních předpisů, by tato komu-
nikace rovněž neměla zůstat 
bez reakce.

Odpovědi na dotaz bez 
ohledu na jeho formu jsou na-
plněním nejenom povinností 
vyplývajících z  příslušných 
právních předpisů, ale i poža-
davků na mezilidské vztahy. 
V případě zjevně irelevantních 
dotazů je však možné přistu-
povat s  menším ohledem na 
ně.“
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Odvolání 
výpovědi
V jaké formě má 
být provedeno od-
volání již doručené 
výpovědi?

V ustanovení § 50 odst. 5 
zákoníku práce je uvedeno:

„Výpověď může být od-
volána pouze se souhlasem 
druhé smluvní strany; odvo-
lání výpovědi i souhlas s je-
jím odvoláním musí být pí-
semné.“ Zákoník práce 
tedy pro odvolání výpovědi 
i pro souhlas s tímto odvo-
láním předepisuje písem-
nou formu. Při nedostatku 
písemné formy jde v  pří-
padě těchto právních jed-
nání o  jejich neplatnost, 
která je zřejmě jen relativní, 
neboť nedosahuje intenzity 
zjevného rozporu s  veřej-
ným pořádkem. Při relativní 
neplatnosti se právní jed-
nání považuje za platné, jen 
jestliže se neplatnosti nedo-
volá ten, kdo je k tomu legi-
timován, a dokud se opráv-
něný neplatnosti nedovolá. 
V  občanském soudním ří-
zení o  neplatnost výpovědi 
může dojít k  odvolání vý-
povědi a  k  souhlasu s  od-
voláním – i když je pro toto 
právní jednání předepsána 
písemná forma – ústně do 
soudního protokolu.

Vít BERKA
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Sedm evropských škol jsme propojili společným projektem
Před dvěma lety dostala naše škola možnost navá-
zat spolupráci s šesti partnerskými školami v Evro-
pě. Umožnilo ji sdílení společného projektu, který 
vymysleli koordinátoři jednotlivých škol a následně 
jej schválila Evropská komise.

Podstatou projektu bylo 
velké množství naplánova-

ných aktivit a  výstupů, které 
se školy zavázaly společně bě-
hem dvou let splnit. V  naší 
škole se jich účastnilo přibližně 
300 žáků a 30 učitelů. Vytvá-
řeli jsme brožury, slovníčky, 
ilustrace, referáty, powerpoin-
tové prezentace, ale třeba 
i  tradiční vánoční přáníčka. 
Pracovali jsme nejen v  hodi-
nách angličtiny, která byla 
projektovým komunikačním 
jazykem, ale i v hodinách čes-
kého jazyka, výtvarné a  pra-
covní výchovy a dějepisu.

Evropské legendy
Velmi oblíbenými byly vý-

jezdy do partnerských škol, 
tzv. mobility. Během těchto 
pracovních schůzek v partner-
ských školách jsme měli mož-
nost poznat vybavení cizích 
škol, nahlédli jsme do vzdělá-
vacích systémů jiných zemí. Vi-
děli jsme tak školu v Rumun-
sku, Polsku, Turecku, Řecku, 
Litvě a  Finsku. Vznikla nová 
přátelství a  žáci poznali důle-
žitost znalosti anglického ja-

zyka v  současném světě jako 
společného komunikačního 
jazyka.

Pro vytváření společných 
brožur, například o  evrop-
ských superhrdinech, o nábo-
ženských svátcích, o  evrop-
ských legendách, či devítija-
zyčného obrázkového slov-
níčku jsme museli veškeré ak-
tivity nakonec přeložit do ang-
ličtiny. Naše škola měla mož-
nost vyzkoušet si náročnost 
práce na rozsáhlém projektu, 
včetně zajištění propagačních 
materiálů, průběžného moni-
torování a  evaluace projekto-
vých aktivit, jejich šíření mimo 
školu. Právě s  tím nám velmi 
pomohl Městský úřad v  Tá-
boře, který nám umožnil pro-
pagovat díky nádherným re-
klamním předmětům i  město 
Tábor.

Vrcholem projektu byl pro 
nás předposlední červnový tý-
den. Uskutečnilo se totiž po-
slední projektové setkání 
všech partnerských škol, a  to 
právě v naší škole. Hned první 
den po příjezdu si naši hosté 
prohlédli krásně vyzdobenou 
školu a  zhlédli uvítací cere-
moniál žáků, kteří byli převle-
čeni za husity. Většinu kos-
týmů nám zapůjčil odbor kul-
tury a  cestovního ruchu v  Tá-
boře. Partneři převzali dárky 
vyrobené dětmi a  potěšili se 
vystoupením žáků, spojeným 
s  prezentací naší země, školy 
a celého projektu. Velmi se jim 
líbilo taneční vystoupení dět-
ského tanečního souboru Du-
páček. Nadšeni byli z  hudeb-
ního vystoupení našeho pě-
veckého sboru, sboru ma-
lých flétnistů, ale i  jednot-
livých mladých muzikantů, 
kteří je uchvátili hrou na hu-

dební nástroje. Českou klasiku 
Škoda lásky si s námi zazpívali 
všichni s doprovodem harmo-
niky. Hosté si vyzkoušeli také 
naši keramickou dílnu, kde si 
vyrobili tradičního jihočeského 
kapra.

