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„Kdo jde pomalu, jde rozumně, kdo jde rozumně, vydrží jít dlouho.“  Italské přísloví

Společné vzdělávání žáků není sprint, ale běh na dlouhou trať
Není to problém učitelů, je to spíš problém společ-
nosti. Mám na mysli inkluzi, společné vzdělávání 
žáků v hlavním vzdělávacím proudu.

Učitelé jsou v  drtivé vět-
šině vysoce vzdělaní lidé, 

kteří již nyní mají se začleňová-
ním dětí se specifickými vzdělá-
vacími potřebami do běžných 
základních škol vlastní zkuše-
nosti. Určitě to není jednodu-
chá práce. Od učitelů vyža-
duje nové přístupy k výuce, ře-
šení nezvyklých situací, využí-
vání nových pomůcek. Zatím to 
dělali spíše intuitivně. Nyní by 
měli ze zákona dostat záruky, 
že stát je v tom nenechá, že jim 
pomůže metodicky, materiálně 
i  finančně. To je podstata „in-
kluzivního“ paragrafu 19 škol-
ského zákona.

Společnost, jejíž součástí jsou 
i  učitelé, je rozdělena na dva 

tábory. Jedni myšlenku spo-
lečného vzdělávání žáků v  zá-
kladních školách vítají, druzí 
se jí obávají či ji dokonce od-
mítají. Nikdo totiž přesně neví, 
co inkluzivní vzdělávání při-
nese. Zlepší se šance 
například romských 
žáků na trhu 
práce? Pomůže 
to k jejich rych-
lejšímu začle-
ňování do vět-
šinové společ-
nosti a  k  překo-
nání negativních 
vlivů romských ghett? 
A  jaké dopady bude mít in-
kluze na běžnou populaci? Jak 
budou žáci reagovat na nové 

spolužáky? Nebudou je zpoma-
lovat v jejich vzdělávání? Nepři-
bydou kázeňské problémy? Co 
se změní pro vysoce nadané 
žáky? Zlepší se podmínky pro 
učitele?

Otázek je mnohem víc, a po 
pravdě řečeno, na řadu z  nich 
zatím neznáme odpověď. 
V současné době probíhá inten-

zivní diskuze o podobě 
vyhlášky, která by 

měla konkretizo-
vat parlamentem 
již schválený zá-
měr vzdělávat 
co nejvíc dětí 
společně. Píší se 

prohlášení, výzvy, 
otevřené dopisy, 

v  nichž je cítit obava 
z možných důsledků zavedení 

inkluzivního vzdělávání v našich 
školách.

Zdá se mi, že česká společ-
nost na tento krok není připra-
vena. Přiznejme si, že mnohým 
vyhovuje existence bývalých 
zvláštních škol, kam byly kromě 
dětí se zdravotním či mentál-
ním postižením často hned od 
první třídy automaticky zařa-
zovány i  romské děti. Kladu si 
ale otázku – bylo to vždycky 
v zájmu těchto dětí?

Přechod na inkluzivní vzdě-
lávání v  základních a  později 
i  středních školách bude určitě 
dlouhodobý a postupný proces, 
který s  sebou ponese mnohá 
vítězství i  prohry. Možná se 
v  jeho  rámci otevře i  diskuze 
o  společném vzdělávání sku-
tečně všech dětí, těch neúspěš-
ných i  těch úspěšných. Teprve 
potom bude myšlenka společ-
ného vzdělávání naplněna.

Karla TONDLOVÁ
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V tomto čísle najdete
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Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy

vyhlašuje výběrové 
řízení na pozice: 

 výchovného poradce 
pro sekundární 
cyklus Evropské 
školy Mnichov

 učitele/učitelky 
předmětů matematika 
a fyzik a pro sekundární 
cyklus Evropské školy 
Brusel III 

Bližší informace jsou 
k dispozici na webové stránce

www.msmt.cz pod sekcí: 
EU a zahraničí/Studium 

v zahraničí/Evropské školy.
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Prestižní cena
Prestižní ocenění přezdí-
vané Nobelova cena pro 
mladé získala student-
ka Masarykovy univerzi-
ty v Brně Hana Sedláčková. 
Porotu zaujal její výzkum 
bílkoviny RECQ4, jejíž mu-
tace způsobuje dědičné 
onemocnění Rothmundův-
Thomsonův syndrom. 
H. Sedláčková se syndro-
mem zabývá už od gym-
naziálních let, kdy uspěla 
v soutěži České hlavičky. čtk

Modernizace učeben
Ostravský městský obvod 
Poruba dokončil moderni-
zaci učeben ve svých zá-
kladních školách, která stála 
více než 22 milionů ko-
run. Žáci všech porubských 
škol tak nyní mohou využí-
vat moderní učebny příro-
dovědných předmětů, které 
mají napomoci tomu, aby 
výuka v této oblasti byla 
pro děti zajímavější 
a zábavná. čtk

Roboti proti požárům
Roboti vytvoření tříčlennými 
středoškolskými týmy 
z určené stavebnice Lego 
likvidovali modelová 
ohniska požárů. Právě 

požární zásah byl totiž 
soutěžním úkolem sedmého 
ročníku Robosoutěže, 
kterou pořádala Fakulta 
elektrotechnická ČVUT 
v Praze. čtk

Zabezpečení škol
Karlovarský kraj dá 
15 milionů korun na 
zabezpečení svých středních 
škol. Celkem 26 škol 
a školských objektů bude 
vybaveno technickými 
prostředky tak, aby byli 
chráněni žáci i pedagogové. 
Kraj přitom do škol 
investuje z vlastních zdrojů, 
předbíhá tak i opatření 
připravované 
státem.                  čtk

Zápisník

„Tady si, žáci, všimněte, že i když se do řeky neustále lije všelijaké svinstvo, díky své „Tady si, žáci, všimněte, že i když se do řeky neustále lije všelijaké svinstvo, díky své 
přirozené samočisticí schopnosti celý ekosystém ještě pořád celkem funguje. A nějak tak přirozené samočisticí schopnosti celý ekosystém ještě pořád celkem funguje. A nějak tak 
podobně to probíhá i v našem školství!“podobně to probíhá i v našem školství!“
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Senát o novele školského zákona
Novela, která má zaká-

zat uzavírání pracovních 
smluv s učiteli pouze na deset 
měsíců školního roku, zřejmě 
Senát vrátí Sněmovně. Se-
nátoři chtějí zpřesnit ozna-
čení některých pasáží zákona, 
na záměru novely ale nic 
neměnili.

Norma má především od-
stranit praxi některých ředitelů 
škol, kteří na letní prázdniny 
učitele opakovaně propouš-
tějí a v září zase přijímají. Tako-

véto smlouvy podle ministryně 
dostává zhruba 4 000 učitelů, 
i když jsou peníze školám po-
skytovány na celý kalendářní 
rok.

Novela má zakázat řetězení 
desetiměsíčních smluv s učiteli 
tím, že minimální délku pra-
covního poměru pro pedago-
gické pracovníky stanoví nej-
méně na 12 měsíců. Minister-
stvo školství původně chtělo, 
aby se podle nových pravidel 
uzavíraly pracovní smlouvy už 

pro nynější školní rok. To se ale 
kvůli zpoždění se sněmovním 
schvalováním nezdařilo. No-
vela by měla být použitelná až 
pro příští školní rok.

Poslanci novelu doplnili 
o ustanovení, podle něhož by 
předměty uměleckého zamě-
ření v  základních, středních 
či uměleckých školách mohli 
nově vyučovat i  absolventi 
uměleckých oborů s  pedago-
gickým zaměřením.

čtk

MŠMT: smluvní vztah mezi žákem a zaměstnavatelem
Ministerstvo školství při-

pravilo Doporučení k za-
bezpečení jednotného postu-
pu při uzavírání smluvního 
vztahu mezi zaměstnavatelem 
a  žákem střední školy nebo 
studentem VOŠ, kteří se při-
pravují pro potřeby konkrétní-
ho zaměstnavatele.

Ministerstvo školství při-
pravilo tato opatření na zá-
kladě požadavků zástupců 
zaměstnavatelů, kterými 
jsou Svaz průmyslu a  do-
pravy ČR a  další odborné 
asociace. Cílem opatření je 
podpořit motivaci zaměst-
navatelů poskytovat žákům 

a  studentům, kteří se při-
pravují pro jejich potřeby, 
kvalitní personální a  mate-
riálně-technické podmínky 
pro realizaci praktického vy-
učování a  také motivační 
příspěvek. Více na webových 
stránkách ministerstva škol-
ství. mšmt

Do jihomoravských škol se vrací výuka první pomoci
Více než třetina obyva-

tel jižní Moravy by v pří-
padě nouze neposkytla první 
pomoc. Bojí se nákazy a ne-
věří svým schopnostem. Vy-
plynulo to z  reprezentativ-
ního výzkumu. I  proto se 
rozbíhá vzdělávací program, 
který do jihomoravských škol 

vrací výuku první pomoci. 
V  tomto školním roce by se 
výukových kurzů mělo zú-
častnit na více než šest tisíc 
dětí z regionu. Mezi prvňáky 
na jižní Moravě poběží kurzy 
celý školní rok. Profesionální 
školitelé za tu dobu zvlád-
nou navštívit na 260 prv-

ních tříd základních škol ve 
14 obcích celého jihomorav-
ského regionu.

