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23.–27. listopadu

Vždy ve 3. a 4. listo-
padovém týdnu od roku 
2014 probíhají po celé 
České republice Dny 
geografie. Jedná se 
o popularizačně vzdělávací 
akci, jejímž cílem je 
upozornit na obrovskou 
šíři geografických témat 
a problémů, které řeší 
jednotlivá pracoviště 
českých univerzit, 
a současně zdůraznit 
význam geografie 
v moderní společnosti.

25. listopadu

Od roku 2000 se na popud 
OSN tento den slaví jako 
Mezinárodní den boje proti 
násilí na ženách. Připomíná 
se tak výročí zavraždění tří 
dominikánských sester – 
bojovnic za práva žen.

Na Slovensku je škola v přírodě i lyžařský výcvik zdarma  ..............................3
Děti se pomocí hraček učí vyjadřovat emoce  ...............................................5
Snažíme se, aby žáci měli co nejvíce příležitostí zažít úspěch  ........................7

„Naše závist trvá vždy déle než štěs tí těch, jimž závidíme.“  Rochefoucauld

Škola pro budoucnost, budoucnost pro školu
To bylo motto konference, kterou uspořádalo mi-
nisterstvo školství v Poslanecké sněmovně pro ředi-
tele škol, jejich zřizovatele, ale i pro poslance, zá-
jemce z pedagogických fakult a asociací.

„Motto této konfe-
rence má uká-

zat veřejnosti, jak moc by 
pro nás mělo být vzdělávání 
důležité,“ řekla ministryně 
školství Kateřina Valachová 
a  doplnila, že jejím téma-
tem je společné vzdělávání 
žáků, změny ve financování 
regionálního školství a pod-
pora profesního rozvoje 
učitelů.

O nových podmínkách 
společného vzdělávání, které 
vyvolává tak značný rozruch 
nejen mezi učiteli, ale i rodiči, 
by mělo být jasno nejpozději 

před zápisy do prvních roč-
níků. „Vyhláška k paragrafu 
16 novely školského zákona 
bude schválena nejpoz-
ději do konce le-
tošního roku,“ 
uvedla K. Vala-
chová a dopl-
nila, že v sou-
časné době 
prochází závě-
rečným kolem 
připomínek. Její 
náměstek  Stanislav 
 Štech k  tomu uvedl, že je 
důležité o  společném vzdě-
lávání informovat nejen uči-

tele, ale i  širokou veřejnost, 
především rodiče dětí. Proto 
ministerstvo školství organi-
zuje řadu vzdělávacích semi-
nářů v  jednotlivých krajích. 
„Společné vzdělávání není 
hozený granát do českého 
školství, není to o  rušení 

speciálních škol, není to 
o  nezaměstnaných 

,speckařích‘, ale 
je to o  postup-
ném náběhu, 
a  ten, kdo 
bude mít chuť 
být integro-

ván, má vědět, 
na co má nárok 

a  za jakých podmí-
nek,“ zdůraznil S. Štech.

Od školního roku 
2017/2018 by měl začít pla-

tit kariérní systém pro uči-
tele. I ten by měl být připra-
ven ještě do konce letoš-
ního roku. Na rozdíl od pů-
vodního návrhu by měl mít 
pouze tři stupně. První stu-
peň by měl být pro začí-
najícího učitele, hovoří se 
o  dvouletém adaptačním 
období na začátku profesní 
dráhy, další dva by pak měly 
být pro všechny učitele, kteří 
budou kvalitně učit a také se 
dál vzdělávat. „Profesní roz-
voj učitele musí být provázán 
s  dobrým finančním ohod-
nocením učitele,“ uvedla 
ministryně školství a  dopl-
nila, že učitelé jsou nejhůře 
odměňovaní státní zaměst-
nanci a to je nutné změnit.

Olga ŠEDIVÁ
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Komiks s dvojčaty
Chemická dobrodružství 
Emči a Míny ve formě 
komiksu ukazují tajemnou 
a dobrodružnou stránku 
chemie. Takzvaným 
Chemiksem, prvním českým 
chemickým komiksem, 
oslavilo vydavatelství 
Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze 
25. výročí svého vzniku. čtk

Zaměření inspekce
S ohledem na aktuální po-
žadavky současného svě-
ta považuje Česká školní 
inspekce za čím dál tím 
důležitější vzdělávání o glo-
bálních tématech. Ve 
spolupráci s neziskovou or-
ganizací Člověk v tísni pro-
to bude letos zjišťovat, jak 
si ve školách s tímto úkolem 
poradili. Materiály a aktivi-
ty, které se tomuto té matu 
věnují, jsou shrnuty na por-
tálu www.globalnirozvojo-
vevzdelavani.cz.

Oděvy pro hasiče
Výzkumníci Západočeské 
univerzity v Plzni spolu 
s partnerskými firmami 
vyvinuli chytré zásahové 
obleky a rukavice pro hasiče. 
Zájem o ně mají přední 

světoví výrobci a výzkumný 
tým je ve finále tendru 
pro belgické hasiče za půl 
miliardy korun. Oděvy mají 
čidla, díky nimž velitel na 
tabletu vidí, co se v daném 
okamžiku se zasahujícím 
hasičem děje. čtk

Největší knihovna
V Národní technické 
knihovně v Praze vznikne 
nejrozsáhlejší veřejně 
dostupná chemická 
knihovna v České republice. 
Integrovaná knihovna 
TECH bude mít k dispozici 
nové knižní tituly a služby, 
správu informačních zdrojů 
a partnerům pomůže 
zajistit knihy efektivně 
nakupovat.           čtk

Zápisník

ět í ý b i ý k ý

„Ano, na Slovensku dostávají žáci od státu finanční příspěvek na lyžařský výcvik a školu „Ano, na Slovensku dostávají žáci od státu finanční příspěvek na lyžařský výcvik a školu 
v přírodě. Ti naši nedostanou nic. U nás je přece vzdělání bezplatné!“v přírodě. Ti naši nedostanou nic. U nás je přece vzdělání bezplatné!“
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MŠMT ke zhoršené bezpečnostní situaci
Kvůli nepříznivé bezpeč-

nostní situaci po teroristic-
kých útocích v  Paříži dne 13. 
listopadu 2015 dochází k od-
hlašování žáků z účasti na za-
hraničních jazykových kur-
zech. Jedná se o klíčovou akti-
vitu šablony číslo 4 „Zahraniční 
jazykově-vzdělávací pobyt pro 
žáky“ ve výzvě číslo 56 Ope-

račního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost.

Ministerstvo školství proto 
vychází s vědomím závažnosti 
celé situace vstříc příjemcům 
a  vydalo operativně výjimku 
z  postupů Příručky pro žada-
tele a příjemce výzvy č. 56 číslo 
20/10. V ní snižuje minimální 
počet žáků účastnících se jazy-

kového pobytu realizovaného 
po 13. listopadu 2015 z 10 na 
5, a  to s alikvótním krácením 
výše dotace. Ministerstvo škol-
ství zvažuje také další mož-
nosti úpravy postupů.

Všechny informace nalez-
nete na webu ministerstva 
školství www.op-vk.cz.

mšmt

Polovina studentů nedokončí vysokou školu
Výši neúspěšnosti v  baka-

lářských studijních pro-
gramech na vysokých školách 
považuje ministerstvo školství 
za znepokojující. V roce 2008 
překročila hranici šedesáti 
procent a dále setrvale roste. 
Úřad to uvedl ve zprávě shr-
nující data z let 2003 až 2014 
o  tom, v  jaké míře studenti 
úspěšně dokončí studium na 
vysokých školách.

Ministerstvo vycházelo 
z  údajů v  matrice vysoko-

školských studentů. Bralo 
v úvahu řádná prezenční stu-
dia na veřejných vysokých 
školách podle roku, kdy byla 
zahájena. Zjistilo například, 
že v  imatrikulačním ročníku 
2013 byla hned v  prvním 
ročníku neúspěšně ukon-
čena více než třetina všech 
studií.

Statistiky potvrzují, že první 
ročník bývá nejtěžší na tech-
nických oborech. Z  ročníku, 
který nastoupil v  roce 2013, 

bylo neúspěšně dokončeno 
již 45 procent studií. Více 
než dvě pětiny neúspěšných 
studií hned po prvním roce 
mají ještě zemědělsko-les-
nické a  veterinární nebo pří-
rodovědné obory.