V Krumlově a Jistebnici
Na hodinách netradičně ve-

dených našimi žáky se poba-
vili jak učitelé, tak děti z part-
nerských škol. Měli také mož-
nost zhlédnout zapůjčenou 
výstavu o  naší projektové hr-
dince Vlastě Kálalové di Lotti. 
Cukrářství u  Veselých nám 
k  výzdobě prostor zapůjčilo 
repliku vozové hradby a  Jana 
Husa na hranici.

Druhý den jsme měli mož-
nost přivítat celé projektové 
skupiny na matrice. Tam nám 
zodpověděli i  mnoho zajíma-
vých dotazů ohledně tábor-
ského školství. Třetí den jsme 
strávili v  Českém Krumlově. 
Zde měla největší úspěch ná-
vštěva secesního fotoateliéru 
Seidl, v němž jsme se nechali 
společně vyfotit v  dobových 
kulisách a  námořnických trič-
kách. Ta měla zvěstovat ná-
sledné sjíždění řeky na raf-
tech. I  prohlídka města byla 
překrásným společným zážit-
kem. Čtvrtý den jsme zavítali 
do Jistebnice. Zde se pro nás 
stalo zážitkem přivítání dětmi 
z  jistebnické základní školy. 
Její pěvecký sbor všechny osl-

nil čistotou dětských hlásků 
a  profesionálním výkonem. 
Díky starostovi Jistebnice jsme 
poté mohli navštívit Síň Ri-
charda Laudy s  Jistebnickým 
kancionálem. Krásy Jisteb-
nické vrchoviny, konkrétně 
obce Cunkov s  chovem hu-
culských koní, Ounuzu a Mo-
nínce, jsme společně ocenili 
při poučné vycházce. Během 
procházky mezi stanovišti, 
na nichž jsme plnili zadané 
úkoly, si mohli hosté prohléd-
nout krásnou krajinu, provézt 
se koňským povozem a nako-
nec se pokochat krásným vý-
hledem z konečné stanice mo-
nínské sjezdovky. Poslední den 
jsme strávili v Praze. Krása his-
torického jádra a  jeho okolí 
uchvátila všechny zúčastněné.

Díky spolupráci s  Evou 
Hrubešovou z  Odboru kul-
tury a  cestovního ruchu v Tá-
boře jsme společně během 
dvou let zorganizovali dvě vý-
stavy. Jedna se konala během 
loňských prázdnin v  budově 
Městského úřadu na Žižkově 
náměstí, druhá po celý letošní 
květen ve Vodárenské věži.

Jana BIČIŠŤOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
ZŠ a MŠ Tábor

Husova 1570
Tel.: 381 200 401

zshusovata@seznam.cz
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Zvýšení sazby minimální mzdy od roku 2016
Je již přijato rozhodnutí o zvýšení minimální měsíč-
ní mzdy a zaručené mzdy pro příští rok?

Ve Sbírce zákonů ČR, částce 
96 rozeslané dne 14. září 

2015, je publikováno naří-
zení vlády č.  233/2015 Sb., 
kterým se mění nařízení vlády 
č.  567/2006 Sb., o minimální 
mzdě, o nejnižších úrovních za-
ručené mzdy, o vymezení ztí-
ženého pracovního prostředí 
a  o  výši příplatků ke mzdě 

za práci ve ztíženém pracov-
ním prostředí, ve znění poz-
dějších předpisů. Novela na-
bývá účinnosti dnem 1.  ledna 
2016. Podle § 2 vládního na-
řízení činí základní sazba mi-
nimální mzdy 58,70 Kč za ho-
dinu nebo 9  900  Kč za mě-
síc. Nejnižší úroveň zaručené 
mzdy je uvedena v § 3 takto:
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1 1 a 2 9 900
2 3 a 4 10 900
3 5 a 6 12 100
4 7 a 8 13 300
5 9 a 10 14 700
6 11 a 12 16 200
7 13 a 14 17 900
8 15 a 16 19 800

Volno na péči o dítě
Zaměstnankyně po mateřské dovolené požádala 
o volno k péči o dítě na dobu delší než do jeho tří 
let. Jak má zaměstnavatel postupovat?