Odborným garantem pro-
gramu je Zdravotnická zá-
chranná služba Jihomorav-
ského kraje. Záštitu převzal ji-
homoravský hejtman Michal 
Hašek. fh
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Kvalita absolventů středních škol – je dobrá, je 
špatná? Těžko odpovědět. Záleží, kdo na danou 
otázku odpovídá. Zda ředitelé škol, či zaměstnava-
telé. A jejich odpovědi se mohou výrazně lišit podle 
oboru vzdělání, který pro své podnikání či výrobu 
hledají.

Zřejmě právě zkvalitnění 
výuky ve středních školách 
a následně lepší uplatnění je-
jich absolventů na trhu práce 
přimělo i  ministryni školství 
Kateřinu Valachovou k  myš-
lence zavést tzv. přerejstří-
kování škol. „Takzvané pře-
rejstříkování by mělo zajis-
tit, abychom skutečně nasta-
vením jednotlivých studijních 
oborů a  programů nepřivá-
děli úspěšné absolventy do si-
tuace, kdy by nenalezli uplat-
nění odpovídající jejich kvali-
fikaci,“ uvedla K.  Valachová 
při svých výjezdech do krajů. 
Střední odborné školy a gym-
názia by, podle ní, musely 
nově v pravidelné periodě pěti 
let žádat o  obnovení zápisu 
do rejstříku škol ministerstva 
školství.

Co na tento záměr říkají 
ředitelé škol? Zkusili jsme to 
zjistit.

„Můj názor na danou pro-
blematiku je, že je třeba zaji-

stit nějaký nástroj k  hodno-
cení kvality školy a  zejména 
k  uplatnitelnosti absolventů 
na trhu práce. Nedokážu však 
bez obsahu nástroje posou-
dit objektivnost,“ uvádí 
Ivana Vitisková, ředi-
telka Gymnázia, 
Střední odborné 
školy a  Vyšší 
odborné školy 
Ledeč nad Sá-
zavou, a  do-
dává: „Na vyšší 
odborné škole 
také musíme pra-
videlně akreditovat 
vzdělávací program, abychom 
mohli vzdělávat. Akreditace 
se uděluje na dobu rovnající 
se nejvýše dvojnásobku délky 
vzdělávání v denní formě stu-
dia (školský zákon).“

Svůj názor doplnila i  kon-
krétní situací v  jejich škole: 
„Naše škola má také obory 
zaměřené na strojírenství, ab-
solventů těchto oborů na 

trhu práce je nedostatek (ze-
jména v našem regionu). Ředi-
telé strojírenských firem chodí 
pravidelně na naši školu a na-
bízí absolventům volná pra-
covní místa a  další benefity. 
Společně realizujeme mnoho 
projektů, jak zvýšit počty žáků 
v  těchto oborech. Na druhé 
straně však existují školy, 
které produkují nezaměstnané 
a  mají vysokou neúspěšnost 

u maturitních zkoušek.“ 
Na závěr pak zdů-

raznila otázku, 
zda by se uve-
dený nástroj tý-
kal i  soukro-
mých škol.

Pavel Ská-
cel, ředitel SOŠ 

Litovel, konsta-
tuje: „Záleží, kdo 

bude stanovovat krité-
ria a hodnotit, co bude krité-
riem kvality. Myslím, že hod-
nocení škol již probíhá v regio-
nálním školství. Navíc je ne-
ustále hodnocena práce ře-
ditele. Myslím, že by se měla 
především více podpořit spo-
lupráce se zaměstnavateli. Dát 
jim daňové úlevy, přimět je 
k tomu, aby v případě, že jim 
chybí zaměstnanci, se zaanga-

žovali do vzdělávání, a to i fi-
nančně. Dále by se mělo ome-
zit množství gymnázií, nepo-
třebné obory, například mana-
gement, cestovní ruch a  po-
dobně. Možná se více zaměřit 
i na soukromé školy.“

Kvalitu absolventů škol 
asi mohou nejlépe posou-
dit ti, kteří je zaměstnávají. 
Proto jsme oslovili i představi-
tele Svazu průmyslu a dopravy 
České republiky.  Jejich vyjád-
ření nám poskytl Milan Mos-
týn, ředitel sekce a  tiskový 
mluvčí.

„Snahu provázat strukturu 
a  kapacity oborů odborného 
vzdělávání podle predikcí re-
gionálního trhu práce pova-
žujeme za správnou a souhla-
síme s  ní. Nemyslíme si ale, 
že by to mělo jít cestou pře-
rejstříkování, jak o  něm za-
tím neurčitě mluví paní mi-
nistryně. Domníváme se, 
že by plošné přerejstříko-
vání vedlo k  existenční ne-
jistotě škol i  žáků již na ško-
lách studujících. Proto prosa-
zujeme namísto toho požada-
vek, aby jednotlivé kraje do-
staly kompetenci rozhodovat 
o  tom, kolik tříd bude v  ná-
sledujícím školním roce v kraji 
v  daných oborech otevřeno, 
aby to odpovídalo krátkodo-
bému výhledu uplatnění je-
jich absolventů. To vyžaduje 
úzkou spolupráci ministerstev 
školství a práce, krajů, úřadu 
práce a zaměstnavatelů.

Podstatné je také to, že 
náš požadavek nesměřuje 
k  omezování počtu gymnázií, 
ale jen k  přerozdělení stávají-
cích kapacit středních odbor-
ných škol, kde jsou marketin-
gově školami otevírány obory, 
v  nichž je trh práce nasycen, 
a  naopak chybí absolventi ji-
ných oborů. Samozřejmě, že 
za takovouto ,krajskou ob-
jednávkou‘ by měly směřovat 
konkrétní peníze na konkrétní 
počty tříd, a tak by bylo možné 
také rozbít závislost škol na 
počtu žáků bez ohledu na je-
jich kvalitu a uplatnitelnost.“

Olga ŠEDIVÁ
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Najde se nástroj, který zvýší kvalitu absolventů středních škol?
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Odbory chtějí jednat o úhradě přespočetných hodin
Proplácení hodin přímé pedagogické činnosti nad 
stanovený rozsah, tzv. přespočetných hodin, je stále 
předmětem nespokojenosti učitelů i  ředitelů škol. 
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství 
dlouhodobě kritizuje současnou právní úpravu 
a hodlá s představiteli ministerstva školství jednat 
o možné nápravě.

Ještě do poloviny roku 2012 
platilo, že i  v  případě, kdy 

pedagogický pracovník nespl-
nil stanovený týdenní rozsah 
hodin (neučil například proto, 
že byl s žáky na exkurzi), byla 
tato činnost považo-
vána za přímou pe-
dagogickou čin-
nost a  nadúvaz-
kové hodiny byly 
v  plném roz-
sahu proplá-
ceny. Od školního 
roku 2012/2013 
však platí nová pravidla. 
Ze  zákona o  pedagogických 
pracovnících byla vyjmuta část 
jedné věty, což mělo daleko-
sáhlé důsledky.

Z původní věty: „Za přímou 
pedagogickou činnost nad 
rozsah hodin stanovený ředi-
telem školy nebo zařízením 
sociálních služeb se považuje 
vykonaná přímá pedagogická 

činnost podle odstavce  3 
i  v  případě, že pedagogický 
pracovník nesplnil ředitelem 
stanovený týdenní rozsah ho-
din přímé pedagogické čin-
nosti vyplývající z  týdenního 

rozvrhu přímé pedago-
gické činnosti, pro-

tože v době, která 
se posuzuje jako 
výkon práce, pří-
mou pedagogic-
kou činnost ne-

vykonával nebo 
místo výkonu přímé 

pedagogické činnosti 
vykonával práce související 
s  přímou pedagogickou čin-
ností,“ byla vypuštěna slova 
„nebo místo výkonu přímé 
pedagogické činnosti vykoná-
val práce související s  přímou 
pedagogickou činností“.

Tato změna způsobila, že 
se učitelům přestaly proplácet 
nadúvazkové hodiny v  týdnu, 

kdy je neodučili kvůli nejrůz-
nějším akcím, exkurzím či ná-
vštěvám koncertů a  divadel. 
Obohacení výuky o  konkrétní 
zážitky tak nyní dělají vlastně 
na úkor svých příjmů, i  když 
s žáky bezprostředně pracují.

U pedagogů se tato změna 
setkala s  velkou  nevolí. Vní-
mají ji jako nespravedlivou, 
nelogickou, zhoršující právní 
vymezení nadúvazkových ho-
din. Jak je možné, že napří-
klad svátek, dovolená apod. 
se pro účely stanovení nad-

úvazkových hodin jako přímá 
pedagogická činnost posuzují 
a doba, kdy učitel s žáky na po-
kyn zaměstnavatele skutečně 
pracuje, byť ne přímo ve škole, 
je „jen“ práce související?

Českomoravský odborový 
svaz pracovníků chce o  této 
problematice zahájit jednání 
s ministryní školství Kateřinou 
Valachovou a společně hledat 
vhodnější právní úpravu, která 
by vedla k návratu k původní 
praxi.

Karla TONDLOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

První odchod do důchodu
Fond kulturních a  sociálních potřeb je určený 
i důchodcům, kteří při prvém odchodu do důcho-
du pracovali u zaměstnavatele. Co je považováno 
za první odchod do důchodu?

