
7 17. ÚNORA 2016 XXIV. ROČNÍKTÝ
D

EN
ÍK

15.–21. února

Mladá Boleslav, Příbram, 
Tábor, Prachatice, 
Strakonice, Ústí nad 
Labem, Chomutov, 
Most, Jičín, Rychnov 
nad Kněžnou, Olomouc, 
Šumperk, Opava a Jeseník 
– to jsou okresy, ve kterých 
mají tento týden děti jarní 
prázdniny.

17. února

Vládní návrh zákona, 
kterým se mění zákon 
č. 115/2001 Sb., o podpoře 
sportu, ve znění pozdějších 
předpisů, byl na programu 
školského výboru.

21. února

Mezinárodní den 
mateřského jazyka vyhlásilo 
UNESCO v roce 1999.

Postavení učitelů vylepší 13 miliard na platy a nový kariérní řád ....................3
Stávka učitelů na Slovensku skončila ............................................................5
MŠMT: Mýty a fakta o společném vzdělávání ..............................................10

„Nejdůležitější přísadou receptů na úspěch je umění vycházet s lidmi.“  Theodore Roosevelt

Ke třem prioritám ministryně školství žádají školské odbory přidat čtvrtou
Zvýšení platů pedagogických i  nepedagogických 
zaměstnanců škol v  roce 2017 minimálně o  deset 
procent požaduje Českomoravský odborový svaz 
pracovníků školství. Na tiskové konferenci to uvedl 
předseda odborového svazu František Dobšík.

Ke třem  prioritám minist-
ryně školství Kateřiny Va-

lachová (inkluze, financová-
ní regionálního školství a ka-
riérní systém) chtějí odborá-
ři připojit čtvrtou, právě zvý-
šení platů. „Není to nic no-
vého, všechny čtyři priority 
vycházejí z  vládního prohlá-
šení, kde je zároveň uvede-
no, že se budou – za přízni-
vých ekonomických podmí-
nek – zvyšovat i  platy,“ ar-
gumentuje František Dobšík. 
„Růst platů ve školství by měl 
být prioritou celé vlády. Mini-
málně desetiprocentní nárůst 
by měl platy učitelů přiblížit 

v  minulosti slibovaným 130 
procentům průměrné mzdy 
v zemi.“

Nástupní plat 
učitele by se 
tak mohl zvý-
šit na 23  tisíc 
korun, zku-
šení pedago-
gové by do-
sáhli na 31 ti-
síc měsíčně. „To 
si myslím, že by by-
lo motivační, smysluplné 
a  namístě,“ říká František 
Dobšík.

Upozornil také na to, že 
podle údajů za první tři čtvrt-

letí loňského roku rostly pla-
ty učitelů ne o  3,5 procen-
ta, jak vláda deklarovala, ale 
jen o 2,8 procenta, u provoz-
ních a správních zaměstnan-
ců škol o 3,2 procenta. „Uvi-
díme, jak s  těmito čísly za-
hýbou odměny na konci ro-

ku,“ připouští Franti-
šek Dobšík, „ale 

obáváme se, že 
to o  moc lepší 
nebude.“

Odmítá, aby 
se zvyšování 
platů spojova-

lo až se zave-
dením chystané-

ho kariérního sys-
tému pedagogických pra-

covníků, protože ten se týká 
jen učitelů a navíc bude zřej-
mě nabíhat postupně.

Ministryně školství Kate-

řina Valachová podle svých 
slov požadavku odborů ro-
zumí a není jí neznámý, ne-
boť s  odbory pravidelně ko-
munikuje. „Materiální i  fi-
nanční zajištění práce učite-
lů je pro mne klíčové,“ uved-
la ministryně.

Odborový svaz pracovní-
ků školství chce v  nejbližší 
době oslovit ministra finan-
cí a předsedu vlády Bohusla-
va Sobotku, ale i  rodičov-
skou veřejnost, která od uči-
telů očekává kvalitní vzdělá-
vání svých dětí. Měli by vě-
dět, že stát před učitele po-
stavil mnoho nových úkolů 
a změn, se kterými se budou 
muset za pochodu vyrovnat. 
Jejich zvýšená pracovní zátěž 
by měla být státem také pat-
řičně oceněna.

Karla TONDLOVÁ
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V tomto čísle najdete Krátce
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Biologové dovezli z expedice největšího brouka světa
Olomoučtí biologové spo-

lečně s  kolegy z  Ostrav-
ské univerzity přivezli ze své 
expedice v  Amazonii živého 
největšího brouka světa, titána 
obrovského. Samec je dlouhý 
přes 15 centimetrů a  váží 35 
gramů. Podle vědců je mož-
nost spatřit takového živého 
brouka naprosto výjimečná, 
exemplář se zřejmě nevyskytu-
je ani ve sbírkách tuzemských 
muzeí. Odborníci jej chytili 

v  deštných pralesích ve Fran-
couzské Guyaně.

Chytit jej podle vědců ne-
ní snadné. Odborníci museli 
při odchytu použít silný zdroj 
světla a  na lov vyrážet vždy 
až po půlnoci. Tmavě hnědý 
brouk s  dlouhými tykadly je 
totiž aktivní jen pozdě v noci. 
Ke světlu přilétá neslyšně pou-
ze na zhruba deset až 15 me-
trů a  pak doslova spadne na 
zem. V  ten okamžik jej musí 

entomolog na zemi najít a po-
hotově odchytit, než se opět 
ztratí v pralesní tmě.

Ačkoliv je titán sběratel-
sky i  odborně velmi atraktiv-
ní, vědci o něm příliš informa-
cí paradoxně nemají. Jeho po-
zorováním na půdě katedry 
ekologie a životního prostředí 
Přírodovědecké fakulty se ny-
ní budou snažit zaplnit mezery 
ve znalostech o tomto unikát-
ním druhu. čtk

Štěs tí je v rodině
Více než polovina studentů 
vysokých škol vidí štěs tí 
v rodině a přátelích, ukázal 
průzkum s podtitulem 
Studenti: Co milujeme, 
co nesnášíme a kam 
směřujeme. V aktuální 
životní fázi kladou 
vysokoškoláci velký důraz 
na osobnostní růst a věří 
v dosažení svých cílů. 
Průzkumu se zúčastnilo více 
než 2 000 studentů z celé 
republiky. čtk

Zvýšení kvality
Plzeň připravuje dlouho-
dobý místní plán rozvoje 
vzdělávání. Má zvýšit kva-
litu výuky ve všech 26 zá-
kladních školách a podpořit 
technické vzdělávání. Je 
podmínkou pro to, aby Pl-
zeň mohla žádat o dotace 
z Integrovaného regionál-
ního operačního programu 
na projekty šité na míru jed-
notlivým školám. čtk

Změna oboru
Budoucí absolventi 
středních odborných škol 
i učilišť jsou s kvalitou 
vzdělání spokojeni. Asi 28 

procent učňů a 23 procent 
maturantů chce ale při 
další pracovní nebo studijní 
dráze zamířit do jiného 
oboru. Ukázala to analýza 
Národního ústavu pro 
vzdělávání, která vycházela 
z odpovědí asi 2 900 žáků 
posledních ročníků těchto 
škol. čtk

Vítězný tým
V letošním ročníku soutěže 
CFA Institute Research 
Challenge se utkalo 12 
týmů z devíti tuzemských 
a tří slovenských 
vysokých škol. Do finále 
se probojovaly tři české 
a jeden slovenský tým. 
Prvenství získali studenti 
Karlovy univerzity.   čtk

Zápisník

čňů 23

„Takže rozpočítávání za pět, Vonásku. Ale nic si z toho nedělej, školský rozpočet je taky „Takže rozpočítávání za pět, Vonásku. Ale nic si z toho nedělej, školský rozpočet je taky 
pořád nedostatečný!“pořád nedostatečný!“
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Slovenští učitelé přerušili stávku
Učitelé základních a  střed-

ních škol na Slovensku pře-
rušili v pondělí po třech týdnech 
časově neomezenou stávku, 
ačkoliv vláda nepřistoupila na 
jejich požadavky ohledně zvý-
šení platů a více peněz do škol-
ství. Přerušení stávky oznámi-
la Iniciativa slovenských učite-
lů, která protest zorganizovala.

Slovenský premiér Robert Fi-

co v uplynulých týdnech opa-
kovaně řekl, že jeho vláda do 
březnových parlamentních vo-
leb požadavky učitelů nespl-
ní. Stát by na to musel vyčle-
nit stovky milionů eur. Předse-
da vlády také připomněl, že za 
jeho vlády si učitelé přilepšili.

Stávkou chtěli učitelé do-
sáhnout kromě jiného zvýšení 
platů o 140 eur letos a o dal-

ších 90 eur příští rok. Usilova-
li rovněž o  zvýšení rozpočtu 
školství o 400 milionů eur.

Platy pedagogů na Sloven-
sku patří mezi nejnižší v  po-
rovnání se zeměmi sdružený-
mi v Organizaci pro hospodář-
skou spolupráci a rozvoj. čtk

(POZNÁMKA REDAKCE: Vy-
jádření slovenských školských 
odborů najdete na straně 5.)

