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9. května
Den Evropy – upomínka na 
historický den v roce 1950, 
kdy tehdejší francouzský 
ministr zahraničních věcí 
Robert Schuman poprvé 
veřejně přednesl svůj návrh 
na založení Evropského 
společenství uhlí a oceli.

11. května
Školský výbor Poslanecké 
sněmovny projednal na 
svém zasedání mimo jiné 
i závěrečný účet kapitoly 
školství státního rozpočtu 
za rok 2015.

13. května
Praha Žije Hudbou, tak se 
nazývá největší pouliční 
festival roku, který roztančil 
hlavní město. Více než 200 
umělců zde dokazovalo, 
že umění do ulic patří.

Podporu potřebují všichni žáci ......................................................................3
Seznamte se s pravidly tvorby školního webu ...............................................5
Projekt Opravdu dobrý tábor ........................................................................7

„Nelze být vždy hrdina, ale vždy lze zůstat člověkem.“   Johann Wolfgang von Goethe

Jaké byly letošní přijímací zkoušky do středních škol?
Udržet pozornost deváťáků je v  této době hodně 
těžké. Mají po přijímacích zkouškách, drtivá větši-
na byla ke středoškolskému studiu přijata. Jen malá 
část z nich musela do druhého kola. Jsou přesvědče-
ni, že teď, dva měsíce před koncem školního roku, 
je v podstatě čeká jen poslední zvonění.

Jednotné přijímací zkouš-
ky s využitím centrálně za-

dávaných testů do čtyřletých 
oborů vzdělávání a oborů ví-
celetých gymnázií byly letos 
pro střední školy dobrovol-
né zřejmě naposledy. „Ne-
máme pochyby o tom, že by-
chom po dvou letech pokus-
ného ověřování nedokázali 
zajistit start jednotných přijí-
macích zkoušek na gymnázia 
a střední školy od jara příští-
ho roku, a věřím, že tak, jak 
jsou spokojeny stávající gym-
názia a střední školy, které se 
do pokusného ověřování za-

pojily, budou spokojeny ta-
ké ty ostatní,“ řekla k prů-
běhu pilotního ově-
řování ministryně 
školství Kateři-
na Valachová.

I když se 
ministerstvo 
i Cermat hod-
nocení vý-
sledků vyhýba-
jí, na první pohled 
je zřejmé, že výsledky 
testů budoucích maturantů 
z  českého jazyka a  zejména 
z  matematiky nejsou úplně 
uspokojivé. Průměrná úspěš-

nost je u  matematiky pod 
padesáti procenty. A  to jak 
u  čtyřletých oborů, tak šes-
tiletých a osmiletých. Buď se 
na maturitní obory hlásí i žá-
ci, kteří na to nemají, nebo 
byly testy příliš těžké.

Ředitel Centra pro zjišťová-
ní výsledků vzdělávání Jiří 

Zika to vysvětlil tak-
to: „Cílem vlast-

ního testu bylo 
nabídnout ře-
ditelům škol 
takové rozřa-
zení popula-

ce, aby si moh-
li i  v  rámci os-

miletých a  šesti-
letých gymnázií, kde 

jsou významné převisy ucha-
zečů, dobře vybrat z  těch 
nejlepších.“

Letošního testování se zú-

častnilo více než 42 tisíc žáků 
devátých ročníků základních 
škol a  dalších 16 tisíc ucha-
zečů o přijetí do šesti- a os-
miletých gymnázií. Výsled-
ky didaktických testů ředite-
lé mohli, ale nemuseli využít 
při rozhodování o  přijetí, či 
nepřijetí budoucích studentů 
svých škol.

A tady je zakopaný pes. 
Jednotné přijímací zkoušky 
je jen jeden z  kroků, které 
by mohly vést ke zkvalitnění 
středoškolského studia. Dru-
hý musí bezprostředně ná-
sledovat, a to je změna způ-
sobu financování středních 
škol. Bez přerušení toku pe-
něz striktně podle počtu při-
jatých žáků nemají jednot-
né přijímací zkoušky valný 
smysl.

