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13. prosince
Svatá Lucie noci upije, ale dne 
nepřidá – tak zní česká pranos-
tika. Právě v den jejího svátku 
se nesmělo příst. Lucky s po-
moučenými obličeji a dlou-
hými zobáky běhaly po do-
mech, a kde objevily neposluš-
nou přadlenku při práci, tam jí 
ušpinily prádlo.

18. prosince
Na Fakultě elektrotechnické 
ČVUT proběhne finálový zá-
pas sedmého ročníku Robo-
soutěže. Studenti se svými ro-
boty budou mít za úkol požár-
ní zásah.

20. prosince
Od roku 2005 vyhlásilo OSN 
tento den Mezinárodním 
dnem lidské solidarity. Prá-
vě v předvánočním čase by se 
totiž každý měl zamyslet nad 
tím, jak druhému pomoci
a čím mu udělat radost.

Milé čtenářky, milí čtenáři,
opět se rok s rokem sešel a my vás zase chceme potěšit malou knížečkou 
kreslených vtipů od našich spolupracovníků Milana Kocmánka a Leopolda 
Králíka. Tentokráte již po šestnácté. Pobavte se a zasmějte se spolu s námi 
nad nevšední kronikou českého školství. Redakce

„Všechno znamenité je vzácné.“  Cicero

Malé zamyšlení nad letošním rokem
Je to skoro rok, co jsme si na tomto místě kladli 
otázku, co nového přinese patnáctý rok jednadva-
cátého století pro naše školy, jejich žáky a učitele. 
Změn nakonec bylo více, než jsme očekávali.

Letošní rok by se dal roz-
dělit na dvě poloviny. V té 

první byl prvním mužem re-
zortu Marcel Chládek, v  té 
druhé se ministryní školství 
stala Kateřina Valachová. 
Oba politici přistupovali k ře-
šení problémů rozdílně, a tak 
není divu, že některé záměry 
se revidovaly, upravovaly ne-
bo úplně zamítly.

Ale vezměme to popořa-
dě. Naši zákonodárci letos 
rozhodli o tom, že se otevře 
cesta k  inkluzivnímu vzdělá-
vání v  českých školách. Ke 
konci se přiblížil předlouhý 
legislativní proces, jehož vý-

sledkem je zákaz uzavírá-
ní pracovních smluv s učite-
li jen na deset měsíců školní-
ho roku. Minulý týden 
poslanci schváli-
li novelu záko-
na i  s  opra-
vami senáto-
rů. Nyní ji do-
stal k  podpi-
su prezident 
republiky. Nor-
ma odstraní, až na 
některé výjimky, pra-
xi těch ředitelů škol, kteří na 
letní prázdniny učitele opa-
kovaně propouštěli a  poté 
znovu přijímali od září.

Na padesát tisíc žáků de-
vátých ročníků si vyzkouše-
lo, jak by mohly vypadat jed-
notné přijímací zkoušky na 
střední školy. A nakonec se 
podařilo prosadit i do záko-
na, aby se státem připravo-
vané testy staly povinnou 

součástí přijímacího ří-
zení ke středoškol-

skému studiu.
Nová mi-

nistryně škol-
ství na vlá-
dě vyjedna-

la poměrně 
slušný rozpo-

čet na příští rok, 
i když například v obje-

mu prostředků na platy pe-
dagogických i nepedagogic-
kých zaměstnanců škol má 
naše země ještě co dohá-

nět. Bez rozhodnutí politiků 
o  rychlejším růstu platů ve 
školství ve srovnání s  ostat-
ními zaměstnanci se situace 
nezmění.

A co dalšího přinesl letoš-
ní rok? V kongresovém cen-
tru Olšanka v Praze se usku-
tečnil VII. sjezd Českomo-
ravského odborového svazu 
pracovníků školství. Pomy-
slné žezlo královny českých 
učitelů převzala Hana Pací-
ková, která získala titul Zla-
tý Ámos 2015. Školní jídelny 
oslavily sedmdesát let škol-
ního stravování. Vyvrcholi-
ly práce na novém kariérním 
systému i na změně financo-
vání regionálního školství.