Poskytování rodičovské do-
volené upravuje § 196 zá-

koníku práce, kde se stanoví:
K prohloubení péče o  dítě 

je zaměstnavatel povinen po-
skytnout zaměstnankyni a za-
městnanci na jejich žádost ro-
dičovskou dovolenou. Ro-
dičovská dovolená přísluší 
matce dítěte po skončení ma-
teřské dovolené a otci od na-
rození dítěte, a  to v  rozsahu, 
o  jaký požádají, ne však déle 
než do doby, kdy dítě dosáhne 
věku tří let.

Pokud žena chce využít vý-

hody a pobírat rodičovský pří-
spěvek až do čtyř let věku dí-
těte, je nutno, aby se dohodla 
se zaměstnavatelem po uply-
nutí tří let věku dítěte o tom, 
že bude čerpat neplacené 
volno z  důvodu péče 
o  dítě. Bez této 

dohody, to je pouhým ozná-
mením zaměstnankyně, že 
ještě nenastoupí do práce, 

vzniká problém, 
na jehož řešení 
se názory různí. 
Převažuje právní 

výklad, že 

žena nenastoupením do práce 
z důvodu péče o dítě pracovní 
kázeň (v  dřívější terminolo-
gii zákoníku práce) neporuší, 
protože toto porušení není za-
viněné. Pokud by jí z  tohoto 
důvodu dal zaměstnavatel vý-
pověď a  zaměstnankyně by 
se bránila žalobou, musel by 
v  daném případě rozhodnout 
soud.

obu delší než do jeho tří 
postupovat?

hody a pobírat rodičovský pří-
spěvek až do čtyř let věku dí-
těte, je nutno, aby se dohodla 
se zaměstnavatelem po uply-
nutí tří let věku dítěte o tom,
že bude čerpat neplacené 
volno z  důvodu péče
o  dítě. Bez této 

mením zaměstnankyně, že
ještě nenastoupí do práce, 

vzniká problém, 
na jehož řešení 
se názory různí. 
Převažuje právní 

výklad, že 

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Informace 
pro školy

Ve Věstníku ministerstva 
školství, mládeže a  tělový-
chovy ČR, sešit 5–6 vydaný 
v  červenci 2015, je publiko-
ván Soubor pedagogicko-or-
ganizačních informací pro 
školy a  školská zařízení na 
školní rok 2015/2016 (č.  j. 
MŠMT-4387/2015-2). Ne-
jde o závazný dokument mi-
nisterstva, nýbrž o pomůcku, 
která má vedení škol usnad-
nit orientaci v  jejich práci. 
Soubor není právně závazný 
a  nezakládá nárok na fi-
nanční prostředky ze státního 
rozpočtu.

Čemu se musíme ještě věnovat
Lektorka se znovu zhluboka 

nadechla a  zaujatě pokra-
čovala ve výkladu. Na promí-
tacím plátně se mihotal titu-
lek: Žáci se specifickými po-
ruchami učení. Datapro-
jektor chrlil další texty a  ta-
bulky. Dysortografie. Dysle-
xie. Dyskalkulie. Dyslalie. Vy-
hláška 147/2011 Sb., zákon 
561/2004 Sb., § 16, odst. 6, 
IVP, podpůrná opatření… Bez 
přestávky. Hodinu a půl.

Bezradně na sebe kou-
káme. „Chápu, je toho na 
vás trochu hodně,“ konečně 
zvolní tempo nažhavená lek-
torka. „Jenže všechno, co 
vám tady vysvětluji, je vaše 
povinnost, to si laskavě uvě-

domte,“ znovu nabírá dech. 
„Musíte umět rozpoznat spe-
cifické poruchy u  žáků, ale 
nemusíte je diagnostikovat. 
Musíte individuálně 
pracovat s  každým 
takovým žákem. 
Poruchy vůbec 
nesnižují je-
jich intelektové 
s c h o p n o s t i . 
Musíte vytvo-
řit pro každého 
takového žáka in-
dividuální vzdělávací 
plán a to není žádná legrace. 
Ve třídě může jít o třetinu, ně-
kdy i polovinu žáků. Školní in-
spekce vše bude od nového 
školního roku pečlivě sledo-

vat a  vyhodnocovat,“ posadí 
se lektorka na židli a vypne ro-
zehřátý dataprojektor.

„Nikdo z nás nevystudoval 
speciální pedagogiku. 

