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26. ledna

Českomoravský odborový 
svaz pracovníků školství 
uspořádal besedu rodičů 
dětí předškolního věku 
s ministryní školství 
Kateřinou Valachovou na 
téma zavádění povinného 
předškolního ročníku.

26.–28. ledna

V Brně, Ostravě a Olomouci 
proběhla regionální kola 
ankety o nejoblíbenějšího 
učitele Zlatý Ámos.

28. ledna

Žáci základních, středních 
a vyšších odborných 
škol dostanou pololetní 
vysvědčení za školní rok 
2015/2016. Další den 
budou mít jednodenní 
pololetní prázdniny.

Učitelé si mají finančně polepšit i letos .........................................................3
O přijímání dětí mladších tří let do školek se vede vášnivá debata .................4
Přesvědčili jsme se o inkluzi v partnerských školách ......................................7

„Začátky všech věcí jsou nepatrné.“  Marcus Tullius Cicero

Vzdělávání bude muset reagovat na nové výzvy
Čtyři z  deseti mladých lidí se domnívají, že jejich 
práci budou do deseti let vykonávat stroje. Vyplývá 
to z mezinárodního průzkumu, který se uskutečnil 
v  Austrálii, Brazílii, Británii, Číně, Francii, Indii, Ji-
hoafrické republice, Německu a Spojených státech.

Zúčastnilo se ho devět ti-
síc lidí ve věku od 16 do 

25  let. Téměř 80 procent re-
spondentů uvedlo, že se mu-
seli učit novým dovednos-
tem, které ve škole nezíska-
li. Téměř polovina mladých 
pracovníků, kteří se výzkumu 
v devíti zemích světa zúčast-
nili, uvedla, že škola je na vý-
kon jejich povolání nepřipra-
vila. O nedostatku dovednos-
tí se zmiňují zejména mladí li-
dé v Evropě.

Rychlý technologický vý-
voj a hrozba, že roboti a inte-
ligentní systémy budou nako-
nec lepší, podle nich vyžaduje 

soustavné osvojování nových 
dovedností. Takzvaná čtvrtá 
průmyslová revoluce, která za-
hrnuje oblasti, jako je ro-
botika, nanotechno-
logie nebo 3D tis-
kárny, je výzvou, 
která stojí před 
všemi vzdělá-
vacími systé-
my, tedy i před 
tím naším. Sta-
la se i  oficiálním 
tématem letošního 
výročního zasedání Svě-
tového ekonomického fóra, 
na kterém v minulém týdnu ve 
švýcarském Davosu debatova-

ly špičky světového obchodu 
a politiky.

Nové technologie se vyvíje-
jí mnohem rychleji, než se ješ-
tě před deseti lety považova-
lo za možné. Vzdělávací systé-
my ale zůstávají nadále pevně 
spjaty s metodami, které byly 
původně určeny pro předprů-

myslovou zemědělskou 
společnost.

„Musíme pře-
sunout pozor-
nost od uče-
ní se tomu, 
co již víme, 
ke vzdělává-

ní, které bu-
de zkoumat to, 

co se zatím nesta-
lo,“ uvedl v  komentá-

ři k  výsledkům studie, kte-
rou uskutečnila společnost 
ICM Unlimited se sídlem 

v  Londýně, jeden z  jejích 
autorů.

Podle Světového ekonomic-
kého fóra povede využívá-
ní robotů a  umělé inteligen-
ce spolu s  hlubokými změna-
mi na trhu práce v příštích pě-
ti letech v předních vyspělých 
a  rozvíjejících se zemích svě-
ta ke ztrátě 5,1 milionu pra-
covních míst, která nebudou 
nahrazena novými. Dvě tře-
tiny jich zmizí v  administrati-
vě a v kancelářských pozicích, 
protože rutinnější úkoly bu-
dou schopny vykonávat inteli-
gentní stroje. Doplatí na to ví-
ce ženy, které častěji pracují 
v oborech, jako je prodej nebo 
administrativa. Zájem naopak 
poroste o některé kvalifikova-
né pracovníky, jako jsou ana-
lytici dat a  specializovaní ob-
chodní zástupci. čtk
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a inteligentní 

systémy budou 

rychlejší 

a efektivnější.
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V tomto čísle najdete Krátce
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Příprava občanů k obraně vlasti
Vojáci 31. pluku radiač-

ní, chemické a  biologické 
ochrany Liberec učili školá-
ky v  Železném Brodě na Jab-
lonecku, jak se chovat v  kri-
zových situacích. Ukázali jim, 
co dělat při úniku plynu či jiné 
chemické látky a  jak pomoci 

zraněnému kamarádovi. Děti 
si mohly zkusit protichemický 
oblek a masku či otestovat, jak 
těžká je zásoba kyslíku na zá-
dech. Akce organizovaná mi-
nisterstvem obrany je součástí 
projektu POKOS – Příprava ob-
čanů k obraně státu.

Projekt POKOS představilo 
ministerstvo obrany na podzim 
2013. Program má doplnit a za-
traktivnit výuku ve vybraných 
školách, je zaměřen na žáky 
druhého stupně. Postupně by 
se měl rozšířit i pro střední školy 
a také pro veřejnost. čtk

Projekt nepodporujeme
Ministryně školství Kate-
řina Valachová se distan-
covala od materiálů 
vzdělávací kampaně pro zá-
kladní a střední školy, která 
mimo jiné staví žáky do role 
uprchlíků. Projekt připravi-
ly organizace META a Úřad 
vysokého komisaře OSN 
pro uprchlíky. Podle K. Va-
lachové se ministerstvo na 
přípravě těchto materiálů 
nepodílelo a do škol je dis-
tribuovat nebude. čtk

Přírodovědcem.cz
Každý středoškolák, kte-
rý zatouží po studiu na 
Přírodovědecké fakultě Uni-
verzity Karlovy, má ny-
ní možnost najít všechny 
informace přehledně na 
webu Přírodovědcem.cz.
Cílem projektu je i přiblížení 
vědeckých témat talentova-
ným žákům základních škol 
a gymnázií. ma

Vzdělávací hry
Vzdělávací hry a hračky si 
budou moci prohlédnout 
a vyzkoušet ve Zlíně 
návštěvníci výstavy nazvané 
Chytrá hračka aneb 

Škola hrou. K dispozici 
budou smyslové, dřevěné 
a elektronické hračky, 
logické hry, stavebnice, 
pocitový chodníček či obří 
stavebnice. Výstava se 
uskuteční v únoru. čtk

Cesta do Číny
Poslanci ze sněmovního 
výboru pro školství, vědu 
a vzdělávání budou moci 
letos pracovně navštívit 
Čínu. Záměr cesty jim 
dodatečně schválil 
organizační výbor. Výbor 
původně navrhoval cestu do 
Austrálie, ale tu organizační 
výbor neschválil, hlavně 
kvůli vysokým 
nákladům.            čtk

Zápisník

Šk l h di i i

„Letím s tím do ředitelny. Je tady inspekce a chce vidět naprosto všechny papíry!“„Letím s tím do ředitelny. Je tady inspekce a chce vidět naprosto všechny papíry!“
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Čtvrtině projektů hrozí vracení dotací
Čtvrtině z  56 projektů, na 

které se zaměřil Nejvyš-
ší kontrolní úřad, hrozí vra-
cení části nebo celé dotace 
z evropských fondů.