Ministerstvo školství se 
chce míře studijní neúspěš-
nosti na vysokých školách in-
tenzivněji věnovat. Považuje ji 
za jeden ze základních uka-
zatelů, který umožní popsat 
efektivitu systému. čtk

Je třeba více investovat do vzdělávání
Země Evropské unie by měly 

zvýšit výdaje na vzdělá-
vání. Za nedávné hospodář-
ské krize totiž právě tato ob-
last často patřila k těm, kde se 
škrtalo nejdříve. Podle každo-
ročního hodnocení toho, jak si 
v  oblasti školství a  vzdělávání 
vedou členské země Evropské 
unie, je Česká republika hod-

nocena celkově kladně, ale 
zpráva upozorňuje na potřebu 
vyššího zapojení znevýhodně-
ných dětí, včetně těch z rom-
ských rodin.

Rozpočty na vzdělávání se 
po ekonomické krizi snižují, 
od roku 2010 v  celoevrop-
ském průměru o 3,2 procenta. 
Nyní představují 5,3 procenta 

evropského hrubého domá-
cího produktu. U  rozvíjejících 
se ekonomik, například asij-
ských, je to přes šest procent 
HDP.

Vyšší výdaje na vzdělání jsou 
potřeba i  v souvislosti s  mi-
grační krizí. Vzdělávací systém 
totiž může mít zásadní vliv na 
integraci příchozích. čtk
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Rovné šance na vzdělávání – téměř heslo dne. Prav-
dou ale zůstává, že každý člověk by měl mít skuteč-
ně stejné šance na vzdělávání, u dětí to pak platí 
dvojnásob. Neznamená to však, že se jedná pouze 
o rovný přístup ke vzdělávání, ale ruku v ruce s tím 
by mělo jít i o činnosti s ním spojené.

Jako první můžeme uvést 
stravování ve školních jídel-
nách. To je podle ministryně 
školství Kateřiny Valachové 
nesmírně důležité. „Setká-
vání ve školní jídelně považuji 
za důležitý socializační fak-
tor,“ uvedla a dodala, že není 
přípustné, aby děti na vlastní 
kůži poznaly sociální rozdíly 
už v  tak nízkém věku. Proto, 
podle jejích slov, bude usilo-
vat, aby alespoň do 3. roč-
níku měly děti na prvním 
stupni základní školy stravo-
vání bezplatné.

U nás se sice zatím jedná 
o  úvahy, možná jinde jsou 
ale v této oblasti dál. Jak jsou 
tedy povinná školní docházka 
a s ní spojené další služby rea-
lizovány na Slovensku? Podle 
jejich zákonů: školského zá-
kona (č.  254/2008), zákona 
o  státní správě ve školství 
(č.  596/2003) a  zákona o  fi-
nancování základních a střed-
ních škol a  školských zařízení 
(č.  597/2003), je vzdělávání 
dětí v  mateřských školách na 

Slovensku nepovinné a dobro-
volné, přičemž „pre deti, ktoré 
majú jeden rok pred plnením 
povinnej školskej dochádzky, 
je bezplatné, t. j. zákonní zá-
stupcovia/rodičia neplatia za 
tieto deti príspevok na či-
astočnú úhradu výdavkov za 
pobyt dieťaťa v materskej 
škole. Za takéto deti 
sa platia iba po-
platky za stravu, 
ale okrem de-
tí, ktoré po-
chádzajú z  ro-
dín v  hmotnej 
núdzi,“ uvedlo 
na náš dotaz slo-
venské minister-
stvo školství.

Další faktor, který děti roz-
děluje, je možnost zúčastnit se 
školy v přírodě, jet na lyžařský 
výcvik. Jak jsou tyto akce zajiš-
těny na Slovensku?

„Príspevok na školu v  prí-
rode (ŠvP) sa týka žiakov na 
prvom stupni základných škôl. 
Počet žiakov, ktorí sa v  roku 
2016 zúčastnia ŠvP a na kto-

rých si škola uplatňuje nárok 
na príspevok, nahlási škola 
ministerstvu prostredníctvom 
Eduzberu (zber údajov o počte 
žiakov pre normatívne finan-
covanie). V  Eduzbere škola 
zadá počet žiakov na prvom 
stupni (v  dennej forme štú-
dia – teda bez ,ostatných‘ žia-
kov a žiakov nultého ročníka). 
Na základe toho sa vypočíta, 
na aký maximálny počet žia-
kov si škola môže uplatniť po-
žiadavku na príspevok na ŠvP 
(100 €/osoba).

Príspevok na lyžiar-
sky kurz (LK) sa týka 

v základných ško-
lách žiakov na 
druhom stupni. 
Počet žiakov, 
ktorí sa v  roku 
2016 zúčastnia 

LK a na ktorých 
si škola uplat-

ňuje nárok na prís-
pevok, nahlási škola 

ministerstvu prostredníctvom 
Eduzberu. Na základe toho sa 
vypočíta, na aký maximálny 
počet žiakov si škola môže up-
latniť požiadavku na príspevok 
na LK (150 €/osoba).

Na doplnenie ešte uvá-
dzame, že pri príprave roz-
počtu na podporované akti-
vity v  roku 2016 vychádzalo 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a  športu Sloven-
skej republiky z predpokladu, 
že pre každú základnú školu 
podporí školu v  prírode pre 
žiakov jedného ročníka na pr-
vom stupni a  lyžiarsky kurz 
pre žiakov jedného ročníka na 
druhom stupni a  pre každú 
strednú školu podporí lyžiar-
sky kurz pre žiakov jedného 
ročníka. V uvedených pravid-
lách ministerstvo zohľadňuje 
skutočnosť, že uskutočňo-
vanie škôl v prírode, resp. ly-
žiarskych kurzov sa môže na 
jednotlivých školách po or-
ganizačnej stránke líšiť, ne-
musí byť napríklad na všet-
kých školách viazané na rov-
naký ročník.“

Podle vyjádření sloven-
ského ministerstva má tudíž 
žák na prvním stupni nárok 
na příspěvek 100 eur na školu 
v přírodě, 150 eur pak na ly-
žařský výcvik, a to na druhém 
stupni. Škola však může tyto 
příspěvky použít jen jednou 
pro toho určitého žáka v době 
jeho školní docházky do zá-
kladní, případně do střední 
školy.

V  tomto ohledu jsou na 
tom slovenské děti podstatně 
lépe. Stejně jako u  nás i  na 
Slovensku však mnozí žáci ne-
potřebují jen podporu ekono-
mickou, ale i při výuce. Potře-
bují asistenty pedagoga. Za ja-
kých podmínek je mohou do-
stat a kdo je hradí?

„Dotácia vyčlenená na za-
bezpečenie asistenta učiteľa 
pre žiakov so zdravotným zne-
výhodnením je určená pre zá-
kladne školy (povinná škol-
ská dochádzka) a  stredné 
školy, odborné učilištia, prak-
tické školy (pre sústavnú príp-
ravu na povolanie). Školy po-
skytujúce predprimárny stu-
peň vzdelávania, ktorým le-
gislatíva umožňuje tiež pôso-
benie asistenta učiteľa, môžu 
na jeho mzdu využiť iné zdroje 
v  súlade s  rozpočtovými pra-
vidlami, spravidla z  rozpočtu 
zriaďovateľa materskej školy.“

Olga ŠEDIVÁ
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Současné financování nedokáže zohlednit realitu ve školách
Na setkání předsedů oblastních rad školských od-
borů se jeho účastníci seznámili s navrhovaným sys-
témem financování regionálního školství a s princi-
py hodnocení kvality počátečního vzdělávání podle 
České školní inspekce.