Myslím si, že ne-
máme na plnění 
takových ná-
ročných úkolů 
p o t ř e b n é 
vzdělání, a  ze-
jména zkuše-

nosti,“ nesměle 
vyrukuje učitelka 

Ustaraná. „To se 
tedy, paní učitelko, hodně 
mýlíte. Všichni, jak tady se-
díte, máte vysokou školu. 
Holt se musíte sami dále 
vzdělávat. Všichni se učíme 

celý život. Je to náš úděl, 
naše zvolené poslání,“ rázně 
zakončí svou odpověď štíhlá 
blondýnka. „Žáci se specific-
kými poruchami učení mají 
právo na bezplatné posky-
tování podpůrných opatření 
školou a  my jim to musíme 
jednoduše garantovat,“ ještě 
narychlo dodává.

„Vážená paní lektorko, když 
už jste nám tady odrecitovala, 
co všechno musíme a  ještě 
musíme, pak bych se vás chtěl 
jen tak na okraj zeptat, kdy se 
budeme věnovat všem ostat-
ním žákům, těm bez poruch 
učení?“ docela vážně zarea-
guje Hromádka.

Roman KANTOR
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Český Pionýr a slovenský Fénix v Poslanecké sněmovně
Skupina čtrnácti členů Pio-

nýra a  partnerské sloven-
ské Dětské organizace Fénix 
navštívila Poslaneckou sně-
movnu Parlamentu České re-
publiky na pozvání jejího 
předsedy Jana Hamáčka.

Kromě rozpravy o  aktuál-
ních tématech a  o  připravo-
vané legislativě se předseda 
sněmovny dotazoval, zda dob-
rovolníky pracující s dětmi trápí 
něco, s čím by mohl pomoci.

Prostor byl i  pro poví-
dání o  tom, jak vlastně Po-
slanecká sněmovna a  zá-
konodárný proces funguje, 
což zaujalo hlavně sloven-
ské hosty, kteří takto měli 
možnost srovnat vzájemné 
odlišnosti.

Hosté si mohli prohlédnout 
i  prostory sněmovny. To bylo 
zejména pro mladší návštěv-
níky největším zážitkem.

Jakub KOŘÍNEK

Kruh přátelství měst Retz a Znojmo
Spolupráce, přátelství, spo-

lečný projekt, to jsou tři 
hlavní atributy, které se spojily 
v Kruhu přátelství mezi městy 
Retz a  Znojmo. Tato příhra-
niční města se dokázala nad-
chnout společnou myšlenkou 
kruhu bez hranic a  společný 
projekt zakončila vysazováním 
lípy srdčité uprostřed 12 syme-
tricky vysázených sloupovitých 
sakur. Slavnostní atmosféra 
oficiálního otevření Kruhu přá-

tel proběhla i  za účasti před-
stavitelů obou měst.

Kruh přátelství se sice na-
chází na území města Retz, 
ale k  jeho vzniku přispěla 
stejnou měrou obě města 
a  mnoho ostatních dobro-
dinců a  sponzorů, kteří si 
vzali pod patronát jednot-
livé stromy a jeden z nich pa-
tří i  naší škole – SOU a  SOŠ 
Znojmo, Přímětická. Myš-
lenka vytvořit kruh jako zna-

mení přátelství vznikla před 
26 lety. Věříme, že nejen náš 
strom poroste, ale stejně tak 
se bude rozvíjet přátelství 
a  spolupráce, které byly na-
vázány a  zpečetěny společ-
ným dílem. Říká se, že přátel-
ství je živo ze společných zá-
jmů a aktivit, tak se musíme 
snažit a postarat se, aby mělo 
ty nejlepší podmínky k  růstu 
a jednou přineslo i plody.

Dana ANDELOVÁ

Výtvarná 
dramatika 
v pedagogické 
praxi
IVANA BEČVÁŘOVÁ

Tato kniha z  nakladatel-
ství Portál je inspirací pro 
učitele mateřských i  zá-
kladních škol, vychova-
tele i rodiče. Nabízí vhled 
do problematiky výtvarné 
dramatiky, seznamuje 
s významem výtvarně dra-
matických činností a me-
tod práce. Představuje 
tvořivé výtvarně drama-
tické činnosti, jež byly 
ověřeny v  praxi mateř-
ských, základních i  spe-
ciálních škol a odpovídají 
požadavkům rámcových 
vzdělávacích programů. 
Jednotlivé lekce jsou do-
plněny fotografiemi vý-
tvorů i  samotné činnosti 
dětí a dospělých.

Znáte je?I se seniory může být legrace
Díky projektu EU Erasmus+ 

mohlo jet osm žáků VOŠZ 
a SŠZ Ústí nad Labem na praxi 
do přístavního města Ply-
mouth na jihu Anglie. Náš po-
byt trval tři týdny a  měl spl-
nit dva cíle: získat nové zku-
šenosti v  péči o  klienty s  de-
mencí v  anglických pečova-
telských zařízeních a  vylep-
šit si angličtinu, především 
odbornou.