Karla TONDLOVÁ
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V tomto čísle najdete Krátce
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Výstava pro děti
Přehlídku básní, písní a her 
pro děti, jejich rodiče, 
učitele, starší sourozence 
a vedoucí kroužků z nové 
knihy Jiřího Weinbergera 
a ilustrátorky Pavly 
Hovorkové Učíme děti 
myslet a mluvit aneb 
Ví to každá kapka můžete 
vidět v Paláci YMCA 
v Praze až do 
července. mb

Energetická maturita
Do elektrárny Tušimice opět 
zavítali studenti druhých 
až čtvrtých ročníků z 12 
středních škol, aby skládali 
energetickou maturitu. Ta 
byla již sedmá v pořadí. 
Během tří dnů studenti 
získají nejen základní 
teoretické znalosti, ale 
seznámí se i s vlastním 
elektrárenským provozem.

osch

Léčivé divadlo
Legraci, pohádky, malování, 
tanec, žonglování, muziku 
i hraní na opravdickém 
divadelním jevišti. To 
vše nabízí program pro 
kurážné i zakřiknuté děti 

ve Švandově divadle. 
Připravilo ho sdružení 
Loutky v nemocnici, 
které už jedenáct let baví 
a rozesmívá dětské pacienty 
v nemocnicích a léčebnách.

mb

Poštovní známka
Česká pošta za účasti 
rektora Karlovy univerzity 
Tomáše Zimy a ministra 
vnitra Milana Chovance 
představila novou poštovní 
známku. Ta byla vydána 
k 700. výročí narození 
římského císaře a českého 
krále Karla IV. Autor 
Jan Kavan se inspiroval 
založením Karlovy 
Univerzity.            čtk

Zápisník

Š

„Nic si z té inkluze nedělejte, paní učitelko, my taky musíme pořád někomu vnucovat „Nic si z té inkluze nedělejte, paní učitelko, my taky musíme pořád někomu vnucovat 
produkty, které nikdo nechce!“produkty, které nikdo nechce!“
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Prezident vetoval novelu školského zákona
Prezident Miloš Zeman veto-

val novelu školského záko-
na. Podle mluvčího Hradu Jiří-
ho Ovčáčka tak učinil na zákla-
dě doporučujícího dopisu Sva-
zu měst a obcí České republi-
ky. Veto může Sněmovna pře-
hlasovat 101 a  více hlasy. M. 
Zeman zároveň poslal předse-
dovi Poslanecké sněmovny Ja-
nu Hamáčkovi dopis, v  němž 
doporučuje novelu neschvá-
lit. „Navrhuji, aby Poslanecká 
sněmovna vrácený zákon ne-
schválila a  umožnila tak, aby 

po širší diskuzi byl školský zá-
kon upraven tak, že bude za-
jišťovat rozvoj vzdělání tako-
vým způsobem, jenž bude za-
ložen na reálných základech,“ 
uzavřel prezident.

K  vetu prezidenta minist-
ryně školství Kateřina Valacho-
vá uvedla: „Prezident vetoval 
povinné přijímací zkoušky na 
střední školy, maturitu z mate-
matiky a záruku míst pro děti 
v  mateřských školách. Samo-
zřejmě, že nejsem ráda. Řada 
obcí v  minulosti zcela rezig-

novala na to, zajistit rodičům 
místa pro jejich děti. Tímto 
krokem se rodičům opět ne-
pomůže, a  to ani ve slaďová-
ní rodinného a  profesního ži-
vota. Obce mají také koneč-
ně příležitost čerpat evropské 
i národní prostředky pro kapa-
city škol. Poprvé koordinujeme 
programy a  vyhlašujeme no-
vé (doposud chybějící) pro r ok 
příští. Důvody pro odmítnutí 
garance míst neexistují. Jsem 
zklamaná i za rodiče.“