Ve výkladech podávaných 
k ustanovení § 3 odst. 3 vy-
hlášky o  FKSP (kde je uve-
den okruh osob, kterým lze 
z  fondu poskytovat plnění) 
se shodně uvádí, že pod ur-
čením „první odchod do dů-
chodu“ se rozumí den, od 
něhož byl přiznán zaměst-
nanci starobní důchod. V pří-
padě, že s  přiznáním dů-
chodu končí i pracovní poměr 
zaměstnance, je důležité, aby 

byla splněna podmínka, že 
zaměstnanec byl v  čase prv-
ního odchodu do starobního 
důchodu zaměstnancem pří-
spěvkové organizace (dů-
chod mu musí být přiznán 
v  době trvání jeho pracov-
ního poměru) nebo nárok na 
důchod zaměstnanec získal 
v den bezprostředně navazu-
jící na den skončení jeho pra-
covního poměru.

Vít BERKA

Krajský den seniorů v Hradci Králové
Královéhradecká krajská 

rada seniorů České repub-
liky uspořádaly Krajský den se-
niorů. Přes 350 seniorů z celého 
kraje přijelo do Hradce Králové, 
aby se přímo z úst premiéra Bo-
huslava Sobotky dověděli, co 
pro ně současná vláda připra-
vuje. Také vystoupení Lubomíra 
France, hejtmana našeho kraje, 

bylo zajímavé. O vhodné výživě 
pro starší generace pohovořila 
Jaroslava Pavlíčková, nutriční 
terapeutka z  Fakultní nemoc-
nice v Hradci Králové.

Celá akce se skutečně poda-
řila a velké poděkování za její 
zorganizování patří především 
našim seniorům.

Růžena RYGLOVÁ
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Učitel má šanci poznat, že se s dítětem něco nedobrého děje
Na pomoc učitelům, kteří objeví ve své třídě ohro-
žené dítě, se chystá Centrum rodinné terapie Ho-
rizont v Praze 10, které pracuje v  rámci Domu tří 
přání. Co konkrétně nabízejí, to nám vysvětlila spe-
ciální pedagožka Irena Kulhánková.

V  naší práci se setkáváme 
s  rodinami, které jsou už 

v takové fázi, že hrozí odebrání 
dětí z  rodiny. Naším záměrem 
je podchytávat včas ve ško-
lách ohrožené děti. To je hlavní 
myšlenkou našeho zařízení Ho-
rizont. Zajímáme se o preven-
tivní rovinu, víme, že školství 
má malou kapacitu na to, aby 
mohlo pracovat s  celou rodi-
nou. Proto bychom rádi spo-
lupracovali se školami, výchov-
nými poradci, metodiky pre-
vence a  celým rezortem škol-
ství, který má na starosti pre-
venci rizikového chování, a na-
bídli jim spolupráci s  rodinami 
ohrožených dětí.

Můžete nám přiblížit, jak si 
to prakticky představujete?

Chceme se zatím zaměřit 
na region Prahy 10. Máme se-
znam škol, budeme kontakto-
vat jejich ředitele i  výchovné 
poradce s  nabídkou a  s  před-
stavením našich služeb. Velmi 
rádi bychom se dostali až k uči-
telům, kteří stojí v  první linii 
a  nejspíš si mohou všimnout, 
že se s  dítětem něco divného 
děje. Učitelé jsou ti první, kdo 
nějaké náznaky zachytí. Často 
jsou velmi ochromení, bojí se 
problém nahlas pojmenovat, 
aby se jim to nevymstilo, aby 
za své upozornění nebyli ně-
jak postiženi. Chtěli bychom 
poskytnout například seminář 
pro učitele, aby uměli situaci 
vyhodnotit a věděli, jak dál po-
stupovat, na koho se obrátit.

Čeho si tedy mají učitelé vší-
mat a na koho se mohou ob-
rátit?

Jsou to často drobné ná-
znaky, dítě se v chování nějak 
změní. Může začít zlobit nebo 
se naopak stáhnout do ústraní, 
často se zhorší v  prospěchu, 
nenosí pomůcky, nemá sva-
činy nebo úkoly, může mít za-
nedbané oblečení, může ně-
jak jinak reagovat v  kolektivu. 
Pak samozřejmě jsou případy, 

že se děti stanou oběťmi ši-
kany nebo těmi, kdo šikanují. 
Indikátorů je hodně a učitel má 
možnost vyhodnotit, jestli s tím 
má, nebo nemá něco dělat. 
Ideální je varianta, kdy se mu 
podaří navázat kontakt s dítě-
tem třeba i  s  pomocí psycho-
loga nebo výchovného 
poradce. Ale potom 
je potřeba komu-
nikovat s  rodi-
nou, aby i ta vě-
děla, že je něco 
špatně.

Myslíte, že 
učitelé mají ka-
pacitu, schopnos-
ti a zájem tyto věci sle-
dovat?

Realisticky očekávám, že 
existuje určité procento uči-
telů, kteří se na to chtějí takto 
dívat. Při přímé komunikaci 
s  učiteli se od nich dozvídám, 
že je to zajímá, že si toho vší-
mají. Jenomže to třeba už ne-
chtějí nebo neumějí řešit. Ale 
myslím si, že by se ochota ře-

šit problémy dětí měla stát sou-
částí výchovy ve školství. Učitel 
stráví s dětmi ohromné množ-
ství času, může je pozorovat 
v jejich vývoji, a má proto šanci 
mnoho věcí objevit.

Dejme tomu, že si učitel 
všimne něčeho, co není v po-
řádku. Co má v tuto chvíli udě-
lat?

Má možnost vyřešit vše ve 
škole nebo se může obrá-
tit přímo na nás, může zavo-
lat a poradit se. Můžeme mlu-
vit o  tom, čeho si všiml, co 
se děje, jaké kroky už udělal, 
čeho se obává, co můžeme 
udělat my. Pomůžeme rozšif-
rovat problém a  poradit další 
dobrý postup. Můžeme při-

jít do školy a  s  učite-
lem i žákem promlu-

vit, po domluvě 
s  dítětem oslo-
vit také rodiče 
s  nějakou na-
bídkou řešení. 
Můžeme kan-

tora v  tom pro-
cesu řešení situace 

doprovázet a posílit ho 
v  tom, že zodpovědnost ne-
nese jen on. Pak jsou případy, 
kdy už je nutná ohlašovací po-
vinnost. Tam je potřeba do hry 
vtáhnout OSPOD a  sociální 
pracovnici. Je důležité infor-
mace dobře předat a být dob-
rým prostředníkem, aby byl 
učitel vyslyšen a OSPOD nabídl 
rodině svoje možnosti.

Přibývá podle vašich zkuše-
ností dětí, které vaši pomoc 
potřebují?

Domnívám se, že ano. Děti 
jsou ohrožené už samot-
ným fungováním společnosti, 

hrozby na ně číhají ze všech 
stran. V době, kdy hledají samy 
sebe, jsou součástí různé in-
ternetové komunikace, mají 
potíže zapadnout do kolek-
tivu, některé děti jsou vyřa-
zené. Často jsou rodiče dlouho 
v  práci a  dětem vzniká velký 
prostor pro rizikové činnosti. 
Přes sociální sítě jsou oslovo-
vány různými lidmi, kteří zneu-
žívají vnitřní osamělost, kterou 
děti často prožívají. Děti potře-
bují sdílet to, co se jim v životě 
děje, svoje trápení, a dospělí na 
ně často nemají čas.

Dá se charakterizovat, s čím 
se teď nejvíc setkáváte? Jsou 
nějaké nové trendy?

Pořád mě překvapuje, jak 
těžké je podchytit ne fyzické, 
ale psychické násilí. Nejvíc 
překvapující je, jak moc si mo-
hou lidé ubližovat, aniž by na 
sebe sáhli, a  jak je to těžké 
odhalit. Co naopak je trend, 
který sleduju velmi ráda, 
je snaha mnohem více dě-
tem naslouchat. Názor dětí 
je velmi cenný. Je velmi ryzí, 
není ovlivněn konvencemi. 
Děti říkají velmi jasně svoje 
přání a  potřeby, jenom my 
dospělí tomu nechceme rozu-
mět, nechceme to slyšet. Ve 
chvíli, kdy nám dítě začne vě-
řit, tak samo má klíč k tomu, 
co by mělo být jinak. Pak je 
třeba vést dospělé k  žádoucí 
změně.

Jak přesvědčíte učitele, aby 
se nebáli případ oznámit? Pře-
ce jen by mohli svým podezře-
ním i ublížit.

Moje dosavadní zkušenost 
je taková, že když učitel ví, že 
v tom není sám, že to s ním ně-
kdo řeší a  zodpovědnost má 
i  škola a  další organizace, tak 
se míra jeho úzkosti rozplyne. 
Naopak je pro kantory osvobo-
zující vše probrat a dělat kroky 
společně. Učitelé jsou ve slo-
žité roli, a proto si myslím, že 
nemohou problém řešit sami. 
Pro mě je to vzkaz všem učite-
lům: nebojte se nás kontakto-
vat a pojďme ty situace prostě 
řešit. Budeme společně dělat 
užitečnou věc.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Naši žáci na exkurzi v Muzeu romské kultury
V rámci probíhajícího projektu Poznáním k  přá-
telství, jehož cílem je přiblížit žákům základních 
a  středních škol kulturu menšin žijících v  České 
republice, jsme 7. října 2015 odjeli na exkurzi do 
Muzea romské kultury v Brně.

Zastoupena byla všechna 
výuková střediska naší SŠ 

obchodu, řemesel, služeb, 
Ústí nad Labem, včetně stře-
diska základní školy. Po ná-
ročné cestě nás v muzeu če-
kala prohlídka stálé expo-
zice a  tematický program. 
Stálá expozice je rozdělena 
do šesti sálů a  mapuje pří-
běh Romů od počátku – tedy 
pravlasti Indie – až po sou-
časné postavení Romů pre-
zentované v  médiích. Expo-
zice má moderní charakter, 

na rozdíl od klasických mu-
zeí se snaží o  větší zapojení 
návštěvníka do prohlídky.