O vysokých školách Senát rozhodne v březnu
Vysokoškolskou novelu, kte-

rá má zavést nová pravidla 
pro akreditace studijních oborů, 
bude Senát schvalovat 2. břez-
na. Vysokoškolská novela mimo 
jiné počítá s  novým systémem 
hodnocení kvality škol. Upra-

vuje také odebírání neopráv-
něně získaných titulů, poplatky 
za uznávání vzdělání nebo pů-
sobení zahraničních škol a  je-
jich poboček v Česku. Sociální 
stipendium, které mělo vlád-
ním návrhem vzrůst z  1  620 

na 2 100 korun, má podle sně-
movních úprav představovat 
čtvrtinu minimální mzdy. Po-
slanci navzdory očekávání ni-
jak nezměnili pravidla jmeno vá-
ní profesorů. Tato pravomoc na-
dále zůstává prezidentovi. čtk
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„Opakovaně jsem avizovala, že jsem nespokojena 
s ohodnocením pedagogických i nepedagogických 
zaměstnanců školství a že se jedná o dluh, který je 
skutečně dlouhodobý,“ uvedla ministryně školství 
Kateřina Valachová a  dodala, že i  přesto, že tato 
vláda dvakrát po sobě zvýšila platy o tři procenta, 
se situace nezlepšila.

„Je tedy jasné, že i  přes 
toto úsilí vlády se nepodaři-
lo vyrovnat dluh pedagogic-
kým pracovníkům, který jsme 
shromažďovali minimálně de-
set let. Z mého pohledu už to-
ho bylo dost a  je zcela legi-
timní, abychom vůči učitelům 
a  nepedagogickým pracovní-
kům ve školství zaujali mno-
hem razantnější postoj a pod-
pořili jejich oprávněné poža-
davky mnohem důrazněji. Ne-
ní to o platech, je to o posta-
vení učitelů. A pokud si učite-
lů vážíme, nemůžeme nadá-
le respektovat to, že vyděláva-
jí polovinu platu zaměstnan-
ců s  vysokoškolským vzdělá-
ním,“ zdůraznila Kateřina Va-
lachová a doplnila, že částka, 
kterou žádají odbory, je obrov-
ská, podle propočtů minister-
stva školství se jedná o třináct 
miliard korun, ale je zcela le-
gitimní. „Proto jsem vyslyšela 
žádost odborů a s touto část-
kou začnu vyjednávání s  mi-
nisterstvem financí.“

K. Valachová považuje 
růst platů pouze za prostře-

dek ke zlepšení postavení uči-
telů. „Nemůžeme si myslet, 
že bez kvalitních a  motivova-
ných učitelů by se naše vzdě-
lávání mohlo zlepšit. Situace 
je tak vážná, že drtivá většina 
absolventů pedagogických fa-
kult nesměřuje do na-
šich škol,“ pozna-
menala minist-
ryně a  doplni-
la, že podpo-
ru premiéra B. 
Sobotky má. 
Navýšení pla-
tů ve školství si, 
podle jejích slov, 
má vzít jako prioritu. 
S  ministrem financí An-
drejem Babišem bude jednat 
ještě tento měsíc.

Její slova ocenil František 
Dobšík, předseda ČMOS pra-
covníků školství: „Velmi vítám, 
že po dlouhé době se minist-
ryně školství ztotožnila s  tím, 
co terén cítí. Pokud se naplní 
tyto požadavky, tak se určitě 
posuneme k větší míře kvality 
vzdělávání. A jsem rád, že paní 
ministryně nezapomíná ani na 

nepedagogické pracovníky.“
Ministryně školství bude 

usilovat nejen o  navýšení fi-
nančních prostředků na pla-
ty, ale také o to, aby se pení-
ze dostaly tam, kam mají, tedy 
do škol a  k  samotným učite-
lům. Proto ministerstvo připra-
vilo reformu financování re-
gionálního školství a  také ka-
riérní řád. Ten do konce břez-
na předloží vládě. Platit by měl 
od školního roku 2017/2018 
a  jeho cílem je zlepšit pod-
mínky pro zvyšování profesio-

nality učitelů a pro je-
jich motivaci k  ce-

loživotnímu pro-
fesnímu rozvo-
ji. Bude mít tři 
stupně, a  to 
začínající uči-
tel, samostatný 

učitel a  vynika-
jící učitel. Postup 

na vyšší kariérní stu-
peň bude spojen se zvý-

šením tarifního platu. Přechod 
na stupeň dva – tedy samo-
statný učitel – bude navíc spo-
jen i  s pracovní smlouvou na 
dobu neurčitou.

V  průběhu adaptačního 
období bude mít škola povin-
nost začínajícímu učiteli vytvá-
řet podmínky pro postgradu-
ální profesní rozvoj. Bude mu 
muset poskytovat i další pod-
poru, například mu zajistit 

uvádějícího učitele, případně 
i  podporu vynikajícího učitele 
z jiné školy. Aby se dal hodno-
tit profesní rozvoj učitele, bu-
de zaveden standard učitele, 
který bude mít vliv i na profi-
ly absolventů škol připravují-
cích učitele. Bude třístupňový 
a bude postaven na profesních 
kompetencích učitele. Bude se 
hodnotit osobní rozvoj, vlast-
ní pedagogická činnost a spo-
lupráce a podíl na rozvoji ško-
ly. Přechod mezi jednotlivý-
mi stupni kariérního řádu bu-
de probíhat formou atestační-
ho řízení, při kterém se bude 
posuzovat, zda učitel splňu-
je požadované profesní kom-
petence. První atestace bude 
probíhat v rámci školy, postup 
do třetího stupně bude v ges-
ci NIDV.

Novela zákona o  peda-
gogických pracovnících ta-
ké zavede povinnost pláno-
vat a  hodnotit profesní roz-
voj pedagogických pracovní-
ků, upraví náležitosti osobní-
ho plánu profesního rozvo-
je a  stanoví povinnost pravi-
delného hodnocení naplňo-
vání plánů osobního profes-
ního rozvoje ředitelem školy. 
To bude provázáno i s osobní-
mi příplatky. Postup do dru-
hého stupně bude znamenat 
navýšení platu o 1 000 korun 
a  postup do vyššího platové-
ho stupně. Tento platový stu-
peň ale bude zaveden ještě 
před náběhem kariérního řá-
du. Získání třetího stupně při-
nese učiteli zvýšení tarifního 
platu o 5 000 korun.

Novela zavede také dvě no-
vé specializační činnosti, a  to 
mentora a koordinátora vlast-
ního hodnocení školy. Za ty-
to činnosti, které se vážou ke 
třetímu stupni, bude učitelům 
náležet specializační příspě-
vek (1 500 Kč) a odpočet ho-
din z přímé pedagogické čin-
nosti. Po plném zavedení třetí-
ho stupně kariérního řádu do 
praxe – v  roce 2027 – se po-
čítá s  ročními náklady ve výši 
3 243,9 milionu korun.

Olga ŠEDIVÁ
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Nástupní plat mistrů je stejný jako začínajících absolventů
Aktuální problémy ve školách a  učňovských zaří-
zeních se probíraly na jednání podsekce pro střed-
ní odborné školy a  učňovská zařízení školských 
odborů.

Účastníci jednání si pře-
dávali informace z  krajů. 

Zjistili, že v  některých krajích 
není žákům proplácena práce 
v podnicích, kterou vykonáva-
jí v rámci odborného výcviku, 
a  že také existuje od-
lišná praxe ve vy-
plácení stipendií. 
Například v  Olo-
mouckém kraji 
je tato motivač-
ní složka vypláce-
na jednou za půl 
roku při vysvědčení. 
K tomu však přítomní za-
ujali negativní postoj, proto-
že podle nich to pak pro žáky 
nemá žádný motivační smysl. 
„V Hradci Králové se vypláce-
jí motivační stipendia měsíčně 
a k tomu ještě na konci roku 
podle výsledků žáka jednorá-
zové bonusy. Pokud si chtě-
jí školy šetřit práci a  peníze, 
pak mohou vyplácet stipen-

dia půlročně, ale pokud chtějí 
žáky skutečně motivovat, mu-
sí je vyplácet každý měsíc,“ 
prohlásil předseda podsekce 
Josef Velík. Na řadě škol mají 
problémy s počty žáků, neda-

ří se školy naplnit. Dal-
ší školy hlásí problé-

my s  prospěchem 
žáků, případně 
jejich docház-
kou. Na druhou 
stranu je dobré, 

že většina škol na-
bízí žákům možnost, 

pokud ve škole neprospí-
vají, přemístit se na učňovské 
obory.