S  principy reformy finan-
cování regionálního škol-

ství přišel přítomné sezná-
mit Václav Pícl z  minister-
stva školství. „Současný nor-
mativ na žáka nezohled-
ňuje rozdíly mezi kraji, tedy 
zejména velikost škol. Na-
příklad v  Kraji Vysočina je 
40  procent škol do veli-
kosti 50  žáků, takže 
učitelé mají ve tří-
dách méně žáků, 
ale odučit musí 
stejné výkony 
jako ti, kteří 
mají třídy na-
plněné nado-
raz. Každý kraj-
ský úřad má jinak na-
stavené normativy na žáka 
i normativy na nepedagogy. 
To je třeba odstranit,“ řekl 
Václav Pícl. „Současný stav 
vykazuje také velké roz-
díly v prostředcích na ONIV 
v  jednotlivých krajích, roz-
dílnou úroveň nárokových 
složek platů, specializač-

ních příplatků v  konkrét-
ních školách. Systém finan-
cování tedy nedokáže zo-
hlednit realitu ve školách,“ 
vysvětlil V.  Pícl. Podle něj 
učitelé, kteří učí ve školách 
s málo žáky, mají smůlu. Za 
srovnatelnou práci dostávají 
méně peněz než jejich ko-
legové. Pak se to řeší růz-

nými rozvojovými pro-
gramy, ale to není 

systémové řešení, 
jen je s tím větší 
administrativa.

Nový systém 
financování bere 

v  úvahu prů-
měrný počet žáků 

ve třídě a průměrný po-
čet odučených hodin. „Za 
největší rozpor ve financo-
vání učitelů považuji to, že si 
stát objedná určitou službu, 
žáci musí dostat určitý ob-
jem odučených hodin bez 
ohledu na to, kolik jich sedí 
ve třídě, ale přitom ji stát ne-
zaplatí,“ konstatoval V. Pícl. 

Pro nový systém financo-
vání je podle něj určující roz-
sah vzdělání, rozsah poža-
dované služby a  z  toho se 
odvodí, kolik zaměstnanců 
bude potřeba. Také bude 
potřeba stanovit rozsah slu-
žeb poskytovaných psycho-
logy a  speciálními peda-
gogy, vytvořit standardy čin-
ností, ale i standardy perso-
nální. Připravuje se také ná-
vrh modelu normativního fi-
nancování nepedagogické 
práce. Nový způsob finan-
cování bude podle V. Pícla 
připraven do konce tohoto 
roku. Pokud bude zákon 
schválen, ministerstvo škol-
ství vytvoří prováděcí vy-
hlášky tak, aby bylo vše ho-

tové do konce roku 2016.
Na setkání školských od-

borů vystoupil také  Ondřej 
 Andrys z  České školní in-
spekce na téma hodno-
cení kvality a  efektivity po-
čátečního vzdělávání, které 
vychází z  modelu kvalitní 
školy. Vysvětlil, že existuje 
šest oblastí, které určují kva-
litu školy. Jde o  koncepci 
a rámec školy, pedagogické 
vedení školy, kvalitu peda-
gogického sboru, výuku, 
vzdělávací výsledky žáků 
a  podporu žáků při vzdě-
lávání (rovné příležitosti). 
Podle hodnocení těchto ob-
lastí Česká školní inspekce 
školy posuzuje.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Vzdělávací seminář v Ústí nad Orlicí
Krajská rada odborového svazu pracovníků škol-
ství Pardubického kraje připravila pro předsedy zá-
kladních organizací i individuální členy vzdělávací 
seminář, který se uskutečnil v Ústí nad Orlicí.

Odboráři měli možnost 
diskutovat s  předse-

dou ČMOS Františkem Dob-
šíkem i  místopředsedkyní 
svazu Markétou Seidlovou 
o  aktuálních otázkách ve 
školství, především o připra-
vovaném společném vzdě-
lávání žáků, kariérním sys-

tému, odměňování pracov-
níků. S připravovanou změ-
nou financování regionál-
ního školství seznámil pří-
tomné ředitel odboru správy 
rozpočtu MŠMT Václav Pícl.

Vzdělávacího semináře 
se zúčastnila také náměst-
kyně hejtmana Pardubic-

kého kraje Jana Pernicová 
a pracovníci odboru školství 
Krajského úřadu Pardubic-
kého kraje. Odboráři ocenili, 
že se mohli zeptat na vše, co 
je zajímalo, a  představitelé 
kraje naopak to, že dostali 
kvalitní zpětnou vazbu z jed-
notlivých škol a  školských 
zařízení.

Dalšími body programu 
bylo právní poradenství, 
FKSP, informace o  novin-
kách v Odborech plus a také 

volba nové krajské rady a re-
vizní komise. Předsedkyní 
KROS byla zvolena Hana 
Štusáková, předsedkyní re-
vizní komise Pavla Dušková.

Velmi důležitou součástí 
výjezdního zasedání byla 
i  vzájemná výměna zkuše-
ností. Účastníci semináře 
si tak odváželi domů nejen 
velké množství nových infor-
mací, ale i  impulz pro svou 
náročnou práci.

Hana ŠTUSÁKOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Děti se pomocí vhodných hraček učí přirozeně vyjadřovat emoce
Významnými pomocníky k  tomu, aby se děti od 
útlého věku učily poznávat a  pojmenovávat své 
pocity, mohou být nové hračky, hry a knihy, které 
pod názvem Terahry uvádí na trh psychoterapeutka 
Hana Krejzová a koučka Karolína Puttová.

„Zjistila jsem ve své praxi 
dětské psycholožky, 

že velmi rychle přibývá dětí 
s  emočními problémy, které 
mi bezradní rodiče přivádějí do 
ordinace. Byla jsem velmi pře-
kvapena, že jsou už čtyřleté 
děti s projevy deprese, přibývá 
těch s ADHD a dalšími po-
ruchami, děti neu-
mějí své potíže po-
jmenovat a  spo-
lečně s rodiči vy-
řešit,“ říká Hana 
Krejzová. „Záro-
veň jsem se asi 
před rokem se-
známila s  takzva-
nými hračkami s  pří-
během (WorryWoos), 
které dětem usnadňují jejich 
potřeby a  pocity pojmenovat, 
a  tak jsem se o  oblast těchto 
pomůcek začala zajímat. Vy-
zkoušela jsem je v práci s dětmi 
a velice mě potěšilo, jakých vý-

sledků se s nimi dá dosáhnout. 
Rozhodla jsem se, že pomohu 
tyto pomůcky a hračky v České 
republice rozšířit,“ dodává 
psychoterapeutka.

Koncept hraček je postavený 
na terapii hrou. Hra je způsob, 
jak dítě dokáže vyjádřit pocity 

strachu, smutku, vzteku 
a  dalších emocí. Po-

mocí některé 
hračky z  Teraher 
si dítě společně 
s  rodiči hraje 
a pomocí hry by 
mělo získat do-

jem, že problém 
není v něm, ale ně-

kde mimo něj. Hračka 
„má stejný problém“ jako 

dítě a dítě spolu s rodiči hledá 
řešení tohoto problému, radí, 
co by se dalo nejlépe dělat, 
musí plyšové postavičce pomá-
hat, podpořit ji, nesmí jí nadá-
vat. „A víte, proč tolik dětí baví 

hrát s  rodiči Terahry? Protože 
se o nich spoustu věcí dozvědí, 
mají prostor pro to, dobře je 
poznat a  společně si porozu-
mět. Hračky a  knížky podpo-
rují emoční inteligenci, která 
je tak důležitá 
pro úspěšný 
emoční život 
dítěte i  do-
spělého,“ vy-
světluje Hana 
Krejzová.

„Na čes-
kém trhu se 
dosud vy-
skytovaly jen 
ojediněle vý-
robky, které mohu rodičům 
doporučovat pro práci s  dítě-
tem a které mohu využívat ve 
své praxi. Terahry splnily přání 
dětských psychologů, přinášejí 
hračky, které přispívají k  lep-
šímu psychickému zdraví dětí,“ 
oceňuje je dětský psycholog 
Aleš Borecký.

Terahry jsou vhodné také pro 
učitelky mateřských škol a pro 
vychovatele, speciální peda-
gogy a  asistenty pedagoga 
v  základních školách. Jsou ur-

čené pro děti od tří do 12 let 
a  jsou atraktivní pro nejmenší 
i dospělé. Prostřednictvím nich 
se děti naučí přirozeně vyjadřo-
vat své emoce, řešit problémy 
a  rozvíjet komunikační doved-
nosti, což podporuje jejich se-
bedůvěru a  pocit vlastní od-

povědnosti. Výzkumy po-
tvrzují, že 
děti, které 
více mluvily 
o  svých emo-
cích a učily se 
s  nimi praco-
vat, jsou více 
společenské, 

více spokojené 
se svým životem a  mnohem 
méně trpí vyloučením z kolek-
tivu, méně často se chovají ná-
silně a  v dalších letech nepro-
padají tolik depresím, alkoho-
lismu a drogám.