Druhou část návštěvy tvo-
řil program nazvaný „Mů-
žeme se domluvit?“, ve kte-
rém se žáci měli zamyslet 
nad problémem soužití Romů 
a  „neromů“ v  České repub-
lice a  pokusit se navrhnout 
možné zlepšení. Po počáteč-
ních rozpacích se studenti 
uvolnili a živou debatu ukon-
čil jen nedostatek času.

Tato exkurze byla pod-

pořena Ministerstvem škol-
ství, mládeže a  tělovýchovy 
v  rámci dotačního programu 
Podpora vzdělávání v  jazy-

cích národnostních menšin 
a multikulturní výchovy v roce 
2015.

Lenka KULÍŠKOVÁ

Úrazové 
pojištění
Od kdy vstupuje v účin-
nost novela zákoníku 
práce, kterou měl být 
zrušen zákon o  úrazo-
vém pojištění zaměst-
nanců?

Ve Sbírce zákonů ČR, 
částce 53, rozeslané 

dne 17. srpna 2015 je pub-
likován zákon č.  205/2015 
Sb., kterým se mění zá-
kon č.  262/2006 Sb., záko-
ník práce ve znění pozděj-
ších předpisů, zrušuje zákon 
č.  266/2006 Sb., o  úrazo-
vém pojištění zaměstnanců 
a  zrušují nebo se mění ně-
které další zákony. Tento zá-
kon nabyl účinnosti prvním 
dnem druhého kalendářního 
měsíce po jeho vyhlášení, to 
je dnem 1. října 2015. Záko-
nem č. 205/2015 Sb. byl tedy 
nejen zrušen zákon o úrazo-
vém pojištění zaměstnanců, 
který nikdy nenabyl účin-
nosti, ale byly provedeny 
i některé výrazné změny v zá-
koníku práce.

Vít BERKA

Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání
Které překážky brání tomu, aby nezaměstnaná 
osoba byla zařazena a vedena v evidenci uchazečů 
o zaměstnání?

Tyto překážky jsou vyjme-
novány v  ustanoveních 

§  25 odst.  6 až 8 zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstna-
nosti, kde je uvedeno:

(6) Překážkou pro vedení 
v evidenci není ani takové za-
městnání, které není pro ucha-
zeče o  zaměstnání vhodným 
zaměstnáním (§ 20) a je zpro-
středkováno krajskou poboč-
kou úřadu práce nejdéle na 
dobu 3 měsíců, pokud od-

povídá jeho zdravot-
nímu stavu (dále 
jen „krátkodobé 
zaměstnání“).

(7) Překáž-
kou pro zařa-
zení a  vedení 
v  evidenci ucha-
zečů o  zaměstnání 
je neposkytnutí iden-
tifikačních údajů a  neposkyt-
nutí nebo zrušení souhlasu se 
zpracováním osobních údajů 

(§ 17 odst. 2).
(8) Překážkou pro zařazení 

a  vedení v  evidenci uchazečů 
o zaměstnání je, pokud

a) fyzická osoba bez 
vážného důvodu 

ukončí sama 
nebo na základě 
dohody se za-
městnavatelem 
vhodné zaměst-

nání (§ 20) zpro-
středkované kraj-

skou pobočkou úřadu 
práce nebo

b) zaměstnavatel s  fyzic-
kou osobou ukončí vhodné 
zaměstnání (§ 20) zprostřed-
kované krajskou pobočkou 
úřadu práce z  důvodu po-
rušení povinnosti vyplývající 
z  právních předpisů vztahují-
cích se k  jí vykonávané práci 
zvlášť hrubým způsobem.

V případech podle písmene 
a) nebo b) může být fyzická 
osoba zařazena na základě 
nové písemné žádosti do evi-
dence uchazečů o zaměstnání 
po uplynutí 6 měsíců ode dne 
sjednaného jako den nástupu 
do zaměstnání, zprostředko-
vaného krajskou pobočkou 
úřadu práce.

 Vít BERKA
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Projekt žáků vyústil v dopravní studii, která zajistí vyšší bezpečnost
Poslední říjnový týden vyvrcholily v  naší základní 
škole aktivity spojené s projektem Rozjedeme to na 
zelenou. Žáci předali primátorovi města Chomutov 
výsledek své půlroční práce – dopravní studii situace 
v okolí školy.

Hlavním cílem projektu je 
zajistit vyšší bezpečnost 

dětí na cestě do školy a zvýšit 
počet žáků, kteří se budou do-
pravovat do školy pěšky nebo 
na kole. Dalšími důležitými cíli 
je získání vědomostí, doved-
ností a  návyků v  oblasti bez-
pečného a ohleduplného cho-
vání v silničním provozu.

Krizové situace
Projekt by měl mít kladný 

dopad na vzdělávání dětí 
a vést následně ke snížení ne-
hodovosti a  rizikových situací 
v silničním provozu.

S  aktivitami jsme začali již 
v dubnu, kdy proběhly v prv-
ních a ve čtvrtých třídách be-
sedy a výukové programy. Při-
pravily je preventistky Městské  
policie v  Chomutově. Prvňáci 
se seznámili s krizovými situa-
cemi, které je mohou potkat 

cestou do školy, a  společně 
hledali nejlepší způsob, jak 
je vyřešit. Při různých činnos-
tech měli žáci možnost ověřit 
si znalosti z bezpečnosti silnič-
ního provozu. Řešili různé si-
tuace při přecházení vozovky 
a  odhalovali chyby v  chování 
dětí na obrázcích, ale také 
soutěžili a  hráli divadlo. Učili 
se také, jak v případě potřeby 
správně telefonovat na policii.

Bezpečně na zelenou
V  květnu se starší žáci prv-

ního stupně zúčastnili na 
dvoře školy dopravní soutěže. 
V  první části soutěže museli 
na čas zvládnout jízdu na kole 
s  překážkami. Ve druhé části 
vyplnili náročný test z pravidel 
silničního provozu a  bezpeč-
nosti na silnici. Nejdůležitější 
činnosti proběhly na Den dětí 
v rámci projektového dne Bez-

pečně na zelenou.
Žáci zakreslovali do připra-

vené mapky cestu do školy. 
Měli přitom vyznačit nebez-
pečná a  riziková místa z  hle-
diska dopravní bezpečnosti 
– přechody, rušné křižovatky 
nebo třeba křoví bránící ve vý-
hledu. Potvrdil se současný 
trend, že hodně žáků vozí do 
školy rodiče autem.

Žáci 5. tříd pro své mladší 
spolužáky připravili zábavné 
soutěže s  dopravní temati-
kou v prostorách školy. Ty nej-
menší vodili po stanovištích 
starší spolužáci. Soutěž v jízdě 
na koloběžce a  poznávání 
značek zabezpečovaly členky 
městské policie.

Grafy a tabulky
Žáci druhého stupně mapo-

vali dopravní situaci ve vybra-
ných lokalitách v  okolí školy. 
Sledovali počet a  obsaze-
nost aut, přecházení chodců 
po přechodu i  mimo něj, ko-
lik řidičů jim dá přednost, ko-
lik chodců se nerozhlédne, ko-
lik cyklistů nemá přilbu a další 
bezpečnostní prvky, kolik pro-
jede hlídek policie. Dívky pro 
zpestření sledovaly i barvy aut. 
Záznamy pak žáci ve třídách 
vyhodnocovali a  statistická 
data sestavovali do grafů a ta-
bulek. Dále vytvářeli výukové 
materiály s  dopravní temati-
kou, pracovní listy, křižovatky 
a k nim vozidla, značky a  se-

mafory, které mohou různě do 
křižovatky pokládat a tím mě-
nit dopravní situaci.

Aktivity během celého dne 
ukázaly, že se dopravní vý-
chova dá učit zábavně a  že 
se následně dá průzkum žáků 
využít k  užitečným změnám 
v  okolí školy tak, aby se od-
stranila nebezpečná a krizová 
místa.

Dopravní studie
Po prázdninách dopravní 

projektant předal zástupcům 
školy vypracovanou dopravní 
studii pro pohyb chodců a cel-
kové zklidnění dopravy, která 
bude sloužit jako podklad pro 
zpracování projektové doku-
mentace pro změnu dopravní 
situace v  okolí školy. Vedení 
města přislíbilo zapracovat vý-
sledky dopravní studie do pro-
jektové dokumentace právě 
probíhající rekonstrukce ulic 
a chodníků.

Přejeme si, aby dětem chuť 
pracovat, chuť pustit se do ře-
šení jakéhokoliv problému zů-
stala a  snažily se najít výcho-
diska a  hlavně místa, kam 
se obrátit, když mají nějaký 
problém.

Zdeněk SCHÜCK

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt :
ZŠ Hornická 4387

Chomutov
Tel.: 474 629 865

E-mail: mach@7zscv.cz
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Zaměstnavatel pro mě nemá práci podle smlouvy
Pracuji ve škole jako nepedagogický pracovník. Může 
mi zaměstnavatel, pokud pro mě nemá práci, zadat 
náhradní práci, kterou nemám uvedenou ve smlouvě?