čtk, mšmt

Dvacet let a sto tisíc dobrovolníků
Součástí programu Eras-

mus+ je i  Evropská dob-
rovolná služba, která vznikla 
v roce 1996 a umožňuje mla-
dým lidem (ve věku 17–30 let) 
dobrovolně pomáhat po ce-
lé Evropě i  mimo n i. Napří-

klad do České republiky přije-
lo 242 zahraničních dobrovol-
níků ze všech zemí Evropy, na-
opak 163 českých dobrovolní-
ků vyjelo do zahraničí.

K 20. výročí Evropská dob-
rovolnická služba spustila 

kampaň, kterou chce vyjád-
řit otevřenost EDS všem mla-
dým lidem a  zdůraznit fakt, 
že mladí lidé dobrovolnic-
tvím získají nové dovednosti 
a posílí své uplatnění. Více na 
www.naerasmusplus.cz. kn

Dělení hodin matematiky
Zástupci České středoškol-

ské unie, kteří vloni v sou-
vislosti se zaváděním povin-
ných maturit z  matematiky 
navrhli výuku tohoto předmě-
tu ve skupinách, se domluvili 
s ministryní školství Kateřinou 
Valachovou na přípravě řeše-
ní. Ministerstvo školství v rám-
ci reformy financování regio-

nálního školství připravilo ná-
vrh vládního nařízení, které by 
pro každý obor vzdělání určilo 
maximální rozsah vzdělávání 
hrazený ze státního rozpočtu. 
Maximální rozsah vzdělávání 
by měl mimo jiné zohledňovat 
také dělení výuky hodin mate-
matiky na středních školách.

„Oceňujeme přístup paní 

ministryně. Předmět vyučova-
ný v  menších skupinách totiž 
umožňuje učiteli lépe vysvětlit 
látku, přizpůsobit tempo žá-
kům a pomáhá otevřít prostor 
pro dotazy. To je vzhledem 
k blížícím se povinným matu-
ritám z matematiky potřeba,“ 
říká Štěpán Kment, předseda 
České středoškolské unie. šk
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„Někdy je důležitější 

vztah k dítěti než 

cokoliv jiného. Také je 

nutné získat na svou 

stranu rodiče.“
VÁCLAV MERTIN

Inkluze – slovo, které má v  současné době v  naší 
společnosti téměř pejorativní nádech. „Proč začle-
ňovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
k běžným dětem? Vždyť je budou zdržovat. Navíc 
ony samy nezažijí žádný úspěch,“ taková slova za-
znívají z mnohých úst.

Inkluze se však netýká jen 
dětí znevýhodněných, ale i dě-
tí nadaných, a  jak říká Václav 
Mertin, známý dětský psycho-
log, inkluze se týká všech dětí. 
„Každé dítě potřebuje podpo-
ru.“ I  proto pod záštitou mi-
nisterstva školství uspořádal 
nadační fond a  patron nada-
ných žáků Qiido setkání škol 
z  celé České republiky, které 
se věnují vzdělávání mimořád-
ně intelektově nadaných dětí.

„Ve školách je řada dě-
tí s  výjimečnými schopnostmi 
a nemusí to být vždy premian-
ti,“ zahájila setkání Miriam Ja-
nyšková, zakladatelka a před-
sedkyně správní rady nadační-
ho fondu Qiido. „Je třeba vy-
skočit ze škatulky, která vní-
má mimořádné nadání jen op-
tikou zjevného úspěchu, vyni-
kajících výsledků, píle a  vzor-
ného chování ve škole. Intelek-
tově nadané může být i  dítě, 
které ve škole příliš neprospí-
vá, učitelům se jeví jako zlobi-
vé a nepřizpůsobivé nebo po-
chází z prostředí, ve kterém vy-
sokou inteligenci zpravidla ne-