Předseda podsekce Josef 
Velík opět zmínil veliký pro-
blém s  mistry odborného vý-
cviku, kteří odcházejí do dů-
chodu a  nemá je kdo nahra-
dit. „Obrovské problémy jsou 
u nás také s vyučujícími tech-
nických oborů. Mistři u  nás 

mají věkový průměr 59,5 ro-
ku, u  vyučujících technických 
předmětů je to dokonce 64 
let. Potřebujeme inženýry, ale 
ty nikdo nezaplatí. Mistr od-
borného výcviku nastupuje za 
plat 16–17 tisíc korun, což je 
stejně, jako mají naši žáci po 
škole při nástupu do zaměst-
nání. Proč by to pak měl ně-

kdo dělat?“ ptá se sugestiv-
ně Josef Velík. Podle něj je tře-
ba urychleně změnit zatřídě-
ní učitele odborného výcviku 
v katalogu prací.

Probíral se také problém 
s  nedostatkem pracovníků 
konkrétních odborů v  krajích. 
„Firmy u nás začínají lákat žá-
ky a sponzorovat jim vzdělává-
ní s tím, že je ihned po skon-
čení školy zaměstnají,“ zazně-
lo ze sálu.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Místopředsedkyní 
je M. Beňová

V čísle 6 Týdeníku Škol-
ství jsme v článku Jak bude 
probíhat inkluze ve školních 
družinách nesprávně uved-
li jméno nově zvolené mís-
topředsedkyně sekce škol-
ských výchovně vzděláva-
cích zařízení ČMOS pracov-
níků školství. Místopředsed-
kyní byla zvolena Mirosla-
va Beňová z  Prahy (11 hla-
sů), a ne Eva Plívová z Brna 
(9 hlasů). Oběma se omlou-
váme. sta

Proč bych měl být ve školských odborech?
Začátkem roku se poprvé sešla sekce mladých při 
školských odborech. Ustavení této sekce vyplynulo 
z rozhodnutí sjezdu školských odborů v květnu loň-
ského roku.

„Od začátku letošní-
ho roku povede-

me kampaň za zlepšení platů 
a  pracovních podmínek uči-
telů. Jsme přesvědčeni, že by 
mladí odboráři při těchto ak-
cích neměli chybět. Navrhu-
ji, aby se do přípravného vý-
boru této sekce dostali všich-
ni, kteří se tu sešli, a pomoh-
li pak v  regionech rozhýbat 
ostatní,“ řekla na úvod set-
kání místopředsedkyně škol-
ských odborů Markéta Seidlo-
vá. Poté odpovídala na dota-
zy přítomných. Zajímalo je to-

tiž, co vlastně mohou školské 
odbory mladým nabídnout. 
„Proč bych měl být v  odbo-
rech? Co z toho budu mít? Co 
budu dělat a  kolik budu pla-
tit?“ To jsou otázky, na kte-
ré mladí odboráři musí vrstev-
níkům umět odpovědět. Uká-
zalo se, že přítomní do odbo-
rů vstoupili ve chvíli, kdy po-
třebovali na pracovišti zastání 
proti vedení školy. „Do odbo-
rů jsem vstoupila proto, abych 
mohla komunikovat s  ředitel-
kou školy. Byla to jediná mož-
nost, aby nás ředitelka brala 

vážně,“ svěřila se jedna člen-
ka sekce mladých.

Mladí se shodli na tom, že 
jako první úkol připraví leták, 
který bude výhody vstupu do 
odborů shrnovat. V  něm by 
měl být kontakt na právní-
ky, kam se mohou odborá-
ři obrátit v  případě potřeby 
o  bezplatnou právní pomoc. 
M. Seidlová zdůraznila, že 
předseda ZO na pracovišti má 
právní ochranu, takže může 
za své členy prezentovat ná-
zory vedení školy. Navíc se 
členové odborů mohou pro-
střednictvím vedení školských 
odborů vyjadřovat k  připra-
vovaným právním normám 
a připomínkovat právní před-
pisy. sta

FOTO:  Stanislav JUGAFOTO:  Stanislav JUGA
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Podpora stávky slovenských učitelů byla velmi malá
Neúspěšná stávka je někdy horší než žádná. Na Slo-
vensku tuto formu ostrého protestu koncem ledna 
využila část učitelů. Sympatie určitě měli, podporu 
ostatních však nezískali. O vysvětlení nepřehledné 
situace před jarními parlamentními volbami jsme 
požádali Pavla ONDEKA, předsedu Odborového 
svazu pracovníků školství a vědy na Slovensku.

Štrajk, ktorý momentálne na 
školách končí, vyhlásila 25. 

januára tzv. Iniciatíva sloven-
ských učiteľov na základe Ús-
tavy Slovenskej republiky. Táto 
iniciatíva je zoskupenie nespo-
kojných jednotlivcov, ktorý ok-
rem iného požadujú, aby štát 
ešte v  tomto roku zvýšil roz-
počet na školstvo o  400 mil. 
EUR a zvýšil platy učiteľov od 
1. februára 2016 o  140 EUR 
a  od 1. januára 2017 o  ďal-
ších 90 EUR. O vyhlásení štraj-
kovej pohotovosti a  následne 
štrajku nebol náš zväz vopred 
informovaný a nie je ani jeho 
spoluorganizátorom. Napriek 
tomu, že požiadavky sa môžu 
zdať sympatické a  odvážne, 
nemyslíme si, že v momentál-
nej situácii (podpísaná kolek-
tívna zmluvy vyššieho stupňa, 
schválený štátny rozpočet na 
rok 2016 a  pár týždňov pred 
parlamentnými voľbami) je ich 
splnenie reálne. Našim členom 
nemôžeme brániť pri využi-
tí ich ústavného práva, avšak 
odporučili sme im zvážiť efek-
tívnosť zapojenia sa do tých-
to aktivít. Podľa údajov minis-
terstva školstva bolo aktuálne 
do štrajku zapojených menej 
ako 2% škôl, čo len potvrdzu-
je jeho nesprávne načasovanie 
a organizáciu.

Slovenské školstvo dlhodo-
bo trpí nedostatočným zá-
ujmom všetkých doterajších 
vlád o riešenie jeho najvážnej-
ších problémov. Od vzniku sa-
mostatného štátu sa na po-
ste ministra školstva doteraz 
vystriedalo sedemnásť minis-
trov, čo neumožnilo uskutoč-
niť hĺbkové reformy. Nedosta-
točné finančné zabezpečenie 
materiálneho a  technického 
vybavenia škôl, platy učiteľov 
na úrovni cca 50% priemer-
nej mzdy iných vysokoškolsky 

vzdelaných zamestnancov, sla-
bá motivácia mladých ľudí pre 
prácu v školstve, či neefektív-
nosť a  neprehľadnosť pri fi-
nancovaní rôznych typov škôl 
a  školských zariadení z  rôz-
nych zdrojov. To sú len nie-
ktoré z  problémov, ktoré trá-
pia slovenské školstvo a ktoré 
spôsobujú, že podľa priesku-
mov sú výsledky vzdelávania 
v porovnaní s inými štátmi EÚ 
veľmi nízke.

Odborový zväz pracovníkov 
školstva a  vedy na Slovensku 
dlhodobo upozorňuje na tie-
to nedostatky a  každoročne 
sa snaží v procese kolektívne-
ho vyjednávania aspoň o čias-
točné zlepšenie. V roku 2012, 

po neúspešných rokovaniach 
s ministerstvom školstva a vlá-
dou, sme pristúpili ku krajné-
mu riešeniu a  zorganizova-
li jednodňový výstražný štrajk 
a následne ostrý štrajk, do kto-
rého sa zapojilo okolo 86% 
všetkých zamestnancov škol-
stva. Štrajk bol po troch dňoch 
kvôli rýchlo klesajúcej účasti 

prerušený a následnými roko-
vaniami s vládou sme dosiah-
li aspoň čiastočné splnenie na-
šich požiadaviek. V nasledujú-
cich rokoch sa nám aj vďaka 
tomuto štrajku podarilo kaž-
doročne vybojovať v rámci ko-
lektívneho vyjednávania zvý-
šenie platov nielen pedago-
gických a  odborných zamest-
nancov regionálneho škol-
stva, ale aj učiteľov na vyso-
kých školách a  nepedagogic-
kých zamestnancov. Rovnako 
sme spolupracovali pri tvorbe 
Správy o stave školstva na Slo-
vensku, ktorá obsahovala ná-
vrhy konkrétnych systémových 
zmien v  regionálnom a  vyso-
kom školstve aj s  finančným 
zabezpečením. Táto Správa sa 
napriek jej schváleniu v  Hos-
podárskej a  sociálnej rade SR 
nedostala na rokovanie vlády 
a nebola zrealizovaná.

Uvedomujeme si, že mo-
mentálna situácia ani zďale-
ka nie je ideálna. Preto aj na-

ďalej na všetkých úrovniach 
poukazujeme na oprávne-
né požiadavky zamestnan-
cov školstva, ale zároveň mu-
síme vystupovať ako serióz-
ny sociálny partner smerom 
k  ministerstvu a  vláde a  vy-
chádzať z  reálnych ekono-
mických možností štátu. Od 
ministra školstva ako aj pre-

miéra sme získali prísľub, že 
v prípade ich opätovného ví-
ťazstva vo voľbách budeme 
sa podieľať na príprave pro-
gramového vyhlásenia novej 
vlády. Už dávnejšie sme vy-
hlásili, že v prípade, ak prog-
ramové vyhlásenie novej vlá-
dy nebude obsahovať jasné 
a konkrétne záväzky smerom 
k  výraznému zlepšeniu stavu 
školstva, sociálno-ekonomic-
kého postavenia zamestnan-
cov a zvýšeniu kvality výchovy 
a vzdelávania, zorganizujeme 
protesty, ktoré môžu vyústiť 
až do štrajku.

