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5. ledna

V roce 1887 byly v tento 
den u nás poprvé použity 
lyže. A světe, div se, nikoliv 
v Krkonoších či Jeseníkách, 
ale na Václavském náměstí.

6. ledna

Na Tři krále o krok dále. Tři 
králové mosty stavějí nebo 
je boří. To jsou pranostiky, 
které se vážou k tomuto 
svátku. Tím končí vánoční 
období.

8. ledna

V Domě odborových svazů 
proběhne republiková 
volební konference profesní 
sekce středního školství 
ČMOS pracovníků školství. 
Vedle volby nového výboru 
sekce se bude hovořit 
také o změně financování 
středního školství.
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„Starajíce se o štěs tí jiných, nacházíme své vlastní.“  Platón

Naším cílem je minimálně desetiprocentní nárůst platů
Rok 2016 bude pro vzdělávání v  České republice 
klíčový. Letos totiž nabydou účinnosti změny ob-
sažené v novele školského zákona, které souvisejí 
zejména se společným vzděláváním žáků a s někte-
rými dalšími úkoly. Tyto změny se neobejdou bez 
zvýšených finančních prostředků.

Jsou totiž spojeny s  vel-
kým očekáváním, a  to jak 

ze strany těch, kdo inkluzivní 
vzdělávání podporují, tak těch, 
kteří se k němu staví skepticky. 
Bez navýšení finančních pro-
středků pro regionální škol-
ství, které by měly doputovat 
do škol navíc a které by měly 
zajistit všechna chystaná pod-
půrná opatření pro vzdělávání 
žáků se specifickými potře-
bami, by to byl hazard s prací 
pedagogů.

Vedle toho chceme, aby 
vláda splnila to, co má ve 
svém vládním prohlášení, to-

tiž že pokud bude ekonomika 
této země fungovat, budou se 
zvyšovat platy pedagogic-
kých i nepedagogic-
kých pracovníků 
škol. Posled-
ním varovným 
signálem pro 
vládu by měly 
být výsledky 
nedávného šet-
ření OECD, z ně-
hož vyplynulo, že 
čeští učitelé mají vůbec 
nejnižší platy. Odborový svaz 
pracovníků školství bude v  le-
tošním roce usilovat o  mini-

málně desetiprocentní zvýšení 
platů pro rok 2017 jako první 
krok k  narovnání relací v  od-
měňování, a  to jak v  rámci 
zemí OECD, tak v rámci povo-
lání vyžadujících vysokoškol-
ské vzdělání.

S  našimi argumenty jsme 
již seznámili ministryni škol-

ství Kateřinu Valachovou. 
Chceme s  minister-

stvem koordino-
vat naše vyjed-
návání tak, aby 
se vzdělávání 
stalo skuteč-
nou prioritou 

nejen minister-
stva školství, ale 

celé vlády a celé Po-
slanecké sněmovny, která 

o zvýšení výdajů státu na vzdě-
lávání rozhoduje.

Budeme chtít jednat se 

všemi, kteří mají k  problema-
tice školství co říci. Budeme 
apelovat na veřejnost a  ze-
jména na rodiče, kteří ur-
čitě chtějí pro své děti kva-
litní vzdělání, i  na naše part-
nery v  pedagogických asocia-
cích a dalších uskupeních, jako 
je Svaz měst a obcí či Asociace 
krajů.

Školství potřebuje finanční 
prostředky nejen na zajištění 
nových úkolů, ale i na překle-
nutí hlubokého příkopu, který 
tu zejména v oblasti odměňo-
vání zůstal z minulých období. 
Naším cílem je rozvinout širo-
kou debatu se všemi, kteří se 
přímo nebo zprostředkovaně 
na vzdělávání podílejí a  s  ni-
miž nás pojí společný zájem.

František DOBŠÍK
předseda 

ČMOS pracovníků školství
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Žaloba za integraci
Rodiče žáků z mateřské 
a základní školy Kociánka 
v Brně chtějí podat správní 
žalobu na ministerstvo 
školství kvůli změnám, které 
v září 2016 nastanou ve 
vzdělávání lehce mentálně 
postižených dětí. Uvedla 
to Kamila Volejníčková, 
která je podepsána pod 
jejich otevřeným dopisem 
ministerstvu. čtk

Nejlepší robot
Nejlepšího robota na 
likvidování požárů sestrojili 
Jan Bouček, František 
Hurt a Václav Volhejn 
z Keplerova gymnázia 
v Praze. Jejich tým 
s krkolomným názvem 
Lachslauchnudelauflauf 
vyhrál sedmý ročník 
Robosoutěže, kterou 
pořádá Fakulta 
elektrotechnická ČVUT. čtk

Práce v laboratořích
Ministerstvo školství 
chce vyřešit problémy 
s praktickou výukou chemie 
na středních oborných 
školách a učilištích 

nařízením vlády, které 
umožní žákům nadále 
pracovat v laboratořích. 
Problémy přinesla novela 
zákona o veřejném zdraví.

čtk

Vědci v Antarktidě
Expedice tvořená šesti vědci 
z brněnské Masarykovy 
univerzity bude i letos 
pobývat v Antarktidě na 
Mendelově polární stanici. 
Vědci v oblasti pracují na 
zhruba 30 výzkumech 
souvisejících především se 
změnou klimatu, intenzitou 
ÚV záření, ozónovou 
dírou či geologií.    čtk

Zápisník

ří í lád kt é

„Vítám vás po Vánocích ve škole, milé děti. Letos zkusím dodržet své novoroční „Vítám vás po Vánocích ve škole, milé děti. Letos zkusím dodržet své novoroční 
předsevzetí: nebudu se stresovat a ničit si zdraví kvůli vám, vašim rodičům, řediteli, předsevzetí: nebudu se stresovat a ničit si zdraví kvůli vám, vašim rodičům, řediteli, 
ministerstvu školství a inspekci ani kvůli penězům. Takže sbohem, tímto se loučím!“ministerstvu školství a inspekci ani kvůli penězům. Takže sbohem, tímto se loučím!“
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Protesty proti spádovým obvodům u školek
Proti vymezování spádových 

obvodů u mateřských škol 
je podle libereckého magis-
trátu deset měst v  České re-
publice včetně Prahy. Města 
se na návrh Liberce sdružila do 
neformální koalice za zrušení 
spádových obvodů u školek.

Ve sporu jde o novelu škol-
ského zákona, která kromě 

povinného předškolního vzdě-
lávání v  posledním roce do-
cházky do mateřské školy před-
pokládá i vznik spádových ob-
vodů, jež garantují lokální pří-
slušnost dítěte ke škole. Zatím 
však jde o  záměr, který by se 
uskutečnil jen v případě přijetí 
novely školského zákona v na-
vrhované podobě. Ministryně 

školství Kateřina Valachová při 
návštěvě Liberce na konci lis-
topadu uvedla, že vytvoření 
spádových obvodů podporují 
menší obce a  města členěná 
na obvody. Nicméně se podle 
ní ukazuje, že se trochu zapo-
mnělo na města, která takto 
členěna nejsou. Proto se bude 
tato záležitost ještě řešit. čtk

Vláda podpořila financování vědeckých infrastruktur
Vládní kabinet schválil ná-

vrh ministerstva školství 
na financování velkých vě-
deckých infrastruktur pro vý-
zkum, experimentální vývoj 
a inovace na čtyřleté období.

Velké infrastruktury, které 
mají v  mezinárodním hodno-

cení klasifikaci A1 a A2, budou 
v letošním roce financované ve 
výši 90  procent žádané úče-
lové podpory. V  letech 2017 
až 2019 získají 80 procent žá-
daných finančních prostředků. 
Vědecká centra, která mají 
hodnocení na úrovni A3 a A4, 

získají na čtyři roky 60 pro-
cent žádaných finančních pro-
středků. Další financování v le-
tech 2020 až 2022 bude pod-
míněno pozitivním výstupem 
průběžného hodnocení, které 
provede ministerstvo školství 
v roce 2017. mšmt

Co ukázalo minisčítání Českého statistického úřadu
Děti z  Prahy podle vý-

sledků minisčítání uspo-
řádaného Českým statistic-
kým úřadem více pijí neochu-
cenou vodu než v  jiných kra-
jích. Téměř polovina z nich ve 
volném čase sportuje a nejvíc 
je baví tělocvik. V  průzkumu 
v  základních školách jich od-
povídalo přes 1 900, nejčastěji 
ve věku mezi 10 a 14 lety. Vý-

sledky ale podle ČSÚ nelze zo-
becnit na celou populaci, pro-
tože zapojení do průzkumu 
bylo dobrovolné.

Největší rozdíl mezi odpo-
věďmi pražských dětí a  celo-
státním průměrem se ukázal 
v  nápojích, které děti nejčas-
těji pijí. Zatímco v celostátním 
průměru pije nejvíc neochu-
cenou vodu 29 procent dětí, 

v Praze více než 40 procent.
Stejně jako v  celém Česku 

mají žáci nejraději tělocvik, 
v Praze ho uvedlo jako nejob-
líbenější 28 procent respon-
dentů. Pražské děti mají o tro-
chu raději matematiku, země-
pis, dějepis a  vlastivědu, na-
opak méně si oblíbily anglič-
tinu, chemii a fyziku.

