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22. února

Česká školní inspekce 
představila současný stav 
inkluzivního vzdělávání ve 
školách i formy podpory, 
které školy poskytují žákům.

22. února

Celosvětový svátek 
skautů vyhlásila skautská 
organizace v roce 
1927 na počest výročí 
narození zakladatelů 
skautingu manželů 
Baden-Powellových.

22.–28. února

Jarní prázdniny si tento 
týden užívají žáci z okresů 
Benešov, Beroun, Rokycany, 
České Budějovice, Český 
Krumlov, Klatovy, Trutnov, 
Pardubice, Chrudim, 
Svitavy, Ústí nad Orlicí 
a Ostrava-město.
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„Začátek je ta nejdůležitější součást každé práce.“  Platón

Šikanovat učitele je absolutně nepřípustné
Šikana učitelky, kterou si s gustem její žáci natáčeli 
na video, otřásla nejen pražskou průmyslovkou na 
Třebešíně, ale celou společností. A je úplně jedno, 
jestli tato pětapadesátiletá žena zemřela v souvis-
losti s ní, nebo pro jiné zdravotní problémy. Šikano-
vat učitele je prostě nepřípustné.

Jen v loňském školním ro-
ce žáci fyzicky napadli při-

bližně sto šedesát učitelů 
základních a středních škol. 
Vyplývá to z výroční zprá-
vy České školní inspekce. 
Podle ústředního školního 
inspektora Tomáše Zatlou-
kala je ale ještě větší riziko 
ve školách, které se do sta-
tistiky  vůbec nedostaly. 

Urážky, vulgarismy, jako-
by nechtěný fyzický kon-
takt, hrozba likvidací a dal-
ší projevy agresivního cho-
vání se objevují v různé míře 
v mnoha školách. Internet je 

plný videí, v nichž se do 
role ponižované-
ho a  zesměšňo-
vaného dostá-
vá učitel. Ni-
kdo si přitom 
neuvědomu-
je, že důsled-
ky mohou být 
tragické.

Liberální výchova 
v  rodinách, pocit bez-
trestnosti, ale i nadřazenosti 
a neúcta k autoritám přináší 
kruté ovoce. Učitelé před ta-
bulí tomu čelí každý den. Ne-
smí s tím však zůstat sami.

„Klíčový musí být nekom-
promisní postoj vedení ško-
ly, které musí pravidelně 
mapovat riziková místa, mít 
nastavenou otevřenou ko-
munikaci mezi učiteli i žáky, 
jasně daná pravidla a hlav-

ně se nebát přiznat po-
chybení a  přede-

vším je otevřeně 
řešit,“ říká Pe-
ter Porubský, 
vedoucí Linky 
bezpečí.

Trochu ne-
rozumím po-

stoji vedení ma-
lešické školy. Až 

když se případ dostal 
do médií, začalo si připouš-
tět, že trojka z chování pro 
trýznitele je přece jen má-
lo. Ale stejně za to nakonec 
může student, co to novi-

nářům práskl. „Mě by zají-
malo, proč to točil. Pokud 
ho šikana tolik trápila, proč 
nešel za třídním, za učite-
li nebo za vedením, proč to 
předal bulváru, jaký to mě-
lo účel? A  není tohle cho-
vání ještě víc mravně závad-
né než samotná šikana? Byť 
ta je samozřejmě zavržení-
hodná,“ uvedla zástupkyně 
ředitele.

Osobně si vážím lidí, kte-
ří dokážou vyjádřit svůj ne-
souhlas. V  atmosféře, kte-
rá zřejmě ve třídě panova-
la, to nemuselo být dvakrát 
jednoduché. Žáci, kteří na 
problém upozornili, neza-
slouží opovržení, spíš uzná-
ní. Možná zachránili jiného 
učitele. A třeba na opačném 
konci republiky.

Karla TONDLOVÁ
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Třicet milionů korun na školní obědy
Ministerstvo školství roz-

dělilo 30 milionů ko-
run na školní obědy třem ne-
ziskovým organizacím. Drti-
vou většinu peněz získal pro-
jekt Obědy pro děti organi-
zace WOMEN FOR WOMEN, 
který může potřebným dětem 

zaplatit obědy v celkové hod-
notě asi 27,6 milionu korun. 
Dva miliony korun pro stej-
né účely získal nadační fond 
Drab Foundation, 400  000 
korun ostravská organizace 
Společně-Jekhetane.

Projekt Obědy pro děti fun-

guje od roku 2013. V prvním 
roce existence pomohl ně-
kolika stovkám dětí, ve škol-
ním roce 2014/2015 už to by-
lo přes 2 000 dětí ze 458 škol. 
V aktuálním školním roce pro-
jekt pomohl 2 424 dětem ze 
427 základních škol. čtk

Příspěvek na prázdniny
Radnice v Jablonci nad 
Nisou znovu přispěje 
rodičům na prázdninovou 
péči o předškoláky a žáky 
prvních tříd. V městském 
rozpočtu má na příspěvky 
připraveno 210 000 
korun, z toho dvě třetiny 
pro předškoláky a třetinu 
pro prvňáky. Rodina 
může na týdenní pobyt 
v příměstském programu 
získat až 500 korun na 
jedno dítě. čtk

Podpora ZUŠ
Nadační fond Magdaleny 
Kožené je její osobní 
nadační projekt, který se 
bude věnovat podpoře 
jedinečného systému 
vzdělávání základních 
uměleckých škol.

sm

Na počest univerzity
V Olomouci se uplynulou 
neděli rozezněly na počest 
Univerzity Palackého zvony 
třech zdejších kostelů. 
Měly tak obyvatelům 
i návštěvníkům města 
připomenout výročí 
znovuobnovení olomoucké 

univerzity v roce 1946. 
Olomoucká univerzita je 
druhým nejstarším vysokým 
učením v zemi, založena 
byla v roce 1573. čtk

Robosoutěž
I letos se mohou žáci 
druhého stupně základních 
škol a odpovídajících 
tříd víceletých gymnázií 
zúčastnit oblíbené 
Robosoutěže ČVUT Praha. 
Tentokrát je pro roboty 
připraven úkol Sledování 
černé čáry. Více informací 
naleznete na www.
robosoutez.cz.       lp

Zápisník

i it 1946

„U deváťáků se mi letos učí docela dobře. Jejich afektovanost, znuděnost a nechuť do „U deváťáků se mi letos učí docela dobře. Jejich afektovanost, znuděnost a nechuť do 
čehokoli se zapojit dosahuje takové úrovně, že už jsou líní i zlobit!“čehokoli se zapojit dosahuje takové úrovně, že už jsou líní i zlobit!“
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Pokud škola o šikaně věděla, mělo by vedení skončit
Pokud nahrávky šikany učitel-

ky Střední průmyslové školy 
Na Třebešíně prokážou, že ško-
la o šikaně věděla nebo nedo-
držela postupy v prevenci šika-
ny, vidí ministryně školství Ka-
teřina Valachová jako jediné ře-
šení vyvození personálních dů-
sledků vůči vedení školy. Řekla 
to po svém jednání se zástup-
cem zřizovatele, náměstkem 
primátorky Petrem Dolínkem 
(ČSSD), a  ředitelem Střední 

průmyslové školy Na Třebešíně 
Františkem Bártlem. Pravomoc 
odvolat ředitele má zřizovatel 
školy, tedy pražský magistrát.