Náš odborový zväz sa sna-
ží zjednotiť školské prostredie, 
a preto organizujeme stretnu-
tie partnerských reprezenta-
tívnych organizácií pôsobia-
cich v rezorte školstva, výsled-
kom ktorého by malo byť me-
morandum obsahujúce spo-
ločné požiadavky. Toto me-
morandum následne predlo-
žíme politickým stranám a vy-

zveme ich, aby sa ešte pre voľ-
bami zaviazali k  reálnym kro-
kom na výrazné zlepšenie sta-
vu slovenského školstva. Sme 
presvedčení, že len výrazným 
zvýšením objemu finančných 
prostriedkov a  systémovými 
krokmi môže dôjsť k  zmene, 
ktorá pomôže celej spoločnos-
ti. kat
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Odmítnutí nemocného dítěte mateřskou školou
Jakým způsobem je v příslušných právních předpi-
sech upravena možnost odmítnutí vstupu nemoc-
ného dítěte do mateřské školy?

V  souladu s  ustanovením 
§  29 odstavce 2 záko-

na 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělá-
vání (školský zákon), má ma-
teřská škola povinnost zajiš-
ťovat bezpečnost a  ochranu 
zdraví při vzdělávání a  s  ním 
přímo souvisejících činnos-
tech, přičemž podmínky zajiš-
tění této bezpečnosti a ochra-
ny zdraví dětí upravuje školní 
řád (ustanovení §  30 odst.  1 
písm.  c) školského zákona). 
Půjde nejen o obecná pravidla 
zajištění bezpečnosti a ochra-
ny zdraví či pravidla náležité-
ho dohledu, ale též o úpravu 
podmínek předcházení vzniku 
a šíření infekčních onemocně-
ní mezi dětmi. Rovněž lze cito-
vat ustanovení § 7 odst. 3 zá-
kona 258/2000 Sb., o  ochra-

ně veřejného zdraví a o změ-
ně některých souvisejících zá-
konů, který ukládá zaří-
zením pro výchovu 
a  vzdělávání po-
vinnost zajistit 
oddělení dítěte, 
které vykazuje 
známky akutní-
ho onemocnění, 
od ostatních dětí 
a  zajistit pro ně do-
hled zletilé fyzické osoby.

Platné právní předpisy te-
dy umožňují (či přímo uklá-
dají) mateřským školám upra-
vit podmínky provozu ško-
ly i s ohledem na předcháze-
ní šíření infekčních onemoc-
nění, přičemž se domníváme, 
že není vyloučeno ani neu-
možnění přítomnosti nemoc-
ných dětí (dětí jevících znám-
ky akutního onemocnění) při 

vzdělávání. Vždy se však musí 
jednat o případy, které (vzhle-
dem k základnímu právu dítě-
te na vzdělávání v dané škole) 
dočasné omezení jeho účas-
ti odůvodňují, tj., kdy je sku-

tečně ohrožena bez-
pečnost a  ochra-

na zdraví ostat-
ních dětí a tako-
vé opatření je 
přiměřené.

Ve školním řá-
du lze též zakot-

vit obdobné po-
vinnosti zákonných 

zástupců (tj. povinnost 
sledovat zdraví dítěte a  „vy-
loučit“ ho ze vzdělávání v pří-
padě onemocnění), přičemž 
při závažném a  opakovaném 
porušování těchto povinnos-
tí by byl dán důvod pro ukon-
čení předškolního vzdělává-
ní dítěte ve smyslu ustanovení 
§ 35 odst. 1 písmene b) škol-
ského zákona.

Vít BERKA

Kdy končí 
pracovní cesta?
Vychovatelka na škole 
v  přírodě onemocněla 
a  byla převezena do 
nemocnice. Následují-
cí den byla dopravena 
do nemocnice ve městě 
výkonu práce. Kdy byla 
ukončena její pracovní 
cesta?

Vychovatelka onemoc-
něla v  průběhu pracovní 
cesty. Pracovní cesta bu-
de trvat až do návratu za-
městnance do sjednaného 
místa výkonu práce. Tedy 
i v případě, kdy je zaměst-
nanec na pracovní cestě 
hospitalizovaný v  nemoc-
nici, je stále na pracovní 
cestě. S ohledem na sku-
tečnost, že v  daném pří-
padě je druhá nemocni-
ce v  místě shodném se 
sjednaným místem výko-
nu práce, kde zaměstnan-
ci nevzniká nárok na ces-
tovní náhrady, zastaví za-
městnavatel výplatu těch-
to náhrad převozem do 
nemocnice a ukončí i pra-
covní cestu. Zaměstnanec 
nevykonává práci, pro-
to mu nevznikají ani zvý-
šené výdaje v  souvislos-
ti s  výkonem práce, kte-
ré je zaměstnavatel povi-
nen hradit.

Vít BERKA
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Zaměstnanec dohodu o kratší pracovní době odmítá
V lékařském posudku je zdravotní způsobilost pod-
míněna tím, že zaměstnanec bude pracovat na 
kratší dobu (a to i s bližší specifikací). Co se stane, 
když zaměstnanec dohodu o kratší pracovní době 
odmítne?

Zaměstnavatel musí podle 
§ 55 odst. 1 písm. b) zá-

kona č. 373/2011 Sb., o spe-
cifických zdravotních služ-
bách při zařazování zaměst-
nanců k  práci, postupo-
vat podle závěrů lékařských 
posudků o  jejich zdravotní 

způsobilosti.
Ve výše uvedeném případě 

tedy zaměstnanci nesmí při-
dělovat práci v  rozsahu vět-
ším, než připouští lékařský 
posudek vydaný poskytova-
telem pracovnělékařských 
služeb. Pokud proto navrh-

ne zaměstnanci v této souvis-
losti uzavření dohody o změ-
ně obsahu pracovního pomě-
ru co do délky pracovní doby 
a zaměstnanec na takový ná-
vrh nepřistoupí, je třeba rozdíl 
mezi původní délkou pracov-
ní doby zaměstnance a kratší 
pracovní dobou stanovenou 
poskytovatelem pracovnělé-
kařských služeb jako podmín-
kou jeho zdravotní způsobi-
losti k práci chápat nikoliv ja-
ko překážku v práci na straně 

zaměstnavatele, ale na stra-
ně zaměstnance. Zaměstna-
vatel totiž nemůže zaměst-
nanci přidělovat práci v  tom-
to rozsahu výhradně a jenom 
proto, že zaměstnanec nesmí 
tuto práci konat pro svůj ne-
příznivý zdravotní stav, tedy 
z  důvodu na straně zaměst-
nance, nikoliv zaměstnavate-
le. Náhrada mzdy nebo pla-
tu zaměstnanci za dobu této 
překážky v práci nepřísluší.

Vít BERKA
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Děti z Klášterce nad Ohří prožily celý týden ve vesmíru
Vesmír pro děti znamená jedno velké dobrodruž-
ství, spoustu záhad i objevů. A na to vsadili v Ma-
teřské škole Bruslička v Klášterci nad Ohří, kde spo-
lečně s dětmi prožili celý týden ve vesmíru.

Projekt vznikl tak trochu ná-
hodou. Na jedno pondě-

lí v  lednu jsme měli pozvané 
divadlo Letadlo z  Karlových 
Varů s  pohádkovým muziká-
lem Vesmír. Jednalo se o vese-
lý poučný příběh s písničkami. 
Přestože divadlo zastupoval 
pouze jeden herec, nakonec 
mu pomocníky dělaly všechny 
děti a staly se tak součástí di-
vadelního představení, letu do 
vesmíru.

Pravý kosmonaut
Děti přivítal „pravý“ kos-

monaut ve skafandru, za zády 
měl velkou raketu. A aby ne-
byl sám, vybral si hned z dětí 
dalšího spolucestujícího. Když 
děti společně odpočítaly start 
rakety, z  rakety se zakouřilo 
a  průzkum vesmíru mohl za-
čít. Postupně všichni proletě-
li celou sluneční soustavou, 
prohlédli si Měsíc a  jednotlivé 
planety, seznámili se s prvním 
člověkem, který přistál na Mě-
síci. Děti také dostaly do ru-
kou planety (balónky) a zkusi-
ly si, jak planety obíhají kolem 
Slunce. Nechybělo ani přistání 

na Ufobroučí planetě, kde na-
vázaly kontakt s mimozemšťa-
nem Ufobroukem.