očekáváme,“ doplnila Miriam 
Janyšková. Její slova potvrdila 
náměstkyně ministryně škol-
ství Dana Prudíková: „Společ-
né vzdělávání není vůbec nic 
nového. Jde o otevřený lidský 
přístup ke všem, kteří se nějak 
odlišují. A  kde lidskost a  po-
chopení nestačí, musí pomoci 
systémová pravidla.“ 
A  právě ta D. Pru-
díková předsta-
vila. Nejprve ve 
stručnosti zo-
pakovala hlav-
ní cíl paragrafu 
16 školského 
zákona a  pak 
představila dopl-
ňující podzákonné 
normy, především vyhláš-
ku č.  27, která upravuje po-
skytování podpůrných opatře-
ní pro děti se speciálními vzdě-
lávacími potřebami, tedy i pro 
děti nadané. (POZNÁMKA RE-
DAKCE: Výběr z  opatření na-
jdete na straně 10.)

„Není jediné dítě, které 
by nepotřebovalo něco spe-
ciálního,“ tvrdí Václav Mertin. 

„Všechny děti jsou jedinečné. 
Princip ale nemá být ,všichni 
všechno‘, tak jak je nyní nasta-
vený náš systém vzdělávání. 
Všichni mají zvládnout vše, ale 
zároveň se má každému vě-
novat individuální pozornost. 
A zvládnout to musí učitel. To 
rozhodně není dobré,“ kon-
statoval V. Mertin. Podle jeho 
názoru je nutné stanovit vý-
ši nepodkročitelného minima 
a pak individualizovat. „Ze své 
praxe vím, že individualizace 
je naprosto nezbytná v určité 
míře již od nejmladšího věku.“

Ministerstvo škol-
ství si podle něj sli-

buje od spuště-
ní společného 
vzdělávání vel-
kou proměnu 
našeho škol-
ství. Ale inkluze 

podle jeho ná-
zoru znamená in-

dividuální přístup ke 
každému dítěti a  on tak 

bude, jak zdůraznil, ve své pra-
xi postupovat. „Devadesát pět 
procent ,šedé populace‘ si ta-
ké zaslouží podporu. Předpisy 
ministerstva školství se věnují 
materiálnímu zabezpečení, ale 
důležitá je změna myšlení ve 
školách,“ uvedl V. Mertin.

A jak si takovou změnu 
představuje? Základ je, podle 

něj, aby každé dítě dostalo in-
formaci o  tom, co má dělat, 
aby bylo lepší. To znamená 
přejít od současného hodno-
cení k tzv. formativnímu hod-
nocení. Dále je potřeba se za-
měřit na to, aby se děti ve ško-
le cítily opravdu dobře, aby 
škola byla místem, kde je čas 
na popovídání. To však při sou-
časných počtech dětí ve třídě 
není možné. Vysoké počty dě-
tí neumožňují ani individuali-
zaci vzdělávání. Každé dítě si 
však zaslouží co nejkvalitněj-
ší vzdělávání. Nutné je podle 
V. Mertina také mít odpovída-
jící znalosti a  kompetence ke 
vzdělávání. „Není problém ob-
sah učiva, problém je přístup 
k dětem,“ zdůraznil V. Mertin. 
Také tradiční známkování je 
podle něj neproduktivní. „Mě-
lo být jít do háje,“ uvedl doslo-
va. To a mnohé jiné jsou změ-
ny, o kterých se sice v souvis-
losti s inkluzí moc nemluví, ale 
které jsou podle něj nezbytné.