Důvodem je porušení pravi-
del, která musí příjemce dota-
ce dodržovat nejčastěji pět let 
po dokončení projektu. Pří-
kladem je devět regionálních 
center na podporu inkluzivní-
ho vzdělávání, která po ukon-
čení projektu bez náhrady za-
nikla. Problematické je i finan-
cování vědeckých center, kde 
podmínky udržitelnosti nespl-

ní téměř polovina z kontrolo-
vaných projektů.

Centra podpory inkluzivního 
vzdělávání byla zřízena za ví-
ce než 133 milionů korun. Cí-
lem projektu ministerstva škol-
ství bylo ověřit a nastavit pod-
mínky inkluzivního vzdělává-
ní v základních školách. Všech 
devět zřízených center po do-
končení projektu bez náhrady 
zaniklo, čímž příjemce dotace 
porušil podmínku udržitelnos-
ti. Musí proto dotaci vrátit.

Ministerstvo školství se zá-
věry NKÚ nesouhlasí. Ve své 

tiskové zprávě upozornilo, že 
o  zrušení regionálních center 
bylo rozhodnuto prostřednic-
tvím podstatné změny před-
ložené ještě před ukončením 
realizace projektu. „Schvále-
ním této podstatné změny do-
šlo k  ukončení těchto regio-
nálních center, a  tedy ke zru-
šení povinnosti provozovat ta-
to centra v době udržitelnosti. 
Výstupy projektu budou však 
i  nadále využívány školský-
mi poradenskými zařízeními,“ 
uvedl úřad s tím, že NKÚ na to 
upozornil. čtk

Města požadují odklad společného vzdělávání
Inkluze ve školství, tedy začle-

ňování znevýhodněných dětí 
do běžného kolektivu, probíhá 
i dnes bez dostatečné podpory 
státu. V Brně se na tom shod-
li primátorky a primátoři z ce-
lé České republiky, kteří jedna-
li v rámci Komory statutárních 

měst Svazu měst a obcí ČR.
Podle představitelů samo-

správ není reálné, aby se od 
letošního září samosprávy 
v oblasti inkluze řídily vyhláš-
kou z dílny ministerstva škol-
ství. Právní předpis totiž ne-
bere na zřetel připomínky 

magistrátů a radnic, nemá vy-
řešený princip budoucího prů-
běžného financování, dosta-
tek vzdělaných pracovníků 
ani systém jako takový. Proto 
města a obce požadují – stej-
ně jako kraje – odklad zavede-
ní společného vzdělávání. šf
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Opět je tu doba rozpisu rozpočtu regionálního 
školství. Školy netrpělivě čekají, zda dostanou pe-
níze nejen na navýšené tarify, ale také na navýšené 
počty dětí, na nadtarifní složky a posléze i na inklu-
zi. Podle slov ministryně školství  Kateřiny  Valachové 
by tomu tak mělo být.

„Už by se neměla opakovat 
situace, kdy navýšené peníze 
do školství nedoputují k  těm, 
kterým jsou určeny,“ uvedla 
na své tiskové konferenci.

Jak tedy letošní rozpočet 
vypadá. Podle principů nor-
mativního rozpisu rozpočtu 
přímých výdajů regionálního 
školství pro rok 2016, kte-
ré jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách minister-
stva školství, obdržely krajské 
úřady z  ministerstva školství 
85 496 172 tisíc korun. Z této 
částky je na platy určeno cel-
kem 61 961 760 838 korun, 
na odvody 21  985  779  162 
korun a  na ostatní neinves-
tiční výdaje 1  548  632  000 
korun.

Podle ministerstva školství 
jsou letošní normativy ve srov-
nání s loňským rokem navýše-
ny zhruba o sedm procent a li-
mit počtu zaměstnanců je vyš-
ší o 1,3 procenta. Do navýše-
ní se oproti roku 2015 pro-
mítlo: „Plné pokrytí nárůstu 
počtu dětí, žáků, studentů ve 

školním roce 2015/2016 opro-
ti roku 2014/2015, ná-
růst platových tari-
fů od 1. listopa-
du 2014, který 
byl v roce 2015 
řešen rozvo-
jovým progra-
mem, nárůst 
platových tari-
fů od 1.  listopa-
du 2015, snížení 
rozsahu přímé pedago-
gické činnosti u ředitelek ma-
teřských škol a  ředitelů málo-
třídních základních škol, ná-
růst limitu počtu zaměstnan-
ců, zvýšení přídělu do fondu 
kulturních a sociálních potřeb 
o 0,5 procenta, zvýšená pod-
pora společného vzdělávání,“ 
uvádí se na webu ministerstva 
školství.

S penězi na snížené úvazky 
ředitelek mateřských škol a ře-
ditelů málotřídních škol, stej-
ně jako se zavedením společ-
ného vzdělávání, se počítá ale 
až od září 2016. Podle pro-
počtů ministerstva školství bu-

de na snížené úvazky ředitelek 
mateřských škol od září potře-
ba 40 628 tisíc korun, pro ře-
ditele málotřídních škol pak 
13  570 tisíc korun. Na roz-
jezd společného vzdělávání 
(nárůst počtu asistentů peda-
goga, podpůrná opatření…) 

je počítáno s 500 milio-
ny korun. Další pe-

níze pak půjdou 
i  do onivek, 
kde budou vy-
užity na kom-
penzační po-
můcky, ale ta-

ké do nutného 
zvýšení počtu za-

městnanců, které 
s  sebou společné vzdě-

lávání nese. Celkově jsou re-
publikové normativy v  roce 

2016 oproti roku 2015 zvýše-
ny takto: 

Podle údajů minister-
stva školství bylo pro letoš-

ní rok normativně pro re-
gionální školství rozepsáno 
98,8 procenta celkových zdro-
jů. Rozpočtová rezerva ve výši 
0,17 procenta výdajů regionál-
ního školství pak bude využita 
na pokrytí nenadálých výdajů 
regionálního školství, případně 
i  k  dofinancování dotací sou-
kromého a církevního školství.

Krajské úřady by při se-
stavování svých normativních 
rozpočtů měly zohledňovat 
stejné principy jako minister-
stvo školství. Své rozpočty mají 
školám podle doporučení mi-
nisterstva zaslat nejpozději do 
21. března. V případě, že ško-
la se svým rozpočtem nebude 
„spokojena“, bude následo-
vat dohodovací řízení tak, ja-
ko je tomu každý rok. Ukonče-

no by mělo být 15. dubna. Pe-
níze na účty budou školy i na-
dále dostávat v dvouměsíčních 
intervalech. Olga ŠEDIVÁ

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ

Od 1. ledna 2016 

posíláme do škol na 

asistenty pedagoga 

do mzdové oblasti 

0,5 miliardy korun.
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Učitelé si mají finančně polepšit i letos. Bude tomu skutečně tak?

 
Věková 

kategorie
 

NIV
CELKEM
Kč/žáka

MP celkem
vč. odvodů

Kč/žáka

ONIV
celkem
Kč/žáka

Zam.
 Z./1000 ž.