čtk
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Počet dětí v základních školách, především na prv-
ním stupni, roste. Nikoliv však počet učitelů. Ti se 
do škol nehrnou. Ačkoliv je absolventů pedagogic-
kých fakult dostatek, školám učitelé chybí. Příčina? 
Nízké platy a téměř žádná společenská prestiž.

Platy pedagogů ve srovná-
ní s  ostatními vysokoškolsky 
vzdělanými lidmi jsou oprav-
du podprůměrné. Tuto skuteč-
nost potvrzuje i zpráva  OECD 
pro rok 2015. Podle ní jsou 
platy českých učitelů nejniž-
ší ze všech zemí OECD. Za-
tímco učitelé v  těchto zemích 
dosahují téměř na 80 procent 
výdělku ve srovnání s  ostat-
ními vysokoškoláky, u  nás je 
to okolo 50 procent. Situace 
se nelepší ani po patnácti le-
tech praxe. Zatímco v  zemích 
OECD může učitel očekávat 
výdělek v  rozmezí 41–45 ti-
síc amerických dolarů, záleží 
na tom, zda učí na základní, 
střední, či vysoké škole, u nás 
je to v průměru okolo 18 tisíc 
amerických dolarů. Vše je pře-
počteno na paritu kupní síly.

Povzbuzující nejsou ani 
údaje o výši platu na konci ka-
riéry. Zatímco v zemích OECD 
jsou platy na konci kariéry ve 
srovnání se začínajícími učite-
li v  průměru vyšší o  65 pro-
cent, dokonce v  zemích, kde 

dosažení nejvyššího platového 
stupně trvá 30 a více let, mo-
hou být vyšší i  o 90 procent, 
u nás je to o pouhých 22 pro-
cent. U  učitelů mateř-
ských škol jen o 10 
procent.

Optimisticky 
nevyznívá pro 
české školství 
ani další zjiště-
ní, a  tím je fi-
nancování vzdě-
lávání. Česká re-
publika vydává ze 
svého hrubého domá-
cího produktu na vzdělává-
ní pouhých 2,8 procenta, za-
tímco v zemích OECD se jed-
ná v průměru o 3,7 procenta 
HDP. Nejvíce do vzdělání inves-
tuje Nový Zéland, a  to 5 pro-
cent ze svého HDP, méně než 
3 procenta pak nejen my, ale 
i Maďarsko, Indonésie, Japon-
sko, Lotyšsko, Ruská federace 
a Slovensko.

Zajímavé údaje přináší 
zpráva i o počtu žáků na učite-
le a o průměrné velikosti třídy: 

„Průměrná velikost třídy v pri-
márním vzdělávání (první stu-
peň) je v zemích OECD 21 žá-
ků, přičemž tento počet na-
růstá až na 24 žáků v nižším 
sekundárním vzdělávání (dru-
hý stupeň). V  České republi-
ce je průměrná velikost třídy 
v primárním vzdělávání 20 žá-
ků, v nižším sekundárním po-

tom 22 žáků.“ Rozdí-
ly jsou i v počtu žá-

ků ve třídě v sou-
kromých a  ve-
řejných ško-
lách. V  České 
republice je na 
prvním stup-

ni ve veřejných 
školách v  průmě-

ru 20  žáků, v  sou-
kromých 15, na dru-

hém stupni pak 22, v soukro-
mých 19. V  zemích OECD je 
tento rozdíl podstatně vyšší. 
Průměrný počet žáků na uči-
tele v primárním vzdělávání je 
v zemích OECD 15 žáků.

Za pozornost stojí i  úda-
je o počtu hodin, které učitel 
musí odučit. „Učitelé na veřej-
ných školách vyučují v průmě-
ru 1 005 hodin ročně v prepri-
márním vzdělávání (mateřské 
školy), 772 hodin v primárním 
vzdělávání, 694 hodin v  niž-

ším sekundárním vzdělávání 
a 643 hodin ve vyšším sekun-
dárním vzdělávání (střední 
školy),“ uvádí se ve zprávě. 
Průměrný počet vyučovacích 
hodin na učitele ve veřejných 
institucích v rámci všech stup-
ňů vzdělávání se ale mezi jed-
notlivými zeměmi významně 
liší a má tendenci klesat s ros-
toucím stupněm vzdělávání. 
Například učitelé mateřských 
škol učí v průměru o 30 pro-
cent více hodin než učitelé na 
prvním stupni, ale celková pra-
covní doba je obdobná. „Prů-
měrný počet vyučovacích ho-
din na jednoho učitele ve ve-
řejných institucích preprimár-
ního vzdělávání je 1 005 ho-
din za rok, avšak pohybuje se 
v rozmezí od 532 hodin v Me-
xiku po 1 792 hodin ve Švéd-
sku. V  České republice je to 
1  166 hodin. Průměrný po-
čet vyučovacích hodin na jed-
noho učitele ve veřejných in-
stitucích primárního vzdělává-
ní činí v  průměru 772 hodin 
ročně, v České republice je to 
827 hodin.“

Ke změně v  počtu odu-
čených hodin ale dochází od 
druhého stupně. Zatímco v ze-
mích OECD musí učitel nižšího 
sekundárního vzdělávání (dru-
hého stupně) odučit v průmě-
ru 694 hodin ročně, u nás mé-
ně, a  to 620 hodin. Pod prů-
měr počtu hodin v zemích OE-
CD se dostávají i  učitelé na 
středních školách. V  zemích 
OECD odučí v  průměru 643 
hodin ročně, u  nás pak 620 
hodin. Většina zemí také re-
guluje požadovaný počet ho-
din, které musí učitelé za rok 
formálně odpracovat, včetně 
pedagogické a  nepedagogic-
ké činnosti.

České školství v  meziná-
rodním srovnání 2015 přináší 
i další zajímavé údaje. Najdete 
je na webových stránkách mi-
nisterstva školství.

Olga ŠEDIVÁ

(POZNÁMKA REDAKCE: Veš-
keré údaje publikované ve zprávě 
jsou za školní rok 2012/2013, fi-
nanční údaje pak za rok 2012.)
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Učitelé musejí boj o vyšší platy vzít sami do svých rukou
Odborová kampaň Konec levné práce v České re-
publice má za sebou úspěšný start, předseda kon-
federace odborů Josef Středula je ve své funkci 
půldruhého roku. Zajímalo nás, jak hodnotí eko-
nomický vývoj naší země a  co odbory chystají do 
budoucna.

Přibližně v  květnu jsme spo-
čítali, jak si ekonomika Čes-

ké republiky stojí, a její postave-
ní nám vyšlo velmi špatně. Když 
jsme propočítali dynamiku růstu 
mezd a platů za posledních při-
bližně deset let, tak nám vy-
šlo, že se na úroveň Německa 
a Rakouska dostaneme přibliž-
ně za sto let. Existuje tu zřetel-
ný trend, že se Česká republi-
ka dlouhodobě snaží považo-
vat levnou práci za svou konku-
renční výhodu s cílem udržet ji 
co nejdéle, a to se v žádném pří-
padě odborům nelíbí.

Jaké jsou tedy vaše cíle 
a požadavky?

Zvyšovat reálné mzdy, a tím 
zvyšovat životní úroveň. Celý 
koncept odborů jsme popsa-
li v naší nové Vizi změny hos-
podářské strategie ČR, kterou 
jsme zveřejnili na webových 
stránkách ČMKOS. Požada-
vek konce levné práce pro nás 
znamená také to, že chceme 
změnit hospodářskou politi-
ku tak, aby se Česká republika 
dostala do pozice země, která 
cenu výrobků určuje, a  ne že 
jí je tato cena vnucena. I když 
jsme to nepředpokládali, za-
čátek kampaně změnil názo-
rovou hladinu u  řady zaměst-
nanců a jejich odborových or-
ganizací. Některé od té doby 
zorganizovaly protestní akce 
s  požadavkem nárůstu mezd 
a platů, další se chystají k po-
dobnému kroku.

Jaké jsou první kroky, kte-
ré budou odbory na ekono-
mické úrovni podporovat?

V prvé řadě musí dojít k to-
mu, aby se s naší vizí ekono-
mických cílů ztotožnili politici 
a také manažeři a majitelé čes-
kých firem. Naším cílem je vý-
razně podpořit českou ekono-

miku i  české subjekty. Musí-
me mít dobrý ekonomický zá-
klad ve skutečně českých fir-
mách. Stát musí na poli eko-
nomické diplomacie učinit 
vše pro to, aby české podni-
ky mohly růst. Myslím, že by-
chom se mohli vrátit na pozici, 
abychom se opět stali dodava-
teli investičních celků, protože 
s tím máme zkušenosti. Z toho 
samozřejmě vyplyne, že bude-
me těmi, kdo cenu tvoří, a ne-
bude nám vnucována, z  toho 
vyplývá vyšší produktivi-
ta práce, vyšší přida-
ná hodnota a  sa-
mozřejmě také 
vyšší mzdy a vyš-
ší životní úroveň. 
Toto je naše ces-
ta, jak bychom 
chtěli dosáhnout 
změny.