„Vzdělávání by mělo být 
radost, mělo by být potěšení, 
a to i v pozdním věku. Tak je to 
potřeba stavět dětem a je po-
třeba dělat vše pro to, aby to 
tak bylo. Když se na to zamě-
říme, tak i přes všechna úska-
lí o  tom přesvědčíme větší díl 
dětí,“ uzavřel své vystoupení 
V. Mertin. Olga ŠEDIVÁ

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Senioři zůstávají ve školských odborech aktivní
Republikové konference jednotlivých profesních 
sekcí při školských odborech zvolily své zástupce 
v krajích. Přinášíme vám jména a kontakty na členy 
republikových výborů, abyste se na ně mohli obra-
cet se svými problémy.

Sekce seniorů si dala za cíl 
spolupracovat s  krajskými 

organizačními jednotkami sva-
zu a  zejména přenášet poža-
davky seniorů školských od-
borů například na valorizaci 
penzí, příspěvky na dopravu 

a vzdělávání na ČMKOS a Ra-
du seniorů. Dále si sekce da-
la za úkol navázat úzkou spo-
lupráci se sociálními službami 
jednotlivých měst a  obcí, za-
bezpečit pro seniory možnost 
bezplatných porad v oblastech 

právních, bytových, sociálních 
a  důsledně prosazovat, aby 
školští senioři mohli využívat 
FKSP na svých bývalých pra-

covištích. Zásadním úkolem 
na všech oblastních úrovních 
je aktivizovat seniory pro prá-
ci v odborech. sta

Mistry odborného výcviku musíme patřičně zaplatit
Aktuální situace ve financování regionálního škol-
ství, status chráněné osoby pro učitele, zařazování 
mistrů odborného výcviku do platových tříd, to byla 
témata, nad nimiž diskutovali účastníci jednání pod-
sekce učňovského školství při školských odborech.

Zásadním tématem jednání 
bylo zařazování učitelů od-

borného výcviku do platových 
tříd. Cílem je posunout je do 
11., případně do 12. platové 
třídy. Vzhledem k  jejich sou-
časnému platovému ohodno-
cení se totiž nedaří získávat do 
škol mladé mistry odborného 
výcviku.

„Stahování odborníků z pra-
xe do školství? Za tyto peníze? 
Nikdo to nechce dělat. A i kdy-
by k nám někdo chtěl jít praco-
vat s mládeží, manželka by mu 
spočítala, aby šel dělat do škol-
ství poslání,“ zaznělo od účast-
níka ze Severomoravského kra-
je. „Musíme už teď nastavovat 

platové podmínky pro to, aby 
školy mohly stahovat odborní-
ky z  praxe. Potřebujeme 
je a  musíme je zapla-
tit.“ Místopředsed-
kyně školských od-
borů Markéta Seid-
lová k  tomu doda-
la: „Je důležité najít 
pro toto zařazování 
vhodnou formulaci do 
katalogu prací. Učitelé praktic-
kého vyučování se k tomu také 
musí vyjádřit.“

„Průměr mistrů odborné-
ho výcviku je 58 let. U nás má-
me jednoho, kterému je 78 let 
a  pořád učí. Lidi z  praxe ne-
ní možné sehnat,“ připojil se 

i předseda podsekce Josef Velík 
z učiliště v Hradci Králové. Vy-
jádřil se i k právní ochraně uči-
telů: „Podívejme se na Sloven-
sko, tam právní ochranu uči-
telů mají, tam bychom se mě-
li poučit. Největší problém ale 
nevidím v tom, že dítě neuko-

čírujeme, ale v tom, že ni-
kdo je nechce v přípa-

dě stálých problémů 
ze školy dostat. Ani 
ředitel ani zřizo-
vatel, ředitelé za-
metají tyto případy 

pod koberec, proto-
že se nechtějí zbavovat 

peněz, co za žáka mají.“
Markéta Seidlová promluvi-

la o odborové kampani Konec 
levných učitelů. „Cílem je navý-
šit platy ve školství o deset pro-
cent, což by je alespoň přiblíži-
lo k platům jiných vysokoškol-
ských profesí. Zatím jsme v po-

zici vyjednávání, ministerstvo 
školství je s  našimi požadavky 
zajedno. Dalším krokem k  vy-
lepšení postavení učitelů je zaji-
stit jim status chráněné osoby.“