Před samotným odjezdem 
jsme se věnovali dobrovol-
nické činnosti v  českých zaří-
zeních podobného typu, na-
vštěvovali mimoškolní výuku 
psychologie, absolvovali něko-
lik hodin ošetřovatelství a také 
výuky anglického jazyka za-
měřené na praxi a reálie.

Z projektu nám byla zapla-
cena cesta, legitimace MHD, 
ubytování v  rodinách, pojiš-
tění a  celodenní strava. Ve 
spolupráci s  jazykovou agen-
turou jsme měli zajištěné i  ja-
zykové vzdělávání a  pracovní 

místa v  pečovatelských do-
mech města Plymouth.

Počáteční obavy se brzy roz-
plynuly, rodiny byly pohostinné 
a komunikativní a plnily vše, co 
se od nich očekávalo. Na pra-
covišti nás překvapil přátel-
ský a  otevřený přístup veške-
rého personálu a zvláštní smysl 
pro humor. Práce probíhala dle 
harmonogramu a  jejím cílem 
bylo maximální uspokojování 
potřeb klienta. A  v  Anglii ne-
jde pouze o frázi, ale skutečně 
o realitu. Co nás však překva-
pilo, byl velký počet podob-

ných zařízení v jednom městě, 
každý z  nás pracoval samo-
statně v  jiném domově. Po-
stupně jsme pochopili, že pe-
čovatelské domy jsou mnohem 
menší než u nás a jsou přede-
vším privátní. K  financování 
pobytu klienta jsou často pou-
žity celoživotní úspory nebo fi-
nancování přebírá širší rodina.

A naše doporučení? Nebát 
se a  vyrazit! Přemůžete strach 
z  komunikace, poznáte nové 
přátele, zbavíte se předsudků 
a získáte zajímavé zkušenosti ve 
svém oboru. Květa FISCHEROVÁ
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VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ICILS 2013
ICT GRAMOTNOST V ČR A ONTARIU

Česká republika je jednou 
z  19 zemí, které se v  roce 
2013 zapojily do mezinárod-
ního šetření počítačové a  in-
formační gramotnosti (ICILS 
2013). Připomeňme, že še-
tření ICILS 2013 organizuje 
Mezinárodní asociace pro 
hodnocení výsledků vzdělá-
vání (IEA) a  realizaci v  České 
republice zajišťuje Česká 
školní inspekce. Do šetření 
byli zapojeni žáci 8. ročníku 
základních škol a odpovídají-
cích ročníků víceletých gym-
názií, pro něž byl připraven 
počítačový test a  žákovský 
dotazník. K  situaci ohledně 
vybavenosti škol informač-
ními a  komunikačními tech-
nologiemi (dále jen ICT) a vy-
užívání ICT ve výuce se v do-
tazníku dále vyjadřovali ředi-
telé a učitelé zapojených škol.

Závěry šetření, které byly 
zveřejněny na sklonku roku 
20141), potěšily především dvě 
země: Českou republiku a ka-
nadskou provincii Ontario. 

Právě jejich žáci dosáhli v testu 
počítačové a  informační gra-
motnosti nejlepších výsledků. 
Česká republika a  kanadská 
provincie Ontario jsou země 
geograficky vzdálené, ale 
z  hlediska velikosti žákovské 
populace a  počtu škol velmi 
podobné. Ontarijský vzdělá-
vací systém prošel v  posled-

ních deseti letech zásadní re-
formou, jejíž úspěšnost je 
(právě i díky podobnosti s čes-
kými podmínkami) v  českém 
kontextu často vyzdvihována 
jako příklad dobré praxe2).

Čeští a ontarijští žáci v testu 
počítačové a  informační gra-
motnosti excelovali, nicméně 
rádi bychom poukázali na 
fakt, že stejný průměr v testu 
neznamená nutně stejné vý-
sledky ani podmínky ve ško-
lách. V  článku proto bu-
dou představeny shodné, od-
lišné a  možná též inspirativní 
aspekty počítačové a  infor-
mační gramotnosti v České re-
publice a Ontariu.

Výsledky žáků v testu 
počítačové a informační 

gramotnosti

V  testu počítačové a  in-
formační gramotnosti do-
sáhli žáci České republiky prů-
měrně 553 bodů a  žáci On-
taria 547  bodů (meziná-
rodní průměr činí 500 bodů). 

S   přihlédnutím ke statistické 
chybě lze říci, že oba tyto 
výsledky jsou srovnatelné. 
V obou zemích vynikaly dívky 
nad chlapci. Dívky v České re-
publice a  Ontariu dosáhly té-
měř shodného průměrného 
výsledku 559, respektive 560 
bodů. Bodový odstup chlapců 
je však výraznější v případě on-

tarijských žáků (činí 25 bodů) 
než u žáků českých (12 bodů). 
Zastoupení žáků na jednotli-
vých dovednostních úrovních 
(v šetření ICILS byly definovány 
celkem 4) je v  obou zemích 
srovnatelné a  totéž platí také 
pro hodnoty 10. a 90. percen-
tilu. Rozložení výsledků v  žá-
kovské populaci je tedy v obou 
zemích přibližně shodné.