Chcete, aby byl trh prá-
ce provázaný se vzděláva-
cím systémem. Jak se za 
rok a půl posunula tato va-
še představa?

Neposunula se vůbec ni-
kam, protože ta vize prakticky 
zůstala jen vizí odborů. Česká 
republika neví, kam směřuje. 
Existuje přitom několik mož-
ností. Novým fenoménem je 
například tzv. Průmysl 4,0 ne-
boli čtvrtá průmyslová revolu-
ce. Procesy ve výrobě probíhají 
samoobslužně na základě pře-
nosu dat a  nových technolo-
gií, jako jsou například 3D tis-
kárny. U  takového konceptu 
je velice nízký podíl standard-
ních zaměstnanců a vývoj bez-
obslužných procesů má proto 
dopad na pracovní trh, nebu-
de potřeba tolik pracovní síly. 
Úplně se změní koncept prá-
ce. A není to jen nějaká futu-
ristická vize, existují již reálné 

továrny, společnost se tímto 
směrem již vyvíjí. Menší počet 
pracujících lidí však znamená 
menší odvody, menší příjem 
státního rozpočtu a podstatné 
změny v daňových systémech. 
Je to velká výzva, která může 
znamenat, že vzniknou profe-
se, u nichž ještě neznáme ani 
jejich názvy. To je pro vzdělá-
vací systém jedna z nejtěžších 
situací, protože změny v něm 
mají mnohem delší horizont.

Těžko tedy určit, jak 
vzdělávat lidi, kteří budou 
v této společnosti žít.

Schopnosti a  dovednosti 
budoucího absolventa se bu-
dou radikálně měnit. Velice 
málo se mluví o  celoživotním 
vzdělávání. Zaměstnavatelé 

nemají zájem, aby jejich za-
městnanci byli vzdělá-

váni v oborech, kte-
ré nesouvisejí s  je-
jich činností. Je 
ovšem takřka jis-
totou, že člověk 

během života bu-
de několikrát mě-

nit své povolání a bude 
potřebovat se na toto povolá-
ní připravit. Znamená to sou-
středit se na velmi sofistikova-
ný systém celoživotního vzdě-
lávání. Školství se tomu musí 
přizpůsobit.

Jak s  tím sofistikovaným 
vzděláváním korespondují 
platy učitelů?

Myslím, že jsou pořád špat-
né. A jedná se o platy jak pe-
dagogů, tak i  nepedagogic-
kých zaměstnanců. U nepeda-
gogů je to prakticky katastro-
fa. Tato situace se musí změnit. 
Jde nejen o prestiž učitelského 
povolání, ale vůbec o to, jakým 
způsobem se o těchto platech 
v  rozpočtech uvažuje. Chce-
me, aby lidé, kteří připravují 
další generace, byli dostateč-
ně oceněni, ať již ve společen-
ském žebříčku, či v tom plato-
vém. Školství se za 25  let zá-
sadně změnilo, od přístupu ro-
dičů až po požadavky na ab-

solventy. Ale ti, kdo nás připra-
vují na budoucí povolání, ne-
mohou být v situaci, kdy pobí-
rají mizivé platy proti těm, kte-
ré do praxe připravují.

Kde ale ty peníze vzít? 
Jak donutit rozpočet, aby 
na platy učitelů myslel?

Samotní učitelé by mohli vý-
razně přispět k  tomu, aby je-
jich absolventi měli jiný pohled 
na společnost. Vést studen-
ty k individualismu je sice zají-
mavé, ale je to zásadní chyba. 
Hájení zájmů většiny je důle-
žitou součástí života každého 
jednotlivce. Chodím na bese-
dy se studenty vysokých škol 
a mnohdy jim podávám infor-
mace, jak bude jejich budoucí 
život vypadat, které nikdy ne-
slyšeli, ale jsou pro ně cenné. 
V této osvětě by mohli učitelé 
významně pomoci. Řada uči-
telů, kteří se dosud dívali na 
odbory skrz prsty, by mohla, 
když se jim jejich výplata ne-
líbí, vstoupit do odborů a svá 
práva hájit.

Opravdu si myslíte, že by 
sami učitelé měli bojovat za 
zvýšení svých platů?

Z  mého pohledu musí. Nic 
jiného se dělat nedá. Myslíte, 
že když to někdo udělá za ně, 
budou si toho vážit? Budou 
si toho vůbec vědomi? Jed-
noznačně to učitelé musí vzít 
do svých rukou. Jednak si to-
ho budou vážit, jednak to pro 
ně bude ohromná zkušenost 
a navíc je to jistě povede k to-
mu, že budou příští generaci 
připravovat na to, že žádní pe-
čení holubi z nebe nepadají.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Třetina dětí odklad nepotřebuje, rodiče by se jim měli více věnovat
Odklad školní docházky? Přání mnoha rodičů. Ne 
vždy však opodstatněné. Mnozí rodiče se totiž do-
mnívají, že odkladem školní docházky o jeden rok 
svému dítěti prodlouží dětství a že starší dítě bude 
samostatnější, lépe se bude ve škole orientovat, 
bude pozornější, šikovnější. Opak je však mnohdy 
pravdou.

„Děti se vyvíjejí velmi 
rychle a i od zápisu do 

prvního ročníku udělají velký 
skok. Vždyť do školy nastoupí 
až po půl roce od něj. A to je 
dlouhá doba. Daleko delší je 
však doba, kterou musí dítě 
prožít od prvního zápisu až do 
nástupu do školy, pokud získá 
odklad. Za tu dobu nejen vy-
spěje, ale také ztratí své spo-
lužáky z  mateřské školy, ve 
školce se může nudit, v první 
třídě zase všechny převyšovat 
(fyzicky určitě, psychicky však 
většinou také). Proto je, podle 
mého názoru, dobré dát dítěti 
odklad školní docházky jen 
tehdy, pokud jsou k tomu zá-
važné důvody (zdravotní stav, 
nezralost). To by měl však vždy 
posoudit odborník a neměl by 
dát na přání rodičů,“ takto 
jednoznačně se k  odkladům 
staví Olga Černá, učitelka prv-
ního stupně z Prahy.

O tom, že odklady jsou často 
jen přáním rodičů, je přesvěd-
čen i  Milan Kocmánek, učitel 
z  Lanžhota: „Odklad školní 
docházky je ve své podstatě 
určitě užitečným legislativním 
nástrojem k  usnadnění zahá-
jení školní docházky v  odů-
vodněných případech. Ovšem 
právě ono ,v odůvodněných 
případech‘ se dnes stává ka-
menem úrazu. Pozoruji trend, 
kdy nemalá část rodičů na-
vzdory všem doporučením od-
borníků na nástupu dítěte do 
školy v  řádném termínu trvá, 
naopak mnohé dnes realizo-
vané odklady jsou zcela neo-
podstatněné. Často zaznívají 
argumenty o  prodlouženém 
dětství nebo o  zajištění lepší 
startovní pozice mezi o  rok 
mladšími spolužáky. Nemusím 
dodávat, že následně drtivá 
většina takto zaškolených prv-
ňáčků a  jejich rodičů čelí zby-

tečným problémům, nezřídka 
právě těm, kterým se původně 
chtěli vyhnout.“ Přes tyto ná-
zory zkušených učitelů si ro-
diče stále vedou svou: „Synovi 
bude v dubnu šest let, je velice 
zvídavý a dokonce už umí číst. 
Jediným mým důvodem 
pro žádost o odklad 
školní docházky je 
jeho sociální ne-
zralost. Má pro-
blém s  přije-
tím autorit, sil-
nou frustraci 
z  nezdaru, ob-
tížně navazuje 
kontakt s  vrstevníky. 
Špatná je také jeho sebeob-
sluha, zejména oblékání,“ vy-
jadřuje svůj názor pražská 
matka, vysokoškolačka Mar-
kéta Nováková.

V této souvislosti je zajímavý 
také názor učitelky mateřské 
školy Evy Soukalové, předsed-
kyně sekce předškolního vzdě-
lávání při školských odborech: 
„Některé dítě odklad školní 
docházky skutečně potřebuje, 
ale u jiného je to spíše jen vůle 

rodičů. Podle mých dlouho-
letých zkušeností asi třetina 
dětí s odkladem by ho vůbec 
nepotřebovala. V  současné 
době jsou odklady zejména 
kvůli špatnému soustředění 
dětí. Děti také neumějí komu-
nikovat, některé nejsou so-
ciálně připravené, i  když jsou 
z dobrých rodin. Děti mají po-
tíže s rozhovorem s dospělým, 
potíž dělá vzájemné navázání 
přátelských vztahů, neumějí 
reagovat na situaci, nemají 
pohotovost ani rychlou reakci. 