3–5 let 2 845 2 836 9 1,646
6–14 let 3 499 3 479 20 1,670

15–18 let 4 039 4 019 20 1,862
19–21 let 3 458 3 445 13 1,646

KZÚV 16 621 16 621 0 8,940

ZDROJ: MŠMT
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Příspěvek z FKSP je určen i pro seniory
Na své republikové volební konferenci se sešla 
také sekce seniorů při školských odborech. Zprá-
vu o činnosti sekce podala její předsedkyně Marie 
Návratová.

„Do května 2015 nám 
ubylo 368 členů, tak-

že nyní náš republikový vý-
bor zastupuje 3 921 členů. Za 
uplynulé čtyři roky jsme byli 
velmi aktivní. Jednalo se o vy-
užívání FKSP pro seniory, stra-
vování seniorů ve školních jí-
delnách, výši a  valorizaci dů-
chodů, proběhly přednášky 
z oblasti bezpečnosti seniorů, 
zdravotnictví a  využití volné-

ho času. Většina oblastních 
organizačních jednotek pro 
své členy organizovala kultur-
ní a  sportovní akce, výlety za 
poznáním, přednášky, bese-
dy a exkurze. Celkem se těch-
to akcí uskutečnilo více jak 
700. V šesti krajích se 160 čle-
nek zapojilo do akce Počteníč-
ko s babičkou, které docházejí 
pravidelně číst a hrát si s dět-
mi do nemocnic. Pro příští vo-

lební období jsme si vytyči-
li sedm zásadních úkolů: Spo-
lupracovat s krajskými organi-
začními jednotkami, přenášet 
požadavky seniorů na odbo-
rovou konfederaci i  Radu se-
niorů ČR (valorizace důchodů, 
doprava, vzdělání), navázat 
úzkou spolupráci se sociálními 
službami jednotlivých měst 
a obcí, zabezpečit pro seniory 
možnost bezplatných práv-
ních porad, obracet se na po-
slance a senátory s požadavky 
seniorů, důsledně prosazovat, 
aby školští senioři mohli vyu-
žívat FKSP na svých bývalých 

pracovištích a  aktivizovat se-
niory pro práci v  odborech,“ 
vypočetla aktivity seniorů M. 
Návratová.

Místopředsedkyně školských 
odborů Markéta Seidlová účast-
níkům konference sdělila, že ne-
ní možné seniorům upírat pří-
spěvek z  FKSP, ten je vždy pro 
všechny. Není možné říci, že ně-
co se seniorům poskytne a něco 
ne. Jediné, co je legální, je sta-
novit, že současní zaměstnanci 
budou čerpat FKSP v určité výši 
a bývalí zaměstnanci v určité sní-
žené výši.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

O přijímání dětí mladších tří let se vede vášnivá debata
Kromě toho, že republiková konference sekce 
předškolní výchovy školských odborů zvolila nové 
vedení sekce, se na svém jednání 20. ledna zabývala 
aktuál ními problémy mateřských škol.

Nejprve předsedkyně sekce 
Eva Soukalová zhodnotila 

předchozí čtyři roky práce.
„Podařilo se nám soustavnou 

prací zamezit přeřazování uči-
telek z  deváté do osmé plato-
vé třídy, na všech úrovních jsme 
dávali své připomínky k  dět-
ským skupinám, připomínko-
vali jsme Strategii 2020 i  Čes-
ké školství – co chceme, vyja-
dřovali jsme se k návrhu refor-
my financování regionál-
ního školství a  rozši-
řovali potřebné in-
formace všem na-
šim členkám,“ 
konstatovala Eva 
Soukalová a  pro 
další období sta-
novila tyto cíle: „Bu-
deme i  nadále prosazo-
vat snižování vysokého počtu 
dětí ve třídách, zejména také 
v  souvislosti s  problematikou 
dětí mladších tří let. K přijímání 
těchto dětí je třeba zajistit po-
třebnou legislativu. Dále je tře-
ba vyjasnit postavení vedoucích 
učitelek, zabývat se problemati-
kou spojenou se zajištěním po-

vinného předškolního ročníku 
v mateřských školách. Čeká nás 
i kontroverzní zavádění vysoko-
školského vzdělání pro učitelky 
mateřských škol a zejména sna-
ha o zvýšení finančního oceně-
ní učitelek.“

Na konferenci vystoupila Ire-
na Borkovcová, ředitelka Jiho-
moravského inspektorátu ČŠI, 
která podala zprávu o  inspekč-
ní činnosti v mateřských školách 

za uplynulý rok. Pozitivně 
zhodnotila, že je plně 

zajištěno bezplatné 
vzdělávání před-
školních dětí, mír-
ný pokles počtu 
odkladů školní 

docházky i  pokles 
odmítnutých žádos-

tí o přijetí dětí. Vyzdvih-
la velmi dobré materiální pod-
mínky mateřských škol, přízni-
vé klima ve třídách i  přirozené 
začlenění dětí s SVP díky efek-
tivním vyrovnávacím a podpůr-
ným opatřením. Na druhé stra-
ně za negativa zpráva ČŠI po-
važuje vysoký průměrný počet 
dětí ve třídách, který nevytváří 

vhodné podmínky pro jejich in-
dividuální vzdělávání.

O povinném předškolním roč-
níku v mateřské škole a přijímá-
ní dětí mladších tří let hovořil na 
setkání odborářů náměstek mi-
nistryně školství Jaroslav Fidr-
muc. „Předpokládáme zavedení 
povinného předškolního ročníku 
od 1. 9. 2017, přičemž mateřské 
školy budou přijímat přednostně 
děti ze spádové oblasti (tyto ob-
lasti budou určeny). Zároveň se 
zavede povinnost informovat ře-
ditele spádové školky o přijetí dí-
těte jinam.

Zápis do mateřských škol bu-
de probíhat od 15. do 31. květ-
na,“ řekl Fidrmuc.

O přijímání dětí mladších 
tří let proběhla vášnivá disku-
ze. V  této souvislosti bude tře-
ba zejména stanovit nově počty 
dětí ve skupinách, navýšit po-
čty pedagogů a zajistit bezpeč-
nost dětí.

Volební konference na dal-
ší období zvolila za předsedkyni 
sekce opět Evu Soukalovou a za 
její místopředsedkyni Alexandru 
Hochmajerovou.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Zápisy do prvních tříd letos naposledy v lednu, napříště v dubnu
Letos naposledy jdou předškoláci k  zápisům do 
první třídy v termínu od poloviny ledna. Od příští-
ho roku ministerstvo školství zápisy posunulo na 
termín 1. až 30. dubna. V  tom asi nikdo problém 
 nevidí, naopak pár týdnů navíc se může příznivě 
projevit ve zralosti zapisovaných dětí.

Díky tomuto kroku by moh-
lo postupně ubývat odkla-

dů školní docházky, které kaž-
doročně uplatní rodiče zhruba 
pětiny předškoláků. Již v  loň-
ském roce se podle zprávy ČŠI 
ukázalo, že odkladů mírně uby-
lo, a bylo by žádoucí, aby tento 
trend pokračoval.

K zápisu do první třídy musejí 
letos jít všechny děti narozené od 
1. září 2009 do 31. srpna 2010. 
Podle odhadu ministerstva škol-
ství by jich mělo být zhruba 146 
tisíc, což je přibližně o dva tisíce 
méně než loni. Znovu se musejí 
na vybrané škole zapsat také dě-
ti, které loni dostaly odklad. Po-
kud mají rodiče zájem a  dopo-
ručí to školské poradenské zaří-
zení, je možné zapsat také dítě, 
které bude první školní den ješ-
tě pětileté.