K. Valachová také společně 
s pražskou primátorkou Adria-
nou Krnáčovou (ANO) navští-
vila školu v úterý, aby podpo-
řila její žáky i  učitele. Jednala 
také s  ústředním školním in-
spektorem Tomášem Zatlou-
kalem. Jeho informace, že ví-
ce jak třetina středních škol, 

které inspekce ve školním roce 
2014/2015 navštívila, se set-
kala se slovní, či dokonce fy-
zickou agresí žáka vůči učite-
li, považuje za znepokojující. 
„Budeme podporovat vedení 
škol nastavením preventivních 
mechanismů a  také tím, jak 
postupovat, pokud k  takové-
mu jednání dojde,“ řekla. Ško-
ly podle ní potřebují také práv-
ní podporu, aby si v těchto si-
tuacích uměly lépe poradit. čtk

Průzkum: Rodiče preferují maturitu
Dvě třetiny rodičů dětí ze 

7. až 9. ročníků základ-
ních škol zvažují pro své po-
tomky střední odbornou školu 
a pětina učiliště, ukázal ledno-
vý průzkum Asociace malých 

a středních podniků a živnost-
níků ČR. Přibližně čtvrtina ro-
dičů uvažuje o  tom, že by je-
jich potomci mohli studovat na 
gymnáziu. Zásadní pro rodiče 
zůstává maturita. Čtyřiapade-

sát procent ji považuje za velmi 
a dalších třicet procent za spíše 
důležitou. Průzkum se uskuteč-
nil v rámci Roku řemesel 2016, 
který navazuje na loňský Rok 
technického vzdělávání. čtk
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Domácí vzdělávání na druhém stupni základních 
škol – v  současné době kámen úrazu při projed-
návání novely školského zákona. I  přes nesouhlas 
ministryně školství Kateřiny Valachové jeho plošné 
zavedení totiž podpořil školský výbor Poslanecké 
sněmovny.

A  nejen ten. Jeho zavede-
ní podporují i koaliční po-

slanci, a  tak se ukáže až při 
jeho závěrečném čtení v  Po-
slanecké sněmovně, jak vše 
dopadne.

Jak se ale na jeho možné 
plošné zavedení dívají ti, kte-
rých se to týká. Učitelé a ředi-
telé škol. „Přiznám se, že ne-
znám okolnosti, za kterých by 
domácí vzdělávání na druhém 
stupni mělo fungovat. Předpo-
kládám však, že podobně jako 
na stupni prvním. Tuším však 
několik problémů:

– Jaké vzdělání by měl mít 
ten, kdo povede vzdělávání dí-
těte doma? Řada kolegů uči-
telů se vyjadřuje v  tom smys-
lu, že by si s kvalifikací ČJ ne-
troufali vyučovat M, Fy, Ch 
a naopak.

– Jak by to bylo s  výchova-
mi, s  pracovními činnostmi, 
s  etickou výchovou…? Jest-
li s  těmito předměty domá-
cí vzdělávání  nepočítá, tak je 
asi nemusíme vyučovat ani ve 

škole. Zatím ale platí, že uči-
telé, kteří tyto výchovy vyuču-
jí, se na jejich výuku připravují 
v magisterském studiu. A já to 
pokládám za správné.

– Obávám se, že pro 
školy by zavede-
ní této možnos-
ti přineslo dal-
ší administra-
tivní a  pracov-
ní zátěž.

Jistě existují 
i pozitivní strán-
ky, ale já se spí-
še přikláním k tomu, 
nezavádět tento způsob 
vzdělávání na druhém stupni 
základní školy,“ říká Ladislav 
Domáň, ředitel náchodské zá-
kladní školy.

Karel Pavlík, ředitel miku-
lovské základní školy, uvá-
dí, že by s domácím vzdělává-
ním souhlasil jen za mimořád-
ných okolností. Spíše by ho vy-
užil jako poslední možné ře-
šení. „Nemáme osamělé far-
my vnitřní Austrálie či nedozír-

né lesy na severu Kanady. Ne-
jde přece jen o pouhé předání 
vědomostí či učiva, ale přede-
vším o  socializaci v  kolektivu, 
kterou dnes spolu s  mobilo-
vou demencí dětí považuji za 
problém číslo jedna,“ uzavírá 
svůj názor Karel Pavlík.

Odlišný názor zastává Mi-
loš Novotný ze Základní ško-
ly v Nemyčevsi: „Proti domá-
címu vzdělávání nemám nic 

ani na prvním stupni, 
ani na druhém. Je 

to, podle mého, 
cesta pro celé 
spektrum dě-
tí. Od nada-
ných dětí přes 
děti z  alterna-

tivně smýšlejí-
cích rodin až po 

žáky, kteří potře-
bují individuální přístup 

ze zdravotních důvodů.  Do-
vedu si představit i  komunit-
ní výuku takových žáků. Ne-
můžeme snad tvrdit, že uči-
tel nebo státní škola jsou ti je-
diní, kteří něco dokážou pře-
dat. Zodpovědný za vzdělání 
svých dětí je rodič, proto proti 
domácímu vzdělávání oprav-
du nic nemám.“

Helmut Harzer z Ostrova se 
sice zatím s domácím vzdělá-

váním ve své škole nesetkal, 
ale jak uvádí: „Jeho mož-
né plošné zavedení na dru-
hém stupni mi připomíná rče-
ní: pravá ruka neví, co dělá 
ta levá. Jak jinak si mám vy-
světlit striktní požadavek zá-
kona o  pedagogických pra-
covnících na potřebnou kva-
lifikaci pro výkon práce uči-
tele, aniž by se stát postaral 
o  nabídku možností pro ne-
kvalifikované praktiky si vzdě-
lání za snesitelných (časových 
a  zejména finančních a  od-
borných) podmínek dodělat. 
Mezeru pak zaplní komerční 
vzdělávací subjekt, který na 
tomto problému nekřesťan-
sky vydělává, aby pak několi-
ka stovkám téměř absolventů 
řekl sorry, ale běžte jinam ne-
bo skončete.

A teď najednou by mohl 
i  odborné předměty vyučovat 
laik, byť vysokoškolsky vzděla-
ný, bez potřebného pedago-
gického vzdělání? Kdo zajis-
tí, že výuku povede opravdu 
onen rodič? Co když vzniknou 
malé kluby privilegovaných dě-
tí s privátními a dobře zaplace-
nými učiteli, jejichž kvalifikaci 
nikdo zkoumat nebude? Tako-
vá soukromá miniškola bez po-
třebné akreditace, bez zařaze-
ní do sítě a  jiných formálních 
nezbytností. Možná, že sly-
ším trávu růst, ale pokud k to-
mu připočtu naprosto odbor-
ně i  organizačně nedostateč-
nou kampaň s  názvem inklu-
ze (společné vzdělávání), mož-
ná to pro určitou skupinu rodi-
čů bude jedna z variant, jak pro 
své děti zajistit potřebné vzdě-
lání bez nervů, i  když ne bez-
platně. Mám za to, že se tím 
celá inkluze zvrátí v nechtěnou, 
ale ve svém důsledku absolutní 
segregaci a  exkluzivní vzdělá-
vání dětí příslušníků společen-
ských elit. Nejsem ale prognos-
tik, tak se mohu plést.“

„Osobně si myslím, že nor-
mální rodič své dítě bude do 
školy posílat, proto bych do-
mácí vzdělávání umožnil,“ 
konstatuje A. Teller z Vinoře.