Není to o  sociálně zne-
výhodněných dě-

tech, je to o  ro-
dičích. Některé 
dobře situované 
rodiny se o roz-
voj dítěte nesta-
rají. Nepřipra-

vují je na školní 
práci. Přitom exis-

tuje spousta informací, 
co by dítě mělo umět a jak ho 
to doma učit.“

Velmi osobitý názor na od-
klady školní docházky, který 
míří částečně i  do vlastních 

řad, jsme získali od ředitele 
a učitele malotřídní školy z vý-
chodních Čech (nechce zve-
řejnit své jméno, ale redakci je 
známo): „Odklady se dají roz-
dělit na tři části. V první řadě 
jsou to odklady oprávněné, 
což je většinou ze zdravotních 

důvodů, dítě je málo vyspělé, 
sociálně nezralé, má vážné lo-
gopedické problémy. Proti 
těmto odkladům nelze nic 
namítat. Druhá skupina od-
kladů je na přání rodičů, kteří 
si tím řeší nějaký svůj problém. 
Dítě by sice do školy už pat-
řilo, ale rodičům se hodí, aby 
ještě pobylo doma, chtějí mu 
prodloužit dětství bez povin-
ností a  sami sobě ulevit. Tito 
rodiče si svoji vůli vždy pro-
sadí, protože si oběhnou po-
radny a některá z nich jim po-
tvrzení prostě napíše. To jistě 
v pořádku není. Třetí část dětí 
dostává odklad proto, že mají 
nekvalitní předškolní vzdělá-
vání, například neumějí ani 
správně mluvit. Právě nyní 
mám v  první třídě dvě děti, 
s nimiž se nedá komunikovat, 
prostě jim nerozumím, a  to 
přesto, že absolvovaly spe-
ciální předškolní vzdělání v lo-
gopedické školce. Nechápu, 
co tam s dětmi dělali, ale výsle-
dek je tristní. Takže my je teď 
spolu se čtením učíme hlásku 
po hlásce i  mluvit.“ Vidí dvě 
příčiny toho, proč jsou před-
školní děti na školu tak nepři-
pravené. Mateřské školy ne-
mají podle něho žádný po-
vinný výstup, nikde není spe-
cifikováno, co by měly děti 
umět, když je absolvují. Takže 
je podle něj třeba mateřským 
školám jasně určit kompe-
tence dětí na výstupu. Dru-
hou příčinu špatné přípravy 
na školu vidí kantor v  rodi-
nách. „Dřív bylo ostudou ro-
diny, když dítě při vstupu do 
první třídy neumělo mluvit. 
Dnes je zvykem poskytovat 
dětem velkou volnost, která 
přináší i takové výsledky, že se 
rodina naučí svému dítěti ro-
zumět, i  když mluví vlastním 
zkomoleným jazykem, a  vů-
bec jim nevadí, že se potom 
dítě ve škole s učiteli a spolu-
žáky nedomluví. Postavení dí-
těte v  rodině se velice změ-
nilo, ale ono samotné na to 
pak ve škole doplácí,“ uzavírá 
pedagog.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Kvalifikace učitele vyšší odborné školy
Jakým způsobem získává odbornou kvalifikaci uči-
tel vyšší odborné školy?

Získávání odborné kvalifi-
kace učitele vyšší odborné 

školy upravuje §  11 zákona 
č.  563/2004 Sb., o  pedago-
gických pracovnících, kde se 
stanoví:

Učitel všeobecně vzděláva-
cích předmětů nebo odbor-
ných předmětů vyšší odborné 
školy získává odbornou kvali-
fikaci vysokoškolským vzdělá-
ním získaným studiem v akre-
ditovaném magisterském stu-
dijním programu studijního 
oboru, který odpovídá charak-
teru vyučovaného všeobecně 

vzdělávacího nebo odborného 
předmětu.

Učitel praktického vyučo-
vání a  odborné praxe získává 
odbornou kvalifikaci

a) vysokoškolským vzdělá-
ním získaným studiem v akre-
ditovaném studijním pro-
gramu studijního oboru, který 
odpovídá charakteru praktic-
kého vyučování,

b) vyšším odborným vzdě-
láním získaným ukončením 
akreditovaného vzdělávacího 
programu vyšší odborné školy 
v oboru vzdělání, který odpo-

vídá charakteru praktického 
vyučování, nebo

c) středním vzděláním s ma-
turitní zkouškou získaným 
ukončením vzdělávacího pro-
gramu středního vzdělávání 
v oboru vzdělání, který odpo-
vídá charakteru vyučovaného 
předmětu.

Učitel praktického vyučo-
vání a odborné praxe zdravot-
nických oborů vzdělání musí 
mít také způsobilost k  vý-
konu zdravotnického povo-
lání podle zvláštního právního 
předpisu v  oboru, který vyu-
čuje. Ředitel odborné školy 
může v  odůvodněných přípa-
dech rozhodnout, že upouští 

od předpokladu splnění od-
borné kvalifikace u  učitele 
uměleckého předmětu, který 
vykonává umělecko-pedago-
gickou činnost, pokud je nebo 
byl výkonným umělcem. Roz-
hodnutí musí být vydáno pí-
semnou formou. Tímto roz-
hodnutím se pro pracovně-
právní účely považuje předpo-
klad odborné kvalifikace uči-
tele na dané škole za splněný.

Vít BERKA

Přestávky 
v práci
Zaměstnavatel má 
povinnost vypraco-
vat písemný rozvrh 
týdenní pracovní do-
by. Vyplývá z  toho 
tatáž povinnost i pro 
přestávky v práci?

V paragrafu  84 záko-
níku práce se stanoví: 
„Zaměstnavatel je povi-
nen vypracovat písemný 
rozvrh týdenní pracovní 
doby a  seznámit s  ním 
nebo s  jeho změnou za-
městnance nejpozději dva 
týdny a  v  případě konta 
pracovní doby jeden tý-
den před začátkem ob-
dobí, na něž je pracovní 
doba rozvržena, pokud 
se nedohodne se zaměst-
nancem na jiné době 
seznámení.“

Z citovaného ustanovení 
vyplývá, že zaměstnavateli 
není uložena žádná povin-
nost předem a přesně roz-
vrhovat přestávku v  práci 
na jídlo a oddech.

Ani z  ustanovení pa-
ragrafu  81 odst.  1 záko-
níku práce, že pracovní 
dobu rozvrhuje zaměstna-
vatel a určí začátek a ko-
nec směn, nevyplývá po-
vinnost zaměstnavatele 
provádět rozvrh přestávek 
na jídlo a oddech. Posky-
tování těchto přestávek 
upravuje paragraf  88 zá-
koníku práce.

Vít BERKA

Polední režim vychovatele školní družiny
Jaké podmínky musí být splněny, aby práce vycho-
vatele školní družiny byla během poledního reži-
mu posuzována jako výkon přímé pedagogické 
činnosti?

S tímto dotazem se Česko-
moravský odborový svaz 

pracovníků školství obrátil na 
ministerstvo školství. To zau-
jalo k  uvedenému problému 
toto stanovisko:

Podle ustanovení § 2 odst. 2 
zákona č. 563/2004 Sb., o pe-
dagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, 
je přímou pedagogickou čin-
ností činnost, kterou vyko-
nává pedagogický pracov-
ník a  kterou přímým působe-
ním na vzdělávaného uskuteč-

ňuje výchovu a  vzdělávání na 
základě zákona č.  561/2004 
Sb., o  předškolním, zá-
kladním, středním, 
vyšším odborném 
a  jiném vzdě-
lávání (škol-
ský zákon), ve 
znění pozdějších 
předpisů.

Dotazujete se 
na povahu činnosti 
vychovatelů školních dru-
žin v  době tzv. poledního re-
žimu, během kterého vycho-
vatelé přebírají žáky od učitelů 

po skončeném vyučování, od-
cházejí s nimi do školní jídelny, 
kde je s nimi vychovatel příto-
men po celou dobu oběda, 
a  následně s  nimi odcházejí 
do školní družiny. Během této 
doby není vykonáván pouze 

dohled, ale výchovná 
práce v  souladu se 

školním vzděláva-
cím programem.

Podle ustano-
vení § 3 odst. 3 
se vzdělávání ve 

školách a  škol-
ských zařízeních 

uskutečňuje podle 
školního vzdělávacího 

programu. Pokud tedy vy-
chovatel školní družiny bě-
hem výše popsaného poled-
ního režimu přímým působe-
ním na žáky vykonává čin-
nost, kterou uskutečňuje vý-
chovu a  vzdělávání podle 
školského zákona a  škol-
ního vzdělávacího programu, 
jedná se pojmově o  přímou 
pedagogickou činnost a  ne-
může se jednat o dohled nad 
žáky. Kromě školního vzdě-
lávacího programu by vyko-
návání této přímé pedago-
gické činnosti měly obsaho-
vat další výchovně vzdělávací 
programy (například týdenní, 
měsíční apod.).