V § 38 odst. 1 zákoníku práce 
se stanoví: „Od vzniku pra-

covního poměru je
a) zaměstnavatel povinen 

přidělovat zaměstnanci práci 
podle pracovní smlouvy, pla-
tit mu za vykonanou práci 
mzdu nebo plat, vytvářet pod-
mínky pro plnění jeho pracov-
ních úkolů a dodržovat ostatní 
pracovní podmínky stano-
vené právními předpisy, smlou-
vou nebo stanovené vnitřním 
předpisem,

b) zaměstnanec povinen 

podle pokynů zaměstnavatele 
konat osobně práce podle pra-
covní smlouvy v  rozvržené tý-
denní pracovní době a dodržo-
vat povinnosti, které mu vyplý-
vají z pracovního poměru.“

Pokud zaměstnavatel ne-
může plnit svou povinnost při-
dělovat zaměstnanci práci bez 
zavinění zaměstnance, postu-
puje se podle ustanovení zá-
koníku práce o  překážkách 
v  práci na straně zaměstna-
vatele (§ 207 až 210). V  da-
ném případě se uplatní § 208 

zákoníku, v  němž se stanoví: 
„Nemohl-li zaměstnanec ko-
nat práci pro jiné překážky na 
straně zaměstnavatele, než 
jsou uvedeny v § 207, přísluší 
mu náhrada mzdy nebo platu 
ve výši průměrného výdělku; 
to neplatí, bylo-li uplatněno 
konto pracovní doby (§  86 
a 87).“

Pokud tedy zaměstnanec 
nemůže konat práci pro jinou 
překážku na straně zaměst-
navatele, než jsou prostoje 
či přerušení práce pro nepří-
znivé povětrnostní vlivy nebo 
živelní události, přísluší mu ná-
hrada platu ve výši průměr-
ného výdělku.

Čerpání volna k samostudiu
Jak je v zákoně o pedagogických pracovnících upra-
veno čerpání volna k  dalšímu vzdělávání pedagogů 
formou samostudia?

Další vzdělávání pedago-
gických pracovníků upra-

vuje § 24 zákona č.  563/2004 
Sb., o  pedagogických pracov-
nících. Toto další vzdělávání se 
uskutečňuje mimo jiné formy 
také samostudiem (§ 24 odst. 4 
písm.  b). Podrobnější úprava 
čerpání volna k  samostudiu 
obsahuje §  24 odst.  7 zmíně-
ného zákona. Podle tohoto 
ustanovení přísluší pedagogic-
kým pracovníkům volno v  roz-
sahu 12 pracovních dnů ve škol-
ním roce, pokud tomu nebrání 

vážné provozní důvody nebo 
účast pedagogických pracov-
níků na dalším vzdělávání, kte-
rým si obnovují, udržují a dopl-
ňují kvalifikaci nebo si svoji 
kvalifikaci zvyšují (odst. 
1 a 2 v § 24). Dobu 
čerpání 

volna určuje ředitel školy. Za 
dobu čerpání to-

hoto volna pří-
sluší náhrada 
platu, která se 
rovná výši ušlého 

platu. 

Pokud trvá pracovní poměr 
jen část školního roku, přísluší 
za každý měsíc trvání pracov-
ního poměru jedna dvanáctina 
volna k  samostudiu. Nevyčer-
pané volno nebo jeho poměrná 
část bez dalších nároků zaniká. 
Volno k samostudiu se pro pra-
covněprávní účely považuje 
za překážku v  práci na straně 
zaměstnance.

ických pracovnících upra-
mu vzdělávání pedagogů 

vážné provozní důvody nebo 
účast pedagogických pracov-
níků na dalším vzdělávání, kte-
rým si obnovují, udržují a dopl-
ňují kvalifikaci nebo si svoji 
kvalifikaci zvyšují (odst. 
1 a 2 v § 24). Dobu
čerpání 

volna určuje ředitel školy. Za 
dobu čerpání to-

hoto volna pří-
sluší náhrada
platu, která se
rovná výši ušlého

platu. 

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Obory vzdělání
Změna nařízení vlá-
dy o  soustavě oborů 
vzdělání

Ve Sbírce zákonů ČR, 
částce 81, rozeslané 

dne 14.  srpna 2015 je pu-
blikováno nařízení vlády 
č.  197/2015 Sb., kte-
rým se mění nařízení vlády 
č.  211/2010 Sb., o  soustavě 
oborů vzdělání v  základním, 
středním a vyšším odborném 
vzdělávání, ve znění pozděj-
ších předpisů. Změna se týká 
oboru vzdělání „Gymnázium 
– vybrané předměty v  cizím 
jazyce, kódové označení 79-
41-K/610“. Nařízení vlády 
č. 197/2015 Sb. nabylo účin-
nosti dnem 31. srpna 2015.

Problém našeho školství – do škol chodí žáci
Přiznávám, že mi trvalo dost 

dlouho, než jsem pocho-
pil, co je opravdu tím největ-
ším problémem našeho škol-
ství. S plnou vážností jsem si to 
uvědomil až při sledování tele-
vizního pořadu s  moderátor-
kou Michaelou Jílkovou, kde 
se vášnivě diskutovalo o  inklu-
zi, s níž přichází novela školské-
ho zákona. Teď už je mi to jas-
né. Největším problémem naše-
ho školství je to, že do škol cho-
dí žáci. Trochu to sice připomí-
ná cimrmanovskou hru Hospo-
da na mýtince, kde majiteli hos-
tince nebylo po chuti, že mu do 
hospody – po které tak toužil 
– chodili lidi, ale je to tak. Nej-

větším problémem školství jsou 
žáci a nic na tom nemění ani le-
tité diskuze o celkovém podfi-
nancování rezortu, o  žádou-
cím zkvalitnění vysokoškol-
ské přípravy i  dalšího 
vzdělávání učitelů 
a  připravovaném 
kariérním řádu 
či upínání se 
k  zdánlivě vše 
řešícím legisla-
tivním změnám.

Novela škol-
ského zákona, ma-
jící přispět inkluzí zne-
výhodněných (ale také nada-
ných, sociálně zanedbaných 
či jinak odlišných) žáků k vět-

ší individualizaci jejich výuky, 
je v podstatě nerealizovatelná. 
Žáků je totiž ve školách příliš 
mnoho a všichni se nedají shr-

nout do jednoho úřednic-
kého nařízení. Na-

víc jsou ve školách 
s  diametrálně 
odlišnými pod-
mínkami. Jis-
tě, novela bu-
de podpořena 
řadou dobrých 

a  téměř vzoro-
vých příkladů po-

tvrzených rodiči i pe-
dagogy. Neúspěšně či proble-

maticky realizovaných případů 
bude jistě ale také dost. K vý-

razně rozličným názorům od-
borníků a spíše negativním sta-
noviskům praktiků je zapotře-
bí přiřadit i  zřejmý alibismus 
ministerstva. Ten vyjádřil v  te-
levizní diskuzi náměstek mi-
nistryně slovy o nutnosti časo-
vě dlouhého období k naplně-
ní plné realizace novely. Po ur-
čitém čase tak zřejmě budeme 
opět úřednickým přístupem 
novelizovat předpisy. Základ-
ní problém školství to ale za-
se nevyřeší. Žáků bude pořád 
hodně, každý bude jiný a ško-
ly by jim všem měly poskyto-
vat optimální podmínky pro 
vzdělávání.

 František MORKES
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Jak učitelé pracují s ICT ve výuce žáků v ČR, Austrálii a Kanadě?
V  roce 2013 se Česká re-

publika spolu s dalšími 19 ze-
měmi zúčastnila mezinárod-
ního šetření počítačové a  in-
formační gramotnosti ICILS 
2013, které je prvním mezi-
národním srovnávacím pro-
jektem zkoumajícím reálné 
dovednosti a  schopnosti žá-
ků v  oblasti počítačové a  in-
formační gramotnosti. Šetření 
bylo zaměřeno na žáky 8. roč-
níků (v České republice se do 
šetření zapojily základní školy 
a víceletá gymnázia).

Vedle testování jejich znalos-
tí byly zjišťovány i bližší infor-
mace týkající se např. vybave-
nosti škol z hlediska informač-
ních a komunikačních techno-
logií (ICT) či vzdělávání učite-
lů, a  to za pomoci dotazníků 
pro učitele, ředitele a  koordi-
nátory ICT ve škole. Relativně 
velký prostor byl věnován ta-
ké tomu, jakým způsobem 
a  jak často používají uči-
telé informační a  komuni-
kační technologie (ICT) při 
výuce žáků. Navzdory úspěš-
nému výsledku českých žáků 
v test u počítačové a informač-
ní gramotnosti čeští učitelé co 
do používání ICT během výuky 
v  mezinárodním srovnání ni-
jak nevynikali. I proto zůstává 
otázkou, do jaké míry je zmí-
něný úspěch našich žáků v ob-
lasti informačních a  komuni-
kačních technologií nejen vý-
sledkem práce školy.

Připomeňme, že se do šetře-
ní zapojily země s  různou vy-
spělostí – od Austrálie či Kana-
dy přes postkomunistické ze-
mě, jako např. Litva, Polsko, 

Chorvatsko, po země méně 
vyspělé, jako jsou Thajsko, Tu-
recko a Chile. Aby bylo mož-
né ze získaných dat vytěžit pro 
Českou republiku maximum 
informací o tom, v jakém smě-
ru je možné výuku s ICT zlep-
šovat, v  článku budou zjiště-
ní z  učitelských dotazníků za 
Českou republiku srovnávána 
se zjištěními z Austrálie a  ka-
nadské provincie Newfound-
land a Labrador (NFLB). Infor-
mace z  doprovodných dotaz-
níků totiž ukázaly na jednu 

z nejlepších úrovní ve využívá-
ní ICT při výuce právě v těchto 
dvou zemích, přičemž Austrá-
lie se z hlediska úspěchu žáků 
v testu počítačové a informač-
ní gramotnosti zároveň zařadi-
la na špičku hned za Českou 
republiku a kanadskou provin-
cii Ontario1).