Společnost Terahry nabízí na 
svém e-shopu hračky vlastní 
produkce, ale i  zahraniční vý-
robky, mezi nimiž jsou právě 
i  plyšáci s  příběhem Worry-
Woos, ale také knihy a  des-
kové hry. Více na www.
terahry.cz. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Podpora 
v nezaměstnanosti
Od jaké doby náleží 
nezaměstnané oso-
bě podpora v  neza-
městnanosti?

Podpora v  nezaměst-
nanosti náleží uchazeči 
o zaměstnání při splnění 
stanovených podmínek 
ode dne podání písemné 
žádosti o podporu v ne-
zaměstnanosti. Vždy 
tomu tak ale není. Po-
kud uchazeč o  zaměst-
nání požádá o  poskyt-
nutí podpory nejpozději 
do tří pracovních dnů 
po skončení zaměstnání, 
přizná se podpora v ne-
zaměstnanosti ode dne 
následujícího po skon-
čení zaměstnání. Podle 
ustanovení § 42 odst. 2 
zákona č.  435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, je 
uchazeč o  zaměstnání 
povinen skutečnosti roz-
hodné pro přiznání a po-
skytování podpory v ne-
zaměstnanosti doložit. 
Změny těchto skuteč-
ností je povinen písemně 
oznámit krajské pobočce 
úřadu práce nejpozději 
do 8 kalendářních dnů.

Vít BERKA

Přechod práv a povinností na jiného zaměstnavatele
Pokud dochází k přechodu práv a povinností z pra-
covněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele, 
přechází takto i kvalifikační dohoda uzavřená pů-
vodním zaměstnavatelem?

Přechod práv a  povin-
ností z  pracovněprávních 

vztahů a  zánik práv a  po-
vinností z  pracovněprávních 
vztahů a přechod výkonu práv 
a  povinností z  pracovněpráv-
ních vztahů upravují ustano-
vení §  338 až 345 zákoníku 
práce. Z  uvedených zákon-
ných ustanovení vyplývá, že 
předmětem přechodu jsou 

veškerá práva a  povinno-
sti zaměstnance, které exis-
tovaly ke dni přechodu. Pře-
cházejí jednak práva a povin-
nosti vyplývající z  individuál-
ních smluv mezi zaměstnava-
telem a  zaměstnancem, tedy 
zejména z  pracovní smlouvy, 
smlouvy o mzdě, smluv o od-
povědnosti, zvyšování nebo 
prohlubování kvalifikace atd. 

Předmětem přechodu jsou 
dále rovněž práva vyplývající 
ze smlouvy kolektivní, stejně 
jako z vnitřních předpisů plat-
ných u zaměstnavatele v den 
přechodu.

K tomuto přechodu dochází 
přímo ze zákona, aniž by bylo 
možné jeho rozsah jakkoliv 
měnit individuální dohodou 
mezi dotčenými zaměstnava-
teli. Nový zaměstnavatel může 
tato práva a povinnosti změnit 
pouze v případě souhlasu pře-
váděného zaměstnance. Na 
přejímajícího zaměstnavatele 

tak přecházejí i závazky dosa-
vadního zaměstnavatele vůči 
převáděným zaměstnancům, 
například povinnost vyplatit 
náhradu škody, náhradu platu 
nebo poskytnout dosud ne-
vyčerpanou dovolenou a  do-
konce i právo zaměstnance na 
náhradu škody vzniklou pra-
covním úrazem nebo nemocí 
z povolání, k nimž došlo ještě 
před převedením. Práva a po-
vinnosti ze smlouvy, která je 
předmětem dotazu, tedy rov-
něž přecházejí.

 Vít BERKA

Zodpovědnost zaměstnavatele za uložená kola
Je pravda, že zaměstnavatel nemá žádnou povinnost 
ve vztahu k  ukládání kol a  jiných dopravních pro-
středků, kterými se zaměstnanci dopravují do práce?

Právní úprava odpověd-
nosti zaměstnavatele za 

škodu na odložených vě-
cech je obsažena v § 267 zá-
koníku práce. Ta však na do-
pravní prostředky vůbec nedo-
padá. Takový závěr lze odvo-
dit jednak z  toho, že zákoník 
práce nestanoví povinnost za-
městnavateli, aby zajistil jejich 
bezpečnou úschovu (na rozdíl 
od úpravy do 31.  12. 2006), 
jednak z  toho, že tato odpo-
vědnost se týká věcí, které za-
městnanec obvykle do práce 
nosí (což není případ doprav-
ních prostředků).

Tento závěr ovšem nevylu-
čuje, že by mohl zaměstna-
vatel odpovídat zaměstnanci 
za škodu na dopravních pro-
středcích podle občanského 

zákoníku. Podle jeho §  2945 
platí, že „je-li s provozováním 
nějaké činnosti zpravidla spo-
jeno odkládání věcí a byla-
-li věc odložena na 
místě k  tomu ur-
čeném nebo na 
místě, kam se 
takové věci ob-
vykle ukládají, 
nahradí provo-
zovatel poško-
zení, ztrátu nebo 
zničení věci tomu, kdo 
ji odložil, popřípadě vlastníku 
věci. Stejně nahradí škodu 
provozovatel hlídaných ga-
ráží nebo zařízení podobného 
druhu, jedná-li se o  dopravní 
prostředky v  nich umístěné 
a o jejich příslušenství.“

Taková odpovědnost při-

chází v  úvahu ale jen tehdy, 
pokud by dle okolností pří-
padu byl zaměstnavatel po-
souzen podle občanského zá-
koníku jako provozovatel (což 
by mohlo být v  případech, 
že garáže nebo třeba ko-

lárnu sám zřídil, nabídl za-
městnancům odklá-

dání jejich doprav-
ních prostředků 
na tomto místě 
a  zajišťuje jejich 
hlídání). Nutno 
přitom upozor-

nit, že aby vůbec 
právo na náhradu 

škody zaměstnanci z to-
hoto titulu vzniklo, musel by 
zaměstnavateli coby provo-
zovateli ohlásit vznik škody 
a  uplatnit právo na její ná-
hradu do 15 dnů po dni, kdy 
se o škodě dozvěděl nebo mu-
sel dozvědět.

Vít BERKA
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Snažíme se, aby žáci měli co nejvíce příležitostí zažít úspěch
Společně s kolegy naší školy se pravidelně zamýšlí-
me nad tím, co ve škole měnit, co dělat jinak, aby 
naši žáci měli co nejvíce příležitostí zažít svůj úspěch. 
Společně ve škole budujeme kulturu úspěchu, hle-
dáme cesty, jak měnit naše učitelské nastavení 
a rozvíjet schopnost dívat se na žáky individuálně.

A to zejména proto, aby-
chom hledali nejlepší řeše-

ní každé situace jejich vzdělá-
vání. „Paní učitelko, to mě ba-
vilo…“ Takové chvíle ve ško-
le si nesmírně užívám, jsou to 
momenty, kdy zažívám „peda-
gogickou radost“. Proto jsme 
se připojili k iniciativě „Úspěch 
pro každého žáka“. Společ-
ně věříme, že každý den, kdy 
žák zažije úspěch, stoupá jeho 
motivace k učení a další práci. 
A to je náš společný cíl.

Profesionální učitelé

Jednou z konkrétních aktivit, 
kterou naplňujeme společnou 
vizi, je jeden z  našich projek-
tů s názvem Profesionální cho-
vání pedagogů jako hlavní pi-
líř efektivní prevence, který dí-
ky podpoře získané v  dotač-
ním programu Královéhradec-
kého kraje realizujeme již dru-
hým rokem. V  rámci projektu 
systémem vzdělávacích aktivit 
a mentorskou podporou peda-
gogických lídrů připravujeme 
kolektiv pedagogů na vytváře-
ní a udržování bezpečného so-
ciálně komunikačního prostře-
dí, tím se snažíme systematic-
ky předcházet nebo umět řešit 
konfliktní situace, zejména se 
žáky a rodiči z vyloučených so-

ciálních lokalit.