Olga ŠEDIVÁ

ILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Co očekávám od odborového svazu
Členky sekce školských výchovně-vzdělávacích za-
řízení při školských odborech vyplnily dotazník 
o tom, jaké mají představy o práci v odborech. Vý-
sledky jsou velmi zajímavé.

Proč jsem vstoupila do 
odborů:
 chci hájit zájmy 
zaměstnanců,

 očekávám pomoc při řešení 
pracovněprávních problémů

 vstoupila jsem do odborů 
před rokem 1990, nemám 
potřebu vystoupit,

 mám možnost podílet se na 
zlepšení pracovních podmí-
nek, platů, zvyšování práv-
ního vědomí,

 opozice vůči 

zaměstnavateli,
 ctím spravedlnost, rá-
da pracuji pro li-
di, nebojím se 
říci svůj ná-
zor, v odbo-
rech cítím sí-
lu a hlavně 
na problémy 
nejsem sama,

 nechci být lout-
kou, mám možnost za-
pojit se do spolurozhodová-
ní, chci být chráněna proti 

svévoli zaměstnavatele,
 společné řešení problémů, 
vzájemná pomoc,

 kvalitní získávání vědomos-
tí, rozšiřování poznatků,

 získávání kvalitních 
informací.

Co od členství v od-
borovém svazu 

očekávám, které 
aktivity a  služby 
nejvíce využívám:
 kvalitní ško-

lení, semináře, roz-
šiřování právních 

vědomostí,
 hájení práv zaměstnanců,
 informace, možnost se fun-
dovaně vyjadřovat k proble-

matice školských zařízení 
i základních škol,

 kvalitní rady, společné řeše-
ní pracovněprávních problé-
mů, kulturní akce,

 daří se mi jako předsedky-
ni ZO kolektivně vyjedná-
vat na pracovišti, na OROS 
i KROS a hlavně v naší sek-
ci se mi dostává hodně in-
formací, které uplatňuji ve 
své práci,

 na problém nezůstanu sa-
ma, možnost získávání cen-
ných informací,

 silná organizace se silným 
mandátem, využívám kul-
turní akce a školení,

Jana BRDOVÁ

Mohou učitelky v mateřské škole podat dítěti léky?
Podle §  2 zákona č.  372/2011 Sb., o  zdravotních 
službách a  podmínkách jejich poskytování (zákon 
o  zdravotních službách) se poskytovatelem zdra-
votních služeb rozumí fyzická nebo právnická oso-
ba, která má oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb podle tohoto zákona.

Podle §  11 tohoto zákona 
lze zdravotní služby posky-

tovat pouze prostřednictvím 
osob způsobilých k  výkonu 
zdravotnického povolání ne-
bo k výkonu činností souvise-
jících s poskytováním zdravot-
ních služeb. Pedagogický pra-
covník tedy není zdravotnic-
kým pracovníkem a tuto pod-
mínku nesplňuje.

Mateřská škola odpovídá za 
škodu vzniklou dítěti podle zá-
kona č.  89/2012 Sb., občan-
ského zákoníku. Pokud tedy 
dojde k úrazu dítěte, je povin-
ností mateřské školy poskyt-
nout první pomoc, popř. za-
jistit poskytnutí první pomoci 
a o  této skutečnosti informo-
vat bezodkladně zákonného 
zástupce.

Jiná situace ale nastane, po-
kud dítě trpí potřebuje podat 
nějaký medikament (lék, čí-
pek, injekci apod.). Zákonný 
zástupce má povinnost podle 

§ 22 odst. 3 písm. c) školské-
ho zákona informovat školu 
o  zdravotních obtížích dítěte 
nebo jiných závažných skuteč-
nostech, které by mohly mít 
vliv na průběh vzdělávání. Tato 
informace ale neznamená, že 
pokud dítě trpí například ho-
rečnatým stavem nebo potře-
buje pravidelně podávat něja-
ké léky, že tak bude pedagog 
automaticky konat.

V tomto případě je povin-
nost na straně zákonného zá-
stupce, aby si zajistil sám po-
dávání léků. Je-li mateřská 
škola informována o  tom, že 
dítě trpí onemocněním, kte-
ré vyžaduje zohlednění při 
vzdělávání, měla by postupo-
vat takto: projednat se zákon-
ným zástupcem onemocně-
ní dítěte a vyzvat jej k podání 
žádosti o podávání léků a po-
př. si vyžádat i vyjádření léka-
ře; na základě žádosti vyhod-
notit, zda je pedagogický pra-

covník schopen a ochoten po-
třebný lék podávat, a  na zá-
kladě souhlasu pedagogické-
ho pracovníka žádosti zákon-
ného zástupce vyhovět. Je tře-
ba na tomto místě připome-
nout, že učitelka není ve tří-
dě sama, ale má na starosti ví-
ce dětí. Poslední možností, jak 
dítěti pomoci například v  pří-

padě epileptického záchvatu, 
je přivolání rychlé záchranné 
služby. Pokud by došlo u dítě-
te k  epileptickému záchvatu, 
mohla by učitelka podat čípek 
dodaný zákonným zástupcem 
v  součinnosti s  operátorem 
rychlé záchranné služby.

Jan ROMANĚNKO
svazový inspektor bezpečnosti práce

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Pojmenují transportér
Lotyšský ministr obrany vy-

myslel domácí úkol pro 
středoškoláky: mají navrh-
nout domácí jména pro páso-
vé obrněné transportéry, kte-
ré Riga kupuje jako zánov-
ní od Británie. V britských si-
lách vozidla sloužila od 70. let 

minulého století v různých ro-
lích pod jmény Scorpion, Sci-
mitar, Spartan, Sultan, Sama-
ritan, Striker a Samson. Vítěz 
soutěže na webu ministerstva 
obrany se zúčastní slavnost-
ního křtu obrněnců a také se 
v nich sveze.

ČTK: Zajímavosti ze zahraničního tisku

Vlak 
pro jedinou dívku
Ocenění za pří-

kladné služby 
si vysloužila japon-
ská železniční spo-
lečnost, která den-
ně zajíždí do od-
lehlé stanice Ka-
mi-Širataki, aby se 
místní dívka dosta-
la do školy a  pak 
zase zpátky. Každý 
školní den posled-
ní tři roky přijíž-
dí vlak v  sedm ho-
din a  čtyři minuty 
ráno, aby vyzvedl 
svou jedinou cestu-
jící, a osm minut po 
páté odpoledne ji 

zase doveze domů.
Železniční spo-

lečnost sice chtěla 
stanici uzavřít před 
třemi lety kvůli ne-
dostatečné poptáv-
ce. Když ale zjisti-
la, že na ní je ško-
lačka závislá, roz-
hodla se službu za-
chovat, aby dív-
ka mohla dokon-
čit školu. Školní do-
cházka dívce skon-
čí letos v  březnu. 
Oficiálně přestane 
fungovat také že-
lezniční zastávka 
Kami-Širataki.

Stolničení po francouzsku
Klidně a  slavnost-

ně připravuje mla-
dá žena v  bílých ruka-
vicích stůl v  restaura-
ci Institutu Paula Bocu-
se nedaleko Lyonu ve 
středovýchodní Fran-
cii. V  této škole, kte-
rá formuje budoucí šé-
fy těch největších hote-
lů, se nyní více než kdy 
jindy věří na obsluhu po 
francouzsku.

Zářící příbory umís-
těné na palec od okra-
je stolu, vidličky směřu-
jící dolů, aby bylo vidět 
znak školy, talíř umístě-
ný v ose záhybu ubrusu. 
Bernard Ricolleau, ředi-
tel hotelu a učitel v  re-

stauraci institutu, dbá, 
aby vše bylo dokonalé.