Vít BERKAFOTO: Václav MERTIN FOTO: Václav MERTIN 
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Cestování je poučné, čtenářské dílny se osvědčily
Pro Základní školu Komenského v Trutnově jsou no-
vinkou letošního školního roku projekty pro pod-
poru rozvoje čtenářských dovedností a pro zlepšení 
jazykových dovedností žáků i učitelů.

Naši žáci vycestovali hned 
dvakrát. Nejprve se vy-

pravili němčináři do Berlína. 
Další týden navazovala cesta 
druhé skupiny, tentokrát ang-
licky mluvících žáků, do města 
Hastings.

Němčináři z  devátých tříd 
navštívili poslední říjnový tý-
den pulzující německou me-
tropoli i  barokem proslavené 
Drážďany, zámek Moritzburg 
a  aquapark Tropical Island. 
Učili se odpoledne po dobu 
dvou dnů ve skupinách s dal-
šími českými studenty. Berlín-
ská jazyková škola BWS Ger-
manlingua má s  výukou čes-
kých žáků bohaté zkušenosti, 
pro lektory tedy nebyl problém 
díky svým znalostem nastarto-
vat konverzaci.

Zájezd deseti šesťáků do 
Velké Británie obsahoval tři 
dopoledne v  jazykové škole 
s anglickými učiteli, odpoledne 
děti prozkoumávaly krásy Vý-
chodního Sussexu a  dva dny 
se věnovaly Londýnu. Na roz-
díl od němčinářů byly ubyto-
vány v  rodinách. Toho využili 
i angličtí lektoři a zadávali dě-
tem různé úkoly, při kterých 
komunikovaly se svými ubyto-
vateli. Pro mnohé děti to bylo 
první setkání s  rodilými mluv-
čími, byly unesené z  rodin-
ných večeří a roztodivných do-

mácích mazlíčků. Doprováze-
jící pedagogové by ocenili více 
času rovnoměrně stráveného 
ve škole a  méně běhání po 
památkách.

Studovali i učitelé
Ke studiu cizího jazyka byli 

vysláni také naši kolegové 
a kolegyně. Jejich cesty mířily 
do Londýna, Eastbourne a do 
Mnichova. Všichni pedago-
gové se po dvou týdnech vrá-
tili nadšení poznatky ze studia 
i  samotného pobytu v  cizoja-
zyčném, často i multikulturním 
prostředí. Obohacující tak byl 
nejenom program přímo v  ja-
zykových školách, ale i setkání 
s dalšími studenty a spolubyd-
lícími a  možnost vnímat at-
mosféru vybrané oblasti. Stu-
dující učitelé se shodli, že vel-
kou část metod mohou využít 
ve svých hodinách. Ačkoliv ja-
zykový pobyt trval pouhé dva 
týdny, pocítili výrazné zlepšení 
své angličtiny či němčiny.

Metoda stínování
Třetí a  nejméně početná 

část sboru se rozhodla pro za-
hraniční výjezd formou sha-
dowingu. Stínování našich tří 
kolegů přineslo přímou mož-
nost porovnat vzdělávací sou-
stavu českých základních škol 
se vzdělávacími systémy v Ni-

zozemsku, Belgii, Německu 
a  Švýcarsku. Stáž v  nizozem-
ském Leidenu a  Delftu, za-
měřená na pozorování anglič-
tiny a  matematiky na prvním 
stupni, ukázala mnohé shody 
s  poznatky ze švýcarského 
Freien steinu a Unterägeri, kde 
náš kolega sledoval výuku ci-
zích jazyků na druhém stupni. 
Ve všech těchto školách byly 
děti ve třídách rozděleny do 
tří skupin podle svých schop-
ností. Pracovalo se jak se žáky 
s  výchovnými problémy, tak 
se žáky se speciálními vzdělá-
vacími potřebami i se žáky ta-
lentovanými. Důraz byl během 
vyučování kladen na samo-
statnou práci žáků. Další po-
znatky se shodují i s přístupem 
základní školy v  belgickém 
Gentu a  gymnázia v  němec-
kém Norimberku, kde byla sle-
dována výuka angličtiny: pře-
vládala frontální výuka, dů-
raz byl kladen na dril a domácí 
přípravu.

Shadowing inspiroval naše 
kolegy ke zvýšení podílu aktiv-
ních činností v  jejich vlastních 
hodinách, k demonstraci pro-
bírané látky na jevech z  běž-
ného života nebo ke kritické 
práci se zdroji informací.

Čtenářské dílny
Čtenářské dílny se odehrá-

valy převážně ve školních tří-
dách a v prostorech naší školní 
knihovny. Zapojili se čtyři vy-
učující z  prvního a  druhého 
stupně. I  tato část projektu 
je hodnocena kladně, a  to 

jak pedagogy, tak samotnými 
dětmi.

Po absolvování šesti po-
vinných čtenářských dílen ve 
dvou různých ročnících vy-
učující zhodnotili, které čin-
nosti a  metody se osvědčily 
a  které nikoliv. Například žáci 
ze šesté a sedmé třídy si sami 
vyžádali pokračování a čtenář-
ské dílny se tak skutečně sta-
nou stálou součástí výuky. Žáci 
překvapili rychlou adaptací na 
systém čtenářských dílen. Po 
úvodních hodinách už pro vět-
šinu z  nich nebyl problém se 
začíst do vybrané knihy a poté 
tiše zpracovat zadaný úkol. 
Postupně se naučili vzájemně 
si naslouchat tak, jak to stojí 
v  pravidlech čtenářské dílny. 
Cestu ke čtení si našly i  děti-
-nečtenáři. U  žáků z  prvního 
stupně se občas vyskytly kom-
plikace s plněním úkolů zada-
ných složitějším způsobem, 
přesto však četli s potěšením.

Věříme, že práce s texty při-
nesla dětem nejen radost ze 
čtení, ale pomohla je motivo-
vat k  dalšímu zájmu o  litera-
turu. Zvýšení čtenářské gra-
motnosti závisí na mnoha fak-
torech. Čtenářské dílny jsou 
rozhodně jednou z  dobrých 
forem, jak čtenářství podpořit.

Tereza BRADNOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
ZŠ Trutnov
Komenského 399

Tel.: 499 811 195

zskomtu@zskomtu.cz
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Podpora i nemocenské dávky
Bude zaměstnanci poskytována podpora v  neza-
městnanosti i  v době nemoci, kdy bude mít ještě 
nárok na nemocenské dávky?

Uchazeči o  zaměstnání se 
podpora v  nezaměstna-

nosti a podpora při rekvalifikaci 
neposkytuje po dobu

a) poskytování starobního 
důchodu,

b) poskytování dávek nemo-
cenského pojištění, s  výjimkou 
dávek nemocenského pojištění, 
které jsou uchazeči o  zaměst-
nání poskytovány z  účasti na 
nemocenském pojištění z titulu 
výkonu tzv. nekolidujícího za-
městnání nebo krátkodobého 

zaměstnání,
c) vazby.
Uchazeči o  zaměstnání se 

neposkytuje podpora 
v  nezaměstnanosti 
po dobu trvání 
právního 

vztahu, na jehož 
základě vykonává 
nekolidující za-
městnání, a  po 
dobu, po kterou 

je mu 

poskytována podpora při rekva-
lifikaci. Zákon č. 435/2004 Sb., 
o  zaměstnanosti, také stanoví, 
že překážkou pro vedení v evi-
denci není ani takové zaměst-
nání, které není pro uchazeče 
o zaměstnání vhodným zaměst-
náním a  je zprostředkováno 
krajskou pobočkou úřadu práce 
na dobu 3 měsíců, pokud od-
povídá jeho zdravotnímu stavu 
(tzv. krátkodobé zaměstnání).

Chce proplatit výdaje v ceně autobusové jízdenky
Zaměstnanci byl na pracovní cestu určen autobus. Ten 
však použil své auto a chce proplatit jízdné ve výši au-
tobusové jízdenky. Totéž požaduje i jeho spolujezdec.

V  §  153 zákoníku práce je 
uvedeno, že podmínky, 

které ovlivňují poskytování 
a  výši cestovních náhrad, určí 
předem písemně zaměstna-
vatel s  tím, že přitom přihlíží 
k oprávněným zájmům zaměst-
nance. Mezi tyto podmínky pa-
tří i  způsob dopravy a  zaměst-
nanec není oprávněn svévolně 
na určených podmínkách coko-
liv měnit. Z  toho je zřejmé, že 
jestliže zaměstnavatel určí za-
městnanci při vyslání na pra-
covní cestu jako způsob do-
pravy autobus, je zaměstnanec 
povinen takový způsob dopravy 
použít, pokud chce vyúčtovávat 
náhradu jízdních výdajů. Jestliže 
však zaměstnanec zaměstnava-
telem určený dopravní prostře-

dek svévolně změní, jako se to 
stalo v případu uvedeném v do-
tazu, pak zaměstnanci nevzniká 
nárok na náhradu jízdních vý-
dajů, i když pracovní cestu vyko-
nal. Je tomu tak proto, že jed-
nak zaměstnavatel nemůže nést 
odpovědnost za něco, co ne-
rozhodl, a  jednak je to poruše-
ním citovaného ustanovení zá-
koníku práce. Mimoto zaměst-
nanec má možnost, pokud chce 
při pracovní cestě použít sil-
niční motorové vozidlo za ná-
hradu jízdného ve výši odpoví-
dající ceně jízdenky za autobus, 
tj. veřejný hromadný dopravní 
prostředek, si takové podmínky 
se zaměstnavatelem dohodnout 
před pracovní cestou, a to podle 
§ 157 odst. 2 zákoníku práce.