Využívání ICT ve škole 
a mimo ni

S  prvními většími rozdíly se 
setkáme při pohledu na to, ja-
kou roli v rozvíjení počítačové 
a informační gramotnosti žáků 
hraje škola jako taková. I přes 
nízkou minimální časovou do-
taci, která je v  českých ško-
lách vymezena pro oblast in-
formační a komunikační tech-
nologie, není přínos školy pro 
žáky zanedbatelný (viz graf 1). 
Podíl žáků, kteří se v České re-
publice naučili vybrané doved-
nosti ve škole, je však v  me-
zinárodním srovnání podprů-

měrný, a  to především díky 
chlapcům, u nichž je role školy 
významně nižší než u dívek.

Opačná je situace v Ontariu. 
Podíl žáků, kteří se naučili vy-
brané dovednosti ve škole, je 
zde v mezinárodním porovnání 
výrazně nadprůměrný a přínos 
školy je v tomto ohledu stejný 
pro dívky i pro chlapce.

V České republice i Ontariu 
využívá informační a komuni-
kační technologie každý den 
většina žáků, přičemž v České 
republice je vyšší podíl těch, 
kteří je využívají denně doma 
(80 %; v Ontariu 66 %). V On-
tariu je naopak vyšší podíl 
žáků, kteří využívají ICT denně 
ve škole (10 %, v ČR 2 %). Při 
bližším pohledu na to, k  ja-
kým účelům žáci ICT využí-
vají, bylo zjištěno, že podíl čes-
kých žáků, kteří využívají počí-
tač ke studijním účelům (ale-
spoň jednou za měsíc), je pod-
průměrný ve srovnání s ostat-
ními zeměmi ICILS. V případě 
jejich ontarijských vrstevníků 
lze pozorovat naopak nadprů-
měrný podíl takových žáků (viz 
graf 2, který znázorňuje prů-
měrné hodnoty jednotlivých 
skupin žáků na odvozených 
škálách pro sledované účely). 
Například k tvorbě prezentace 
do školy využívá počítač ale-
spoň jednou měsíčně 59  % 
žáků Ontaria (v  ČR 37  %), 

k  přípravě referátů nebo slo-
hových úloh 67 % žáků Onta-
ria (v ČR 41 %) a ke spolupráci 
online s jinými žáky 53 % on-
tarijských žáků (v ČR 35 %).

Doplňme, že podíl žáků, 
kteří alespoň jednou týdně vy-
užívají počítač k  volnočaso-
vým aktivitám (např. k  posle-
chu hudby, hraní her atd.), se 
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OntarioČeská republika

Posoudit důvěryhodnost informací z internetu

Uvádět odkazy na internetové zdroje

Posoudit, jaké informace jsou použitelné pro školní práci

Prezentovat informace před ostatními pomocí počítače

Vyhledávat informace pomocí počítače

Graf 1: Podíl žáků, kteří se naučili vybrané dovednosti ve škole (v %)
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v Ontariu pohybuje na úrovni 
mezinárodního průměru, za-
tímco čeští žáci mezinárodní 
průměr převyšují (především 
zásluhou chlapců). Česká re-
publika se tak stala jednou ze 
tří zemí zapojených do šetření 
ICILS 2013, kde bylo zjištěno 
nadprůměrné využívání počí-
tačů k  volnočasovým účelům 
a podprůměrné využívání po-
čítačů ke studijním účelům.

ICT ve výuce

Ve školách nejsou infor-
mační a komunikační techno-
logie pouze nástrojem, s nímž 
se žáci učí pracovat v hodinách 
informatiky. Stávají se také 
v  čím dál tím vyšší míře sou-
částí prostředí, v němž si žáci 
osvojují znalosti z  ostatních 
vzdělávacích oblastí. V  růz-
ných zemích pronikají nové 
technologie do výuky v  různé 
míře, proto není překvapivé, 
že mezi Českou republikou 
a kanadskou provincií Ontario 
byly v  tomto ohledu zjištěny 
významné rozdíly. Protože čet-
nost využívání technologií ve 
výuce může být relativně nízká 
a  nepravidelná, podívejme se 
na podíly žáků, kteří se s tech-
nologiemi ve výuce předmětů 
nesetkali nikdy. V  České re-
publice je tento podíl vyšší než 
v  Ontariu, a  to ve všech sle-
dovaných předmětech s  vý-
jimkou předmětu informa-
tika. V  hodinách mateřského 
 jazyka/jazyka výuky se s ICT ni-
kdy nesetkalo 60  % českých 
žáků (v  Ontariu je to pouze 
18  %), v  hodinách cizího ja-
zyka je to shodně v obou ze-
mích necelých 40 % žáků. Za-
tímco při výuce matematiky 
nikdy nevyužily ICT dvě třetiny 
žáků v České republice, v On-