Znát tisíce takových 
detailů se může zdát 
v  éře „bistronomie“, 
kdy hosté dávají před-
nost obsahu talíře před 
dekorací, zbytečné. Po-
zornost vůči zákazníko-
vi však zůstává spoleh-
livou hodnotou v  insti-
tutu, který před 25 lety 
založili „papež gastro-
nomie“ Paul Bocuse 
a Gérard Pélisson, spo-
luzakladatel francouz-
ského hotelového gi-
gantu Accor.

Stolničení bylo poně-
kud odsunuto stranou, 
přiznává Denis Cour-

tiade, ředitel pařížské-
ho restaurantu Plaza 
Athénée, a  dodává, že 
se pracuje na tom, aby 
stolničení po francouz-
sku znovu nabylo svého 
významu.

Vzhledem k  nemalé
výši školného, v  prv-
ním ročníku 13 900 eur 
(375 000 Kč), v dalších 
ročnících o něco méně, 
není samozřejmě cílem 
tohoto institutu, aby 
studenti věnovali svůj 
profesionální život jen 
stolničení. Aby však byli 
výkonní ve svém příštím 
povolání šéfa hotelu 
nebo restaurace, muse-
jí znát základy řemesla.

Nejvíce se studuje angličtina
Angličtina je s  velkým 

náskokem nejčastější 
cizí jazyk, který zajímá stu-
denty středních škol v  ze-
mích Evropské unie. Ukázala 
to data evropských statistiků 
z Eurostatu. V roce 2014 se 
anglicky učilo 97,3 procenta 
z více než 18 milionů evrop-
ských studentů, kteří se stu-
diu cizího jazyka věnovali. 
Skoro 11 milionů z nich při-
tom studovalo dokonce dva 
či více cizích řečí.

Druhým nejčastějším jazy-
kem, který si ke studiu zvoli-
la přibližně třetina (33,7 pro-
centa) studentů, byla fran-
couzština. Na dalších mís-
tech pak němčina (23,1 pro-
centa), španělština (12,1 

procenta) a ruština (2,7 pro-
centa). Ta se tak stala nej-
častěji studovanou řečí ze-
mě, která není členem Ev-
ropské unie.

V roce 2014 se podle Eu-
rostatu nejméně dva cizí ja-
zyky učili prakticky všich-
ni středoškoláci v  Lucem-
bursku. Ve Finsku to bylo 
98,5 procenta z nich, v  Itá-
lii 98,4 procenta, v  Eston-
sku 96,3 procenta a  v  Ru-
munsku 95,6 procenta. Mé-
ně než deset procent žá-
ků studovalo dva cizí jazyky 
v Maďarsku, Irsku a Rakous-
ku. V Česku se cizí řeč v ro-
ce 2014 učilo 98,1 procen-
ta studentů, dva či více jazy-
ků studovalo 57,3 procenta.

Opisování se netoleruje
Jeden z  favoritů peruán-

ských prezidentských vo-
leb se možná bude muset 
se svými ambicemi rozlou-
čit. Peruánská volební ko-
mise oznámila, že zvažu-
je vyškrtnutí Césara Acu-
ni ze seznamu kandidátů 
kvůli jeho údajnému pla-
giátorství dizertační práce. 
Pokud madridská univerzi-
ta potvrdí, že skutečně opi-
soval, druhý muž v  pořa-
dí průzkumů bude z  voleb 
vyřazen.

Někdejší guvernér a  zá-
možný podnikatel čelí nař-
čení, že ve své dizertační 
práci v  roce 2009, kterou 
napsal na madridské uni-
verzitě. Opsal totiž pod-

statné pasáže, aniž by ci-
toval zdroje. „Pokud uni-
verzita zneplatní jeho di-
plom či titul, zjevně to bu-
de znamenat, že opiso-
val,“ řekl šéf peruánské 
volební komise Francis-
co Tavara s tím, že v tako-
vém případě bude pravico-
vý kandidát C. Acuňa vyřa-
zen z voleb.

Průzkumy před dubnový-
mi volbami s převahou vede 
dcera někdejšího nyní uvěz-
něného prezidenta Alberta 
Fujimoriho Keiko, které vy-
jadřuje sympatie přibližně 
třetina voličů. C. Acuňa byl 
v  posledních průzkumech 
druhý se zhruba 15 procen-
ty hlasů.
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Přímá výchovná činnost vychovatelek školních družin a klubů
Počet hodin výchovné prá-

ce ve školní družině nebo 
ve školním klubu, které připa-
dají na jednoho vychovatele, 
je v nařízení vlády č. 503/1992 
Sb. uveden v rozpětí 28 až 30 
hodin týdně. Uvedené rozpě-
tí zohledňuje skutečné (růz-
né) potřeby provozu konkrét-
ního zařízení – školní druži-
ny a  školního klubu v přísluš-
né oblasti, regionu. Provoz-
ní podmínky a délku provozu 
dané školní družiny a školního 
klubu ovlivňují zejména: cel-
kový režim dne, tj., kolik hodin 
denně je zapotřebí věnovat vý-
chovné práci v  návaznosti na 
délku vyučování, počet a  věk 

dětí, místní a regionální potře-
by, například autobusové spo-
jení, když děti dojíždějí do ško-
ly z okolních obcí, potřeby ro-
dičů a podobně.

Na základě výše uvedené-
ho to znamená, že v  určitém 
zařízení školní družiny a  škol-
ního klubu činí skutečná po-
třeba přímé výchovné činnos-
ti vychovatele 28 hodin týdně, 
které spolu s přípravnými, ná-
slednými a  ostatními pracemi 
představují plný pracovní úva-
zek, tj. 42,5 hodiny týdně. V ji-
ném zařízení je skutečná po-
třeba 30 hodin týdně, kte-
ré s  výše uvedenými ostatní-
mi činnostmi rovněž činí plný 

pracovní úvazek, tj. 42,5 ho-
diny týdně. Ke změně přímé 
výchovné činnosti, například 
z  28 hodin týdně na 29 ne-
bo 30 hodin týdně, může dojít 
jen při změnách v provozu da-
né školní družiny nebo školní-
ho klubu.

Z  uzavřeného pracovního 
poměru má jednoznačně vy-
plývat, zda je pro zaměstnan-
ce plným pracovním úvazkem 
28, nebo 29, či 30 hodin týd-
ně přímé výchovné činnos-
ti. Nepovažujeme za správ-
né, aby byla v pracovní smlou-
vě uvedena výchovná činnost 
v rozpětí 28 až 30 hodin týd-
ně s  výjimkou častých změn 

v  provozu školského zaříze-
ní v  průběhu školního roku. 
I v těchto případech by rozpě-
tí 28 až 30 hodin týdně před-
stavovalo vždy plný pracovní 
úvazek.

Je-li přímá výchovná činnost 
stanovena vychovateli ve výši 
28 hodin týdně, není kratším 
pracovním úvazkem a  sou-
časně s  poměrnou částí pla-
tu ve smyslu ustanovení § 86 
odst.  1 poslední věty zákoní-
ku práce, nýbrž plným pracov-
ním úvazkem. Opačný postup 
neodpovídá ustanovení §  7 
odst. 2 zákoníku práce a nelze 
jej ani dohodnout.

mšmt

Potvrzení o pobírání důchodu
Jak je možno získat potvrzení o pobírání důchodu?