Podíváme-li se na to, jak 
často čeští učitelé používají 
při výuce počítač, v meziná-
rodním srovnání zahrnujícím 
všechny země zapojené do 
ICILS 2013 si vedou lehce nad-
průměrně. 66 % z nich pou-
žívá počítač alespoň jednou 
týdně (průměr ICILS 62  %). 
V  Austrálii a  NFLB je to však 
kolem 90 %. Tyto rozdíly jsou 
dané zejména podílem učite-
lů, kteří počítač při výuce po-
užívají každodenně – v tomto 
čeští učitelé zdaleka praxe ve 
zmíněných zemích nedosahu-
jí. Zatímco v  České republice 
těchto učitelů najdeme 27 %, 
v Austrálii 66 % a v NFLB do-
konce 73 %. Zajímavé je podí-
vat se na podíly každodenních 
uživatelů v  jednotlivých věko-

vých skupinách. Z  grafu 1 je 
patrné, že nejvíce se liší v jed-
notlivých zemích podíly kaž-
dodenních uživatelů ve skupi-
ně nejstarších učitelů. Přesto-
že v České republice ve věkové 
kategorii 60+ najdeme 16 % 
každodenních uživatelů počí-
tače při výuce, což je nejvyšší 
podíl mezi středoevropskými 
zeměmi, ve srovnání s Austrá-
lií a NFLB je to stále málo.

Šetření ICILS 2013 se také 
zaměřilo na to, jak si učite-
lé věří co do zvládání růz-

ných úkonů na počítači. Uči-
telům byly předloženy úko-
ny vykonávané s  pomocí po-
čítače, u kterých měli odpově-
dět, zda „vědí, jak to udělat“, 
„dokázali by zjistit, jak to udě-
lat“, a „nejspíše by to nedoká-
zali udělat“. Jednalo se o  to, 
jak dobře zvládnou např. na-
psat dopis v textovém editoru, 
použít internet k on-line náku-
pům a  platbám, nainstalovat 
nějaký software apod. Na zá-
kladě celkem 14 položek by-
la sestavena škála, která měři-
la celkovou sebedůvěru učite-
le při práci s počítačem2). Z vý-
sledků vyplývá, že si průměr-
ný český učitel při práci s po-
čítačem důvěřuje srovnatelně 
se všemi učiteli ze zemí zapo-
jených do ICILS 2013 (dosahu-
je 50 bodů na škále, což je zá-
roveň hodnota mezinárodního 
průměru). Pokud ovšem výsle-
dek srovnáme pouze s Austrá-
lií a  Kanadou (NFLB), jejichž 
učitelé dosáhli vůbec nejvyš-
ší míry sebedůvěry (shodně 55 
bodů), je sebedůvěra českých 
učitelů stále poměrně nízká 

(důvěřují si o polovinu směro-
datné odchylky méně). Např. 
čeští učitelé ve věkové kate-
gorii 40–49 let důvěřují svým 
schopnostem práce s  počíta-
čem srovnatelně jako nejstar-
ší učitelé v Austrálii ve věku od 
60 let výše.

Podívejme se v  grafu 2 na 
vybrané úkony, které jsou za-
jímavé z  pohledu zapojová-
ní ICT do výuky žáků. Z grafu 
vyplývá, že v porovnání s uči-
teli z Austrálie a NFLB se češ-
tí učitelé výrazně liší v  tom, 
jak dobře podle svého názo-
ru zvládají monitorovat po-
krok žáků s  použitím počíta-
če a  spolupracovat s druhými 
pomocí sdílených zdrojů, jako 
je např. aplikace Google Docs. 
V České republice ví, jak mo-
nitorovat s  pomocí počítače 
výkony žáků, o necelou polo-
vinu vyučujících méně. Co se 
týče spolupráce pomocí sdíle-
ných zdrojů, je to ve srovná-
ní se samotnou provincií NFLB 
dokonce ještě větší než polo-
viční rozdíl. V těchto dvou ak-
tivitách by jistě stálo za to, uči-
tele více podporovat. Učitelé, 
kteří v oblasti ICT spolupracují, 
mohou takové dovednosti dál 
předávat svým žákům, kromě 
toho jim to umožní lépe sdí-
let zkušenosti s výukou pomo-
cí ICT s kolegy. Bohužel nízkou 
míru spolupráce v  oblasti ICT 
potvrzují i další výpovědi učite-
lů z dotazníku.

Relativně pozitivním zjiště-
ním je, že vytvořit prezentaci 
s jednoduchými animacemi by 
podle svého mínění zvládly ví-
ce než tři čtvrtiny českých uči-
telů, což je jen o  něco mé-
ně v  porovnání s  jejich kole-
gy z Austrálie a NFLB. Podob-
ně ani příprava hodin, v nichž 
žáci mají použít ICT, se nezdá 
většině českých učitelů ne-
zvládnutelná – dokonce učite-
lů z NFLB, kteří vědí, jak tako-
vou hodinu připravit, je o 9 % 
méně než v České republice.

Data z  šetření také umož-
nila zjistit, v  čem se konkrét-
ně liší výuka žáků s  pomo-
cí ICT v České republice opro-
ti Austrálii a kanadské provin-
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cii NFLB a  v  jakém ohledu by 
bylo možné ji dále rozšiřovat. 
Prvním hlediskem, na které se 
zaměříme, je využívání růz-
ných ICT nástrojů, tj. přede-
vším softwarových progra-
mů. Ze srovnávaných dat ply-
ne, že v českých školách stále 
převažuje používání jednoduš-
ších a  méně kreativních typů 
nástrojů. Mezi nejpoužívaněj-
ší ICT nástroje (učitelé u  nich 

uvedli v nejvyšší míře, že je po-
užívají v  každé nebo většině 
hodin) patří:
1) textový editor nebo soft-

ware používaný na tvorbu 
prezentací (23 %),

2) elektronické informační 
zdroje – webové stránky, 
Wikipedie (19 %) a

3) různé interaktivní elektro-
nické vzdělávací programy 
(16 %).

Přitom ale podíl učitelů, kte-
ří první dva zmíněné nástro-
je nikdy nepoužili, je v porov-
nání s  Austrálií a  NFLB o  cca 
10–20 % vyšší, takže ani nej-
oblíbenější nástroje nejsou po-
užívány v  takové míře, jaká 
je běžná v  zemích, které jsou 
výuce s ICT otevřenější.

Využívání specializovaněj-
ších ICT nástrojů v  České re-

publice ve srovnání s Austrálií 
a NFLB zatím zůstává omeze-
né. V  tabulce 1 jsou mimo ji-
né uvedeny podíly učitelů, kte-
ří nikdy daný nástroj při výuce 
nepoužili. Z ní plyne, že opro-
ti srovnávaným zemím má 
výuka v  českých školách stá-
le ještě mezery např. ve vyu-
žívání elektronických výuko-
vých her, softwarových nástro-
jů pro tvorbu různých multi-

mediálních výstupů a  dokon-
ce ani používání komunikač-
ního softwaru (e-mailů, blo-
gů apod.) nedosahuje úrovně 
Austrálie a NFLB. U některých 
nástrojů je naopak míra je-
jich používání ve výuce v Čes-
ké republice oproti srovnáva-
ným zemím relativně srovna-
telná (ty v tabulce uvedeny ne-
jsou) – u  tabulkového proce-
soru, sociálních sítí, interak-
tivních elektronických vzdělá-
vacích programů a elektronic-
kých portfolií.

Dále se ještě podívejme na 
to, jak velký důraz kladou češ-
tí učitelé na rozvoj vybraných 
schopností, které souvisí s ICT 

(učitelé volili z odpovědí silný, 
střední, slabý či žádný důraz). 
Schopnosti se týkaly převáž-
ně práce s  elektronickými in-
formacemi, jako je posuzování 
jejich důležitosti, důvěryhod-
nosti, schopnost využívat při 
jejich vyhledávání různorodé 
zdroje apod. Podobně jako vý-
še zmíněná zjištění si i v tom-
to ohledu čeští učitelé ve srov-
nání s Austrálií a NFLB vedou 

o  něco hůře. Na řadu schop-
ností sice kladou střední až sil-
ný důraz v přibližně srovnatel-
né míře jako jejich zahranič-
ní kolegové, zároveň je však 
u nás o cca 10–15 % vyšší po-
díl těch, kteří na tyto schop-
nosti nekladou důraz žád-
ný. To se týká např. schopnos-
ti posuzovat důvěryhodnost 
elektronických informací, od-
kazovat na jejich zdroje ne-
bo chápat důsledky zveřejňo-
vání informací on-line. U těch-
to schopností by možná proto 
stačilo, aby učitel alespoň ně-
kdy výuku nasměroval tak, aby 
si žáci danou schopnost pro-
cvičili. Navíc při práci s elektro-

nickými informacemi nemusí 
primárně vyučující překonávat 
bariéry, které jsou občas spo-
jovány s  používáním speciali-
zovaných programů.