tariu se jedná o necelou polo-
vinu žáků. Také v přírodověd-
ných předmětech se ontarijští 
žáci setkávají s  technologiemi 
častěji než jejich čeští vrstev-
níci – ICT nikdy v  těchto ho-
dinách nevyužilo 24  % onta-
rijských žáků, podíl českých 
žáků je téměř dvojnásobný. 
Překvapivě podobné je pro-
cento těch, kteří nevyužívají 
ICT v  hodinách zaměřených 

na informatiku – okolo jedné 
čtvrtiny (přičemž 15  % žáků 
v  obou zemích tento před-
mět v  osmém ročníku nena-
vštěvuje). Za zmínku stojí sku-
tečnost, že žáci, kteří v každé 
nebo téměř každé hodině in-
formatiky využívají ICT, do-
sáhli v  testu ICILS o  více než 

30 bodů lepšího výsledku než 
žáci, kteří v  tomto předmětu 
využívají ICT méně často, a to 
jak v České republice, tak také 
v Ontariu.

Vybavení škol ICT

Na závěr uveďme, jak se liší 
vybavení škol informačními 
a  komunikačními technolo-
giemi. V  České republice při-
padá na jeden školní počítač 

průměrně 10 žáků, v  kanad-
ské provincii Ontario je to prů-
měrně 6 žáků. Jak shrnuje ta-
bulka 1, vybavenost ontarij-
ských škol je lepší nejen z hle-
diska vybraného hardwaru, ale 
také z  hlediska softwarového 
vybavení. Např. téměř dvě tře-
tiny žáků Ontaria navštěvují 

školy, v nichž jsou k dispozici 
tablety pro účely výuky a stu-
dia žáků (v České republice je 
to pouhých 6 % žáků).

Nejen tyto informace, ale 
mnoho dalších o vybavení a vy-
užívání ICT učiteli poskytli za-
městnanci zúčastněných škol 
(učitelé, ředitelé a  školní ICT 
koordinátoři) prostřednictvím 
dotazníků, které byly součástí 
šetření ICILS 2013. Tyto do-
tazníky, spolu s  ostatními vý-
stupy z  realizace šetření ICILS 
2013 v České republice (např. 
analytické zprávy, národní 
zpráva, koncepční rámec, da-
tové soubory, znění uvolně-
ného testového modulu), jsou 
dostupné na webových strán-
kách České školní inspekce 
(www.csicr.cz).

V  České republice realizace 
šetření ICILS 2013 probíhá 
jako součást individuálního 
projektu národního OPVK 
Kompetence III, který je spo-
lufinancován Evropským so-
ciálním fondem a státním roz-
počtem ČR.

Mgr. Simona BOUDOVÁ, 
Vladislav TOMÁŠEK

realizační tým projektu 
Kompetence III

Česká školní inspekce

1) Národní zpráva z ICILS 2013 je 
dostupná na webových strán-
kách České školní inspekce 
(http://www.csicr.cz).

2) Viz např. A. Veselý. 2013. 
Vzdělávací reforma v Ontariu: 
kritické shrnutí a inspirace pro 
vzdělávací politiku v ČR. ORBIS 
SCHOLAE, 7 (1): 11−28.

Graf 2: Využívání počítače pro studijní a volnočasové účely

Využívání počítače pro studijní účely

V
yu

ží
vá

n
í p

o
čí

ta
če

 p
ro

 v
o

ln
o

ča
so

vé
 ú

če
ly

47
47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

ČR chlapci

ČR dívky

Průměr
ICLS

Ontario
chlapci

Ontario
dívky

53

53

Tabulka 1: Podíly žáků 8. ročníků, kteří mají ve škole k dispozici příslušné vybavení, v České republice a Ontariu

Česká republika Ontario

Počítače pro výuku a studium žáků ve většině tříd (více než 80 %) 27 % 60 %

Počítače pro v ýuku a studium žáků v knihovně 28 % 82 %

Školní tablety pro účely výuky, případně studia 6 % 64 %

Školní intranet s různými aplikacemi a pracovním prostředím, který mohou žáci 
využívat (např. Moodle)

30 % 44 %

Internetové aplikace umožňující spolupráci (např. Google Docs) 33 % 79 %
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Intuice a bezchybné 
rozhodování
BECKY WALSHOVÁ

Ve skutečnosti už to víte, to je podtitul 
této knihy z nakladatelství Grada. Žijeme 

v době plné změn, proto bychom měli dovo-
lit své intuici, aby se stala naším průvodcem. 