V  uvedeném ustanovení je 
stanoveno, že použije-li za-
městnanec se souhlasem za-
městnavatele místo určeného 
hromadného dopravního pro-
středku dálkové přepravy jiný 
dopravní prostředek, včetně sil-
ničního motorového vozidla, 
s  výjimkou vozidla poskytnu-
tého zaměstnavatelem, přísluší 
mu náhrada jízdních výdajů ve 
výši odpovídající ceně jízdného 
za určený hromadný dopravní 
prostředek.

Pokud jde o  druhý problém, 
to je požadavek na propla-
cení náhrady jízdních výdajů 
druhému zaměstnanci, nutno 
konstatovat, že tomuto za-
městnanci žádná náhrada jízd-
ních výdajů nepřísluší, protože 
mu žádný výdaj nevznikl. Zá-
koník práce stanoví pouze ná-
hrady prokázaných výdajů, tedy 
i jízdních.

ována podpora v  neza-
moci, kdy bude mít ještě
ky?
zaměstnání,

c) vazby.
Uchazeči o  zaměstnání se 

neposkytuje podpora 
v  nezaměstnanosti
po dobu trvání 
právního 

vztahu, na jehož 
základě vykonává 
nekolidující za-
městnání, a  po 
dobu, po kterou

je mu

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Odvádí se 
pojistné?
Podléhá náhrada pla-
tu při okamžitém zru-
šení pracovního pomě-
ru odvodu pojištění?

V §  56 odst.  2 zákoníku 
práce se stanoví: „Zaměstna-
vatel nesmí okamžitě zrušit 
pracovní poměr s  těhotnou 
zaměstnankyní, zaměstnan-
kyní na mateřské dovolené, 
zaměstnancem nebo zaměst-
nankyní, kteří čerpají rodičov-
skou dovolenou.“ Tuto ná-
hradu platu nelze považovat 
za odstupné, z něhož se ne-
platí pojistné. Z  odstupného 
se neplatí pojistné jen v  pří-
padě, jde-li o  odstupné, na 
které je nárok podle § 67 zá-
koníku práce, což není uve-
dený případ.

Slavnosti stromů s výrazně národním charakterem
Z  popudu OSN se slaví od 

roku 1951 Den stromů. 
V České republice byla tato tra-
dice obnovena v roce 2000.

Pro učitele by ale mohlo být 
zajímavé, že již v  roce 1897 
byla na řadě českých škol jako 
velká novinka poprvé uspořá-
dána „slavnost stromů“, která 
vrcholila slavnostním sázením 
jednoho či více stromů žáky 
a učiteli. Akce byla obvykle do-

provázena obecným shromáž-
děním lidu, na němž některý 
z učitelů promluvil o obecném 
významu stromů a  o  důleži-
tosti jejich vysazování. V pod-
statě šlo o  převzetí tehdy 
značně populární akce, která 
vznikla a  nejdříve byla reali-
zována ve Spojených státech 
severoamerických. V  českých 
podmínkách měla ovšem slav-
nost výrazně národní charak-

ter, který býval dokreslen reci-
tací básní a zpěvem vlastenec-
kých písní.

V následujícím roce, v němž 
si celá rakousko-uherská mo-
narchie nejrůznějšími slav-
nostními akty připomínala již 
50. výročí usednutí císaře Fran-
tiška Josefa I. na trůn, se „slav-
nost stromů“ nejen rozšířila 
do výrazné většiny škol, ale 
byla zcela oficiálně prezento-

vána i jako „sázení královských 
stromů“.

Výročí císařova panování tak 
bylo školami nejen důstojně 
oslaveno, ale upraveným ná-
zvem celé slavnosti bylo i  vý-
znamně připomenuto, že císař 
stále ještě nesplnil to, co čes-
kému národu svého času slíbil 
– že se dá korunovat na čes-
kého krále.

František MORKES
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Znojemská škola Mládeže to opět „dotáhla“ až do Senátu
Koncem minulého roku 

se konal v  Praze v  Se-
nátu Parlamentu České re-
publiky 5. ročník celostátního 

setkání  „Škola 
pro demokra-
cii“. Tohoto set-
kání se zúčast-
nily i  dvě dívky 
našeho žákov-
ského parla-
mentu – před-
sedkyně Jana 
Kuřitková a  její 
zástupkyně Ka-
teřina Konečná 
– s  učitelkou 

Hanou Schwarzovou.
Cesta k  tomuto velkému 

úspěchu ovšem nebyla jed-
noduchá. Nejdříve byl vypra-
cován projekt na téma Naše 
škola, který byl odeslán do 
Prahy. Po 14 dnech napjatého 
očekávání byl náš projekt za-
řazen mezi 25 úspěšných pro-
jektů žákovských parlamentů 
českých základních a  střed-
ních škol.  Tímto pomyslným 
klíčem jsme si již podruhé ote-
vřeli cestu do Senátu.

Zde byl připraven bohatý 

a  velmi zajímavý program. 
Po zahájení setkání následo-
valy prezentace žáků, veletrh 
žákovských projektů, work-
shop pro žáky na téma Mé-
dia. Třešničkou na dortu byla 
diskuze žáků se senátory. Zá-
věrem pak bylo vyhlášení nej-
lepších žákovských projektů 
a  společné fotografování. 
Naše dvě slečny – političky – 
si vedly v  Senátu velmi bra-
vurně a skvěle reprezentovaly 
naši školu.

H. SCHWARZOVÁ

Místa, která nám svět závidí
Žáci ze střední školy na uli-

ci Přímětické ve Znojmě se 
připravují na 7. ročník meziná-
rodní soutěže mladých odbor-
níků v  oblasti cestovního ru-
chu, který se bude konat kon-
cem ledna v Ostravě.

O tom, že nenechají nic ná-
hodě a  poctivě se na soutěž 
připravují, svědčí i to, že uspo-
řádali odbornou exkurzi po 
památkách UNESCO. 7. ročník 
je totiž zaměřen právě na pro-
hloubení znalostí žáků 
v  oblasti nabídky po-
znávacích zájezdů za 
památkami UNESCO 
České republiky. Do 
organizace se pusti-
la studentská cestov-
ní kancelář Kudy Tudy.

Žáci 3. ročníku obo-
ru cestovní ruch Mi-
chal Janík a  Josef Lu-
pač měli náročný úkol, 

a  to dle zadání připravit jed-
nodenní zájezd včetně zajiště-
ní dopravy, průvodce, vstupu 
do památek, oběd v  restau-
raci a připravit si odborný vý-
klad, excerpční lístek a  itine-
rář. Exkurze se zúčastnili žáci 
2. a 3. ročníku a navštívili měs-
ta Třebíč a  Telč. Podle jejich 
hodnocení byla pro ně exkur-
ze přínosná.

U nás v Přímětické však ne-
připravujeme žáky jen pro 

cestovní ruch, ale i  pro mno-
ho jiných oborů. Připravujeme 
i  sommeliery. A  tak se může-
me pochlubit, že máme nejlep-
ší sommelierku z celé Moravy.

Na konci listopadu se 
v Louckém klášteře ve Znojmě 
konal již třetí ročník soutě-
že Junior Sommelier Mora-
vy. Tohoto klání se zúčastnilo 
sedmnáct soutěžících ze šes-
ti středních škol zaměřených 
na gastronomii. Všichni ak-
téři ale předvedli kvalitní vý-
kony a  ukázali, že vínu rozu-
mí. Získat titul Junior Somme-
lier Moravy znamenalo po-
prat se s  několika disciplína-
mi. Nejlepší výkon nakonec 
předvedla Michaela Stuchlíko-
vá, studentka čtvrtého roční-
ku naší školy oboru hotelnic-
tví a turismus.

Andrea JANČÍKOVÁ
Kateřina KOTOUČOVÁ

Slovník 
speciální 
pedagogiky
MILAN VALENTA a kol.

Speciální pedagogika je 
obor neustále se vyvíje-
jící a k pochopení proble-
matiky je třeba dobře se 
orientovat v  rozsáhlé ter-
minologii, která přesahuje 
obecné pedagogické ná-
zvosloví. Výkladový slov-
ník z  nakladatelství Por-
tál nabízí abecedně řa-
zená hesla s  tím, že jed-
notlivé pojmy jsou dopl-
něny terminologickými 
ekvivalenty v  angličtině 
a  němčině. Knihu využijí 
zájemci o  obor speciální 
pedagogiky, ale i  učitelé 
a  studenti běžného uči-
telství, kteří si chtějí roz-
šířit povědomí o speciální 
pedagogice.