O konkrétním termínu a  for-
mě zápisu rozhodují ředite-
lé škol. Zatímco někde probíhá 
zápis prvňáků formou hry s po-
hádkovými postavami a různými 
atrakcemi, na něž děti pak celý 
život rády vzpomínají, jinde jde 
o regulérní přijímací řízení. Prá-
vě proto, aby se forma zápisů 
sjednotila, vydalo ministerstvo 
školství v  roce 2014 doporuče-
ní o jeho podobě a také obsáh-
lé desatero dovedností, které by 
měl budoucí prvňáček zvládat.

Stejně tak jako loni mají ně-
které školy problém s uspokoje-
ním poptávky i  spádových dětí, 
jde zejména o děti z obcí v okolí 
Prahy, ale i o vyhlášené základní 
školy ve větších městech. Pokud 
je kapacita školy nedostateč-
ná i pro děti ze spádové oblasti, 
doporučuje veřejná ochránkyně 
práv Anna Šabatová, aby rozho-
doval los. Její doporučení k  for-
mě zápisů pro ředitele škol a ro-
diče, které v těchto dnech zveřej-
nila, je však obsáhlejší. „S nove-
lou školského zákona, která po-
siluje individuální přístup k  dě-
tem se speciálními vzdělávacími 
potřebami, se předpokládá vyš-

ší účast těchto dětí na vzdělává-
ní ve spádových školách. Někte-
ré školy by tomu mohly bránit 
nastavením podmínek přijetí,“ 
říká se v  jejím stanovisku, které 
shrnuje, jaká kritéria výběru jsou 
v  souladu se zákonem. Vyluču-
je například upřednostňování 
na základě testování školní zra-
losti či dalších znalostních a do-
vednostních zkoušek. Ro-
diče škole podle ní ta-
ké nemusejí sdělo-
vat občanství je-
jich dítěte, do-
konce ani nemu-
sí dítě k  zápisu 
přivést.

Těžko říci, jestli 
ředitelé škol dopo-
ručení ombudsmanky 
bezpodmínečně přijmou. 
K tomu, aby se na všechny při-
hlášené děti ve škole místo na-
šlo, dělají, co se jim dříve osvěd-
čilo. Některé plzeňské školy na-
příklad letos zvolily cestu jakési 
virtuální fronty při elektronické 
registraci. Stejně tak rezervač-

ní on-line systém nabídly ško-
ly ve Frýdlantu. Rodiče se k zá-
pisu mohli přihlásit na určitou 
hodinu, aby nemuseli s  dětmi 
 stát nedůstojné fronty. Většina 

škol má na svých internetových 
stránkách informace, jaká jsou 

kritéria a  možnosti přijetí 
do první třídy, což je 

dobré prostudovat, 
aby rodiče nebra-
li dítě do školy, 
kam nemá šan-
ci se dostat. Jak 
se asi musí cítit 

dítě, které přijde 
k  zápisu do školy, 

kam se těší, a potom 
mu rodiče musí vysvětlit, 

že ho tam nechtějí?
Stále platí, že školy přijíma-

jí přednostně děti, které mají tr-
valé bydliště ve spádové oblasti. 
Jenže co když se spádová ško-
la rodičům nelíbí nebo se jim 
z  různých důvodů nehodí za-

psat dítě právě tam? Pak je nej-
jednodušší cestou přehlásit dí-
těti trvalé bydliště na adresu, 
odkud do školy spádově patří. 
Děje se tak v poslední době vel-

mi často, známé jsou tím napří-
klad pražské školy a také každo-
ročně zmiňované liberecké ško-
ly Husova a Lesní. Do posledně 
jmenované školy se letos hlásí 
okolo stovky dětí, z čehož je 76 
spádových, ale přijmout mohou 
jen 56 dětí. Některé spádové 
děti jsou ty účelově přehlášené, 
a  tak hrozí, že kvůli nim nebu-
de ve škole místo pro žáky, kte-
ří v oblasti skutečně bydlí. Tak-
že asi opravdu přijde na řadu lo-
sování. V Českých Budějovicích 
s tímto řešením počítají. (Liberec 
má přitom 20 základních škol, 
jejichž kapacita pro první třídy 
o 50 míst přesahuje skutečnou 
potřebu.)

Vzhledem k  tomu, že od le-
toška budoucích prvňáků za-

čalo ubývat, možná se v  příš-
tích letech problémy s  nedo-
statečnou kapacitou škol vyře-
ší přirozeně.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Odhad počtu dětí, které půjdou letos k zápisu, podle krajů: 
Věk k 1. září 2016  5letí  6letí  7letí a starší  celkem
ČR celkem  1 500  120 000  24 500  146 000
Praha  190  14 570  2 890  17 650
Středočeský  210  17 030  3 460  20 700
Jihočeský  90  7 120  1 470  8 680
Plzeňský  80  6 410  1 320  7 810
Karlovarský  40  3 320  690  4 050
Ústecký  120  9 470  1 980  11 570
Liberecký  60  5 190  1 070  6 320
Královéhradecký  80  6 130  1 270  7 480
Pardubický  70  5 770  1 160  7 000
Vysočina  70  5 400  1 110  6 580
Jihomoravský  170  13 230  2 680  16 080
Olomoucký  90  7 050  1 450  8 590
Zlínský  80  6 180  1 260  7 520
Moravskoslezský  150  13 130  2 690  15 970

Pramen: MŠMT
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Uzavírání pracovního poměru na dobu určitou
Byla již publikována změna zákona o  pedago-
gických pracovnících upravující uzavírání pracov-
ního poměru na dobu určitou s  pedagogickým 
pracovníkem?

Ve Sbírce zákonů ČR, 
částce 161, rozeslané 

dne 28. prosince 2015 je pu-
blikován zákon č.  379/2015 
Sb., kterým se mění zákon 
č. 563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících. Do zákona 
byl vložen nový §  23a, který 
upravuje pracovní poměr na 
dobu určitou pedagogického 
pracovníka, v tomto znění:

„Na pracovní poměr na 
dobu určitou pedagogického 
pracovníka se vztahuje záko-
ník práce, nestanoví-li tento 
zákon jinak.

Doba trvání pracovního po-
měru na dobu určitou peda-

gogického pracovníka mezi 
týmiž smluvními stranami činí 
nejméně 12 měsíců a  může 
být ode dne vzniku prvního 
pracovního poměru 
opakována nejvýše 
dvakrát.

Celková doba 
trvání pracov-
ního poměru na 
dobu určitou pe-
dagogického pra-
covníka mezi tý-
miž smluvními stranami 
nesmí přesáhnout ode dne 
vzniku prvního pracovního po-
měru 3 roky.

Ustanovení odstavce 2 se 

nevztahuje na případy, kdy 
byla doba trvání pracov-
ního poměru na dobu urči-
tou sjednána s pedagogickým 
pracovníkem

a) jako náhrada za dočasně 
nepřítomného pedagogic-
kého pracovníka na dobu pře-

kážek v  práci na straně to-
hoto pracovníka nebo

b) který nespl-
ňuje předpoklad 
odborné kvalifi-
kace podle § 22 
odst. 7.