Intuice nám, podle autorky knihy, dává schopnost přežít. Vět-
šina z toho, čemu v životě uvěříme, nezůstává stabilní. Intuice 
nás může vést v tomto světě plném nejistot a může nám do bu-
doucna posloužit k mnoha účelům.

Knihy pro potěšení, poučení i zábavu

Řecká mytologie 
pro začátečníky
JOE LEE

Existovala by západní civilizace bez řec-
kých bájí? Byli bychom schopni defi-

novat naši společnost a sami sebe bez ja-
kéhokoli odkazu na velkolepé, skvostné, 
vášnivé, vzrušující i odporné činy obyvatel 

Olympu? Tato kniha z nakladatelství Práh představuje čte-
nářům nesmrtelný soubor darebáků, hrdinů, vyvrhelů i kru-
tovládců a jejich příběhy při jednání se smrtelníky. Pátrá po 
tom, jak tyto příběhy inspirovaly lidské generace.

POZITIVNÍ psychologií 
proti DEPRESI
MIRIAM AKHTAR

Naučte se bojovat s  depresí nejen 
s pomocí lékařů, ale také s využitím 

svého potenciálu a vlastních sil. Deprese 
je v  současné době jedním z  největších 

zdravotních problémů, jimž lidé čelí. Každý, kdo někdy tr-
pěl depresivními stavy, ví, že prášky samy o sobě nejsou ře-
šením. Kde ho ale hledat? Právě v této knize z nakladatel-
ství Grada. Ta se srozumitelně zabývá vědeckým poznáním 
toho, co nás udržuje duševně zdravými a šťastnými.

Na vrchol K2
PAT FALVEY

šerpa PEMBA GYALJE

Od triumfu k  děsivé tragédii, nej-
větší lidská katastrofa na K2, tak zní 

podtitul  této knihy z  nakladatelství Práh. 
1. srpna 2008 dosáhlo 18 horolezců z ce-
lého světa vrcholu K2, druhé nejvyšší a zá-
roveň nejnebezpečnější hory, jež si jako daň vybírá život 
každého čtvrtého horolezce, který se snaží vystoupit na její 
vrchol. Tehdy se během 28 hodin K2 ukázala v celé hrůze 
v sérii nehod, kdy přišlo o život 11 lidí.

Bezlepková 
kuchařka

Moučníky 
bez lepku

KAMILA KRAJČÍKOVÁ
IVANA ŠMARTOVÁ

Tyto dvě knihy z nakladatelství Grada se snaží zpříjemnit 
život lidem trpícím celiakií nebo intolerancí lepku. Tako-

vých jedinců stále přibývá a ti jistě vědí, jak je dieta u těchto 
onemocnění důležitá. Proto obě autorky nabízejí řadu re-
ceptur na moučníky, koláče i dorty.

Nejveselejší kniha 
o pirátech
MAURI KUNNAS

Osmdesát kroků východně od Led-
vinového kamene, pak 137 kroků 

jižně a  173 západně k  Mravenčímu vr-
chu. Abyste se stali hledači pokladů, mu-
síte být přesní. Obzvláště když je chcete najít. Blýskavé meče 
a burácející muškety nejobávanějšího piráta v Karibiku, nej-
hezčí pirátská princezna na španělském pobřeží a další pří-
běhy děsivých pirátů mladé čtenáře jistě pobaví. Knihu vy-
dalo nakladatelství Práh.

TRHLINA V ČASE
JEANETTE WINTERSONOVÁ

Zimní pohádka, pozdní hra W. Shake-
speara, líčí následky chorobné žárli-

vosti sicilského vladaře Leonta, který svou 
choť Hermionu podezírá z toho, že otě-
hotněla s  jeho nejlepším přítelem, čes-
kým králem Polixenem. Manželka i novo-
rozené dítě jsou tedy odsouzeny k smrti. Autorka, krajanka 
W. Shakespeara, přenáší tyto motivy do soudobého Lon-
dýna i do města na americkém jihu. Kniha z nakladatelství 
Práh má i autobiografické rysy.

Postřehy 
z Londonistánu

IVA PEKÁRKOVÁ

Z blogu nominovaného na cenu Mag-
nesia Litera vybrala autorka skoro 

padesát článků, většinu z  nich o  musli-
mech, a  doplnila je velmi osobním tex-
tem o svém vztahu k islámu. Dala si práci 
s  pochopením, vysvětlením a  okomentováním společen-
ských jevů, se kterými se v posledních letech a nyní i dnech 
v České republice setkáváme právě ve vztahu k tomuto ná-
boženství. Knihu vydalo nakladatelství Mladá fronta.