Znáte je?

Týden globálního vzdělávání
Základní škola Šrám-

kova z  Opavy uspořádala 
v rámci projektu Global Scho-
ols projektový den. Žáci 5. A, 
5. B a 7. A se věnovali globál-
ním tématům ve světě. Pro-
bíhaly aktivity, které nenásil-
nou formou otevíraly proble-
matiku uprchlictví. Jejím pro-
střednictvím se žáci zamýš-
leli nad důvody, které mohou 
vést lidi k opuštění svých do-
movů. Součástí aktivit bylo 

také zhlédnutí zážitkových 
filmů, kdy se žáci pomocí pra-
covních listů a  her pokoušeli 
vcítit do emocí dětí, které byly 
nuceny odejít ze své rodné 
země.

Děti si přiblížily situaci v Sý-
rii a  okolních státech, odkud 
je řada osob nucena uprch-
nout. Prostřednictvím pracov-
ního listu se zamýšlely nad 
tím, co si uprchlíci při útěku 
berou s  sebou. Vcítily se tak 

do role uprchlíků a dokázaly si 
představit úskalí, kterým jsou 
tito lidé vystaveni. Děti disku-
tovaly o problémech, přemýš-
lely, jak pomoci dětem z posti-
žených oblastí, srovnávaly ži-
vot v  různých částech světa. 
Pro naši spřátelenou školu 
v  Keni, které pomáháme už 
třetím rokem, byly vyrobeny 
pomůcky do výuky anglického 
jazyka a matematiky.

Karin SOLNÁ
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Smlouvy mezi zaměstnavateli a studenty
Doporučení ministerstva školství k zabezpečení jed-
notného postupu při uzavírání smluvního vztahu 
mezi zaměstnavatelem a  žákem střední školy při-
pravujícím se pro potřeby zaměstnavatele.

Doporučení vydalo minis-
terstvo školství pod č.  j. 

MŠMT-336-36/2015 – 1. Do-
poručení bylo připraveno 
v  souladu s  usnesením vlády 
ČR o  nových opatřeních na 
podporu odborného vzdělá-
vání a  ve spolupráci s dalšími 
ministerstvy a  organizacemi 
zaměstnavatelů. Dokument 
je určen žákům středních škol 
a jejich zákonným zástupcům, 
studentům VOŠ, zaměstnava-
telům a dále pro informaci ře-

ditelům středních škol a  VOŠ 
a odborné veřejnosti.

Součástí tohoto doporučení 
jsou vzory Dohody o  poskyt-
nutí motivačního příspěvku 
(dále jen „Dohody“). Vzor A je 
určen pro uzavírání smluvního 
vztahu s  žáky staršími 14 let 
a mladšími 18 let, kteří nena-
byli plné svéprávnosti (dále jen 
„nezletilý žák“). Vzor B je ur-
čen pro uzavírání smluvního 
vztahu s žáky a studenty star-
šími 18 let, případně pro žáky, 

kterým byla přiznána plná 
svéprávnost (dále jen „zletilý 
žák“). Vzory slouží pouze jako 
doporučení a je třeba při jejich 

využití respektovat odlišnosti 
jednotlivých případů a  vůli 
smluvních stran.

mšmt

Dovolená při zkrácené pracovní době
Zaměstnanec vykonává práci tři dny v  týdnu. Jak 
mají být počítány odpracované dny pro nárok na 
dovolenou?

Vznik práva na dovolenou 
upravuje § 212 odst. 1 zá-

koníku práce, kde se stanoví:
„Zaměstnanci, který za ne-

přetržitého trvání pracovního 
poměru k  témuž zaměstna-
vateli konal u něho práci ale-
spoň 60 dnů v  kalendářním 
roce, přísluší dovolená za ka-
lendářní rok, popřípadě její 
poměrná část, jestliže pra-
covní poměr netrval nepře-
tržitě po dobu celého kalen-
dářního roku. Za odpraco-
vaný se považuje den, v němž 
zaměstnanec odpracoval pře-
vážnou část své směny; části 
směn odpracované v různých 
dnech se nesčítají.“

V daném případě pracuje 
zaměstnanec 3 dny v  týdnu 
v  osmihodinových směnách. 
Proto se mu započítají do 
stanoveného počtu 60 dnů 
v  kalendářním roce v  kaž-
dém týdnu tyto tři odpraco-
vané dny. Pouze v případě, že 
by byl zaměstnán na stanove-
nou (plnou) týdenní pracovní 
dobu a jeho pracovní doba by 
nebyla rozvržena na všechny 
pracovní dny v  týdnu, by se 
zaměstnanec posuzoval, jako 
by v  kalendářním týdnu od-
pracoval 5 pracovních dnů 
(viz §  216 odst.  4 zákoníku 
práce).

ber

Lze vynášet jídlo ze školní jídelny?
Může zaměstnanec nebo cizí strávník ve vlastních 
nosičích vynášet jídlo ze školní jídelny? Případně 
na talíři do jiných prostor školy?

Odborový svaz pracovníků 
školství požádal o  vyjádření 
k této problematice minister-
stvo školství. V  jeho stano-
visku se uvádí:

„Hygienická a  organi-
zační pravidla ve vý-

dejnách stravy na talíře ne-
umožňují souběžný výdej 
stravy do vnesené nádoby 
(hygienické riziko). Tato sku-
tečnost zdržuje výdej stravy 
na talíře (provozní problém). 
Proto je výdej do jídlonosiče 
organizován oddělením vý-
dejního místa, obvykle nejen 
časovým, ale i  prostorovým. 
Pokud tomu tak není, je 

strava vydána standardně na 
talíře a její přendání do jídlo-
nosiče je věcí strávníka, tedy 
mimo prostor výdeje stravy 
na talíře. Pro dlouhodobý od-
nos je lepší zvolit nerez jídlo-
nosič, protože plast se hůře 
udržuje v čistotě a může se tr-
vale zabarvit. Také drží pachy.

Co se týká možnosti vyná-
šení nádobí kuchyně mimo 
prostor školní jídelny, zde zá-
leží na provozovateli, jestli 
vynášení talířů povolí. Pro 
osoby se zdravotní dietou 
neplatí v  této oblasti žádný 
zvláštní režim.“

Vít BERKA

Přehled čerpání zdravotní péče
Jaká je možnost vyzvednutí přehledu čerpaných 
prostředků za péči hrazenou z  prostředků Všeo-
becné zdravotní pojišťovny?

V průběhu prvních měsíců 
roku 2015 shromažďo-

vala VZP všechna data po-
třebná pro vydávání pře-
hledů vykázané péče za celý 
rok 2014. Pojišťovna je po-
vinna na vyžádání vysta-
vit každému pojištěnci je-

denkrát ročně údaje o  služ-
bách hrazených za něj v ob-
dobí posledních 12 mě-
síců. Uvedený přehled za-
hrnuje také regulační po-
platky a  doplatky za léčivé 
přípravky. Přehled je určen 
jak pro informaci pro pojiš-

těnce o skutečně poskytnuté 
péči, tak pro kontrolu mož-
ných nesrovnalostí. Pokud 
klient takovou nesrovnalost 
ve svém přehledu zjistí, měl 
by co nejdříve informovat 
VZP, která se bude situací za-
bývat. Většina nesrovnalostí, 
na které je VZP svými pojiš-
těnci upozorněna, se vysvětlí 
jako administrativní nedo-
patření. VZP provádí kont-

roly ve zdravotnických za-
řízeních běžně a  pojištěnec 
proto nemá důvod se obávat 
reakce ze strany zdravotnic-
kého zařízení. O přehled vy-
kázané péče lze zažádat na 
přepážkách VZP, kde ho pra-
covníci pojišťovny vystaví na 
počkání, lze o  něj zažádat 
také písemně i  prostřednic-
tvím tzv. e-Portálu.

Vít BERKA

FOTO: Stanislav JUGAFOTO: Stanislav JUGA
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Děti ze Sluníčka pomáhají nemocným kamarádům
Společně za záhadami lid-

ského těla, co se děje 
v  lidském organismu při ne-
mocech a  jak pečujeme 
o své zdraví – to byla témata 

školního vzdělávacího pro-
gramu, který probíhal v Ma-
teřské škole Sluníčko Šum-
perk v  předvánočním čase. 
Víme, že i děti v předškolním 
věku by již měly mít základní 
informace o  tom, jak velmi 
důležité je, když jsou zdravé, 
ale i  o tom, že v  jejich ko-
lektivu se mohou objevit 
také děti jiné, odlišné – ne-
mocné. V  souvislosti s  inte-
grací a díky tomuto poznání 

tak dovedou zdravé děti re-
spektovat a přirozeně vnímat 
individuální rozdíly a vytvářet 
si důležité a  významné hod-
noty, které si ponesou do 
dalšího života.