A ve školách se navzdory 
všemu normálně učilo.

Karla TONDLOVÁ
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Flora Pragensis
Ve Střední odborné škole 
stavební a zahradnické 
proběhl 4. ročník Flory 
Pragensis, unikátní 
floristické soutěže 
s adventní tematikou pro 
studenty zahradnických 
škol. Soutěž měla podtitul 
Vánoce ve všech podobách 
a dobách a studenti ze 
sedmi zahradnických škol 
při ní připravovali vánoční 
stromek a svícen. pd

U královské rodiny
Žáci stovky škol se 
v Česku zapojují do 
Mezinárodní ceny vévody 
z Edinburghu. Jeden 
z nich, devatenáctiletý 
Lukáš Kotlár, to díky ní 
dotáhl z dětského domova 
až k setkání s britskou 
královskou rodinou. 
Těžištěm jeho aktivit 
byla práce pro čtvrtletník 
a online časopis Zámeček.

čtk

Tuny cukroví
Studenti oboru cukrář na 
Střední škole gastronomie 
a služeb v Nové Pace 

na Jičínsku mají před 
vánočními svátky plné 
ruce práce. V rámci praxe 
vyrobí téměř dvě tuny 
nejrůznějšího vánočního 
cukroví na vánoční trhy. čtk

Rybova mše
Scénické provedení 
České mše vánoční Hej, 
mistře! Jakuba Jana Ryby 
připravují školáci v Jablonci 
nad Nisou v Městském 
divadle. V představení bude 
účinkovat dětský pěvecký 
sbor Iuventus, gaude!, 
Jablonecký komorní 
orchestr rozšířený o rodiče 
a přátele jablonecké 
základní umělecké 
školy a žáci literárně-
dramatického 
oboru.                   čtk

Zápisník

„Bohužel, děti, vánoční perníčky si letos neupečeme. Nemáme kde – Kariérní řád je „Bohužel, děti, vánoční perníčky si letos neupečeme. Nemáme kde – Kariérní řád je 
v troubě!“v troubě!“
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Kvalita vzdělávání je srovnatelná
Kvalita vzdělávání ve ško-

lách v  sociálně vylouče-
ných lokalitách je srovnatelná 
se základními školami fungu-
jícími v běžných podmínkách. 
Vyplývá to z  analýzy, kterou 
zpracovala Česká školní in-
spekce. Podle ČŠI se hodnotil 
individuální pokrok žáků.

Inspekce vycházela z  vý-
sledků národních i  meziná-
rodních srovnání. Nesrovná-
vala absolutní hodnoty, ale vý-

sledky z  pohledu podmínek 
školy. Při zohlednění těchto 
faktorů oba typy škol dosaho-
valy srovnatelných výsledků.

Inspekce zjistila, že školy 
mají vzdělávací plány, je-
jichž výstupy odpovídají rám-
covému vzdělávacímu pro-
gramu. Školy při pokroku 
žáků dosahují srovnatelných 
výsledků. Pedagogové v  chu-
dinských čtvrtích přitom mu-
sejí řešit jiné situace než jejich 

kolegové z  běžných škol, na-
příklad více pracovat s rodiči.

Ve školách pro žáky se spe-
ciálními vzdělávacími potře-
bami se podle ČŠI vzdělává asi 
polovina romských dětí. Cel-
kově je v  tomto školním roce 
v  tuzemských základních ško-
lách 34 191 romských žáků. 
Představuje to 3,9 procenta 
z celkového počtu asi 880 tisíc 
dětí v základním vzdělávání.