Pro zvýšení informovanosti 
klientů vydala Česká sprá-

va sociálního zabezpečení 
(ČSSZ) tiskovou zprávu ohled-
ně možností, jak získat potvr-
zení o pobírání důchodu či je-
ho výši. Takové potvrzení mů-
že být požadováno například 
pro účely daňového přiznání 
nebo při žádosti o poskytnutí 
sociálních služeb.

Po předložení platného prů-
kazu totožnosti jakékoliv pra-
coviště okresní správy sociál-
ního zabezpečení (OSSZ) vy-

staví potvrzení na počkání. Na 
základě plné moci může být 
potvrzení vydáno i  jiné 
osobě.

Osobně poda-
ná žádost na po-
bočce OSSZ ne-
ní jedinou mož-
ností, jak zís-
kat uvedené po-
tvrzení. Zažádat 
si lze také prostřed-
nictvím písemné žádos-
ti zaslané na adresu ČSSZ, 
e-mailem zabezpečeným 

uznávaným elektronickým 
podpisem, žádostí zasla-
nou prostřednictvím dato-
vé schránky nebo prostřed-

nictvím e-Portálu ČSSZ. 
Takto podaná žá-

dost musí vždy 
obsahovat číslo 
jednací, kterým 
je rodné číslo. 
Nicméně po-

kud není žádost 
podána osobně 

na pracovišti OSSZ, 
je nutné počítat s určitým 

zpožděním při jejím vyřizo-
vání. Vít BERKA

Musí zaměstnanec vrátit odstupné?
Musí zaměstnanec po skončení pracovního pomě-
ru vracet odstupné, když bude u dosavadního za-
městnavatele dále pracovat na dohodu o pracovní 
činnosti?

Ustanovení §  68 zákoníku 
práce o vrácení odstupné-

ho nelze v případě uvedeném 
v  dotaze vůbec použít. Sku-
tečnost, že zaměstnanci trvá 
u zaměstnavatele další pracov-
něprávní vztah, nezakládá za-
městnanci povinnost odstup-
né, na které mu vznikne právo 
v souvislosti se skončením pra-
covního poměru, vrátit, ani to 
neznamená, že by zaměstna-
vatel odstupné vůbec nemusel 
vyplatit. Jestliže zaměstnanec 
před ukončením pracovního 
poměru pracoval i  na zákla-
dě dohody o pracovní činnosti 
u téhož zaměstnavatele, trvání 

této dohody mu nenahrazuje 
z  hlediska účelu odstupného 
ztrátu pracovního poměru. Zá-
koník práce výslovně uvádí ja-
ko podmínku pro vznik povin-
nosti vrátit odstupné vznik no-
vého pracovněprávního vzta-
hu k témuž zaměstnavateli po 
skončení pracovního poměru.

Vít BERKA

Zahraniční 
stravné
Byly již stanoveny no-
vé sazby zahraniční-
ho stravného pro rok 
2016?

Ve Sbírce zákonů ČR, 
částce 131, rozeslané 
dne 27. listopadu 2015, 
je publikována vyhláška 
č. 309/2015 Sb., o stano-
vení výše základních sa-
zeb zahraničního strav-
ného pro rok 2016. Tyto 
sazby zahraničního strav-
ného v cizí měně jsou sta-
noveny v příloze vyhlášky, 
která nabyla účinnosti 
dnem 1. ledna 2016. Zá-
roveň se zrušuje vyhláška 
č. 242/2014 Sb., o stano-
vení výše základních sazeb 
zahraničního stravného 
pro rok 2015.

Vít BERKA
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Studenti studentům aneb Kariérní poradenství ušité na tělo
S promyšlenou a zodpovědnou volbou budoucího vy-
sokoškolského oboru a profesní orientace pomáhají 
našim současným studentům gymnázia dvě na sebe 
navazující aktivity, které vám chceme představit.

Studenti studentům

Už několik let pořádáme ve 
škole akci s  názvem Studen-
ti studentům. Na svoji do-
movskou střední školu, ob-
vykle v  čase předvánočním, 
se alespoň na chvíli vrací de-
sítky našich absolventů, kteří 
v současné době studují vyso-
ké školy po celé České repub-
lice i v zahraničí. Přijíždějí pro-
to, aby se setkali se součas-
nými studenty 3. a 4. ročníku 
gymnázia a předali jim z prv-
ní ruky všechny důležité infor-
mace o  vysokých školách, fa-
kultách a  oborech, které ak-
tuálně studují. Naši studen-
ti tak čerpají informace o stu-
dijních podmínkách, přijíma-
cím řízení, náročnosti studia, 
zaměření oboru, oborových 
odlišnostech, finanční strán-
ce studia či možnostech uby-
tování. Vidí učebnice a skripta, 
ze kterých se na vysokých ško-
lách učí. Dozvídají se o  rozdí-
lech mezi ideály a realitou. Ab-
solventi na základě svých zku-
šeností radí, na co se soustře-
dit už při studiu na gymnáziu, 
jaké volit semináře, na co se 
koncentrovat.

Studium v zahraničí

Samostatnou kapitolou jsou 
informace k  možnostem stu-
dia v  zahraničí. Kromě zku-
šeností s  pobyty v  rámci pro-
gramu Erasmus se gymnazisté 
přímo setkávají s našimi absol-
venty, kteří šli studovat hned 
na zahraniční vysoké školy, ze-
jména ve Velké Británii. Při-
rozeně dochází k  demytiza-
ci obtížnosti takového postu-
pu. Studenti získávají zajíma-
vou a potřebnou inspiraci, al-
ternativu ke studiu v České re-
publice. Zjišťují z první ruky, že 
studium v  zahraničí není za-
se takový organizační, finanč-
ní a jazykový problém na úrov-
ni nějakého nedostupného 
snu. S  ohledem na důraz, ja-
ký šumperské gymnázium kla-
de na studium cizích jazyků, 
jde o  další vhodnou pozitivní 
motivaci, kterou studenti od 
svých předchůdců dostávají.

Zpětná vazba
To vše slyší naši studenti od 

svých téměř vrstevníků, které 
v mnoha případech vídali ješ-
tě nedávno na chodbách ško-
ly. Už jen proto je důvěra v po-

skytované informace velká. Ji-
nak akci vnímají samozřejmě 
studenti 4. ročníku gymná-
zia, kteří se pídí spíše po de-
tailních informacích o  kon-
krétních oborech, a jinak gym-
nazisté ve třetím roce studia, 
kteří často ještě nevědí, čemu 
by se chtěli věnovat, a nechá-
vají spíše volně inspirovat. Pro 
některé jde doslova o iniciační 
signál vedoucí k vážným myš-
lenkám o budoucí volbě.

Na setkání se objevují i  ně-
kteří vyučující školy, kteří chtě-
jí vědět, co z učiva absolventi 
využili více a co méně. Při po-
sledním 7. ročníku v  prosinci 
2015 přijelo rekordních 65 ab-
solventů včetně pětice studují-
cí v zahraničí. Zastoupena byla 
široká škála vysokoškolských 
oborů i  různé fakulty se stej-
nými obory (zejména u medi-
cíny). Pro svůj rozsah se akce 
koná v tělocvičně školy.

Patroni na e-mailu
Proč ale takové poradenství 

omezovat jen na jedno set-
kání ročně? Přemýšleli jsme, 
jak existující informační po-
tenciál proměnit v  trvale do-
stupnou kvalitu. Ve spolupráci 
s  ochotnými absolventy jsme 
vytvořili elektronickou databá-
zi vysokoškolských oborů, nad 
kterými si „naši“ vysokoško-
láci vzali patronát. To v  pra-
xi znamená, že dotyčný obor 
na konkrétní VŠ reálně studují 

a jsou ochotni prostřednictvím 
e-mailu zodpovídat písemné 
dotazy vážných zájemců z řad 
studentů gymnázia ohledně 
všeho podstatného, co se stu-
dia v něm týká.