Sjedná-li za-
městnavatel s pe-

dagogickým pra-
covníkem dobu trvání 

pracovního poměru na dobu 
určitou v  rozporu s  odstavci 
2 a  4 a  oznámil-li pedago-
gický pracovník před uplynu-
tím sjednané doby písemně 
zaměstnavateli, že trvá na 
tom, aby ho dále zaměstnával, 
platí, že se jedná o  pracovní 
poměr na dobu neurčitou. Ná-
vrh na určení, zda byly splněny 
podmínky uvedené v  odstav-
cích 2 až 4, mohou zaměstna-
vatel i pedagogický pracovník 
uplatnit u  soudu nejpozději 
do 2 měsíců ode dne, kdy měl 
pracovní poměr skončit uply-
nutím sjednané doby.“

Novela zákona č. 563/2004 
Sb. nabyla účinnosti patnác-
tým dnem po jeho vyhlášení, 
to je dnem 12. ledna 2016.

Vít BERKA

Změny 
smlouvy
Pracovní smlouva 
musí být uzavřena 
písemně. Jakou for-
mou mají být prová-
děny její změny?

V §  34 odst.  4 záko-
níku práce ve znění plat-
ném do 31. 12. 2013 
bylo uvedeno, že „pra-
covní smlouva musí být 
uzavřena písemně; totéž 
platí o  změně pracovní 
smlouvy a  o  odstoupení 
od ní.“ V  novelizovaném 
zákoníku práce, který na-
byl účinnosti dnem 1.  1. 
2014, bylo dosavadní 
ustanovení §  34 odst.  4 
přeneseno do ustano-
vení §  34 odst.  2, kde 
se však již jen stanoví, že 
„pracovní smlouva musí 
být uzavřena písemně“. 
O  formě změn pracovní 
smlouvy se zákoník práce 
ve znění novely již ne-
zmiňuje. Proto je nutno 
podle principu subsidia-
rity vycházet z  ustano-
vení § 564 nového občan-
ského zákoníku, dle kte-
rého, vyžaduje-li zákon 
pro právní jednání určitou 
formu, lze obsah práv-
ního jednání změnit pro-
jevem vůle v  téže nebo 
přísnější formě. Z  platné 
právní úpravy tedy vy-
plývá, že i  každá změna 
pracovní smlouvy musí 
být provedena písemně.

Vít BERKA

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Platí nová vyhláška o cestovních náhradách
Dnem 1. ledna 2016 nabyla účinnosti vyhláška 
č. 385/2015 Sb., o změně sazby základní náhrady za 
používání silničních motorových vozidel a stravné-
ho a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot 
pro účely poskytování cestovních náhrad.

Ve vyhlášce se stanoví (dále 
jsou uvedena jen ustano-

vení týkající se příspěvkových 
organizací):

§ 1 – Sazba základní ná-
hrady za používání silnič-
ních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 
jeden km jízdy podle §  157 
odst.  4 zákoníku práce činí 

nejméně u
a) jednostopých vozidel 

a tříkolek 1,00 Kč,
b) osobních silničních moto-

rových vozidel 3,80 Kč.
Stravné – § 3
Za každý kalendářní den 

pracovní cesty přísluší zaměst-
nanci stravné podle §  176 
odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 70  Kč až 83  Kč, trvá-li 
pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 106  Kč až 127  Kč, trvá-
-li pracovní cesta déle než 12 
hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 166 Kč až 198 Kč, trvá-li 
pracovní cesta déle než 18 h.

§ 4 – Průměrná cena po-
honných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr 
pohonné hmoty podle §  158 
odst.  3 věty třetí zákoníku 
práce činí

a) 29,70 Kč u benzinu auto-
mobilového 95 oktanů,

b) 33,00 Kč u benzinu auto-

mobilového 98 oktanů,
c) 29,50  Kč u  motorové 

nafty.
§ 5 – Zrušovací ustanovení
Vyhláška č.  328/2014 Sb., 

o  změně sazby základní ná-
hrady za používání silničních 
motorových vozidel a  strav-
ného a o stanovení průměrné 
ceny pohonných hmot pro 
účely poskytování cestovních 
náhrad, se zrušuje.

Vít BERKA
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Přesvědčili jsme se o inkluzi v partnerských školách
Naše Základní a mateřská škola Přerov, Malá Dláž-
ka, získala v rámci programu COMENIUS grant na 
vypracovaný projekt HEALTHY HABITS. Naším cí-
lem bylo rozvíjení a zvyšování sebevědomí u žáků, 
vytváření zdravých návyků v rámci aktivit, které se 
konaly na hřišti nebo v přírodě.

Cílem celého projektu by-
lo vytvoření DVD, které 

společně zpracují učitelé a žá-
ci z  partnerských škol z  An-
glie (Newcastle), Španělska 
(Denia), Německa (Freiburg), 
Dánska (Fredensborg), Finska 
(Järvenpää) a České republiky 
(Přerov).

Velkou část projektu jsme 
strávili v  přírodě překo-
náváním překá-
žek. Hráli jsme 
hry na zvyšo-
vání odolnos-
ti, odhadování 
svých sil, měření 
vzdálenosti. Vše by-
lo rozlišeno podle stup-
ně postižení žáků. Nejví-
ce zaujala aktivita při ná-
vštěvě Dánska, kde jsme 
se snažili chytat v moři ry-
by. Navštívili jsme speciální tří-

dy v rámci základní školy, třídy 
se žáky, kteří byli integrováni, 
a  tak jsme se prakticky moh-
li přesvědčit o  inkluzi ve škol-
ství partnerských států. Také 
jsme se seznámili s  výukový-
mi a  vzdělávacími aktivitami, 
které napomáhají odbourávat 
stres u  postižených žáků. Žá-
ci si mohli vybrat z různých ak-

tivit, například masáže, jó-
gu, frisbee.

Během poby-
tu se učitelé a žá-
ci zúčastnili široké-
ho spektra aktivit, 

které se týkaly zdra-
vého životního stylu. 

Navštívili jsme dům ve 
větvích, prozkoumáva-
li jsme jedovatou zahra-
du, vařili zdravou snída-
ni. Vše jsme fotili a  vy-

tvořili animace ve školním hu-

debním klubu. Součástí set-
kání bylo také přivítání účast-
níků vedením škol a zastupite-
lů partnerských měst. Na set-
kání ve Španělsku jsme připra-
vovali zdravá jídla z domácích 
surovin. Navštívili jsme farmář-
ský trh, kde byly suroviny pou-
ze od farmářů. Ve škole jsme 
připravovali tradiční španělská 
jídla tapas a paella. Velmi zají-
mavý byl sběr mandarinek na 
mandarinkovém poli a přípra-
va pravého mandarinkového 

džusu. Žáci společně zpraco-
vali dotazník o jídle.

Celý projekt končil v  Dán-
sku, kde žáci představovali při-
pravená videa svých spolužá-
ků o  zdravém životním stylu. 
Na závěrečném setkání jsme 
vytvořili ze získaných mate-
riálů DVD, které obdržela kaž-
dá škola. Součástí ukončení 
projektu byla evaluace, která 
dopadla velmi dobře pro dal-
ší plánování nových projektů.

Jana ČERNÁ

Všichni jsme jen lidé na jedné lodi
Jsme na jedné lodi – takto znělo téma letošního 
Týdne globálního rozvojového vzdělávání, kterého 
se naše Základní škola a Mateřská škola Jindřichov 
v okrese Bruntál zúčastnila díky zapojení do mezi-
národního projektu Global schools.