Co bychom při výuce měli 
více rozvíjet, chceme-li si brát 
za vzor země, kde si s ICT uči-
telé rozumí dle ICILS 2013 nej-
lépe? Zmiňme např. to, aby 
byli žáci schopni sdílet elek-
tronické informace s  ostatní-
mi. Na tuto schopnost klade 
střední až silný důraz jen tře-
tina českých učitelů, v Austrá-
lii a NFLB 53 %, resp. 62 %. 
Zároveň 41  % českých učite-
lů tuto schopnost nerozvíjí vů-
bec, přitom v dalších dvou ze-
mích je to necelá čtvrtina. Po-
dobně by mohl být kladen vyš-
ší důraz na to, aby žáci by-
li schopni prezentovat infor-
mace s využitím ICT určenému 
publiku za daným účelem či 
využívat počítačový software 
k  tvorbě materiálů, jako jsou 
prezentace, dokumenty, ob-
rázky a grafy.

Výstupy z šetření ICILS 2013 
v České republice (např. analy-
tické zprávy, národní zpráva, 
koncepční rámec, datové sou-
bory, znění uvolněného testo-
vého modulu) jsou dostupné 
na webových stránkách Čes-
ké školní inspekce (www.csicr.
cz). V  České republice reali-
zace tohoto šetření probíhá ja-
ko součást individuálního pro-
jektu národního OPVK Kompe-
tence III, který je spolufinanco-
ván Evropským sociálním fon-
dem a státním rozpočtem ČR.

Mgr. Lucie BIRD
realizační tým projektu

Kompetence III
Česká školní inspekce

1) Řada zemí, u kterých data z ICILS 
2013 naznačují také dobrou úro-
veň ve využívání ICT učiteli (Dánsko, 
Norsko, kanadská provincie Onta-
rio), do srovnání nebyla zařazena 
z důvodu nedostatečné návratnosti 
v dotazníkovém šetření učitelů.
2) Škála byla konstruována tak, aby 
její mezinárodní průměr činil 50 bo-
dů a směrodatná odchylka 10 bodů. 
Spolehlivost škály α se pro srovná-
vané země pohybovala od 0,85 do 
0,87.

Tabulka 1: Podíly učitelů dle frekvence používání vybraných nástrojů při výuce (v %)

Elektronické 
výukové hry

Textový editor/
software na 

tvorbu prezentací

Softwarové 
nástroje pro tvorbu 

multimédií

Software pro 
tvorbu simulací 

a modelů

Komunikační 
software

AUS ČR NFLB AUS ČR NFLB AUS ČR NFLB AUS ČR NFLB AUS ČR NFLB

Alespoň
v některých 
hodinách

60,1 35,6 68,0 88,1 67,2 81,4 44,2 17,7 49,1 28,9 10,8 41,0 61,8 41,0 54,3

Nikdy 39,9 64,4 32,0 11,9 32,8 18,6 55,8 82,3 50,9 71,1 89,2 59,0 38,2 59,0 45,7
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Graf 2: Podíly učitelů zvládajících vybrané úkony na počítači (v %)
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Metoda „Lesson study“ jako nová forma vzdělávání učitelů
Mezinárodní šetření o  vyu-

čování a  učení – TALIS 2013, 
které realizovala Česká škol-
ní inspekce, přineslo řadu po-
znatků a  zajímavých zjiště-
ní o učitelích a managementu 
škol v České republice. Jedním 
z nich je informace o nedosta-
tečném zapojování učitelů do 
profesního vzdělávání. Příčiny 
mohou být různé, ale jednou 
z nich je skutečnost, že forma, 
kterou vzdělávání probíhá, ne-
odpovídá potřebám škol. Uči-
telé často nechtějí a  z  orga-
nizačních i  osobních důvo-
dů ani nemohou dojíždět do 
prostor poskytovatele vzdělá-
vacích kurzů, aby tam v čase, 
který on stanoví, posloucha-
li přednášku lektora. Volají po 
formách, ve kterých jsou ak-
tivními účastníky a  které pro-
bíhají v  přirozeném prostře-
dí školy. Důležitý je samozřej-
mě obsah. Profesní vzdělávání 
nemůže být postaveno jenom 
na vzájemné výměně konkrét-
ních námětů na činnosti žáků. 
Každý zkušený učitel ví, že to, 
co dobře funguje v  jedné tří-
dě, často zcela selže ve třídě ji-
né, i když se učitel snaží sebe-
víc. Proto je třeba hledat nové 
formy a nové metody dalšího 
vzdělávání učitelů.

Jednou z  takových forem 
je „Lesson study“. Co se pod 
tímto názvem skrývá? Metoda 
vznikla již koncem 19. stole-
tí v Japonsku a je tam dodnes 
užívána v  přípravě budoucích 
učitelů i pro vzdělávání učitelů 
z  praxe. Původní termín v  ja-
ponštině je „jugyo kenkyu“, 
což znamená studium hodiny. 
Z Japonska se metoda rozšíři-
la do řady dalších zemí. Název 
metody vystihuje její podsta-
tu i  činnost účastníků vzdělá-
vání. Skupina učitelů zpravidla 
doplněná výzkumníkem v ob-
lasti didaktiky připraví společ-
ně jednu či více vyučovacích 
hodin. Velmi detailně je disku-
tován výběr tématu a příprava 
hodin, jsou zvažována rizika 
průběhu hodiny podle dané 
přípravy. Společně připrave-
nou hodinu některý člen sku-

piny odučí. Ostatní jsou zpra-
vidla ve třídě přítomni jako po-
zorovatelé a  současně je po-
řizován videozáznam hodiny. 
Následuje reflexe hodiny, pří-
prava je upravena, účastníci 
připojí metodická doporuče-
ní, zkušenosti z  implementa-
ce hodiny. Vznikne tak zprá-
va, která je k  dispozici ostat-
ním učitelům.

Je metoda „Lesson study“, 
která vznikla v jiném kulturním 
prostředí, vhodná i  pro české 
učitele? Jaké jsou její možnos-
ti a limity? Co přináší učitelům 
a za jakých podmínek? To by-
ly otázky, které vedly Českou 
školní inspekci k  rozhodnutí 
ověřit v  rámci projektu Kom-
petence III pilotně i  „Lesson 
study“.

Ve spolupráci s  pěti univer-
zitami (Jihočeská univerzita, 
Karlova univerzita, Univerzi-
ta Hradec Králové, Univerzi-
ta J. E. Purkyně, Západočeská 
univerzita) bylo vytvořeno pět 
týmů učitelů, s každým z nich 
spolupracoval oborový didak-
tik z pedagogické fakulty pří-
slušné univerzity.

Spontánně vznikly tý-
my různého charakteru, což 
umožnilo následně posoudit 
i vhodnou organizaci „Lesson 
study“. Dva týmy tvořili uči-
telé ze stejné základní školy, 
jiný byl vytvořen z  učitelů tří 
různých škol, další spojoval 
učitele různých typů škol (zá-
kladní škola, gymnázium), je-
den z týmů byl doplněn o stu-
denty učitelství. Týmy lze roz-
dělit i  podle stupně základní 
školy, na který se svojí činnos-
tí zaměřily (dva týmy 1. stu-
peň ZŠ, tři týmy 2. stupeň ZŠ). 
Každá forma týmu má své vý-
hody a  rizika, ale souhrnně 
lze říci, že se všechny typy tý-
mů osvědčily.

Jednotlivé týmy prošly nejpr-
ve přípravnou etapou, ve kte-
ré se na společných schůzkách 
a  plněním úkolů v  prostředí 
Moodle učily pozorovat ho-
dinu matematiky prostřednic-
tvím videozáznamu a  prová-
dět její analýzu. Diskuze vedly 

nejen k výměně názorů uvnitř 
týmu a  mezi jednotlivými tý-
my, ale učily rovněž účastní-
ky vyjadřovat otevřeně jejich 
názory a  pomáhaly odstraňo-
vat případné bariéry mezi čle-
ny týmu. Tato fáze „ladění tý-
mu“ se ukázala pro další čin-
nost jako velmi prospěšná. 
Úvodní etapa byla podpoře-
na i studiem odborné literatu-
ry doporučené ke konkrétním 
tématům didaktiky.

Učitelé oceňovali, že se za-
bývají úkoly, které pociťují jako 
smysluplné, že se mohou vyja-
dřovat k tomu, čím se sami za-
bývají, tedy k  reálné výuce ve 
škole. Současně získávali zpro-
středkované zkušenosti s výu-
kou a seznamovali se s peda-
gogickým přesvědčením a sty-
lem výuky ostatních členů tý-
mu. Tím, že měli k  některým 
videonahrávkám číst odbor-
né texty, pociťovali jejich rele-
vanci pro svou práci, a  tak se 
u  nich nenásilně propojovala 
teorie s praxí. V neposlední řa-
dě se rozvíjely jejich reflektiv-
ní dovednosti – uváděli, že si 
více uvědomovali, čeho si ma-
jí v hodině všímat a co vše má 
na úspěšnost výuky vliv.