čtk

Stáže ve firmách pro učitele odborných škol
Učitelé odborných škol by 

měli každoročně strávit 
alespoň šest dní na stáži ve 
firmě. Odborný výcvik učňů 
v  podnicích by měl trvat mi-
nimálně 12 týdnů. To jsou ně-
která doporučení téměř tří-
letého projektu Pospolu za-
měřeného na spolupráci škol 
a firem. Na starost ho měl Ná-
rodní ústav pro vzdělávání.

Do projektu za sto milionů 

korun se zapojilo 38 středních 
odborných a  vyšších odbor-
ných škol a více než stovka fi-
rem. Dotkl se odborné přípra-
vy 1319 žáků. Jeho výstupem 
byla vedle podpory konkrét-
ních partnerství také metodic-
ká doporučení, příručky pro 
firmy i školy nebo představení 
příkladů fungující spolupráce.

K  mnohým změnám do-
šlo ale již v průběhu projektu. 

Například nastaly legislativní 
změny, které zatraktivňují 
a  usnadňují spolupráci škol 
a firem. Podniky jsou k účasti 
na vzdělávání žáků motivo-
vány daňovými odpočty. No-
vela zákona o  pedagogic-
kých pracovnících zase umož-
nila, aby na půl úvazku mohl 
ve škole učit odborník z praxe 
bez pedagogického vzdělání.

čtk

Technické obory studuje jen málo žen
Ženy mají obavy z matema-

tiky i fyziky a také ze silně 
mužského prostředí na tech-
nických školách. To jsou hlav-
ní příčiny toho, proč v  obo-
ru informačních a  komuni-
kačních technologií ženy chy-

bějí. Na druhé straně ale stu-
dentky technických oborů po-
važují samy sebe za technicky 
zdatné a schopné konkurovat 
mužským kolegům. Vyplývá to 
z výsledků studie, která vznik-
la v centru SIX Vysokého učení 

technického v Brně.
Studie ukázala, že v  technic-

kých oborech pracuje zhruba de-
set procent žen. Zajímají se na-
příklad o  biomedicínu, fyzikál-
ní a optické inženýrství nebo ky-
bernetiku a automatizace. čtk
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„To mě nezajímá, Vonásku, že ses loni nenaučil plavat. Letos už jsi zařazen do hlavního 
proudu!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK

„Vzali nám ho bez problémů. A bodejť ne, k zápisu se připravoval spolu s nejstarší 
sestrou, která letos bude dělat přijímačky na gympl!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK

Vonásek
k tabuli
Milan Kocmánek & Leopold Králík

„Někdy se ptám, kde vlastně je hranice integrace žáků do běžných tříd!?“
 KRESBA: Milan KOCMÁNEK
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„Učitelskej si dneska dal dvanáctku místo desítky a velkého ruma místo malého. 
Vsadím se, že taky jede v těch neprůhledných dotacích z MŠMT!“
 KRESBA: Milan KOCMÁNEK

„Už léta učím zeměpis  a přírodopis, ale netušil jsem, že ve Španělsku žijí i kolibříci!“
 KRESBA: Milan KOCMÁNEK

„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 podobně to probíhá i v našem školství!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK

„Letos už přijímačky povinně udělat musíme, ale nemám strach, že bychom školu 
nenaplnili!“ Kresba: Milan KOCMÁNEK
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„Ále, naši jsou úplně vypatlaní. K Vánocům jsem chtěl novou čtečku!“
 KRESBA: Milan KOCMÁNEK

„Ani se neptejte, na svátky jsme byli u mladých. Děcka podostávala jakýsi ajfón, 
ajpod, ajped, jenom my s dědkem aj prd!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK

„Ale to je omyl, já nejsem pedofil lákající děti na sladkosti. Já jsem náborář naší 
školy!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK

„Zařazení do registru učitelů by mi celkem nevadilo, ale to povinné nošení 
registrační značky mě vážně štve!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK
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„Vezu přilepšení, mámo. Po soudcích se stát rozhodl dorovnat nespravedlivě 
vypočtené platy i nám učitelům!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK

„Z poradny přišlo Vonáskovo vyšetření: ,Žák vykazuje symptomatologii SPU, trpí 
dyslalií, dyslexií a dysortografií hypoaktivního typu, diagnostikován syndrom ADHD, 
projevuje se u něj psychomotorická instabilita a ještě ke všemu má podprůměrnou 
schopnost vizuálně percepční diskriminace a seriality…‘ To Komenskému by asi 
stačilo říct, že chlapec je těla zdatného, leč ducha mdlého!“
 KRESBA: Milan KOCMÁNEK

„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!“
 KRESBA: Milan KOCMÁNEK

„Chtěli jsme ho i nadále vzdělávat doma. Ale podle novely školského zákona už 
musí na druhý stupeň k vám!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK
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„Pamatujte si, studenti: koruna je jako kapka vody. Nikam se neztratí, jenom se 
občas vypaří a potom spadne někam jinam!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK

„Zatím mě to tam moc nebaví, asi propadnu hned v první třídě. Ale to nevadí, našim 
namluvím, že jsem průkopník té povinné desetileté školní docházky!“
 KRESBA: Milan KOCMÁNEK

„Pořád se těším na hambáč, pizzu nebo smažák s hranolkama, ale zase 
máme jenom ten spotřební koš!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK

„Aha, vy jste tu kvůli očkování žáků. A nějakou finanční injekci pro naši školu byste 
tam neměl?“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK



6 11

„Zametala jsem na ministerstvu školství, ale vyhodili mě pro nadbytečnost. Prý tam 
mají každou chvíli nové koště!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK

„Pořád se vedou diskuze, jestli financovat regionální školství na žáka, na učitele, 
nebo na třídu. Nejlepší by bylo, kdyby nám to dali na ruku!“
 KRESBA: Milan KOCMÁNEK

„Zavedení možnosti testování přítomnosti návykových látek u žáků ve školách 
velmi vítáme. Zatímco v matematice, přírodovědě a čtenářské gramotnosti 
v celosvětovém srovnání nic moc, tady budeme určitě patřit ke špičce!“
 KRESBA: Milan KOCMÁNEK

„Vždycky jsem si myslela, že není normální. Ale teď už je to úplně jasné – sliby se 
slibují, blázni se radují!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK
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„Okamžitě ten červený stan, žluté sluníčko a zelenou travičku přemaluj, Vonásku. 
Copak nevíš, že nová paní ministryně říkala, že ve školství bude všechno růžové?!“
 KRESBA: Milan KOCMÁNEK

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

„Kdepak o Bajajovi, jak zachraňuje princeznu. Dneska ti povím, jak kariérní řád 
zachránil české školství!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK

„No, možná jsem trochu zhulený, paní učitelko, ale dneska jsme vážně před školou 
nekouřili. Matka mi dala na svačinu banán!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK



8 9

„Cože, příjmení německého říšského kancléře Adolfa, který v roce 1939 rozpoutal 
napadením Polska druhou světovou válku? To si teda budu stěžovat, copak 
maturujeme z dějepisu?!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK

„Já pro znovuzavádění preventivních lékařských prohlídek do škol moc nejsem. 
Minule u žáků nic nenašli, ale tři učitelky mi nechali preventivně odvézt na 
psychiatrii!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK

„No to je nádhera, takové krásné vysvědčení by si zasloužilo nějakou odměnu. 
Lojzo, hoď mi sem do toho piva ještě panáka rumu!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK

„Na očkování s pejskem budete muset přijít jindy, dneska pan doktor čipuje všechny 
žáky z místní základky!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK
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Pěkná kniha patří pod každý vánoční stromeček

Jak se Josífek 
s Jožinkou ztratil 
a nevěděl o tom
ESTER STARÁ
FILIP POŠIVAČ

Co všechno se může přihodit při nákupu obyčejných te-
nisek? Vydejte se na dobrodružnou výpravu s Josífkem 

a  jeho myškou Jožinkou. Potkáte se s  Knoflíkovou Lejdy, 
Kloboukovou dámou, Veselou paní, panem Vlkem. Budete 
utíkat před Velkým Zipoušem i Žehláky, svezete se na želez-
ném hadovi. To a mnohé jiné prožijete, děti, pokud si knihu 
z nakladatelství Mladá fronta pozorně přečtete.