Josef Velík vyzval přítomné, 
aby se také vyjádřili k průběhu 
přijímacího řízení v  jejich kra-
jích. K tomu zazněl hlas ze SPŠ 
Uničov: „Státní zkoušky jsou 
jen orientační, je to nanic. Ro-
diče přihlásí žáky, kteří na ško-
lu nemají, a ředitel všechny vez-
me. Je potřeba znova nasta-
vit úroveň jednotlivých stupňů 
škol.“ Cestu, která by neblahý 
stav mohla změnit, našli na Os-
travsku: „Povinné přijímací ří-
zení na střední školy máme čty-
ři roky a už to přináší první vý-
sledky. Žáci, kteří na školu ne-
mají, se na ni nehlásí. Na gym-
náziích se snížil počet tříd a už 
se tam nedostanou ti, kdo na 
ně nemají.“ Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTO: ArchivFOTO: Archiv

Předsedkyně RV sekce: Marie Návratová

Zástupkyně předsedkyně: Růžena Ryglová

Zástupce RV sekce za kraj:

Praha – Jindřiška Nevyjelová masdem@seznam.cz

Středočeský – Růžena Šamanová r.samanova@seznam.cz

Jihočeský – Alena Saiková asaikova@seznam.cz

Plzeňský – Jiřina Karlovcová j.karlovcova@seznam.cz

Karlovarský – Alena Rothová

Ústecký – Pavla Šperlingová pavlasperlingova@seznam.cz

Liberecký – Milada Beňová benop@tiscali.cz

Královéhradecký – Růžena Ryglová rryglova@volny.cz

Pardubický – Jana Šauerová

Vysočina – Marie Randáčková mrandackova@seznam.cz

Jihomoravský – Jaroslava Gečová gecovaj@centrum.cz

Zlínský – Marta Šuláková marta.sulakova@seznam.cz

Moravskoslezský – Marie Návratová navratovamarie@seznam.cz

Olomoucký – Jaroslava Bergerová bergerovaj@email.cz
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Co o vás vypovídá školní web? Seznamte se s pravidly jeho tvorby
Jedním ze zásadních prostředků propagace školy je 
její webová prezentace. Současné děti i  jejich ro-
diče hledají informace o škole právě na internetu. 
Logicky by tedy školy měly školnímu webu věnovat 
odpovídající péči.

Jak vypadá realita součas-
ných webů škol? Často 

dost tristně. Zastaralé kon-
cepty s  poněkud obstarož-
ní grafikou. Leckde ještě bez 
redakčního systému, takže 
učitelé nemohou jednodu-
še obměňovat obsah webu, 
čemuž odpovídá jeho neak-
tuálnost, a tím i nízká atrak-
tivita. Nemá smysl si nízkou 
sledovaností obhajovat mini-
mální péči a  pozornost, jež 
škola svým webovým strán-
kám věnuje. Klíčové postave-
ní tohoto informačního ka-
nálu berte jako fakt, a pokud 
se potýkáte se všemi popsa-
nými nešvary, jedinou ces-
tou z  toho je web zásadně 
obměnit a nasadit na někte-
rý z  moderních redakčních 
systémů.

Loni jsme uspořádali prv-
ní ročník soutěže webo-
vých stránek škol nazvanou 
sCOOL web. Pro soutěž, ale 
i  jako návod školám, odkud 
s  přestavbou webu začít, 
jsme dali dohromady pravidla 
dobrého školního webu. Na-
jdete je na stránkách scoo-
lweb.cz. V rámci přípravy kri-
térií jsem prošel opravdu vel-
ké množství školních webů. 
Co mi utkvělo v paměti?