Databáze patronů vysoko-
školských oborů obsahuje ny-
ní kolem 80 absolventů a obo-
rů. Studenti školy k ní mají pří-
stup přes sdílené dokumenty. 
Databáze se dále rozrůstá. Po-
kud student chce získat něja-
kou informaci o  příslušném 
oboru, vyhledá patrona v  se-
znamu a ten v krátké době na 
zaslaný dotaz odpoví. Výho-
dou systému „patronů“ je ze-
jména větší pokrytí oborů, fle-
xibilita, rychlost, celoroční pří-
stupnost, aktuálnost a  indivi-
duální přístup k jednotlivcům, 
kteří mají skutečný zájem.

Obě aktivity by se v žádném 
případě nemohly nikdy reali-
zovat bez ochoty absolventů 
školy a dobrých vztahů, které 
se svojí bývalou střední školou 
mají. Do budoucna bychom 
rádi zmíněné činnosti dále roz-
víjeli a rozšiřovali, protože při-
náší našim studentům užitek.

Tomáš HLAVSA

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
Gymnázium Šumperk

Tel.: 588 188 501

hlavsa@gymspk.cz
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Délka pracovní doby mladistvých
Jakým způsobem upravuje zákoník práce délku 
pracovní doby mladistvých zaměstnanců?

Mladiství zaměstnanci jsou 
zaměstnanci mladší než 

18 let (§ 350 odst. 2 zákoníku 
práce). Úprava pracovní doby 
těchto zaměstnanců je obsa-
žena v § 79a zákoníku práce. 
Podle tam uvedeného ustano-
vení nesmí délka směny v jed-
notlivých dnech překročit osm 
hodin a ve více základních pra-
covněprávních vztazích (o jaké 
vztahy jde, vymezuje § 3 záko-
níku práce) nesmí délka týden-
ní pracovní doby ve svém sou-
hrnu překročit 40 hodin týdně.

Zaměstnavatel je tedy povi-
nen zabezpečit, aby ve všech 
základních pracovněprávních 
vztazích se všemi zaměstna-
vateli nepřekročila týdenní 
pracovní doba ve svém 
souhrnu 40 hodin. 
Pracovní do-
ba v jed-

notlivých pracovněprávních 
vztazích se sčítá. 
Proto je nutno 
při nástupu do 
práce u mladist-

vého ucha-

zeče o zaměstnání ověřit, zda 
nepracuje u  jiného zaměst-
navatele, a  pokud ano, zjis-
tit, v  jakém rozsahu. Rovněž 
se doporučuje mladistvého za-
městnance smluvně zavázat 
k poskytnutí včasné informace 
o  zahájení výkonu práce ješ-
tě pro jiného zaměstnavatele. 
Ustanovení §  79a je kogent-
ní (nelze se od něj odchylovat).

Další úkoly dle potřeby
Při podpisu pracovní smlouvy jsem dostal pracovní 
náplň, kde je uvedeno, že mám plnit další úkoly dle 
potřeby zaměstnavatele. Je to právně v pořádku?

Pracovní náplň je vám stano-
vena jako jednostranný pří-

kaz zaměstnavatele, kterým se 
blíže vymezují úkoly v  rámci 
sjednaného druhu práce v pra-
covní smlouvě. Pracovní náplň 
může zaměstnavatel kdykoliv 
měnit – na rozdíl od sjednané-
ho druhu práce, který může být 
změněn jen dohodou účastní-
ků pracovního poměru. Vyjád-
ření v pracovní náplni o plnění 
dalších úkolů je nevhodné, ale 
nemusíte se obávat, že se pod-
pisem takové pracovní náplně 

zavazujete k  jakékoliv činnos-
ti pro zaměstnavatele. Jednak 
nemá pracovní náplň smluv-
ní povahu, jednak by se ony 
„další úkoly“ musely pohybo-
vat v rámci sjednaného druhu 
práce. Uvedenou formulaci je 
nutné chápat jako sdělení za-
městnavatele, že výčet činnos-
tí není úplný a může vzniknout 
potřeba výkonů činností i  ji-
ných než uvedených v pracov-
ní náplni. Ani ty ovšem nesmí 
překročit sjednaný druh práce 
v pracovní smlouvě.

je zákoník práce délku
zaměstnanců?

Zaměstnavatel je tedy povi-
nen zabezpečit, aby ve všech 
základních pracovněprávních 
vztazích se všemi zaměstna-
vateli nepřekročila týdenní 
pracovní doba ve svém 
souhrnu 40 hodin. 
Pracovní do-
ba v jed-

notlivých pracovněprávních 
vztazích se sčítá. 
Proto je nutno 
při nástupu do 
práce u mladist-

vého ucha-

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Potvrzení o zaměstnání
Zaměstnanec končí pracovní poměr. V kterém dni 
mu má být vydáno potvrzení o zaměstnání?

V §  313 zákoníku prá-
ce odst.  1 se stanoví, že při 
skončení pracovního pomě-
ru, dohody o provedení prá-
ce nebo dohody o  pracov-
ní činnosti je zaměstnava-
tel povinen vydat zaměst-
nanci potvrzení o zaměstná-
ní (dále jsou uvedeny obsa-
hové náležitosti tohoto po-
tvrzení). Zákoník práce ne-
stanoví, kdy přesně má za-
městnavatel předmětnou po-
vinnost (vydat potvrzení) pl-

nit. Potvrzení má být vydáno 
„při“ skončení pracovního 
poměru. Z  logiky věci vyplý-
vá, že zaměstnavatel nemů-
že tuto povinnost plnit, do-
kud není jisté, že pracovně-
právní vztah končí a kdy kon-
čí. Nejzazším dnem, kdy mu-
sí být potvrzení o zaměstnání 
vydáno, je den skončení pra-
covněprávního vztahu (tedy 
nejen pracovního poměru). 
Žádnou pozdější lhůtu záko-
ník práce nestanoví.

Jsme pedagogicky příliš korektní
„Václave, chtěla bych se ti 

omluvit,“ poněkud taju-
plně zalévá svou kávu výchov-
ná poradkyně. „Ve škole patříš 
dlouhá léta k nejhlasitějším kri-
tikům nevhodného chování na-
šich žáků. Teď se dozvídáme 
o sotva uvěřitelné šikaně jedné 
učitelky v  pražské škole, které 
se nikdo nezastal.“

„Nemusíš se omlouvat. Spíš 
mě mrzí, že ředitel často zleh-
čuje moje slova. Stačí vzpome-
nout na nedávný případ, kdy si 
mentálně postižený žák přinesl 
do třídy ostrou mačetu. Výsle-
dek? Vedení to zametlo pod vy-
soký koberec,“ bez velké rados-

ti reaguje češtinář.
„V našem školství jsem zaži-

la leccos, ale takové hrůzné po-
nížení člověka za katedrou ne-
pamatuji. Kde se bere 
u  budoucích matu-
rantů tolik zloby, 
nenávisti a  útoč-
nosti? Možná to 
bude tím, že ro-
diče zapomně-
li vychovávat své 
děti, že se výraz-
ně zhoršil vztah uči-
tele a  žáka. Někdy mám 
dojem, že jsem dávno přesta-
la učit. Jen vyplňuji němé for-
muláře a hlášení. Hlídám na di-

voké chodbě a v hučící jídelně. 
Beznadějně se topím v  inkluzi. 
Konkrétní žáci se mi úplně ztrá-
cejí před očima. Stejně tak jen 

míjím své kolegy před 
kabinetem,“ nerada 

přiznává Ustaraná. 
„Všichni dobře 
víme, že chyba 
přetrvává v  do-
savadním způ-

sobu financová-
ní škol. Žádný ředi-

tel nechce kvůli peně-
zům vyloučit jediného, byť 

nejhoršího žáka. Jsme pedago-
gicky, jak se dnes říká u politi-
ků, zbytečně korektní,“ prochá-

zí se po místnosti Hromádka.
„Musíme konečně otevřít oči. 