Ježíš z Nazareta
ROMAN BRANDSTAETTER

Úchvatný dvoudílný román z naklada-
telství Práh pojednává o  kořenech 

evropské civilizace, kultury a  křesťanské 
víry v osudech rabbiho Ješuy z Nazareta 
a lidí hledajících i nehledajících, nacháze-
jících i  pochybujících. Výjimečný román 
o  židovství a  křesťanství, o  člověku, jeho hledání, pochy-
bách i nadějích vás vtáhne do děje a nemůžete ho, jak uvádí 
kritika, opustit, dokud ho nedočtete.

Islámský stát
Uvnitř armády teroru
MICHAEL WEISS
HASSAN HASSAN

Nakladatelství CPress vydalo jedineč-
nou publikaci, která plně vysvětluje 

cíle Islámského státu a proč je pro svět ta-
kovým nebezpečím. Autoři v ní detailně ukazují, oč Islám-
skému státu jde, kdo jsou klíčoví hráči tohoto hnutí a kdo 
platí jejich aktivity. Začínají prvními dny Abú Mus’aba az-Za-
rqáwího, zakladatele prvního ztělesnění ISIS ve formě „al-
-Káidy v Iráku“, pokračují přes vůdce Abú Bakra al-Bagdá-
dího až po bývalé Saddámovy baasisty v jeho řadách.

Hra na schovávanou
KATEŘINA JANOUCHOVÁ

Švédský rodinný thriller z  nakladatel-
ství Mladá fronta je další knihou této 

švédské autorky českého původu. Její hr-
dinka po srdečním kolapsu dospěje k zá-
věru, že pokud se nechce zničit úplně, 
musí svůj život radikálně změnit. Připadá 

jí nemožné, že by měla dál žít s manželem, který je jí opa-
kovaně nevěrný, a tak se rozhodne pro velký krok do ne-
známa. Není to pro ni však nijak jednoduché.

HARRY POTTER 
a Kámen mudrců

J. K. ROWLINGOVÁ

Až do svých jedenáctých narozenin si 
o  sobě Harry myslel, že je jen oby-

čejný chlapec. Pak ale dostal soví poš-
tou dopis, kterým byl zván ke studiu na prestižní sou-
kromé Škole čar a kouzel v Bradavicích, a jeho život se rá-
zem proměnil. Nové vydání příběhů čarodějnického učně 
Harryho, tentokrát bohatě vypravené ilustracemi Jima Kaye, 
z  nakladatelství Albatros potěší každého milovníka knih 
J. K. Rowlingové.

Děti, které přežily 
Mengeleho

EVA MOZESOVÁ KOROVÁ
LISA ROJANYOVÁ BUCCIEROVÁ

Zpověď dvojčat Evy a Miriam je podti-
tulem této knihy z  nakladatelství 

Grada. Evě bylo pouhých deset let, když 
byla i se svou rodinou poslána do Osvětimi. Zatímco její ro-
diče a  dvě starší sestry odvedli nacisté rovnou do plyno-
vých komor, Evu a její dvojče si vybral jakožto pokusné ob-
jekty muž, který byl znám jako Anděl smrti – doktor Josef 
Mengele.