Někde to byla až dojemná 
„srdcařina“, s níž jsou školní 
weby provozovány. Zejména 
u  malotřídních škol v  nejza-
strčenějších cípech vlasti. Sá-
lalo z nich takové nadšení, že 
ty technické nedokonalosti 
webových prezentací jim člo-
věk rád odpustil a vlastně to 
provizorium používané na sa-
mé hranici možností získáva-
lo sympatie.

U středních škol tomu ale 
bohužel bylo jinak. Mnoho 
webů bylo velmi kvalitních, 
živých, technicky vyspě-
lých, s  velkým podílem prá-
ce samotných žáků. Našlo se 

však i nemálo příkladů z dru-
hé strany spektra, především 
u  středních odborných škol 
a učilišť z malých měst. Čas-
to jsem měl pocit, že vedení 
těchto škol na svůj web ani 
nechodí, jinak by se pod 
to nemohlo pode-
pisovat autoritou 
své funkce, kte-
rá je s  danou 
školou, a  tedy 
i webem, spo-
jována. Co na 
vás vykoukne 
z  některých strá-
nek kromě totální 
neaktuálnosti homepage? 
Například fotografie školní 
budovy a  kolem holé listo-
padové stromy. V tu chvíli si 
každý udělá jednoznačný zá-
věr o fungování takové školy. 

Často slyšíme nářky na totál-
ní pasivitu žáků, ale zkoušeli 
jste dospívající na svých ško-
lách aspoň tímto způsobem 
„pustit k  volantu“? Možná 
byste se divili, jaký potenciál 
se v nich skrývá a jak jedno-

duše se ho dá využít ve pro-
spěch vaší školy.

Své o  tom vědí například 
vítězné soutěže sCOOL web 
2015 – Gymnázium Františ-
ka Palackého Valašské Mezi-
říčí nebo Gymnázium Třinec, 
kde byli studenti jedněmi 
z  hlavních spolutvůrců škol-
ních webů.

Co by měla škola na 
svých webových stránkách 

mít v  první řadě? Pozna-
tek z  prvního roční-

ku soutěže sCOOL 
web byl jedno-
značný – větši-
ně škol chybí 
vize. Školy jsou 
si často podob-

né jako vejce 
vejci a  lidé zven-

ku si kladou otázky: 
Kam tady směřují? Čím jsou 
výjimeční?

Co tedy preferovat v  ob-
sahu webu? Zeptejte se sa-
mi sebe, co hledáte na webu 
cizí školy. Často tuto otázku 

lidem pokládám a dostávám 
tyto odpovědi: V první řadě 
u  konkurence sleduji fotky, 
akce, hledám nějakou origi-
nalitu a  odlišnost od ostat-
ních. Stejným způsobem se 
podívejte na svůj web. Jak 

se odlišujete od sousední 
školy? Hlavně gymnázia jsou 
od sebe často k nerozezná-
ní, říkají rodičům: Dej nám 
dítě, moc se nestarej a  za 
pár let ti ho vrátíme s matu-
ritou a bude moci jít na vy-
sokou. Je to však v  součas-
né době dostatečné? Oprav-
du rodič pro svého potom-
ka nehledá nějaký bonus 
navíc?

Další vlastností moderního 
webu je tzv. responzivita, te-
dy schopnost zobrazit jeho 
obsah uspokojivě i na mobil-
ních zařízeních. Z tabletů ne-
bo mobilů dnes podle sta-
tistik přistupuje na webové 
stránky třetina uživatelů. Do 
pěti let se má poměr dokon-
ce otočit. Takže weby škol by 
na to měly reagovat. Zejmé-
na tam, kde uvažujete o zá-
sadní obměně, je tento poža-
davek směrem k  vývojářům 
nanejvýš aktuální.

Právě probíhá druhý ročník 
soutěže sCOOL web. V červ-

nu budou vyhlášeni jeho ví-
tězové. Takže kdo se chce 
inspirovat, může se na je-
jich webové stránky podívat 
a podle toho vymýšlet inova-
ci svého webu.