Přirozená autorita

Za základní nástroj pro bu-
dování kvalitního školního kli-
matu považujeme vytváření 
autentického vztahu mezi uči-
telem a žákem. Správné užívá-
ní tohoto nástroje už je ovšem 
mnohem komplikovanější. Ne-
ní totiž založeno pouze na 
osvojení dostatečného množ-
ství informací, ale předpokládá 
změnu postoje učitele k žáko-
vi. Předpokládá vytváření vzta-
hu na základě přirozené a dů-
věryhodné autority, tedy niko-
li na autoritě opírající se o moc 
a  šíření strachu. Důvěryhod-
ný může být pouze ten, kdo 
důvěřuje druhým. Tedy učitel, 
který věří svým žákům, nepo-
dezírá je z  podvodů a  úsko-
ků. A důvěryhodný je také ten, 
kdo věří sám sobě. Tedy uči-
tel, který je si jistý svými kom-
petencemi v práci s jednotlivý-
mi žáky, se skupinou dětí, škol-
ní třídou.

Primární prevence

Pocit jistoty při práci se vzta-
hy ve třídě je hlavním před-
pokladem pro uskutečňová-
ní skutečné primární preven-
ce rizikového chování ve škole. 

Období školního vzdělávání je 
velmi významné při formování 
osobnosti mladých lidí a  vše, 
co se v tomto období nepoda-
ří, se jen velmi obtížně napra-
vuje v  období dospělosti. To-
to je také důvod, proč věnuje-
me oblasti prevence rizikových 
projevů chování ve škole a roz-
voji pedagogů mimořádnou 
pozornost. Čím dříve prevence 
začíná, tím je ve výsledku efek-
tivnější. Osobnostní zaměření, 
názory a postoje se formují již 
v nejranějším věku. Formy pů-
sobení musí být přizpůsobeny 
věku a možnostem dětí. Z to-
hoto důvodu považujeme za 
potřebné, či spíše nutné, roz-
víjet nejen pedagogy druhého 
stupně, kde jsou vztahové pro-
blémy četnější, ale také peda-
gogy působící na prvním stup-
ni. Předpokladem naplňování 
cílů v oblasti prevence a úspěš-
nosti primárně preventivních 
programů jsou vzdělaní a kva-
lifikovaní pracovníci v  primár-
ní prevenci rizikového chová-
ní, kteří jsou vybaveni odpoví-
dajícími znalostmi, dovednost-
mi a způsobilostmi podle úrov-
ně, kterou v  primární preven-
ci zajišťují.

Symetrická komunikace

V projektu jsme se v  loň-
ském školním roce věnova-
li stanovení a průběžnému vy-
hodnocování společně stano-
vených pravidel našeho pe-
dagogického týmu, dále pod-
mínkám, které zvyšují efektivi-
tu učení, a  jejich vlivu na kli-

ma školy. Dalším tématem pro 
vzdělávání týmu bylo sociální 
znevýhodnění a  jeho dopad 
do vzdělávání a  také hetero-
genita a  její vliv na vzdělává-
ní. V  letošním roce navazuje-
me praktickým výcvikem peda-
gogů v symetrické komunikaci 
se žáky i rodiči.

Poznej sám sebe

Prostřednictvím vzdělávacích 
aktivit projektu bychom chtě-
li minimalizovat vznik a  snížit 
míru rizikového chování u  žá-
ků přijatých ke vzdělávání v na-
ší škole. Výchovu k  předchá-
zení, minimalizaci či oddále-
ní rizikových projevů chování, 
ke zdravému životnímu stylu, 
k rozvoji pozitivního sociálního 
chování, rozvoji psychosociál-
ních dovedností a zvládání zá-
těžových situací osobnosti by-
chom chtěli implementovat ja-
ko standardní součást výchov-
ně-vzdělávacího procesu. Usi-
lujeme o to, aby naše preven-
tivní působení bylo systematic-
ké a dlouhodobé. „Poznej sám 
sebe a uč se fungovat pro spo-
lečnost“ je projekt, který napl-
ňuje popsané myšlenky, je ale 
zaměřen na výcvik těchto do-
vedností na straně žáků.

Jana ŽALUDOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
Základní škola 

T. G. Masaryka

Náchod
Tel.: 608 531 222

E-mail: zastupce@

zstgmnachod.cz
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Jak se postupuje při vlastním hodnocení školy?
Podle jakých pravidel se postupuje při zpracování 
vlastního hodnocení školy?

V § 12 odst. 1 a 2 školského 
zákona (po změnách prove-

dených s účinností od 1. ledna 
2012 zákonem č.  472/2011 
Sb.) se stanoví:

„1. Hodnocení školy se usku-
tečňuje jako vlastní hodno-
cení školy a hodnocení Českou 
školní inspekcí.

2. Vlastní hodnocení školy je 
východiskem pro zpracování vý-
roční zprávy o činnosti školy.“

K tomuto ustanovení škol-
ského zákona podalo MŠMT 
následující výklad (č. j. MŠMT-
902/2012-20): „Novelou škol-
ského zákona se ruší povinnost 
škol zpracovávat zprávu o vlast-

ním hodnocení školy (dále jen 
,hodnocení‘). Vlastní hodnocení 
již není podkladem pro hodno-
cení školy Českou školní in-
spekcí, je ponecháno pouze 
jako východisko pro zpracování 
výroční zprávy o činnosti školy. 
Zpráva z  vlastního hodno-
cení není součástí po-
vinné dokumen-
tace škol 
a  škol-

ských zařízení. Zároveň s  tím 
se ruší povinnost vypracová-
vat vlastní hodnocení školy 
podle struktury, pravidel a  ter-

mínů stanove-
ných vyhláškou. 
Škola však může 
zprávu o  vlast-

ním hodnocení 
zpraco-

vávat i nadále, je to zcela na je-
jím uvážení.

Termíny, strukturu a  obsah 
vlastního hodnocení si škola 
stanoví sama.

Při zpracování vlastního hod-
nocení mohou školám pomoci 
výstupy národního projektu 
Cesta ke kvalitě, které jsou po-
stupně zveřejňovány: http://
www.nuov.cz/ae. Projekt Cesta 
ke kvalitě je zaměřený na vše-
strannou podporu škol v oblasti 
vlastního hodnocení.“

Činnosti učitele zařazeného do 12. třídy
Jaké činnosti musí učitel vykonávat, aby mohl být 
katalogem prací zařazen do 12. platové třídy?

Příloha k  nařízení vlády 
č. 222/2010 Sb., o katalogu 

prací ve veřejných službách 
a správě, v dílu 2. 16. Výchova 
a vzdělávání, Učitel 12. platová 
třída uvádí tyto příklady pracov-
ních činností:

„1. Komplexní vzdělávací 
a  výchovná činnost ve všeo-
becně-vzdělávacích nebo od-
borných předmětech spojená 
s  tvorbou a  průběžnou aktua-

lizací pedagogické dokumen-
tace, kterou pedagogický pra-
covník vytváří, a  podle níž po-
stupuje při výkonu své přímé 
pedagogické činnosti nebo spo-
jená s tvorbou a průběžnou ak-
tualizací individuálních vzdělá-
vacích plánů.

2. Tvorba koncepcí rozvoje 
oboru středního vzdělání s  vý-
učním listem nebo skupiny pří-
buzných oborů.

3. Komplexní vzdělávací čin-
nost v  systému dalšího vzdělá-
vání pedagogických pracovníků 
spojená s tvorbou vzdělávacích 
programů akreditovaných v sys-
tému dalšího vzdělávání peda-
gogických pracovníků a  jejich 
evaluací.

4. Tvorba koncepce rozvoje 
školních vzdělávacích programů 
mateřských škol pro děti se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami 
a  jejich koordinace v  rámci 
kraje.“

ním hodnocení školy (dále jen
,hodnocení‘). Vlastní hodnocení 
již není podkladem pro hodno-
cení školy Českou školní in-
spekcí, je ponecháno pouze 
jako východisko pro zpracování 
výroční zprávy o činnosti školy. 
Zpráva z  vlastního hodno-
cení není součástí po-
vinné dokumen-
tace škol 
a  škol-

vat vlastní hodnocení školy 
podle struktury, pravidel a  ter-

mínů stanove-
ných vyhláškou.
Škola však může
zprávu o  vlast-

ním hodnocení 
zpraco-

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Vyhláška 
o maturitě
Byly již publiková-
ny změny vyhlášky 
o  ukončování vzdělá-
vání na středních ško-
lách maturitou?