Námětem našeho jedno-
denního projektu by-

li uprchlíci – záležitost, o kte-
ré všichni alespoň něco má-
lo slyšeli. Nechtěli jsme dě-
tem vštěpovat, zda  jsou upr-
chlíci dobří, či špatní, nechtě-
li jsme posuzovat, zda zna-
menají nějaké nebezpečí, ne-
bo ne. Chtěli jsme díky pro-
jektu dětem představit ze-
mě, ze kterých uprchlíci utí-
kají, a  nastínit důvody, kte-
ré pro emigraci mají. Zhléd-
li jsme dva filmy o problema-
tice emigrace, psali jsme do-
pis jedné z postav těchto fil-

mů metodou volného psaní. 

Četli jsme příběhy různých 
uprchlíků z  různých období 
dějin a snažili jsme se vyvodit 
z  textu důvod jejich útěku. 
Pak jsme prezentovali plakáty 
o jednotlivých státech, poku-
sili jsme se formou brainstor-

mingu zjistit, co považujeme 
za věci nezbytné pro život. 
Pokusili jsme se vybrat pět vě-
cí, které bychom si vzali s se-
bou, kdybychom měli náhle 
a  na neurčitou dobu opustit 
svůj domov. Celý den završila 
společná výtvarná tvorba vel-
kého plakátu lodi s lidmi růz-
ných národností, na jehož vý-
robě se podílely úplně všech-
ny děti.

Děti po celou dobu vyjad-
řovaly své názory a  myšlen-
ky, projevovaly empatii, pta-
ly se na věci, které je zajíma-
ly nebo jim nebyly jasné. Vy-
tvářely si tak vlastní pohled na 
věc, vlastní názor na toto kon-
troverzní téma. A  pochopily 
nejdůležitější věc: Všichni jsme 
jen lidé na jedné lodi.

Alena GROSSOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady
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Souhlas zaměstnanců s kontrolou osobních údajů
Inspektor práce provádějící kontrolu dodržování 
právních předpisů je oprávněn požadovat na kon-
trolovaných osobách předložení potřebných dokla-
dů. Je nutný souhlas zaměstnanců s  předložením 
jejich osobních údajů?

V § 7 odst. 1 písm. e) záko-
na č. 251/2005 Sb., o  in-

spekci práce, se stanoví, že in-
spektor je oprávněn požado-
vat na kontrolovaných oso-
bách, aby v určených lhůtách 
předložily originální doklady, 
popřípadě tyto doklady úřed-
ně ověřené a další písemnosti, 
záznamy dat na paměťových 
médiích prostředků výpočetní 
techniky, jejich výpisy a  zdro-
jové kódy programů, vzorky 
materiálů, látek nebo výrobků 

(dále jen „doklady“) potřebné 
ke kontrole.

Předložení uvedených do-
kladů nemůže zaměstnavatel 
coby kontrolovaná oso-
ba podmiňovat sou-
hlasem za-
městnan-

ců, jejichž osobní údaje jsou 
v těchto dokladech obsaženy. 
Podle ustanovení §  5 odst.  2 

písm.  a) záko-
na č.  101/2000 
Sb., o  ochra-
ně osobních 
údajů, může 

sp rávce 

zpracovávat osobní údaje bez 
souhlasu subjektu údajů, jestli-
že provádí zpracování nezbyt-
né pro dodržení své právní po-
vinnosti. Tato povinnost je pro 
orgány inspekce práce založe-
na v zákoně č. 251/2005 Sb., 
a  to jako povinnost inspekto-
rů zjistit při kontrole skuteč-
ný stav věci a kontrolní zjištění 
prokázat doklady. Při požado-
vání příslušných dokladů musí 
jít skutečně o doklady potřeb-
né, tedy doklady vztahující se 

k předmětu kontroly.

Odpovědnost zaměstnavatele za odložené věci
Jak zákoník práce upravuje odpovědnost zaměst-
navatele za odložené věci patřící zaměstnanci, kte-
ré zaměstnanec do práce obvykle nosí?

Úpravu tohoto druhu odpo-
vědnosti obsahuje §  267 

a  268 zákoníku práce. Podle 
ustanovení § 267 je zaměstna-
vatel povinen uhradit zaměst-
nanci škodu na věcech, kte-
ré se obvykle nosí do práce 
a  které si zaměstnanec odlo-

žil při plnění pracovních úkolů 
nebo v přímé souvislosti s ním 
na místě k tomu určeném ne-
bo obvyklém. Právo na náhra-
du škody se promlčí, jestliže je-
jí vznik neohlásí zaměstnanec 
zaměstnavateli bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 15 dnů 

ode dne, kdy se o škodě dozvě-
děl. V § 268 odst. 2 a 3 zákoní-
ku práce se pak stanoví:

„Škodu na věcech, které za-
městnanec obvykle do práce 
nenosí a  které zaměstnavatel 
nepřevzal do zvláštní úschovy, 
je zaměstnavatel zaměstnan-
ci povinen nahradit do částky 
10 000 Kč. Jestliže se zjistí, že 
škodu na těchto věcech způ-
sobil jiný zaměstnanec, nebo 

došlo-li ke škodě na věci, kte-
rou zaměstnavatel převzal do 
zvláštní úschovy, je zaměst-
navatel povinen nahradit za-
městnanci škodu v plné výši.

Právo na náhradu škody 
podle odstavce 2 se promlčí, 
jestliže její vznik neohlásí za-
městnanec zaměstnavateli bez 
zbytečného odkladu, nejpoz-
ději do 15 dnů ode dne, kdy 
se o škodě dozvěděl.“

p
ožení potřebných dokla-
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hlasem za-
městnan-
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písm.  a) záko-
na č.  101/2000 
Sb., o  ochra-
ně osobních 
údajů, může

sp rávce

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Nakonec jsme si porozuměli
„Jdeš na oběd?“ ptá se 

Turová svého kolegy. 
V jídelně je docela živo. „Řek-
nu ti, co se mi včera přiho-
dilo,“ pousměje se Hromád-
ka, když se asi posté podívá 
na velkou barevnou fotografii 
na stěně. Přívětivě se z ní tvá-
ří člověk, který se dlouhá léta 
pohyboval po boku preziden-
ta Havla. Dnes jej vnímáme ja-
ko úspěšného učitele a  pro-
pagátora etikety.

„Včera jsem mu už musel 
napsat,“ tajemně začíná vy-
právět češtinář svůj čerstvý pří-
běh. „Vpodvečer jsem se za-
poslouchal do jeho rozhlaso-
vé poznámky. Tentokrát v  ní 
předestřel téma školství a vý-
chovy dnešní mládeže. V roz-

hovoru s jednou učitelkou vr-
šil optimistické myšlenky, jež 
měly rozptýlit její beznaděj 
a  chmury. V závěru ji přátel-
sky povzbudil: ,Vydr-
žet, paní učitel-
ko, vydržet!‘ a já 
jsem nevydr-
žel a hned sedl 
k počítači.“

„Co jsi mu 
napsal?“ dych-
tivě se nadechne 
Turová. „Nic jiného 
než to, co každý den 
prožíváme ve třídách. Napě-
tí, obavy, stres. A  ještě jsem 
ho vybídl, aby si zkusil tře-
ba jeden týden učit v  dneš-
ní škole.“ Do hodiny mi v po-
čítači přistála jeho zdvoři-

lá odpověď. – Vy jste mi ale 
dal! Chápu vaše rozhořčení. 
Já jsem učil v  době, kdy re-
spekt vůči škole a  vůči uči-

telům (nejen u  žáků, 
ale i rodičů) byl sa-

mozřejmostí, Vy 
máte roli pod-
statně obtíž-
nější, chápu – 
zněla jeho prv-
ní věta. Pak mi 

ale trochu vyči-
nil, že situaci vidím 

příliš černě,“ spořá-
dá Hromádka poslední kned-
lík s rajskou omáčkou. „To je 
všechno?“ protáhne obličej 
Turová.