Současně s  reflexí videozá-
znamů se týmy zabývaly výbě-
rem tématu, na které se chtě-
ly v  rámci „Lesson study“ za-
měřovat. Přitom vycházely ze-
jména ze školních vzděláva-
cích programů zúčastněných 
škol, z toho, jaké ročníky daný 
školní rok učily, a samozřejmě 
i  z vlastního zájmu. Po výbě-
ru tématu se učitelé věnovali 
studiu literatury. Šlo zejména 
o učebnice matematiky a tex-
ty k  tématu, které doporučila 
oborová didaktička. Ty se tý-
kaly nejen vybraného obsahu, 
ale také např. konstruktivistic-
kých přístupů k  výuce mate-
matiky, podnětné výuky, ba-
datelsky orientovaného vyučo-
vání apod. Teoretická příprava 
vedla k diskuzím ohledně pří-
stupu, který tým zvolí při zpra-
cování zvoleného tématu. Šlo 
vesměs o  přístupy zdůrazňu-
jící aktivní přístup žáka k  zís-

kávání poznatků, ať už to by-
lo způsobeno teoretickými po-
znatky z literatury, či vlastním 
pedagogickým přesvědčením 
učitelů.

Následovala poměrně dlou-
há fáze přípravy experimentál-
ní výuky. Týmy připravovaly jak 
jednotlivé hodiny, tak tematic-
ké celky. Navrhovaly činnos-
ti žáků, ale zamýšlely se i nad 
možnými reakcemi žáků, nad 
možnostmi obtíží žáků a  nad 
tím, jak jim může učitel před-
cházet či jak na ně může ná-
sledně reagovat. Nelze samo-
zřejmě předpokládat, že v bu-
doucnu budou učitelé takto 
detailně připravovat všechny 
své hodiny, ale cenné je i  to, 
že získali představu o  tom, 
co vše je pro pečlivé plánová-
ní vyučování potřeba. Přínosy 
byly přirozeně i  na straně ve-
doucích týmů. Diskuze s učite-
li významně obohatila jejich di-
dakticko-matematické znalos-
ti a dostalo se jim zpětné vaz-
by pro některé vyučovací tech-
niky zdůrazňující vlastní aktivi-
tu žáků. Tyto poznatky mohou 
být využity v přípravě budou-
cích učitelů.

V další etapě byly experi-
mentální hodiny realizovány 
v  rámci běžné výuky mate-
matiky v souladu s tematický-
mi plány školy. Všechny hodi-
ny byly pro vnitřní potřeby tý-
mů nahrávány na videokame-
ru (tři z hodin budou k dispo-
zici i  širší odborné veřejnos-
ti). Realizace experimentálních 
hodin musela být proto zajiš-
těna i z hlediska technického. 
V příslušných třídách probíha-
lo cvičné nahrávání, aby si žáci 
zvykli na videokameru a  cho-
vali se při vlastní výuce přiroze-
ně jako v ostatních hodinách. 
Pokud to bylo možné, byli na 
experimentálních hodinách 
přítomni i  další učitelé dané-
ho týmu.

Důležitým rysem „Lesson 
study“ je fakt, že realizací ex-
perimentální hodiny celý pro-
ces nekončí. Po uskutečně-
ní experimentální hodiny ná-
sledovala její detailní analýza, 
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případná úprava a v některých 
případech byla modifikovaná 
hodina znovu realizována v ji-
né třídě.

Na tomto místě je opět nut-
né zdůraznit, jak důležitá by-
la první fáze „ladění“ týmu. Ta 
vytvořila pro učitele bezpečné 
prostředí, v  jehož rámci moh-
li reflektovat i to, co se při rea-
lizaci výuky nepovedlo. Navíc 
společná příprava hodiny roz-
ložila zodpovědnost za pří-
padný neúspěch výuky mezi 
všechny členy týmu. Bylo mož-
né pozorovat, jak se učitelé 
postupně učí dívat na hodinu 
nejen z  hlediska toho, co se 
povedlo či nepovedlo, ale také 
z hlediska mnohem skrytějších 
jevů, jako je klima třídy, reakce 
učitele na podněty žáků, nevy-
užité učební příležitosti apod. 
To lze považovat za důkaz, že 
u učitelů došlo k postupnému 
zvyšování citlivosti vůči vní-
mání didakticko-matematic-
kých jevů v  hodině matema-
tiky a u některých i k posunu 
v pedagogickém přesvědčení.

V rámci projektu se podařilo 
zrealizovat i  reflexe mezi jed-
notlivými týmy. Každý tým vy-
bral jednu z  natočených ho-
din, doplnil ji otázkami a  po-
skytl videonahrávku ostatním 
týmům. Výměna názorů pro-
bíhala nejprve virtuálně v pro-
středí Moodle, poté se všech-
ny týmy sešly na dvouden-
ním semináři, na kterém mě-
ly možnost představit svoji 
činnost a  podrobně společně 
s ostatními diskutovat o vybra-
ných pasážích natočených ho-
din. Zkušenosti z diskuzí, které 
během setkání probíhaly, uká-
zaly, že setkání všech týmů má 
v projektu „Lesson study“ své 
důležité místo. Společné set-

kání učitelům naznačuje, že 
ačkoli pracují v  průběhu pro-
jektu v  malém týmu, což by 
možná mohlo navodit dojem, 
že je taková práce ojedině-
lá a možná i z pohledů ostat-
ních nezapojených kolegů na 
škole trošku zbytečná, nejsou 
ve svém počínání vůbec osa-
moceni. Na společném setkání 
se naopak zcela jasně ukazuje, 
že je dobré se podobnou čin-
ností zabývat a že společná tý-
mová reflexe vlastní přípravy 
na hodinu i  její realizace jsou 
pro učitele možná větším pří-
nosem než různé formy další-
ho vzdělávání.

O účelnosti a efektivitě me-
tody svědčí vyjádření někte-
rých účastníků „Lesson study“ 
k  tomu, co jim metoda dala, 
co se dá či nedá využít v pro-
středí školy.

Účast v  projektu mi umož-
nila zamýšlet se nad „běžně“ 
probíraným učivem podrobně-
ji a z více pohledů. Prohloubi-
la spolupráci mezi učiteli ma-
tematiky naší školy. Donuti-
la mne zamyslet se nad sty-
lem mojí práce, vedením, or-
ganizací a přípravou vyučova-
cích hodin. Umožnila mi set-
kání s kolegy z jiných škol a ji-
ných regionů, poznání jejich 
metod a forem práce a názo-
rů. Mnoho z toho bylo a je pro 
mne inspirací do další peda-
gogické práce. Velmi přínos-
né bylo i  setkání s  odborníky 
z pedagogických fakult z růz-
ných míst ČR a  vůbec propo-
jení práce a názorů učitelů zá-
kladních, případně i  středních 

škol s  odborníky na didakti-
ku matematiky z  akademické 
půdy a  překonání bariér me-
zi oběma stranami (mezi „teo-
rií a praxí“). Využití této meto-
dy si umím představit v  pro-
středí jedné základní školy (viz 
obvyklé využívání vzájemných 
hospit ací) i  ve spolupráci více 
škol mezi sebou. Jako důleži-
tou ale považuji účast a  spo-
lupráci metodika/odborníka 
z  pedagogické fakulty, kte-
rý přináší jiný pohled, názory 
a samozřejmě svoji odbornost. 
(Zástupce ředitele školy, praxe 
20 let.)

I když byli učitelé zvyklí spo-
lupracovat již před projektem, 
spolupráce se ještě více pro-
hloubila. Zkusili jsme něco no-
vého, netradičního. Zhlédnu-
tím jiných hodin matematiky 
se učitel více zamyslí nad tím, 
co dělá dobře, co by měl dě-
lat jinak. Společné setkání nás 
obohatilo náměty, postřehy 
z hodin, ale i pohledem na vy-
učování matematiky různým 
způsobem.  (Učitelka, 27 let 
praxe.)

Vzájemné hospitace u  nás 
na škole probíhají již řadu let, 
na hodinách matematiky jsme 
se v tomto složení už scházeli. 
Nové a velmi přínosné pro nás 
bylo pořizování videozáznamu 
a  spolupráce s  vedoucí naše-
ho týmu, i když z těchto dvou 
skutečností jsme měli zpočát-
ku největší obavy.

Pro tuto metodu práce je 
z  mého pohledu nejdůležitěj-
ší vytvoření vzájemné důvě-
ry a  tzv. bezpečného prostře-

dí. To se u nás podařilo vybu-
dovat při plánování a přípravě 
natáčené hodiny. Na setkání 
v  Řeži se ukázalo, že i  ostat-
ní skupiny pracovaly ve vlídné 
pracovní atmosféře, která pře-
trvala i  při hodnocení ostat-
ních týmů.

Tuto metodu podle mne ne-
lze praktikovat, pokud by me-
zi členy skupiny byly oprávně-
né obavy z nepřiměřené kritiky 
učitelů nebo i žáků, nepovole-
ného zveřejnění videa, z  hle-
dání chyb. Také ne všichni uči-
telé na školách jsou schopni 
a ochotni vzájemně spolupra-
covat. (Učitelka, 22 let praxe.)

I když se z  uvedeného po-
pisu může zdát metoda „Les-
son study“ příliš komplikova-
ná a zdlouhavá, roční činnost 
učitelských týmů prokázala je-
jí efektivitu. Metoda přináší 
dlouhodobé výsledky, protože 
nejen rozvíjí kompetence uči-
telů, ale zároveň ovlivňuje je-
jich pedagogické přesvědče-
ní a  přispívá k  profesionální-
mi růstu. Nelze opomenout 
ani další efekty, jako je napří-
klad vliv na klima školy, proto-
že společná příprava a reflexe 
hodin může měnit vztahy me-
zi učiteli.

Další informace, včetně sou-
hrnné zprávy popisující zku-
šenosti s  realizací této for-
my vzdělávání, jsou k  dis-
pozici na webových strán-
kách České školní inspekce 
(www.csicr.cz).
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