Ve Sbírce zákonů ČR, část-
ce 89 rozeslané dne 31. srpna 
2015, je publikována vyhláška 
č. 214/2015 Sb., kterou se mě-
ní vyhláška č.  177/2009 Sb., 
o  bližších podmínkách ukon-
čování vzdělávání ve středních 
školách maturitní zkouškou, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Novela vyhlášky nabyla účin-
nosti dnem 1. září 2015.

Žijeme přece v demokratické společnosti
Učitelka Turová neskrývá ner-

vozitu. Učit občanku v dru-
hém ročníku není vůbec snadné. 
„Dnes bychom si měli povídat 
o mezilidských vztazích.“ „Nezá-
jem,“ zahučí v zadní lavici jako ve 
včelím úlu. „Dovedu možná po-
chopit, že vás mezilidské vztahy 
nezajímají, ale buďte prosím zti-
cha, ať můžu aspoň já pracovat,“ 
snaží se Turová uklidnit rozdivo-
čelou třídu. „Pančelko, já tady 
u okna nic neslyším. Možná jsem 
ohluchl,“ zaúpí Pecháček, který 
právě zvolil novou taktiku ru-
šení ve výuce. „Obávám se, že 
se ve vás probouzí dosud uta-
jený projev geniality. Hudební 
velikán Bedřich Smetana ohluchl 
na pravé ucho,“ snaží se Turová 

o  odlehčení napjaté atmosféry 
ve třídě.

„Mezilidské vztahy jsou vý-
znamné už jen proto, aby se 
lidé uměli mezi sebou 
vždy a  v  pravý oka-
mžik dorozumět. 
Aby se lépe po-
znali a  vycházeli 
si vstříc,“ pokra-
čuje učitelka ve 
výkladu. „Potře-
buji si odskočit,“ 
zahaleká Pecháček 
a  začne se rytmicky 
kroutit kolem židle. „Nikam! 
Na to máte přestávku,“ zcela ne-
čekaně zavelí Turová. „Přestávka 
je krátká. Na záchod chodím rád 
sám,“ spřádá svou další výmluvu 

osvědčený provokatér. „Pe-
cháčku, vy už najednou slyšíte?“ 
„Abych pravdu řekl, trochu se mi 
sluch zlepšuje. Slyším každé vaše 

druhé slovo!“ teatrálně 
zazáří a  stále více se 

mu zamlouvá, jak 
vtipně baví spo-
kojenou třídu.

Učitelka Tu-
rová se snaží 
o  další výklad, 

ale sama dobře 
ví, že dnešní ho-

dina je už dávno ztra-
cená. Kluci se dál baví jako 

v oblíbené hospůdce. Dva popí-
její kofolu a přikusují kolečka sa-
lámu. „Pánové, v hodině nesva-
číme ani nepopíjíme. Četli jste 

někdy školní řád?“ snaží se zjed-
nat nápravu. „Cooo? Školní řád? 
A  proč! Žijeme přece v  demo-
kratické společnosti. Proto snad 
můžeme svobodně jíst a  pít, 
ne?“ hájí dvojici nenasytných ne-
zdolný Pecháček.

„Jistě, žijeme v  demokratické 
společnosti. Proto bych se Vás 
ráda zeptala, co chcete jednou 
v životě dělat, když neustále zlo-
bíte,“ docela vážně se postaví 
Turová proti Pecháčkovi. „Budu 
prodávat… drogy!“ bez pří-
pravy vysekne sebevědomý mlá-
denec. „To je snad jediné, čemu 
jsem vám dnes v hodině uvěřila,“ 
odmlčí se Turová a s úlevou vítá 
přestávkové zvonění.

 Roman KANTOR
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Zlato si vyvařili mladí kuchaři z Přímky
Mezinárodní festival te-

levizních a  rozhlaso-
vých pořadů o  gastronomii 
Znojemský hrozen přivítal ná-
vštěvníky letos již po sedm-
nácté. Tři dny doslova nabité 
chutí a vůní s mnoha dopro-
vodnými akcemi. Jeho nedíl-
nou součástí je i soutěž mla-
dých kuchařů KLASA Znojem-
ská pečeně 2015 a  KLASA 
Okurkový salát 2015. Do sou-

těže se přihlásilo 
devět tříčlenných 
týmů mladých 
kuchařů a  ku-
chařek do osm-
nácti let z  celé 
republiky. Letos 
již potřetí pomě-
řili své doved-
nosti u  přípravy 
slavné znojem-
ské pečeně. Na-

víc měli ještě další úkol, okur-
kový salát.

Loňské první místo obhá-
jili studenti oboru kuchař-číš-
ník z  SOU a  SOŠ Přímětická 
Znojmo. Pod skvělým vede-
ním učitelky odborného vý-
cviku Jarmily Dřevojanové si 
opět vyvařili zlato. Za okur-
kový salát získali pěkné třetí 
místo.

 Kateřina KOTOUČOVÁ

Spolupráce střední školy s odborníky z praxe
Střední škola technická Pře-

rov je škola s  dlouholetou 
tradicí, která již několik de-
sítek let připravuje mladé ře-
meslníky stavebních, strojí-
renských a elektrotechnických 
oborů. Ve stavebních oborech 
se mohou žáci v naší škole vy-
učit zedníkem, tesařem, ma-
lířem a  lakýrníkem, instalaté-
rem a klempířem.

Žáci stavebních oborů se 
teorii vyučují v  odborných 
učebnách vybavených data-
projektory a  různými vzorky 
stavebních materiálů a  tech-
nologií. Odborný výcvik pro-
bíhá v  dílnách, ale také na 
stavbách a  u  zákazníků. 
Je však velmi těžké zapojit 
vždy do výuky nejnovější po-

znatky o  moderních techno-
logiích a  stavebních materiá-
lech, proto vyučující vítají kaž-
dou spolupráci s  odborníky 
z  praxe, kteří obohatí výuku 
o novinky, ale i odborné rady.

Jedním z těchto odborníků je 
Radovan Cita z firmy PPG Archi-
tectural Coatings EMEA, dále 
Václav Kubíček a  jeho kolega 
Vik z firmy Barvy a laky – Telu-
ria a také Milan Weiser z firmy 
Jub. Ti všichni předávají našim 
žákům informace o nových ná-
těrových hmotách a  technolo-
gických postupech a  také jim 
prozrazují různé „fígle“ a rady, 
které usnadňují práci.

Použití nátěrových hmot, 
omítek i dekorativních technik 
při svých přednáškách odborní 

lektoři vždy názorně předve-
dou, takže přednášky nejsou 
pouhou teorií. Všichni dokážou 
žáky aktivně vtáhnout do dis-
kuze vhodnými otázkami nebo 
drobnými odměnami za správ-
nou odpověď, takže přednášky 
nejsou nikdy nudné a  žáci je 
mají v oblibě. Velkým přínosem 
pro naši výuku jsou i vzorky ná-
těrových hmot, které od těchto 
firem získáme. Žáci si tak mo-
hou s těmito materiály vyzkou-
šet pracovat při cvičných pra-
cích v odborném výcviku.

Spolupráce s  odborníky 
z  různých firem je důležitá 
také pro vyučující odborných 
předmětů, kteří tak neztrácejí 
kontakt s praxí.

Jitka DOLEŽELOVÁ

Kruh
BERNARD MINIER

Ten, kdo četl první román 
Bernarda Miniera Mráz, 
kde se poprvé setkáváme 
s  detektivem Martinem 
Servazem, určitě přivítá 
jeho nové vyšetřování. 
Francouzský kriminalista 
tentokrát na jihozápadě 
země řeší případ, z  ně-
hož je obviněn syn jeho 
bývalé lásky z  univerzity. 
Když Servaze požádá, aby 
se případu ujal, nemůže 
odmítnout. To však ještě 
netuší, jakým směrem se 
jeho pátrání bude nako-
nec ubírat a kolik lidí za-
sáhne. Sám se bude mu-
set vyrovnat se vzpomín-
kami ze své minulosti 
a  dojít k  nelehkému po-
znání. Takže jestli jste 
i vy příznivci detektivního 
žánru, určitě si při četbě 
této knihy, kterou vydalo 
nakladatelství XYZ, při-
jdete na své.