Život na Zemi
Na prožitek z  divadla jsme 

navázali v  komunitním kruhu 
a připomněli jsme si, co potře-
bujeme na Zemi k životu. Pro-
hlédli jsme si mapy, glóbus, 
zjistili, jakou barvou se do ma-
py co zakresluje, jak na ma-
pě rozlišíme podle barvy ho-
ry, nížiny, řeky. Využívali jsme 
k  tomu i  nejrůznější encyklo-
pedie. Ukázali jsme si světadí-
ly a děti na základě svých zku-
šeností k nim přiřazovaly zvířa-
ta. Z geometrických tvarů dě-
ti skládaly rakety, kreslily a vý-
tvarně ztvárnily planety. Z no-
vé velké dřevěné polytechnic-
ké stavebnice postavili klu-
ci velkou raketu pro cestu do 
vesmíru. A protože bylo potře-
ba raketu řídit, nakreslili a da-
li do rakety přístrojovou desku 
s  mnoha „budíky“ a  ovlada-
či. Děvčata pro změnu vyrobi-
la ze starého prostěradla před-
ní plášť rakety a udělala v něm 
i  okénko, do kterého místo 

plexiskla dala průhlednou fólii. 
Také jsme si vytvořili oblečení 
pro výstup do vesmíru. Helmy 
jsme například vyřešili tak, že 
jsme vzali naše lyžařské helmy 
a potáhli je alobalem.

Kruhový trénink
Výcvik budoucích kosmo-

nautů probíhal při tělocvi-
ku. Na žebřiny jsme připevni-
li klouzačku a mohli jsme tré-
novat výstup a sestup z rakety. 
Prolézáním tunelu se simulo-
vala černá díra a pro nacvičo-
vání pohybu ve stavu beztíže 
byl připraven chodník z obručí 
a žíněnka na válení sudů. Vše 
probíhalo v  kruhovém trénin-
ku. Celý tento výcvik byl za-
končen hrou na start rake-
ty, kde se děti vystřídaly v ro-
li startéra a  odpočítávaly čas 
zbývající do startu. Raketou 
jsme se dostali na všechny pla-
nety, které jsme si znovu po-
řádně za pomoci encyklopedií 
prohlédli.

Závěrečný taneční rej
Do celého projektu se nám 

povedlo vtáhnout i rodiče. Dě-
ti se nezapomněly pochlu-
bit každý den, co nového ve 
vesmíru viděly a prozkoumaly. 
Na základě těchto zkušeností 
si děti doma s pomocí rodičů 

připravily masky na závěrečný 
taneční rej. A masky byly sku-
tečně hodně nápadité. Samo-
zřejmě se objevili kosmonau-
ti, mimozemšťané, ale nechy-
bělo ani Slunce, Měsíc, plane-
ty, hvězdy, a dokonce i Mléč-
ná dráha.

Celý projekt začal divadlem, 
ale pak jsme do toho dali to 
své, nápadů denně přicháze-
la celá řada. Střídaly se nejrůz-
nější činnosti, kde jsme vychá-
zeli především ze zájmu dětí.

U dětí projekt pomáhal roz-
víjet konstruktivismus, tvo-
řivost a  fantazii. Zároveň se, 
protože děti často pracova-
ly ve skupinách, zlepšova-
la komunikace i  spolupráce. 
A  hlavně jsme si všichni spo-
lečně hráli, přestože děti bra-
ly cestu do vesmíru a jeho vý-
zkum smrtelně vážně. Toto 
prožitkové učení mělo obrov-
ský úspěch. A pro nás to také 
zcela jistě nebyla naše posled-
ní návštěva ve vesmíru.

Alena TUČÍMOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
Alena Páleníková

MŠ Bruslička

Souběžná 205

Klášterec nad Ohří

alenapalenikova@

seznam.cz
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Chce odejít do důchodu dříve než má nárok
Zaměstnanci vznikne nárok na starobní důchod 
v polovině roku a počítáme s ukončením pracovního 
poměru. Nyní by ale chtěl odejít do důchodu dříve.

Zaměstnanec má nárok na 
starobní důchod před do-

vršením důchodového věku za 
podmínek stanovených v § 31 
zákona o  důchodovém pojiš-
tění (zákon č.  155/1999 Sb.). 
Pokud je zaměstnanci přiznán 
starobní důchod, ať již řádný, 
nebo předčasný, a  pokud již 
nehodlá pracovat, musí svůj 
pracovní poměr ukončit do-
hodou o rozvázání pracovního 
poměru nebo výpovědí. Při-
znáním starobního důchodu 
pracovní poměr automaticky 

nekončí, a  pokud tuto sku-
tečnost zaměstnanec uvede 
ve výpovědi, nemá to na dél-
ku výpovědní doby žádný vliv.

Jestliže tedy zaměstna-
nec požádal o  rozvázá-
ní pracovního po-
měru doho-
dou ke 

dni přiznání předčasného dů-
chodu a zaměstnavatel s tím-

to termínem ne-
souhlasí, pak 
k  uzavření do-
hody nedojde. 

Zaměstna-
v a -

tel může navrhnout jiný ter-
mín skončení pracovního po-
měru nebo sdělí pouhý nesou-
hlas s nárokem zaměstnance. 
Pak má zaměstnanec možnost 
dát zaměstnavateli výpověď 
z  pracovního poměru podle 
§ 50 odst.  3 zákoníku práce. 
Taková výpověď může být dá-
na z jakéhokoliv důvodu nebo 
bez uvedení důvodu.

Přijímací řízení na střední školy
Byly již schváleny a publikovány změny v přijíma-
cím řízení na střední školy?

Ve Sbírce zákonů ČR, část-
ce 100 rozeslané 30. září 

2015, je publikována vyhláš-
ka č.  245/2015 Sb., kterou 
se mění vyhláška č. 671/2004 
Sb., kterou se stanoví podrob-
nosti o  organizaci přijímacího 
řízení ke vzdělávání ve střed-
ních školách, ve znění poz-
dějších předpisů. Vyhláška na-
byla účinnosti dnem 30. září 
2015 s  výjimkou dále uvede-
ných ustanovení, která nabý-
vají účinnosti 1. září 2016:

– čl. I, bod 2 – o  doporu-
čení školského poradenské-
ho zařízení v případě uchaze-
čů se speciálními vzdělávacími 
potřebami,

– čl. I, bod 6 – nově vlože-
ný § 3b – o povinnosti ředitele 
školy zajistit uchazeči se spe-
ciálními vzdělávacími potře-
bami odpovídající podmínky 
v  přijímacím řízení podle do-
poručení školského poraden-
ského zařízení v souladu s pří-
slušnými předpisy.

ok na starobní důchod 
s ukončením pracovního 
dejít do důchodu dříve.

nekončí, a  pokud tuto sku-
tečnost zaměstnanec uvede
ve výpovědi, nemá to na dél-
ku výpovědní doby žádný vliv.

Jestliže tedy zaměstna-
nec požádal o  rozvázá-
ní pracovního po-
měru doho-
dou ke 

dni přiznání předčasného dů-
chodu a zaměstnavatel s tím-

to termínem ne-
souhlasí, pak
k  uzavření do-
hody nedojde. 

Zaměstna-
v a -

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Nemocenské pojištění 2016
Jaká je výše redukčních hranic pro úpravu denní-
ho vyměřovacího základu v nemocenském pojiš-
tění pro rok 2016?

Ve Sbírce zákonů ČR, část-
ce 110, rozeslané dne 21. října 
2015, je publikováno sdělení 
Ministerstva práce a sociálních 
věcí, kterým se vyhlašuje pro 
účely nemocenského pojiště-
ní výše redukčních hranic pro 
úpravu denního vyměřovacího 
základu platných v roce 2016. 
Ve sdělení MPSV je uvedeno:

Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí podle § 22 odst. 3 

zákona č.  187/2006 Sb., 
o  nemocenském pojištění, 
vyhlašuje, že v roce 2016 výše

a) první redukční hranice 
pro úpravu denního vyměřo-
vacího základu činí 901 Kč,

b) druhé redukční hranice 
pro úpravu denního vyměřo-
vacího základu činí 1 351 Kč,

c) třetí redukční hranice pro 
úpravu denního vyměřovací-
ho základu činí 2 701 Kč.

Jsou to dobré, nebo snad špatné zprávy?
Téměř současně proběhly 

před nedávnou dobou sdě-
lovacími prostředky dvě zprá-
vy hovořící o  vysokoškolském 
vzdělání. Zpráva organizace 
OECD informovala o  tom, že 
Česko již má, v porovnání s cel-
kem 34 zkoumanými zeměmi, 
nadprůměrný počet lidí s vyso-
koškolským vzděláním na úrov-
ni magistra. Ve věku 25–64 let 
má takové vzdělání již 16 pro-
cent lidí, zatímco průměr zkou-
maných zemí je 11 procent. 
Druhá pak konstatovala, že od 
roku 2008, kdy počet neúspěš-
ných studentů v  bakalářských 
studijních oborech překročil 60 

procent, neúspěšnost dále setr-
vale roste.