Jedním z pracovišť MŠ Slu-
níčko Šumperk je odloučené 
pracoviště ve Vrchlického 
ulici. A právě na tomto praco-
višti probíhá již 3. rokem in-
tegrace dítěte. Zároveň spo-
lupracujeme se 6. základní 

školou v  Šumperku, a  proto 
jsme společně s  nimi uspo-
řádali velký předvánoční jar-
mark dětských výrobků. Výtě-
žek z  něj poslouží na nákup 
hraček pro děti nemocné, 
které nemůžou být s  námi. 
Jedná se o  děti, které místo 
her a školy musí svůj čas trá-
vit na Hemato-onkologické 
klinice Fakultní nemocnice 
Olomouc.

Jarmila PALOVÁ

Dostanou peníze na rekonstrukce svých škol
Školáci ze tří českých zá-

kladních škol se mohou tě-
šit na barevnější, příjemnější 
a  inspirativnější školní atmo-
sféru. Společnosti Procter & 
Gamble a Penny Market mezi 
ně rozdělí 450  000 korun za 

úspěch v  loňské soutěži. Vy-
hrála Základní škola Vysoké 
Mýto, Knířov, za ní skončily 
Základní škola Vratimov, Da-
tyňská, a Základní škola Soko-
lov, Křižíkova.

Soutěže se zúčastnilo 23 škol 

z celé České republiky. Soutě-
žilo se na stránkách www.po-
mahame-skolam.net, kde pro-
střednictvím kódu z  účtenky 
mohli nakupující hlasovat pro 
jednu ze škol.

Hana PAZDERKOVÁ

Děti z dětských domovů prožily americké Vánoce
Až ráno na Boží hod našly 

dárky pod stromečkem 
děti z  pěti dětských domovů, 
pro které připravilo sdružení 
Duha Zámeček tradiční Du-
hové Vánoce na horách. Le-
tos se totiž imaginárně vypra-
vily až za oceán a prožily ame-
rické Vánoce se Santa Clau-
sem a  krocanem. Netradiční 
štědrodenní večer bez dárků 
vyplnily veselé soutěže s devíti 
soby, které ztvárnili vedoucí.

Organizátoři, kteří se dětem 
z domovů věnují celoročně, pro 
ně připravili pohodový a záro-
veň pestrý program. „Společně 
s dětmi jsme pekli cukroví, vy-
ráběli ozdoby na stromeček 
a  koukali se na pohádky,“ 
upřesnila Ivana Sobolová.

Děti si také díky velkory-
sosti provozovatelů užily Svět 
techniky v Dolních Vítkovicích 
a akvapark v Kravařích. Kromě 
toho si připravily dárečky a ko-

ledy, kterými potěšily seniory 
z  Domova na zámku v  Kyjo-
vicích. Jedním z  vrcholů akce 
bylo pečení 18kilového kro-
cana, na kterém si většina 
z dětí pochutnala poprvé v ži-
votě. „Čekání na Santa Clause 
proto děti ani moc neřešily 
a 25. jim zůstalo více času na 
hraní s dárky, než kdyby si je 
rozbalily na Štědrý den večer,“ 
dodala I. Sobolová.

Vladislav SOBOL

Rok jsme ukončili projektovým dnem
Poslední školní den v  roce 

2015 se v  Základní škole 
Chomutov v Hornické ulici ko-
nal celoškolní projektový den 
pod názvem Cestou necestou. 
Byl jedním z podprojektů pro-
jektu Rozjedeme to na zele-
nou, který je zaměřen na do-
pravní výchovu. V  rámci této 
akce se žáci 9. A  rozhodli, že 
se v hodinách přírodopisu na-
učí pod vedením učitelky Jany 
Eichhornové poskytovat první 
pomoc. Připravovali se více než 
měsíc a na závěr bylo vybráno 
10 nejlepších žáků, aby své vě-
domosti a dovednosti předvedli 
a naučili vše žáky 1. stupně.

Každá dvojice si vzala na sta-
rost jeden ročník a věku žáků 
přizpůsobila svoji prezentaci 
a výklad. Všem žákům 9. roč-
níku se moc líbilo na chvilku si 
vyměnit role a  z  žáků se stát 
učiteli. Nejprve deváťáci vysvět-
lili a ukázali, jak se zachovat při 

nálezu osoby, která potřebuje 
pomoc, jak ji přivolat. Následo-
valy ukázky ošetření odřenin, 
krvácení a  zlomenin. Poté si 
malí žáčci sami vyzkoušeli po-
skytování první pomoci.  Ode-
zva byla skvělá, zazněl i potlesk 
od dětí a pochvala od učitelek 
prvního stupně.

Žáci devátého ročníku ze 
sebe vydali to nejlepší a dou-
fají, že i  mladší spolužáci se 
něčemu přiučili. Peer program 
První pomoc skončil a  my si 
jen můžeme přát, abychom se 
vždy uměli zachovat s  rozva-
hou a správně.

Zdeněk SCHÜCK

Anglie 
za odměnu
Koncem minulého roku za-

čalo naše anglické dob-
rodružství. Třicet sedm žáků 
z naší základní školy a gym-
názia v Jirkově a čtyři učitelky 
angličtiny vyjeli na poznávací 
a výukový pobyt do Londýna.

Žáci, kteří se zúčastnili vý-
jezdu, byli vybráni na zákla-
dě svých výborných studij-
ních výsledků a  celý pobyt 
měli hrazený z  prostředků 
operačního projektu.

Výlet trval téměř sedm 
dní. Prvním překvapením 
bylo posunutí ručiček na ho-
dinách o jednu hodinu smě-
rem dozadu podle green-
wich ského času. Po příjez-
du do Londýna a jeho rych-
lé prohlídce si nás rozebraly 
anglické rodiny. Dva dny po 
sobě probíhala v severní čás-
ti Londýna výuka v anglické 
jazykové škole, kde na závěr 
dostal každý žák absolvent-
ský certifikát. Vedle Londý-
na jsme však viděli i  další 
pamětihodnosti Anglie, na-
příklad Windsor, městečko 
Eton, ateliéry Harryho Potte-
ra, ale i město Brighton. Ne-
zapomněli jsme ani na ná-
kupy. Co je však nejdůleži-
tější, jsou naše zážitky. Na ty 
nikdy nezapomeneme. Vý-
let byl pro naše žáky velkou 
motivací pro další studium 
anglického jazyka.

Jana KAŠŠÁKOVÁ
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Kvalitní tabulové nářadí  
konečně opět na českém trhu!
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Mgr. Radek Vaníček, Bohunická 52, 619 00 Brno 
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Týdeník ŠKOLSTVÍ
je také na Facebooku.
Spojte se s námi, najdete nás jednoduše.

Těšíme se na vaše lajky.

25 2. ZÁŘÍ 2015 XXIII. ROČNÍKTÝ
D

EN
ÍK

1. září
Začal nový školní rok. Do 
mateřských, základních, 
středních a vyšších 
odborných škol chodí letos 
zhruba o 30 tisíc více dětí 
ve srovnání s loňským 
rokem. V základních 
školách bude 882 700 
žáků, z toho prvně svou 
školní docházku zahájilo 
118 000 prvňáčků, 552 700 
žáků navštěvuje 1. stupeň 
základních škol a 330 000 
žáků 2. stupeň. Téměř pět 
set tisíc žáků nastoupilo do 
1. ročníků středních škol.

3. září
Školský výbor poslanecké 
sněmovny projedná 
vládní návrh novely 
zákona, kterým se mění 
zákon č. 563/2004 
Sb., o pedagogických 
pracovnících.

Učitelé nesmějí být nejhůře placení zaměstnanci státní správy ......................3
Rodiče jsme vtáhli do Hry na dopravu ...........................................................5
Rodilí mluvčí - skvělá motivace pro studium jazyků .....................................11

Nový školní rok – nové pohledy na staré problémy
Těsně před zahájením nového školního roku se sešli 
představitelé odborového svazu pracovníků školství 
ze všech regionů na společném jednání, jehož se 
zúčastnila i ministryně školství Kateřina Valachová.

S  nástupem nového ve-
d í i i t t šk l t í

vela školského zákona, do níž 
d řil dit j d t é

učitelů a ostatních pracovníků 
škol, a co je důležité, měly by 
pokrýt i potřeby zvyšujícího se 
počtu žáků v základních a ma-
teřských školách.

Nyní se diskutuje o tom, ja-
ký ů b it l t

tovými stupni. Postupně by se 
tak narovnala platová tabulka, 
která byla po zásazích z let ex-
ministra Josefa Dobeše značně 
deformována.

„Naším záměrem je, aby se 
lé tří t í ýš í b
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V tomto čísle najdete Krátce

Redakce Týdeníku ŠKOLSTVÍ připravila pro řešitele 
projektů, které jsou spolufinancovány Evropským 
sociálním fondem,  placený prostor s výraznou,  
80procentní slevou oproti ceně běžné inzerce.

Neváhejte a kontaktujte nás na mobil: 774 73 94 84, 
e-mail: mullerova@tydenik-skolstvi.cz.
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