Znáte je?Akce 72 hodin v mostecké základní škole
Jedná se o  název projektu, 

který vyhlásila Česká  rada 
dětí a mládeže v říjnu. V tomto 
období proběhly tři dny plné 
dobrovolnických aktivit, které 
se v  České republice konaly 
již po čtvrté. Během tříden-
ního maratónu  se dobrovol-
níci po celém Česku pustili do 
některé ze tří vyhlášených ak-
tivit, které by pomohly dru-
hým, přírodě či jejich okolí. 
Cílem akce nazvané „72  ho-
din“ bylo zapojit co nejvíce 
mladých lidí a  ukázat jim, že 
stačí málo, aby společně do-
kázali mnoho. Přesvědčit je, 
že jsou sami schopní změnit 
věci, které se jim nelíbí. Nau-
čit je spolupracovat a víc vní-
mat svět kolem sebe.

Naše Základní škola Okružní 
v Mostě se pod patronací třídy 
6. B a  jejich třídní učitelky do 
tohoto projektu také zapo-
jila. Žáci uklidili okolí své školy, 
a tak přispěli ke zlepšení život-
ního prostředí. Aktivity se zú-
častnila nejen třída 6. B, ale té-
měř celá škola. Zapojili se děti 
z  1. a  2. stupně a  jejich uči-
telky i učitelé. Za správný pří-

stup pedagogové všechny děti 
ocenili.

Pomoci lidem nebo zlep-
šit prostředí, někoho potěšit 
a  udělat nezištně něco smys-
luplného není vůbec těžké. 
V  naší škole vedeme žáky 
k  tomu, aby jim byla blízká 
myšlenka dobrovolné pomoci 
a nezištné aktivity.

Jaroslava HRDÁ
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eTwinning – přidejte se k největší evropské komunitě učitelů
eTwinning je aktivita inicio-

vaná Evropskou komisí a  mi-
nisterstvy školství evropských 
zemí, která podporuje mezi-
národní online spolupráci škol.

Hlavním místem pro setkávání 
a  spolupráci je eTwinningový 
portál (www.etwinning.net),
který existuje ve 27 jazyko-
vých verzích. V současné době 
ho aktivně používá téměř 
340  000 individuálních uži-
vatelů. Po registraci se učitelé 
dostanou na svou pracovní 
plochu eTwinning Live, kde 
mohou pomocí nástrojů při-
způsobených svým potřebám 
vyhledávat partnery, zakládat 
projekty, vzájemně si vyměňo-
vat nápady a fungující metody 
práce, komunikovat, spolu-
pracovat, zapojovat se do on-
line projektů, sdílet své nápady 
a jednoduše spolupracovat.

eTwinningový projekt může 
mít podobu souboru jednodu-
chých seznamovacích aktivit, 
v  nichž žáci prostřednictvím 
e-mailu, chatu nebo videokon-

ferencí představují sebe, svou 
školu či region. Další mož-
ností jsou tematicky zamě-
řené projekty, 
díky kterým si 
žáci osvojí po-
žadované učivo 
formou mezi-
národní spo-
lupráce (např. 
žáci společně se zahraničními 
partnery zpracovávají dané 
téma do prezentace, vytvářejí 

úlohy a kvízy, elektronické ča-
sopisy). eTwinningový projekt 
lze proto úspěšně začlenit do 

každého vyu-
čovacího před-
mětu. Díky fle-
xibilitě, kterou 
eTwinning na-
bízí, lze navíc 
stanovit roz-

sah a typ aktivit s ohledem na 
požadavky a možnosti učitele 
a školy.

Zmíněné aktivity umožňují 
žákům využít v praktických si-
tuacích své znalosti cizích ja-
zyků a  informačních techno-
logií, setkat se s  kulturními 
odlišnostmi a  rozvíjet schop-
nost práce v  týmu. Pro uči-
tele jsou připravené meto-
dické semináře, on-line vzdě-
lávací kurzy a také podpora ze 
strany Národního podpůrného 
střediska pro eTwinning (NSS, 
etwinning@dzs.cz), které je 
součástí Domu zahraniční 
spolupráce. eTwinningová ko-
munita zahrnuje v  současné 
době více než 300 000 učitelů 
a 140 000 škol z celé Evropy, 
navázanou spolupráci lze vy-
užít i  pro školní partnerství 
v rámci programu Erasmus+.

Více informací o  eTwin-
ningu lze nalézt na českém 
portálu www.etwinning.cz. 
Pro přihlášení do eTwinningu 
a  samotnou projektovou 
práci slouží evropský portál 
www.etwinning.net.

dzs

ZÍSKEJTE 
FINANČNÍ 
PODPORU 
PRO REALIZACI 
MEZINÁRODNÍHO 
VZDĚLÁVACÍHO 
PROJEKTU!

Program Erasmus+ je určen jak 
pro jednotlivce, tak pro vzdělávací 
instituce – od mateřských škol až po 
organizace vzdělávající dospělé nebo 
pracující s mladými lidmi.

Termíny výzvy pro předkládání 
žádostí o grant jsou:

Pro oblast školního, odborného, vysokoškolského 
vzdělávání a vzdělávání dospělých:

 2. února 2016  | Projekty mobility – KA1

 10. února 2016  | Projekty budování kapacit 
v oblasti vysokoškolského vzdělávání – KA2

 31. března 2016  | Projekty partnerství – KA2

Pro oblast mládeže:  | všechny klíčové akce – KA1, KA2 a KA3

 2. února 2016
 26. dubna 2016 
 4. října 2016

Pro Aktivity programu Jean Monnet:

 25. února 2016

Více na www.naerasmusplus.cz 
Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1025/4, Praha 1
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Pedagogické vedení ředitelů základních škol v ČR
Jednou z reakcí na výsledky 

mezinárodního šetření  TALIS 
2013, které v  rámci projek-
tu Kompetence III realizova-
la Česká školní inspekce, bylo 
také zjišťování informací týka-
jících se pedagogického vede-
ní vykonávaného řediteli čes-
kých základních škol. Šetření 
provedl tým z Ústavu pedago-
gických věd Filozofické fakult y 
Masarykovy univerzity.

Na konci října byla vydána 
ČŠI souhrnná zpráva podrob-
ně mapující pedagogické ve-
dení ředitelů základních škol 
v  České republice. V  tomto 
článku jsou představena pou-
ze hlavní zjištění.

Způsob 
provedení šetření

Prostřednictvím dotazníko-
vého šetření byla oslovena vý-
znamná skupina ředitelů zá-
kladních škol a  takto získané 
informace byly poté doplňo-
vány a  zpřesňovány prostřed-
nictvím série skupinových roz-
hovorů. Zatímco první fáze še-
tření ukázala, čemu se ředite-
lé základních škol věnují a jak 
vnímají svou práci, druhá fá-
ze umožňovala doplňovat ně-
která již nabytá data, dostá-
vat se hlouběji pod povrch vě-
cí a  nadto ještě získat další, 
rozšiřující informace o četných 
aspektech práce ředitelů zá-
kladních škol.

OBLASTI 
PEDAGOGICKÉHO 

VEDENÍ ŠKOL

 Velká většina dotazova-
ných ředitelů základních škol 
pracuje ve všech oblastech pe-
dagogického vedení relativ-
ně intenzivně. Nejčastěji se ře-
ditelé zabývají potřebami uči-
telů, průměrné je hodnocení 
vlastní aktivity. Nejméně se ře-
ditelé zabývají podporou pro-
fesního rozvoje.

 V  hodnocení intenzity 
vlastní práce se dotazovaní ře-
ditelé relativně významně sho-
dují. V  žádné z  hodnocených 
oblastí pedagogického vede-
ní nebyl zaznamenán velký 

rozptyl v  odpovědích. Rozdíl-
né hodnocení intenzity vlast-
ní práce lze ve všech oblas-
tech připsat především indivi-
duálním odlišnostem ředitelů. 
Charakteristiky ředitelů (po-
hlaví, délka praxe) a škol (veli-
kost, organizační úplnost) ne-
hrají zásadní roli.