Odstřelovači
II. světové války

A. GILBERT, T. G. MCKENNEY, D. MILLS, 
R. MOORHOUSE, T. NEWARK, 

M. PEGLER, CH. W. SASSER, M. SPICER, 
L. THOMPSON, J. B. TONKIN

Tato kniha z  nakladatelství Mladá 
fronta zachycuje životopisy deseti elitních odstřelovačů 

druhé světové války, líčí podrobný a úplný popis odstřelo-
vačské taktiky a podává svědectví o nejodvážnějších odstře-
lovačských misích. Fundovaně, objevně a přitom poutavě ji 
sepsali světoví odborníci na tuto tematiku: renomovaní vo-
jenští historici a profesionálové.

Nezvěstná
RACHEL ABBOTTOVÁ

Jedno temné tajemství, Jeden akt po-
msty, to jsou dvě části této knihy z na-

kladatelství Mladá fronta od anglické au-
torky světového bestselleru. „Jeho řádky 
vás budou neustále udržovat v  napětí, 
a když už si budete myslet, že jste všemu 

přišli na kloub, zjistíte, že jste na omylu,“ napsal o ní Sus-
pepene Magazin. Web Novel Kicks pak doplňuje: „Má oče-
kávání ohledně postav byla zcela postavena na hlavu. Str-
hující dílo.“



Oslavte konec roku s Králem Sýrů
Největší milovníci sýra se 

poznají podle toho, že si ho 
umí nejen vychutnat, ale také 
vědí, jak ho servírovat nebo 
ho správně kombinovat s  ví-
nem. Odhalte spolu s námi ta-
jemství sýrové etikety. Naučte 
se sýry vychutnávat jako gur-
máni, servírovat je jako sku-
teční znalci a  mluvit o  nich 
jako zasvěcení odborníci!

Deset kroků, jak povznést 
sýr na zážitek
1. Doporučená teplota pro 

skladování sýrů je 2 až 7 
stupňů Celsia.

2. Nový obal je lepší. Po ote-
vření sýr vždy znovu zabalte 
do nového obalu.

3. Dejte sýru druhou šanci. Po-
kud nakrojený sýr s ušlech-
tilou bílou plísní vrátíte do 
ledničky a po čase na vykro-
jeném místě obroste další 
bílou plísní, nemusíte ho 
vyhazovat.

4. Při servírování dbejte o  to, 
aby měl sýr pokojovou tep-
lotu. Sýry je dobré vybrat 
z chladu přibližně 20 minut 
před podáváním.

5. Krájení chce ten správný 
grif.

6. Podávejte přiměřené množ-
ství, stačí podávat zhruba 
30 g z každého druhu sýra 
na osobu.

7. Vhodné je servírovat maxi-
málně 5 druhů sýra.

8. Na pořadí sýrů záleží. Za-

čínejte lehčími a  krémověj-
šími sýry a na závěr nabíd-
něte zralé.

9. Nabídněte alespoň jeden 
známý sýr, aby se hosté cí-
tili příjemně.

10. Sýr i  jako dezert. Říkáme 
velké ano!

Přivítejte Krále Sýrů u  vás 
doma, základy sýrové etikety 
už ovládáte!

Více informací na-

jdete na http://kralsyru.cz/
syrova-etiketa.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Od kdy zdobí krabičku 
tradičního českého 
hermelínu obrázek krále?

Navštivte stránky www.ty-
denik-skolstvi, kde najdete 
další soutěž s Králem Sýrů.

Ze správných odpovědí vylo-
sujeme tři výherce, kteří obdrží 
dárek od Krále Sýrů.

Odpovědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 
21. prosince 2015. Do před-
mětu uveďte „Král Sýrů“.

Výhry budou po ukončení 
soutěže k vyzvednutí v redakci 
Týdeníku ŠKOLSTVÍ. V případě, 
že výhra nebude vyzvednuta 
do tří týdnů od vyhlášení vý-
sledků, bude postoupena ná-
hradnímu výherci. Na výhru ne-
vzniká právní nárok.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zkuste štěs tí v soutěži s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ
TÝ
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