Pokud bych považoval obě 
zprávy za prostou informaci, 
neměl bych s  nimi žádný pro-
blém. Ten se objevil až v  oka-
mžiku, kdy jsem si položil otáz-
ku, zda je to tak dobře, nebo 
zda je to špatně. První zpráva je 
nepochybně statisticky dobrá. 
Dnes si již jen nemnozí pamět-
níci vzpomenou, že po listopa-
du 1989 bylo jedním z nejčastě-
ji veřejně prezentovaných poža-
davků v oblasti vzdělávání, aby-
chom v  počtu vysokoškoláků 
předhonili Nepál. Populární pro-
gnostik Miloš Zeman tehdy totiž 

opakovaně na veřejných shro-
mážděních a  do televize říkal, 
že jsme opravdu až někde za 
Nepálem. Nebyla to sice prav-
da, ale to zřejmě nebylo důleži-
té. Mohutný kvantitativní rozvoj 
vysokých škol se dostavil a při-
nesl výsledky. Z pohledu statisti-
ky jistě pozitivní. To, že se za tě-
mito výsledky umně skrývá i vý-
znamné snížení kvality a špatná, 
až nevyhovující oborová struk-
tura vystudovaných vysokoško-
láků, již prostá statistika neříká.

U druhé zprávy ale opravdu 
nevím, zda je dobrá, nebo špat-
ná. Neúspěšnost může být tak 
vysoká proto, že vysoké školy 

berou prakticky každého. Tedy 
i uchazeče, o nichž bylo už na 
střední škole jasné, že na stu-
dium mají sice v demokratické 
společnosti právo, ale nema-
jí na ně již svými schopnostmi. 
A navíc třeba postrádají i nut-
nou studijní píli. Při tomto na-
hlížení by to byla zpráva špat-
ná. Za dobrou by se dala pova-
žovat tehdy, pokud by stoupa-
jící neúspěšnost byla již dokla-
dem toho, že vysoké školy se 
už zbavily prvoplánových snah 
o  soustavně stoupající statisti-
ky studentů a začaly se zabývat 
především kvalitou studia.

František MORKES
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Školka v centru Prahy je 
zaměřená na pohyb a kreativitu
Na rozvoj talentu i doved-

nosti dětí od dvou do šes-
ti let a také na sport – ne vý-
konnostní, ale hlavně na po-
hyb  jako přirozenou sou-
část života – se zaměřuje ma-
lá pražská mateřská  školka 
YMCA.

Školka v centru Prahy nabízí 

dětem menší kolektiv a hlav-
ně pohybové a kreativní akti-
vity. Mohou si v ní vyzkoušet 
i  cizojazyčné prostředí a  ta-
ké  všechny programové ak-
tivity, jako třeba keramiku, 
flétnu či canisterapii. Více na 
www.skolkaymca.cz.

Magdaléna BIČÍKOVÁ

Brána řemeslům otevřená v Karviné
Střední škola techniky 

a služeb v Karviné organi-
zovala již 3. ročník akce Brá-
na řemeslům otevřená s  fi-
nanční podporou Nadace 
OKD. Akce se zúčastnilo na 
300 žáků osmých a devátých 
tříd třinácti základních škol 
z Karviné a okolí. Na šestnácti 
pracovištích v nově a moder-
ně vybavených dílnách školy 
byli žáci nenásilnou formou 
zapojováni do světa techni-
ky a třeba i gastronomie. Jed-
notlivá pracoviště nesla mo-
tivační označení, jako třeba 
Veselé potrubí, Budiž svět-
lo, Kolečko se mi polámalo či 
Šrouby a matice.

V organizačně náročném 

programu žáci prošli všech-
na stanoviště a  mohli si udě-
lat představu o  mnohých ře-
meslech, která škola vyučuje. 
K akci byly přizvány i některé 
firmy, které současně využily 
příležitosti, aby ze své pozice 
nejen vyjádřily podporu tech-
nickému vzdělání, ale i  jasně 
deklarovaly možnost uplatně-
ní ve svých firmách. Byli jsme 
velmi rádi, že jedno stanoviš-
tě vedl náš bývalý žák maturit-
ního oboru elektro, nyní vyso-
koškolský učitel, který prezen-
toval vlastnoručně vyrobené 
roboty.

„Náš projekt má za cíl se-
známit žáky s  jednotlivými ře-
mesly a pracovišti v duchu hes-

la škola hrou. Žáci takto získa-
jí konkrétní představu o učeb-
ních i studijních oborech, kte-
ré jsou potřebné v  našem re-
gionu. Věřím, že jsme přispě-
li k  jejich nelehkému rozho-
dování o  svém budoucím po-
volání,“ řekla ředitelka školy 
a  pokračovala: „Od září ote-
víráme dva nové denní jedno-
leté učební obory – zámečník 
a elektrikář. Věřím, že tím při-
spějeme na pomoc místním 
firmám, které se potýkají s ne-
dostatkem technicky vzděla-
ných pracovníků, případně dá-
me možnost nezaměstnaným 
absolventům, kteří jsou na 
úřadech práce.“

Iva SANDRIOVÁ

Odemkli jsme dveře budoucím prvňáčkům
V druhé polovině ledna to-

hoto roku se dveře Základ-
ní školy Mládežnická v Havířo-
vě-Podlesí otevřely nejen v půl 
osmé jako obvykle, ale i v de-
vět hodin dopoledne. Jako 
každým rokem byly otevře-
ny všem rodičům dětí, které 
po letních prázdninách opus-
tí mateřské školy, aby zasedly 
do školních lavic.

Byli jsme příjemně potěšeni, 
že zájem ze strany veřejnos-
ti nebyl malý. Rodiče (i praro-
diče) se zajímali nejen o škol-
ní výuku a školní družinu. By-
li seznámeni se vším, co se tý-
ká školního stravování, zájmo-
vých kroužků i  možností hu-
debního vzdělávání svých dě-
tí. Naše škola totiž umožňuje 
výuku hry  na některé hudeb-
ní nástroje a učitelé ze ZUŠ za 
dětmi v odpoledních hodinách 
přímo docházejí. Takže se od-
bourává nepohodlné dojíždě-
ní dětí za těmito mimoškolní-
mi aktivitami.

A co naše dospělé i  dětské 
návštěvníky mohlo zaujmout 
právě v tento den?

Určitě to bylo nahlédnu-
tí do vyučovací hodiny anglic-

kého jazyka, kde naši druhá-
ci ukázali, jak si dovedou po-
radit s interaktivní tabulí. V ji-
né třídě zase žáci předvedli své 
matematické dovednosti a bu-
doucí školáčci měli možnost 
nejen zasednout do školních 
lavic, ale vyzkoušet si i  škol-
ní křídu a  opravdickou školní 
tabuli.

Pro malé, v  tuto chvíli ještě 
předškoláky bylo zajímavé se 
porozhlédnout po školní dru-
žině a  proběhnout se v  na-
ší tělocvičně. A určitě je potě-
šil i malý dáreček a sladkost na 
závěr.

A my jen doufáme, že 
den otevřených dveří splnil 
to, co od něho rodiče a  děti 
očekávali.

Naděžda MOTYKOVÁ

Jak přežít, 
když si 
nevím rady 
se školou
RON SHUMSKY
SUSAN M. ISLACOX
ROB BELL

Rádce pro děti, které ne-
vědí, jak se učit, tak zní 
podtitul této knihy z  na-
kladatelství Portál. Kniha 
nabízí konkrétní věcné 
rady, které se týkají or-
ganizace času a  práce, 
strategií na udržení po-
zornosti a  plánování čin-
ností. Autoři dobře vědí, 
že mnohdy se člověku do 
něčeho nechce, že v  ně-
čem nevidí smysl nebo 
má jiné priority. Proto své 
čtenáře (žáky) neodsuzují 
ani nenapomínají, ale na-
bízejí strategie, jak získat 
lepší motivaci a  usnadnit 
si školní život. Pomoci jim 
při tom mohou i pedago-
gové či rodiče.

Znáte je?
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MŠMT: Mýty a fakta o společném vzdělávání
Co se tvrdí o společném vzdělávání a jaká je skutečnost

Spouštěčem k novele školského zákona, jakým-
si Gavrilo Principem usnadnění přístupu ke spo-
lečnému vzdělávání žáků se speciálními vzdělá-
vacími potřebami (SVP) v  běžných školách, sice 
v minulosti byl rozsudek Evropského soudu pro 
lidská práva v  kauze známé jako D. H. a  spol. 
proti ČR identifikující v několika případech ne-
oprávněné zařazení romských žáků do tehdejší 
zvláštní školy.

Nicméně tak jako atentát 
v  Sarajevu nebyl příčinou 

I. světové války, tak ani tento 
rozsudek není hlavním důvo-
dem pro větší otevřenost pří-
stupu dětí, které se mohou 
s daleko větší podporou vzdě-
lávat s ostatními v běžné ško-
le, ke kvalitnějšímu vzdělání. 
Školský zákon ve své pream-
buli ukotvuje již mnoho let 
rovnost práv, podmínek i příle-
žitostí ke vzdělávání. Vyrovná-
ní podmínek mezi speciálními 
a  základními školami, ve kte-
rých se už dnes vzdělávají dě-
ti s postižením, ale s rozdílný-
mi podmínkami pro práci pe-
dagogů, je tak pozdním napl-
něním zákona.