„Napsal jsem mu noč-
ní mail, v  němž jsem znovu 

 trval na potřebě pravdivěji se-
znamovat veřejnost s  neutě-
šenou situací ve školství. Ve 
dvou řádcích jsem připojil pi-
kantní příhodu, kterou jsem 
prožil s  jedním žákem mi-
nulý týden,“ pomalu uzaví-
rá svou noční koresponden-
ci češtinář. „Neříkej, že ještě 
zareagoval,“ napíná společ-
ný děj Turová. „Jednou větou, 
ale ta stála za to. – Proboha! 
Pak vás obdivuji, že máte sí-
lu a trpělivost v téhle džungli 
před tabulí působit – a násle-
dovaly tři tečky. Ani nevíš, ja-
kou jsem měl radost, že jsme 
si nakonec porozuměli,“ vi-
ditelně pookřeje Hromádka 
a opouští jídelnu.

Roman KANTOR
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Žáci čtvrtých ročníků vstoupili do řad maturantů
První pololetí školního roku 

uzavřeli žáci a učitelé Střed-
ní školy železniční, technic-
ké a služeb v Šumperku doce-

la nápaditě. Svátečně oblečeni 
a slavnostně naladěni se vyda-
li do místního divadla, aby se 
ujali představení ve vlastní re-

žii s  názvem Školní společen-
ský ples.

Divadelní prostory jim na-
bídly příjemnou kulisu k  to-

mu, aby bu-
doucí ob-
chodníci, stro-
jaři a  stava-
ři oficiálně 
vstoupili do 
řad maturan-
tů. K tomu jim 
posloužily při-
tažlivě blyštící 
se šerpy s ná-
pisem Matu-
rant 2016, ji-

miž je dekorovaly jejich tříd-
ní učitelky. Důvod k oslavě se 
nabízel. Hudba zvesela hrá-
la. Tančil, kdo chtěl a  uměl. 
Vzpomínalo se. Úspěch sklidi-
la bohatá tombola, která při-
nesla výherní radost několi-
ka desítkám přítomných žá-
ků, učitelů, rodičů a  kama-
rádů. V hloučcích ještě dlou-
ho diskutovali, až do hluboké 
noci. Ples se jim vydařil. Ma-
turanti převzali na svá bedra 
nejen slušivé šerpy, ale zejmé-
na zjevnou tíhu odpovědnos-
ti za výsledky blížící se zkouš-
 ky dospělosti. Stanislav JUGA

Nejlepší jsou žáci z havířovské základní školy
Poskládat z  obratlů páteř 

člověka, sestrojit funkční 
sekundové kyvadlo nebo spočí-
tat spotřebu elektřiny vánoční-
ho stromečku. S těmito a další-
mi devíti úkoly zaměřenými na 
praktické poznávání přírodních 
věd se nejlépe poprali žáci de-
vátých tříd z havířovské Základ-
ní školy Gorkého. V  soutěži 
GYMKOM aneb Tříkrálová ces-

ta za přírodními vědami pořá-
dané Gymnáziem Komenské-
ho v  Havířově porazili dalších 
deset soutěžních týmů.

Uznání sklidila také trojice 
dívek ze Základní školy Na Ná-
břeží. Dívčí trio dokázalo jako 
jediné ze soutěžních týmů po-
rovnat příkon osvětlení vánoč-
ních stromů před brněnskou 
a ostravskou radnicí nebo spo-

čítat, kolik stojí rodinu nasví-
cení stromečku klasickým vá-
nočním řetězem.

Soutěž GYMKOM uspořá-
dalo havířovské gymnázium 
podruhé s cílem ukázat devá-
ťákům atmosféru jejich školy. 
A také to, že přírodní vědy, na 
které se gymnázium speciali-
zuje, zdaleka nejsou jen nud-
nou teorií. Vladislav SOBOL

100 her 
pro děti 
do tří let
KATHARINA 
BÄCKER-BRAUN

Malé děti pomocí her po-
znávají svět, rozvíjejí své 
smysly a učí se základním 
dovednostem. Autorka 
v  této knize z  naklada-
telství Portál představuje 
sto her, které jsou určeny 
pro děti do tří let. A pro-
tože se zaměřuje přede-
vším na práci v  dětských 
skupinách, jeslích či ma-
teřských školách, je kniha 
vhodná především pro 
ně. Hry nepotřebují slo-
žité materiály ani dlouhou 
přípravu. Vždy je u  nich 
uvedeno, co u dětí rozví-
její a procvičují.

Znáte je?

Jémine domine, masopust pomine v Hradci Králové
V Muzeu východních Čech 

v  Hradci Králové uspořá-
dali již poněkolikáté maso-
pustní neděli. Tradiční masky, 
zvyky a masopustní veselí pro-
vázelo celou akci, která přiblí-
žila některé zajímavosti z ma-
sopustních obchůzek na Hli-
necku. Ty jsou pro svoji jedi-

nečnost zapsané na seznamu 
UNESCO.

Masopustní neděle neby-
la jedinou zajímavou akcí pro 
děti. Další bude výstava s ná-
zvem O prázdninách hurá do 
školy! Ta začne o  pololetních 
prázdninách a  přiblíží dětem, 
jaká byla škola našich prarodi-

čů, kolik spolužáků měli ve tří-
dě, jakpak je pan učitel trestal, 
když zlobili.

Program výstavy bude plný  
nový ch zážitků. Děti si na-
příklad vyzkouší, jaké je to, 
psát krasopisně na břidlicové 
tabulky.

Dana MYLEROVÁ
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Minisčítání 2015: vliv na oblíbenost předmětu má učitel

Do Minisčítání 2015 se za-
pojilo 614 škol z celé Čes-

ké republiky. To je nejvíc v his-
torii tohoto projektu organizo-
vaného Českým statistickým 
úřadem, jehož smyslem je zvy-
šovat statistickou gramotnost 
mládeže.

Minisčítání 2015 se zúčast-
nilo 29 628 dětí z 1 783 tříd. 
Nejvíce žáků se zapojilo v Par-
dubickém a  Středočeském 
kraji. Nejméně v Karlovarském 
a Královéhradeckém kraji. Vy-
plňování elektronického do-
tazníku, který čítal 19 otázek, 
probíhalo od 1. října do 13. lis-
topadu. Většina respondentů 
byla ve věku 11 až 14 let.