Nebát se odvážněji a včas před-
cházet jakýmkoliv náznakům 
hrubosti a násilí mezi našimi žá-
ky. Více s nimi mluvit. Až se ně-
co smutného stane, bude poz-
dě,“ zamíchá si černou kávu 
kolegyně. „Máme jednu velkou 
výhodu. V  naší škole se zatím 
nic podobného nestalo. Proto 
bychom se měli nadechnout, 
aby se náš oslabený vztah k žá-
kům a kolegům postupně měnil 
k  lepšímu. Nesmíme v  tom ale 
zůstat sami,“ s drobným úsmě-
vem otevírá Hromádka okno ve 
sborovně. Roman KANTOR
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Cesta do školy – nedostupný sen
Žáci 2. ročníku oboru ces-

tovní ruch pomáhají ke 
vzdělání dětem i tam, kde ces-
ta do školy není každoden-
ní běžnou záležitostí. Zapoji-
li se proto do projektu obec-
ně prospěšné společnosti Kola 
pro Afriku. Cílem již 4. roční-
ku originální charitativní akce 
Sněhuláci pro Afriku s  podti-
tulem Děti pomáhají dětem 
je připravit aktivní, zábav-
nou činnost pro žáky a  stu-
denty mateřských, základních 
i středních škol v celé republi-
ce s podtextem pomoci.

Sněhuláci pro Afriku jsou 
jednorázovou akcí, která pro-
bíhá od prosince do února. Je-
jím cílem je postavit co nejvíce 
sněhuláků, přičemž forma po-
moci organizaci Kola pro Afri-
ku spočívá v tom, že se vybírá 
startovné za každého sněhulá-
ka 50 korun. Každá škola pak 
nominuje nejoriginálnějšího 
sněhuláka, z nichž je veřejným 
hlasováním vybrán absolutní 
vítěz. Tvůrci nejoriginálnějších 
sněhuláků jsou taktéž odmě-

něni drobnými cenami. Letos 
byla přidána speciální katego-
rie Africký sněhulák – soutěž 
o nejoriginálnějšího sněhuláka 
motivovaného Afrikou.

A proč si žáci střední školy na 
Přímětické ulici ve Znojmě zvo-
lili právě sněhuláka s  africkou 
tematikou? To je nasnadě. Vě-
nujeme se kávě, a tak nás letoš-
ní tematika zlákala spojit černé 
zlato s africkými sněhuláky.

Dodnes se všichni hádají, 
odkud káva pochází. Přikloň-
me se k tomu, že káva pochá-
zí z Etiopie. Inspirováni kávou 
vytvořili žáci z kávy ne jedno-
ho, ale hned celou africkou 
sněhuláčí rodinku. Pomoc af-
rickým dětem se tak uskuteč-
nila formou hry, soutěže, při 
níž se žáci mohli stmelit pro 
dobrou věc.

Andrea JANČÍKOVÁ

Předáváme technické dovednosti našim nejmenším
V Základní škole, Mládeže, 

Znojmo, máme velmi kva-
litní a široké zázemí pro rozši-
řování technických dovednos-
tí. Díky zapojení se do výzvy 
číslo 57 v  rámci operačního 
programu ministerstva školství 
a v souvislosti s vyhlášením Ro-
ku technického vzdělávání by-
lo možné získat z evropského 

fondu více jak dvě stě tisíc ko-
run. Využili jsme toho a vyba-
vili jsme naši školní dřevodíl-
nu patnácti novými bukový-
mi stoly pro truhlářskou čin-
nost, takzvanými hoblicemi. 
Jsou z  české produkce a  do-
plněné o  zásuvky. Ze zbýva-
jících prostředků jsme pořídi-
li okružní pilu a  kvalitní ruční 

nářadí. Byla zakoupena i ruční 
vrtačka, aby si naši žáci moh-
li v rámci technického vzdělá-
vání vyzkoušet práci s elektric-
kým nářadím.

Díky tomu jsme mohli na-
bídnout v  rámci spolupráce 
s  mateřskou školou podporu 
technického vzdělávání také 
u  dětí předškolního věku. Ve 
spolupráci se žáky devátých 
ročníků si malí předškoláci vy-
robili reflexní přívěsek, který je 
nejen ozdobou, ale slouží také 
jako bezpečnostní prvek.

Naše škola tak rozvíjí 
a podporuje dovednosti a na-
dání dítěte už od útlého věku. 
Technické vzdělávání v  pra-
covních činnostech dostává 
zelenou u  žáků – absolven-
tů základních škol, kteří díky 
těmto získaným dovednos-
tem mají širší výběr při dalším 
rozhodování o  svém budou-
cím zaměření.

Romana LOYDOVÁ

Hlas 
pro vraha
OLINA TÁBORSKÁ

První část knihy je příbě-
hem Marie, která zemřela 
za podezřelých okolností 
v  roce 1952 v  Kroměříži. 
Byla manželkou komunis-
tického pohlavára, člena 
skupiny, která si mys-
lela, že může všechno, 
protože se opírala o  ko-
nexe ministra Čepičky, 
zetě K. Gottwalda, a Ru-
dolfa Slánského. Jenže 
toho komunisté popravili 
a  Marie začíná být sku-
pině nebezpečná. Její ná-
hlá smrt vypadá jako ná-
hoda. Dcera Anna se po 
celý svůj život snaží odha-
lit pravdu o  smrti matky. 
To se jí podaří, když  se 
dostane do Ústavu pro 
výzkum totalitních studií. 
Strhující dvougenerační 
román vydalo nakladatel-
ství Motto.

Znáte je?

P í čá k ih j říbě
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Průzkum o homofobním chování ve školách
Šest procent účastníků průzkumu o homofobii za-
žívalo často ve třídě zesměšňování homosexuálního 
spolužáka učitelem. V absolutních číslech se jedná 
o zhruba 80 až 100 mladých lidí s negativními zku-
šenostmi z chování vyučujících.

Toto zjištění přinesl celore-
publikový výzkum homofobie 
a  transfobie ve školách, kte-
rý probíhal od března do pro-
since roku 2015. Zajišťovala jej 
organizace PROUD (Platfor-
ma pro rovnoprávnost, uzná-
ní a  diverzitu). Tento výzkum 
je svým zaměřením na školní 
prostředí v České republice je-
dinečný a navazuje na výzku-
my společenské diskriminace 
a homofobního obtěžování.

V rámci výzkumu bylo ta-
ké provedeno dvacet výzkum-
ných rozhovorů s učiteli, ředi-
teli a psychology škol. Hlavní-
mi tématy byla zkušenost s pří-
tomností homosexuálních je-
dinců ve školách, s homofob-
ní šikanou a obtěžováním gen-

derově nonkonformních osob, 
dále zkušenost s  přijímáním 
neheterosexuálních studují-
cích třídním kolektivem.