Pojetí inkluzivního vzdě-
lávání obsažené ve vyhlášce 
č. 27/2016 a připravených vy-
hláškách následných, v  upra-
veném RVZ ZV a  doprovod-
ných metodických materiálech 
není plošné, nařizující a povin-
né pro všechny žáky ve spe-
ciálním školství, není nárazo-
vé (vše k 1. 9. 2016), nesnižuje 
škálu možností, jak dítě se SVP 
vzdělávat, ani není bez dosta-
tečného finančního zajištění. 
Opak je pravdou.

Pro žáky, jejichž speciální 
vzdělávací potřeby budou 
individuálně posouzeny, 

nikoli plošně

Inkluzivní (společné) vzdě-
lávání je proto nyní koncipo-
váno tak, abychom vytvoři-
li lepší podmínky pro vzdě-
lávání všech žáků se speciál-
ními vzdělávacími potřebami 
v „běžných“ školách, ale sou-

časně i  nadále umožnili exis-
tenci důležitého článku vzdě-
lávacího systému, a to speciál-
ního vzdělávání.

Neruší se systém speciál-
ních škol, ten zůstává, proto-
že je ukotven v § 16 odstavci 
9 školského zákona a násled-
ně ve zmíněné prováděcí vy-
hlášce (viz http://www.msmt.
cz/file/36859/).

Neruší se systém vzdělávání 
žáků s mentálním postižením. 
Nadále je možné beze změ-
ny vzdělávat žáky se středně 
těžkým a  těžkým mentálním 
postižením.

Jediná změna nastane u žá-
ků s lehkým mentálním posti-
žením (LMP), u kterých se roz-
šiřují možnosti jejich vzdělává-
ní. Tito žáci budou moci být 
nově vzděláváni,
a) v běžné ZŠ s využitím 

podpůrných opatření (PO), 
pokud to podmínky jejich 
zdravotního stavu umožní, 
nebo

b) v běžné ZŠ ve třídě podle 
§ 16 odst. 9, nebo

c) ve škole (dříve praktické), 
dnes základní, podle § 16 
odst. 9.

Rodič dítěte se speciálními 
vzdělávacími potřebami tak 
má možnost volby, zda po-
žádá o  vzdělávání svého dí-
těte v  běžné škole za pomo-
ci podpůrných opatření, nebo 
ve třídě zřízené v  běžné ško-
le podle § 16, odst. 9 (v tako-
vém případě hovoříme o  so-
ciální integraci a  taková třída 
může mít min. 4–6 a maximál-
ně 14 žáků).

Charakter vzdělávacích po-

třeb žáka však může být ta-
kový, že není možné jej za-
řadit ani do běžné školy, ani 
do speciální třídy v ní a pak je 
žák vzděláván, jak již bylo uve-
deno, ve škole zřízené podle 
§ 16 odst. 9 (dříve v „praktic-
ké“ škole).

Lze očekávat, že přechod 
žáků s  LMP do běžných škol 
„odčerpá“ z  tzv. praktických 
ZŠ spíše menší procento těch-
to dětí, protože většina z nich 
skutečně má takový kognitivní 
a  sociálně-emoční handicap, 
že ani s podpůrnými opatření-
mi by vzdělávání v běžné škole 
nebylo v  jejich zájmu. Umož-
nit to však chceme těm dě-
tem, jejichž handicap je sku-
tečně „sociální konstrukcí“ 
(jak víme od 60. let minulého 
století z výzkumů psychologů, 
jako byli Oléron ve Francii ne-
bo M.  Cole a  S. Scribnerová 
z  USA, i  od pedagogů z  An-
glie, Francie a USA prosazují-
cích pozitivně afirmační, anti-
segregační a později inkluzivní 
vzdělávání). Tyto poznatky pa-
tří dnes už do klasického fon-
du, není třeba se jim vysmívat.

V  každém případě nebude 
možné, aby kdokoli z  rozho-
dujících aktérů si prosadil s od-
voláním na novelu jednostran-
ně svou představu.

(1) Rodič musí požádat jak 
o  zařazení svého dítěte do 
běžné školy, tak do třídy nebo 
školy podle § 16 odst. 9.

(2) ŠPZ musí na základě 
vyšetření vydat Doporuče-
ní s  konkretizací podpůrných 
opatření pro vzdělávání v běž-
né škole (nebo se závěrem, že 
pro dítě bude lepší se vzdě-
lávat ve speciální třídě běžné 
školy nebo ve škole podle § 16 
odst. 9); v obou případech bu-
de naplňování Doporučení 
v intervalech uvedených ve vy-
hlášce vyhodnoceno.

(3) Ředitel školy musí ŠPZ 
poskytnout informace o  pod-
mínkách ve škole. Po vzájem-
né dohodě teprve může do-

jít k definitivnímu rozhodnutí. 
V případě nesouladu bude ne-
zbytné uvažovat o jiné úpravě 
podmínek vzdělávání nebo – 
je-li spor velký a trvá i po závě-
ru revizního pracoviště (NUV) 
– bude v  krajním a  výjimeč-
ném případě tento spor řešit 
OSPOD nebo zcela výjimečně 
soud (tak jak je to možné už 
dnes).

V žádném případě tedy ne-
jsou pravdivé titulky typu „od 
1. 9. všichni zdravotně po-
stižení povinně do běžných 
škol“.

Utrpí kvalita vzdělávání 
žáků se SVP, protože 

s přílohou LMP jim bylo 
dobře?

Nejen vyhláška, ale ještě více 
upravený RVP ZV byly připra-
vovány i  konzultovány s  od-
borníky z  praxe, včetně ASP 
a ASPC, a vliv uvedených aso-
ciací byl nezanedbatelný. Po-
kud jde o RVP ZV, stačí se po-
dívat do současné verze, která 
bude po vypořádání připomí-
nek schválena v polovině úno-
ra (školy mají dva roky na vy-
pracování upraveného ŠVP 
a v  jednotlivých případech po 
1. 9. 2016 zohlední upravený 
RVP v IVP žáka, pokud obdržel 
Doporučení). Řada osvědče-
ných výstupů z učení a metod 
a  forem výuky z  přílohy LMP 
je v  něm zařazena. Jsou zde 
ovšem po konzultacích s  di-
daktiky a speciálními pedago-
gy z praktických škol i rámco-
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vé výstupy nové (např. Člověk 
a svět práce zahrnuje i někte-
ré jednodušší dovednosti z la-
boratorních prací nebo z  di-
gitálního vzdělávání). Hlavně 
však je důraz kladen na me-
todického průvodce s  příkla-
dy dobré praxe a  připravuje 
se i  multimediální interaktiv-
ní místo (www.rvp.cz). Je tedy 
zcela „mimo mísu“ zesměšňo-
vat práci odborníků řečnický-
mi otázkami typu „budou se 
snad žáci učit jen levou stranu 
rovnic?“ apod. Nikoli, jsou vy-
mezeny minimální doporuče-
né výstupy, které by měli žáci 
s 3. st. PO zvládnout.

Současně ovšem charakte-
ristika výstupů jako „minimál-
ních“ ukládá v případě, že se 
některým jedincům s PO začne 
dařit nad tuto úroveň, aby 
směřovali k  výstupům z  RVP 
ZV určených dnes žákům bez 
zdravotního postižení. Což 
dosud bez PO mohli s obtíže-
mi nebo vůbec. Skutečně je 
tohle ohrožení jejich vzdělává-
ní? Když všichni odborníci vě-
dí, že právě u  žáků s  lehkým 
mentálním postižením existují 
velké rozdíly v jednotlivých do-
vednostech, dílčích funkcích, 
takže postupovat podle jed-
noho modelu může být pro ně 
nevýhodné.

Je matením veřejnosti tvrdit, 
že zrušením přílohy ZŠ prak-
tické „zaniknou“. Ony nikdy 
právně neexistovaly, byly to od 
roku 2005 základní školy, kte-
ré ovšem měly podmínky jako 
školy speciální. Termín „prak-
tické“ nemá a  neměl opo-
ru v zákoně. A nezaniknou ve 
smyslu jejich zrušení, např. vy-
stěhováním, rozprášením pe-
dagogického sboru apod. To 
může navíc udělat jen jejich 
zřizovatel. Mohou jim ovšem 
ubývat žáci, jak se to ostatně 
děje už dnes, kdy se tito žáci 
stále častěji vzdělávají v  běž-
né škole.

Náběh změn není 
revolučně nárazový, ale 

postupný

Představa, že jakákoli změ-
na, zejména v tak tradicí a se-
trvačností charakterizovaném 
systému, jako je školní vzdě-

lávání, může nastat naráz ke 
konkrétnímu datu, tj. revoluč-
ně po vzoru dobytí Bastily, ví-
tězného února nebo sameto-
vého zlomu, je z pohledu ve-
dení MŠMT samozřejmě zcela 
nesmyslná.