 V  každé oblasti existu-
je statisticky významný roz-
díl v  přístupu mezi ředitelka-
mi a  řediteli základních škol. 
Nejde o  zásadní faktor, na 
variabilitě intenzity práce se 
průměrně v  oblastech podílí 

cca 2 %. Výjimkou je v  tom-
to ohledu oblast zájmu o  žá-
ky, kde je gender středně vý-
znamný faktor (10 %). Je za-
jímavé, že ženy hodnotí svůj 
přístup k  práci jako intenziv-
nější prakticky ve všech oblas-
tech. Výjimkou je pouze práce 
se vzdělávacími výsledky. Prá-
ce s  těmito tvrdými ukazateli, 
zdá se, je spíše doménou ře-
ditelů. Výsledky tak naznačují 
jisté rozdíly ve způsobech ve-
dení mezi muži a ženami.

 Délka ředitelské praxe je 
podobným prediktorem. Srov-
návány byly tři skupiny ředite-
lů: s praxí do pěti let, do dese-

ti let a nad deset let. Analýza 
rozptylu ukázala v  některých 
oblastech významné rozdíly. 
Šlo o oblasti: podpora profes-
ního rozvoje, práce se vzdělá-
vacími výsledky a zájem o žá-
ky. Ve všech těchto sadách ak-
tivit byli nejméně aktivní ředi-
telé s  nejkratší praxí. Vývojo-
vá perspektiva je, jak dokláda-
jí i jiné studie, důležitou deter-
minantou práce ředitele školy.

 Významné rozdíly by-
ly zaznamenány také mezi ře-
diteli z  plně organizovaných 
škol a řediteli neúplných škol. 

Jde přitom o  středně důleži-
tý faktor v oblastech práce se 
vzdělávacími výsledky a zájmu 
o žáky. V těchto případech or-
ganizační úplnost vysvětluje až 
kolem 10 % výsledků. Faktor 
ale nepůsobí stejně. Pokud jde 
o vzdělávací výsledky, ředitelé 
z plně organizovaných škol se 
jimi zabývají významně častěji. 
Naopak žáci jsou v centru po-
zornosti mnohem častěji u ře-
ditelů neúplných škol. I v dal-
ších oblastech hraje uvede-
ný faktor roli (např. stimulují-
cí klima, podpora profesního 
rozvoje).

 Velikost školy z hlediska 

počtu žáků není v  žádné ob-
lasti věcně významným fak-
torem, pokud jde o  intenzitu 
práce ředitelů.

 Ředitelé základních škol 
hodnotí svoji práci v  oblas-
tech pedagogického vedení 
jako úspěšnou. Nejzdatnější si 
připadají ve vytváření prostře-
dí příznivého pro učení. Nej-
více kritičtí jsou k  sobě v  ka-
tegorii rozvoje vzdělávacího 
programu.

 S  vyšší subjektivně vní-
manou vlastní zdatností při-
tom pozitivně souvisí intenzita 
vlastní práce.

HLAVNÍ TÉMATA 
PEDAGOGICKÉHO 

VEDENÍ, PŘEKÁŽKY 
A POŽADOVANÁ PODPORA

 Práci ředitelů charak-
terizuje široká škála různých 
úkolů a  činností vztahujících 
se převážně k  zajištění chodu 
školy a jejího rozvoje.

 Ředitelé se shodují, že 
se jim za poslední léta poda-
řilo změnit vnitřní prostředí 
škol – sociální klima. Využíva-
jí řadu mechanismů a nástrojů 
pro podporu demokracie (uči-
telské i  žákovské) ve školách; 
učitelé, žáci i rodiče jsou cíleně 
vtahováni do zajišťování cho-
du školy i do rozhodování o cí-
lech a  směřování školy. Ředi-
telé cítí povinnost naslouchat 
učitelům, žákům i  rodičům, 
symbolem se stávají otevřené 
dveře ředitelny.

 Od škol se očekává prá-
ce na projektech. Projektová 
práce je ovšem vysoce admi-
nistrativně náročná a zaměře-
ní projektů nebývá vždy v sou-
ladu s vizí, někdy chybí přímé 
propojení projektů s  rozvo-
jem kvality pedagogické prá-
ce školy.

 Častým motivem účasti 
škol v projektech bývá vybave-
ní škol materiálem, technikou 
či získání investic pro úpra-
vu fyzického prostředí budov. 
Pokud jde o  investice a  sprá-
vu budov, ředitelé se necítí být 
odborníky v této oblasti a při-
vítali by více odborné podpory.

Souhrnná zpráva mapující pedagogické vedení
ředitelů základních škol v ČR

Mezinárodní šetření

TALIS 2013
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 Zvláště v  některých lo-
kalitách se školy cítí ohroženy 
konkurencí a  součástí vede-
ní se stává „boj o každého žá-
ka“. Nezřídka se ředitelé snaží 
upravovat své ŠVP a profilovat 
školu tak, aby vyhovovala sou-
časným trendům i přáním ro-
dičovské veřejnosti. Jsou však 
v  tomto limitováni přibývající-
mi povinnými oblastmi v  RVP 
a  také možnostmi a  zaměře-
ním učitelů.

 Velké emoce jsou spo-
jeny s  některými chystanými 
změnami ve školství, v posled-
ní době jde zejména o  inklu-
zivní vzdělávání a kariérní sys-
tém učitelů. Do škol se o nich 
dostávají pouze neucelené 
a  nepřesné informace a  ředi-
telé v důsledku nemohou uči-
tele včas na přicházející změny 
připravit. Inkluzivní vzdělávání 
přináší nové nároky na orga-
nizační práci, podporu učite-
lů při zvládání diverzity i řízení 

poradenské práce, resp. vede-
ní specialistů ve školách.

 Obecně ředitelé vola-
jí po stabilizaci školsko-politic-
kého prostředí, které jim, jak 
uvádějí, neukazuje uchopitel-
ný trend a produkuje (nezříd-
ka i protichůdné) změny jdou-
cí rychle za sebou. Nedostatek 
informací se vztahuje i na růz-
né požadavky ze strany MŠMT 
ČR a novinky v  legislativě, ke 
kterým chybí přesnější pokyny, 
jak nové požadavky správně 
plnit. Ředitelé jsou v  důsled-
ku zatíženi vyhledáváním in-
formací a mají silnou potřebu 
sdílení s kolegy – řediteli.

 Ředitelé považují nabíd-
ku DVPP za dostatečnou, v ně-
kterých případech mají připo-
mínky spíše k její kvalitě. Přiví-

tali by především dobré práv-
nické vzdělávání s jasnými od-
pověďmi na řadu otázek spo-
jených s  legislativními změna-
mi. Za potřebné rovněž pova-
žují mít přístup k právnímu po-
radenství a podpoře při řešení 
nestandardních situací a  kon-
fliktů. Doporučují také odli-
šit vzdělávání pro začínající 
a zkušené ředitele.

 Individuální podporu (ve 
formě konzultací nebo kou-
čování) by ředitelé rádi využi-
li při zavádění změn nebo v si-
tuaci komplikovaného rozho-
dování, avšak zdůrazňují nut-
nost dobrovolného rozhodnu-
tí, zda chtějí takovou podporu 
přijmout.

 V  některých lokalitách 
postrádají ředitelé podporu ze 

školských odborů, resp. z ob-
cí, neboť ne vždy jsou tato mís-
ta obsazena odborníky. Ozývá 
se silné volání po pravidelných 
schůzkách ředitelů škol, které 
by byly věnovány informacím, 
novinkám, skupinovému pora-
denství a které by se také sta-
ly příležitostí pro sdílení zkuše-
ností ředitelů.

Bližší informace, včetně ce-
lé souhrnné zprávy, naleznete 
na webových stránkách České 
školní inspekce – www.csicr.cz.

Toto šetření je součástí pro-
jektu Kompetence III spolufi-
nancovaného Evropským so-
ciálním fondem a státním roz-
počtem České republiky.

realizační tým projektu 
Kompetence III

Česká školní inspekce
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Platí pro ÈR pøi objednání min. osmi souprav do 31.12.2015. Ceny vèetnì DPH

(plastové zátky)

3.499,- Kè3.499,- Kè

Školní nábytek vyrábíme 23 letŠkolní nábytek vyrábíme 23 let
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www.krovina.cz
www.krovina.com
tel.: 382 274 312
e-mail: krovina@krovina.cz

Výroba: Za Nádra�ím 2601, 397 01 Písek