Výzkum ukazuje, že ho-
mofobní chování je ve  škol-
ních kolektivech přítomno vel-
mi často, a to obvykle ve ver-
bální formě. Prakticky nikde 
nebylo zaznamenáno fyzické 

napadání. Nadávky jsou pou-
žívány obvykle dominantními 
jedinci, případně jedinci s lepší 
pozicí v kolektivu.

Často jsou nadávky pou-
žity vůči žákům, kteří ani ne-
musejí být neheterosexuálně 
orientovaní, ale obvykle vyka-
zují genderové odchylky nebo 
nepatří v  kolektivu k  sociální 
elitě třídy. Reakce podobného 
charakteru může také způso-
bit oblečení žáka. Takové pro-
jevy pak mohou vést k homo-
fobním nadávkám: „Ty jsi tep-
lej, buzerant, bukvice a tak po-
dobně,“ což žáci chápou ja-
ko nadávku, která má ponížit 
nebo naštvat. Především v zá-
kladních školách žáci takové 
nadávky používají, aniž by tu-

šili, co vlastně znamenají. Na 
lepší známky nebo snaživost 
u  chlapců je posléze nahlíže-
no jako na genderově nonkon-
formní, což může vést až k ho-
mofobním nadávkám. V  ně-
kterých případech byla zazna-
menána kyberšikana, kde byly 
žákům vytvořeny falešné profi-
ly na seznamkách gayů. Vzhle-

dem ke vzrůstajícímu množství 
elektronických zařízení mezi 
žáky je možné, že kyberšikany 
v této podobě může přibývat.

Specifická z hlediska gen-
derových norem byla spor-
tovní škola. Lesbické student-
ky zde byly hodnoceny přede-
vším na základě vlastní výkon-
nosti ve sportovním odvětví 
a  jejich výkonnost jim zajišťo-
vala dobrou pozici v kolektivu.

Pozice genderově nonkon-
formních na středních školách 
je ovlivněna především dalšími 
sociálními dovednostmi a  ta-
ké typem střední školy, na kte-
ré studují. Například chlapci na 
nehumanitních oborech, kteří 
mají nestandardní projev, ma-
jí větší šanci být vyřazeni z ko-
lektivu. Opět zde ale záleží na 
sociální zdatnosti jednotlivých 
osob. Špatně zde může být vní-
máno oblečení, které se vymy-
ká genderovým normám, nebo 
také například výše hlasu.

Výzkum ukázal, že větši-
na učitelů neměla k  proble-
matice neheterosexuálních 
jedinců žádné učební mate-
riály. Většina učitelů nevěděla 
o materiálech vydávaných mi-
nisterstvem školství, podporu 
ve formě informací nebo ško-
lení by však uvítali. Školy čas-
to nemají preventivní progra-

my, které by se zaměřovaly 
na gender nebo neheterose-
xuální identity, jejich preven-
tivní programy se obvykle za-
měřují na klasická témata, ja-
ko jsou například legální i ne-
legální návykové látky. Větši-
na učitelů nevěděla o existenci 
materiálů, které by mohly po-
moci v boji s homofobií, a drti-
vá většina škol neměla explicit-
ně deklarovanou politiku boje 
proti homofobii. Jejich školní 
řády se obvykle odvolávají na 
existenci lidských práv.

Dotazovaní se shodují 
v tom, že ideálním způsobem, 
jak s  homofobií bojovat, je 
používat interaktivní metody 
výuky oproti klasické frontál-
ní edukaci. Taková výuka zahr-
nuje besedy s příslušníky odliš-
ných skupin, promítání filmů, 
diskuze a rozličné formy zážit-
kové pedagogiky.

Důležitým zjištěním by-
lo také, že se ve školách ob-

čas vyskytují jedinci, za jejichž 
výchovnými problémy se ode-
hrává souboj s přijetím své ne-
heterosexuální identity. Ně-
kdy dochází ze strany pedago-
gů k  jisté bagatelizaci během 
fáze, kdy studenti svou odliš-
nou identitu hledají, s tím, že 
to považují za pouhý výstřelek.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

FOTO: Petr MERTAFOTO: Petr MERTA



Vážené čtenářky, vážení čtenáři, soutěžte s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ.

Oslavte MDŽ s kosmetikou MOJE
Hledáte originální a  záro-

veň praktický dárek? Máme 
pro vás tip. Kosmetika MOJE 
přichází na trh s  novými bal-

zámy na rty 
se jmény. Vy-
bírat mů-
žete i z dárko-
vých balzámů 
s  motivem 
Všechno nej-
lepší, Pro štěs tí 
nebo třeba 
Z  lásky. Mi-
lovníky čtyř-
nohých maz-
líčků potěší 
zvířecí motivy 

se  štěňátky a  koťátky. Mra-
čouna, Pohodáře nebo Smíška 
můžete obdarovat balzámem 
s  motivem sovy, která svým 
výrazem charakterizuje danou 
povahu.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Který výrobek získal 
ocenění od Asociace 
vizážistů a stylistů ČR?

Více na www.kosmetika-
moje.cz a  eshop.kosmetika-
moje.cz.

Ze správných odpovědí vy-

losujeme tři výherce, kteří 
obdrží balíček s  dekorativní 
kosmetikou.

Odpovědi posílejte na 
e-mail: soutez@tydenik-skol-
stvi.cz do 4. března 2016. Do 
předmětu uveďte „BALZÁM“.

Výhry budou po ukončení 
soutěží k  vyzvednutí v  redakci 
Týdeníku ŠKOLSTVÍ. V  případě, 
že výhra nebude vyzvednuta do 
tří týdnů od vyhlášení výsledků, 
bude postoupena náhradnímu 
výherci. Na výhru nevzniká 
právní nárok.

LESNÍ KRÁLOVSTVÍ

www.forumliberec.czwww.forumliberec.cz

1. – 20. 3.
Interaktivní výstava 
o lese a jeho 
obyvatelích
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Výherci soutěží: Král Sýrů: M. Nováková, P. Kašpar, A. Novotný. Oči: L. Sakařová, A. Plačková, O. Wildová. Travel: P. Tauberová, P. Panošová, H. Vocelková. 
Makronky: I. Kučerová, L. Ondra, A. Havlíková. Reparil: K. Durdová, M. Tlapáková. Výhercům blahopřejeme!

Fórum zaměstnavatelů
V pondělí dne 4. dubna 2016 se v  aule Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění 

v Brně uskuteční v rámci Sympozia UMĚNÍ | HUDBA | MANAGEMENT Fórum zaměstnavatelů.

V září 2013 JAMU zorganizovala odbornou konfe-
renci na téma Absolventi vysokých uměleckých škol 
a  praxe. Fórum zaměstnavatelů v  letošním roce po-
skytne platformu pro opětovné setkání z  řad poten-
ciálních zaměstnavatelů absolventů Hudební fakulty 
JAMU.

„Na Fórum zaměstnavatelů jsme pozvali profesionály 

z oborů, o kterých víme, že právě tam naši absolventi 
získávají své první pracovní zkušenosti, či jsou to insti-
tuce, které připravují budoucí posluchače fakulty, a je-
jichž příspěvky tím pádem přinesou inspirativní pod-
něty,“ uvedla Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D., vedoucí 
katedry hudební produkce HF JAMU

Registrovat se můžete do 9. března 2016.
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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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