Dostupné dokumenty jas-
ně ukazují, že je plánována ja-
ko postupná. Nechápu, proč 
se slova ministryně o  evoluč-
ním, nikoli revolučním, zavá-
dění změny stávají předmě-
tem ironizování. Fakta hovoří 
následovně.

(1) Žáci, kteří se dosud vzdě-
lávají podle tzv. přílohy RVZ 
ZV pro žáky s  lehkým men-
tálním postižením a  budou 
k  1.  9. 2016 (6.–9., 10. tří-
da) na druhém stupni základ-
ní školy, dokončí svoje vzdělá-
vání podle této přílohy, tj. je-
jí platnost pro tuto převažující 
část žáků v ZŠ praktických bu-
de trvat do 1. 9. 2020. Tím sa-

mozřejmě nemůže být z nove-
ly zákona dotčeno jejich prá-
vo na novou diagnostiku a pří-
padné Doporučení umožňují-
cí mu vzdělávat se v běžné ZŠ, 
pokud to bude rodič a školské 
poradenské zařízení považo-
vat za možné a škola k  tomu 
bude mít podmínky.

(2) Oproti tomu žáci na 
1. stupni ZŠ se budou vzdělá-
vat podle upraveného RVP ZV, 
ať už v běžné škole, nebo ve 
třídě či škole podle paragra-
fu 16 odst.  9. Je třeba veřej-
nost upozornit i  na to, že už 
dnes většina těchto žáků za-
číná se vzděláváním v  běž-
né škole (ovšem bez finanční 
a personální podpory nároko-

vé od 1. 9.) a do ZŠ praktické 
jich míří řádově pár stovek (do 
1. roč. jich nastupuje v posled-
ních letech kolem 300 v  celé 
ČR). Většina z nich přecházela 
do ZŠ praktické až ve vyšších 
ročnících 1. stupně.

(3) Do 1. 9. 2018 je vyhláš-
kou prodloužen čas pro ŠPZ na 
rediagnostiku žáků se zdravot-
ním postižením (včetně LMP). 
Do té doby platí závěry ak-
tuálně platných doporučení 
ke vzdělávání žáků se speciál-
ními vzdělávacími potřebami 
(vyšetření). Není proto třeba 
vytvářet na školská poraden-
ská zařízení tlak, protože školy 
mohou dále využívat podpo-
ry poskytované na základě dří-
ve vytvořených doporučení ke 
vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami.  Bu-
de tedy i určitý časový prostor 
pro využití navýšených finanč-
ních prostředků na mzdy uvol-

něných v r. 2016 pro 150 no-
vých psychologů a speciálních 
pedagogů v ŠPZ.

(4) Samozřejmě i vzdělávání 
učitelů je proces, který letoš-
ním přelomem února a  břez-
na jen odstartuje a  je pláno-
ván zatím do prosince 2018. 
Je třeba znovu zdůraznit, že 
nepůjde o  rychlokvašené kur-
zy speciální pedagogiky pro 
učitele. K  tomu bude potře-
ba v odůvodněných případech 
zajistit přítomnost plně vzdě-
laného speciálního pedagoga. 
Vzdělávání pracovníků ŠPZ bě-
ží již od května 2015 a cyklus 
déledobého vzdělávání hlav-
ních lektorů pro jednotlivé 
kraje končí v těchto dnech.

Nezajištěné financování 
aneb jen holubi na střeše?

Od 1. 1. 2016 MŠMT no-
velizovalo směrnici č.  j. 28 
768/2005-451, která umož-
ní krajským úřadům vytvořit 
si o 0,6 % vyšší rezervu opro-
ti roku 2015 (500 milionů na 
mzdové prostředky, 28 mi-
lionů na nákup učebnic a kom-
penzačních pomůcek). Zname-
ná to, že krajským úřadům bu-
dou tyto prostředky rozepsány 
z MŠMT formou republikových 
normativů již od 1. 1. 2016.

Kraje také obdrží prostředky 
na navýšení výkonů školských 
poradenských zařízení ve vý-
ši 80 mil.  Kč, což představu-
je zhruba výše zmíněných 150 
míst poradenských psycholo-
gů a speciálních pedagogů.

Dalších 119 milionů korun 
bylo alokováno na rozvojový 
program pro asistenty peda-
goga pro děti a žáky sociálně 

znevýhodněné. To vše pro rok 
2016, ve kterém má společ-
né vzdělávání nabíhat až v po-
sledním čtvrtletí.

Zdá se mi, že některé oba-
vy vyslovené na základě ne-
znalosti plánovaných změn ja-
ko by byly projevem známé-
ho „přání otcem myšlenky“. 
Je mi líto, ale selektivní čtení 
dostupných informací, ignoro-
vání informací, které protiřečí 
čtenářovu přesvědčení, a  čer-
nobílé vidění jsou typické zna-
ky hysterie. Snad mi alespoň 
tu trochu znalostí psycholo-
gie kritici zavádění společného 
vzdělávání neupřou.

Stanislav ŠTECH

náměstek ministryně školství
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Jak pracovat ve třídě 
s tématem LGBT – 

homosexualita, rodičovství, 
homofobie, transsexualita

pořádá organizace Platforma 
pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu.
Kde:  Vzdělávací centrum Tereza,

Haštalská 17, Praha 1
Kdy: 21. 3. 2016 od 10 do 15 hod.

Seminář je součástí projektu „Neviditelné 
menšiny“, podpořeného Norskými fondy

Registrace na: vzdelavani@proudem.cz
S e m i n á ř  j e  z d a r m a .

Zářivý úsměv můžete mít i vy
Pečujte o své zuby, dásně a ústní mikroflóru

Pravidelně pečujete o  své 
zuby, ale výsledek se nedosta-
vuje? Chybu jste mohli udě-
lat už při výběru zubního kar-
táčku. Pro dokonalé odstra-
nění zubního plaku sáhněte 
po kartáčku střední a  měkké 
tvrdosti.

Zubní nit, 
nebo mezizubní kartáček?

Každý člověk preferuje jiné 
pomůcky dentální hygieny. 
Pro lidi s normálními nebo vět-
šími mezerami jsou vhodné 
mezizubní kartáčky. Ten, kdo 
má zuby těsně u sebe, by měl 
použít dentální nit.

Po pečlivém čištění chrupu 
by měl přijít na řadu výplach 
úst ústní vodou. Vyberte si ta-
kovou vodu, která se zamě-
řuje především na zdravé zuby 
a dásně. Díky ní se vyhnete kr-
vácení dásní, aftám, váčkům, 

zubním kazům a  také největ-
šímu strašáku – parodontóze. 
A  právě taková je ústní voda 
s  chytrou houbou, kdy tento 
mikroorganismus příznivě pů-
sobí v  ústní dutině a  účinně 
zabraňuje krvácení 
dásní.

Nezapomínejte 
na pravidelné pro-
hlídky u  stomato-
loga a  dentální hy-
gienistky. Dentální 
hygienistka dů-
kladně vyčistí zuby 
a  dásně, odstraní 
zubní plak, kámen 
a  pigmenty. Na-
učí pacienta správné 
čištění zubů a  doporučí mu 
vhodné pomůcky dentální 
hygieny.

Chytrá houba Bio Plus

Výplachová ústní voda ob-

sahující unikátní složení mi-
kroflóry, která příznivě pů-
sobí v ústní dutině při sklonu 
k zánětům dásní. Je vhodným 
doplňkem při péči o  chrup 
a dásně, osvěžuje dech.

Návod: Obsah sáčku roz-
pusťte v  0,1 litru vlažné 
vody (cca 34 °C) a  nechte 

nejméně 30 mi-
nut aktivovat. 
Používejte večer 

30 minut po čiš-
tění zubů jako do-
plněk pravidelné 
péče o  ústní du-
tinu. Vzniklým 
roztokem vypla-
chujte ústa dů-

kladně, a  to po dobu jedné 
minuty, a  poté vyplivněte. 
Opakujte, dokud roztok nevy-
potřebujete. Po použití ústní 
vody nevyplachujte ústa vo-
dou, 30 minut nejezte a  ne-

pijte. Pythie Bio Plus je k  do-
stání v lékárnách.

Více informací na www.py-
thium.eu.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Mají přípravky s chytrou 
houbou vedlejší účinky?

Ze správných odpovědí vy-
losujeme tři výherce, kteří ob-
drží ústní vodu Pythie Bio Plus. 
Odpovědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 
10.  března 2016. Do před-
mětu uveďte „PYTHIE“.

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

ŽE MŮŽE VYRŮSTAT V RODINĚ. 

• Vyrob hračku a udělej radost dětem v dětských domovech.

• Výherci se mohou těšit nejen na titul

  „Zlaté české ručičky 2016“, ale také na hodnotné ceny 

 v celkové hodnotě 28 000,- Kč.

• Uzávěrka soutěže je 22. dubna.

• Podrobná pravidla najdeš na www.cmkos.cz
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