Z výsledků mimo jiné vyplý-
vá, že nejoblíbenějšími školní-
mi předměty jsou tělocvik, an-
gličtina, matematika a  infor-
matika a že velký vliv na ob-

líbenost předmětu má učitel. 
Ukázalo se také, že mezi pět 
povolání, o  kterých děti do 
budoucna nejčastěji uvažují, 
patří veterinář, učitel, kuchař, 
policista nebo doktor. Co 
se týče jazykové vybavenos-
ti, 82 procent žáků uvedlo, 
že je s  to domluvit se na zá-
kladní úrovni anglicky. Pouze 
malá část dětí by spíše pou-
žila slovenštinu (5 %), němči-
nu (3 %) nebo ruštinu (2 %). 
Další cizí jazyky nejsou příliš 
obvyklé.

Minisčítání odhalilo i někte-
ré trendy současné informač-
ní společnosti. „Ptali jsme se 
na to, kdy děti dostaly svůj 
první mobilní telefon. Šedesát 
šest procent z nich se přihlási-
lo k tomu, že ještě na prvním 
stupni. Dvacet dva procent 
dokonce ještě před zahájením 

povinné školní docházky. De-
vět procent žáků až po absol-
vování 5. třídy. A pouze tři pro-
centa dětí mobil nemají. Zají-
mavé také bylo, že 97 dětí vidí 
svou budoucí kariéru v youtu-
berství,“ shrnula Iva Ritschelo-
vá, předsedkyně ČSÚ.

V  rámci letošního Minisčí-
tání bylo také vylosováno pět 
tříd, které získaly zajímavé ce-
ny. Žáci 8. A ze ZŠ a MŠ Jirás-
kovo náměstí v Hradci Králové, 
7. třídy ze ZŠ Rychnov u  Jab-
lonce nad Nisou a 9. A ze ZŠ 
a  MŠ Pňovice získali výlet do 
libereckého science centra 
iQLANDIA. 8.  B  ze zlínské ZŠ 
Komenského I  vyhrála exkur-
zi v Rádiu Junior a 8. A ze ZŠ 
a  MŠ Kozlovice se  může tě-
šit na  rádiového plyšového 
maskota Ušouna. „Minisčítá-
ní pro nás bylo jednoznačně 

přínosem. Výsledky a  násled-
né srovnání s  dalšími školami 
bylo velmi zajímavé. Dozvědě-
li jsme se například, že na oblí-
benost předmětů má v naší tří-
dě až ze 63 % vliv učitel. To je 
ve srovnání s celorepublikový-
mi výsledky o 22 % více. Pro 
nás je to cenná zpětná vaz-
ba,“ uvedla učitelka Jana Vol-
fová z hradecké Základní školy 
Jiráskovo náměstí.

Kompletní výsledky Minisčí-
tání jsou dostupné na webo-
vých stránkách www.mini-
scitani.cz. Umožňují srovnávat 
data mezi jednotlivými třída-
mi, školami, městy či regiony, 
a to i v kombinaci různých kri-
térií. Učitelé s  nimi mohou 
pracovat v hodinách prostřed-
nictvím tabulek a grafů v růz-
ných formátech.

ZDROJ: ČSÚ
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1. Tvůj věk (roky) Česká republika
Pohlaví – holka: 13 933 odpovědí
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Pohlaví – kluk: 14 665 odpovědí
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Sladkoslané makronky

Sladkoslané makronky, jedi-
né v  Praze, začne nabízet od 
14. února pekařství a  cukrář-
ství  Petite France Boulange-
rie & Patisserie v Myslíkově uli-
ci č.  22 v  Praze 2. Oslaví tak 
nejen Den svatého Valentýna, 
ale i rok od otevření svého ob-
chodu. S  banánovými,  kašta-
novými,  arašídovými či  kávo-
vými makronkami s  pikant-
ním slaným „dozvukem“ si tu 
ale můžete rozsvítit i další dny, 
třeba Mezinárodní den mak-
ronek, který si milovníci toho-
to dezertu připomínají vždy 
20.  března. „Sladké opojení 
podtržené špetkou mořské so-
li je opravdu luxusní kombina-
cí a  stojí za to je vyzkoušet,“ 
říká Jan Ivanco, majitel cuk-

rářství, kde chystají sladkosla-
né makronky dochucené sla-
ným karamelem a lupínky pra-
vé mořské soli. Ty doplňují ob-
líbenou chuť bílé či tmavé čo-
kolády, banánového a  kašta-
nového pyré, arašídového kré-
mu nebo kávy.

Návyková lahůdka

Slaný karamel patří k  „ná-
vykovým“ lahůdkám a lze mu 
podlehnout podobně jako tře-
ba olivám, ústřicím, lanýžům 
či pravému šampaňskému. 
„Sladkoslané makronky se na 
jazyku rozplynou současně 
hned ve dvě ze čtyř základních 

chutí. Hodí se jako dezert, dá-
rek pro přátele nebo malá sva-
činka do kabelky.

Makronky dobývají svět
Vedle Evropy a  Spojených 

států makronky získaly popu-
laritu také v Asii, hlavně v Ja-
ponsku a  Jižní Koreji, kde se 
rafinované chutě s  minimalis-

tickým pařížským 
designem stáva-
jí gastronomickou 
módní vlnou. K ob-
líbeným příchutím 
zde patří třeba ze-
lený čaj. Slepované 
makronky vznikly 
počátkem 20. stole-
tí v  pařížském cuk-

rářství Ladurée, kde každý rok 
přicházejí s  originálními pří-
chutěmi, barvami a dekorace-
mi. Jejich pravlastí je však Itá-
lie, odkud je už v  16. století 
přivezla francouzská královna 
a manželka Jindřicha II., Kate-
řina Medicejská.

Více informací na www.
petite-france.cz.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Používá pekařství 
a cukrářství Petite 
France Boulangerie & 
Patisserie při výrobě 
svých produktů chemické 
přísady?

Ze správných odpovědí vylo-
sujeme tři výherce, kteří obdrží 
poukaz na nákup do pekařství 
La Petite France Boulangerie. 
Odpovědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 
10. února 2016. Do předmětu 
uveďte „MAKRONKY“.

Výhry budou po ukončení sou-
těže k  vyzvednutí v  redakci Tý-
deníku ŠKOLSTVÍ. V případě, že 
výhra nebude vyzvednuta do tří 
týdnů od vyhlášení výsledků, bu-
de postoupena náhradnímu vý-
herci. Na výhru nevzniká práv-
ní nárok.

8. – 28. 2.
Interaktivní 
výstava 
Interaktivní 
výstava

LESNÍ KRÁLOVSTVÍ

185x125.indd   1 18.1.16   10:52
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zkuste štěs tí v soutěži s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ
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Sobota 19. bř
ezna 2016

Vstupenky na www.zlatyamos.cz

Vstupenky na www.zlatyamos.cz

Galavečer Zlatého Ámose

Kantorský bálKantorský bál

Národní dům na Smíchově, nám. 14. října 16, Praha 5.
Začátek v 19.30 hodin. Vstupné od 150 Kč.

K tanci i poslechu hraje plesový orchestr OH BAND.
Legendy se vrací a Petr Šiška, Rangers a Iva Hajnová, cimbálová 

muzika ZÁDRUHA. Moderuje Zdeněk Vrba.

Korunovace Zlatého Ámose 2016.
Vstupenky objednávejte na zlatyamos.cz nebo mailem na zlatyamos@zlatyamos.cz.
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