Miroslav HŘEBECKÝ
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Pravidla pro prodloužení výpovědní doby
Zákoník práce umožňuje prodloužení výpovědní 
doby, která je běžně dvouměsíční. Jsou stanovena 
nějaká bližší pravidla?

V § 51 odstavce 1 zákoní-
ku práce se stanoví: „By-

la-li dána výpověď, skončí pra-
covní poměr uplynutím výpo-
vědní doby. Výpovědní doba 
musí být stejná pro zaměst-
navatele i  zaměstnance a činí 
nejméně dva měsíce, s  výjim-
kou vyplývající z § 51a. Výpo-
vědní doba smí být prodlou-
žena jen smlouvou mezi za-
městnavatelem a  zaměstnan-
cem. Tato smlouva musí být 
písemná.“ Žádné další usta-
novení podrobněji rozvádějící 
§ 51 odstavec 1 zákoníku prá-
ce právní předpisy neobsahují. 
Citované ustanovení umožňu-
je určení jiné délky výpovědní 
doby, a to za předpokladu, že 
bude činit nejméně dva měsí-

ce a bude stejná pro zaměst-
navatele i zaměstnance.

Delší výpovědní doba než 
dva měsíce nemůže být 
podle právní úpravy 
účinné od 1.  led-
na 2012 stano-
vena v kolektiv-
ní smlouvě ne-
bo ve vnitřním 
předpisu, ale 
jen v  pracovní 
nebo jiné smlou-
vě uzavřené me-
zi zaměstnavatelem a za-
městnancem. Smlouva mezi 
zaměstnancem a zaměstnava-
telem o prodloužení výpověd-
ní doby může být uzavřena jak 
při vzniku pracovního poměru, 
tak i v jeho průběhu nebo při 

jeho skončení, nejpozději však 
ve dni předcházejícím dnu, 
kterým začala běžet. Smlouva 
musí být písemná, jinak je ne-
platná, a to zřejmě jen relativ-
ně, neboť se nejedná o zjevný 
rozpor s veřejným pořádkem.

Nejvýše přípustná délka 
výpovědní doby ne-

ní stanovena a ne-
jsou předepsána 
ani žádná hle-
diska, k nimž je 
třeba přihlížet 
při prodlužová-

ní výpovědní do-
by. V podávaných 

výkladech k této pro-
blematice je uváděno, že 

musí být zohledněn zejména 
věk zaměstnance, délka trvání 
pracovního poměru, povaha 
vykonávané práce a  význam 
práce konané zaměstnancem 
pro zaměstnavatele, neboť ji-
nak nelze dosáhnout stavu, 
že délka výpovědní doby bude 
jednak plnit funkci ochrany za-
městnanců při ztrátě zaměst-
nání, jednak zajišťovat potřeb-
nou flexibilitu pracovního za-
pojení zaměstnanců.

Výpovědní doba nemá být 
sjednána nepřiměřeně dlouhá, 
aby ve svých důsledcích ne-
vedla k  takovému trvání pra-
covního poměru, které by by-
lo v  rozporu s dobrými mravy 
a  neodpovídalo by oprávně-
ným zájmům stran pracovního 
poměru.

Vít BERKA

Doprovod rodinného příslušníka k lékaři
Zaměstnanec doprovází matku k  lékaři. Má nárok 
na poskytnutí volna s náhradou platu, když spolu 
nežijí ve společné domácnosti?

Doprovod rodiče k lékaři ja-
ko překážku v  práci za-

městnance upravuje nařízení 
vlády č. 590/2006 Sb., kterým 
se stanoví okruh a  rozsah ji-
ných důležitých osobních pře-
kážek v práci, v příloze, bod 8 
písmeno a).

Pracovní volno k  doprovodu 
rodinného příslušníka do zdra-

votnického zařízení k  vyšetření 
nebo ošetření při náhlém one-
mocnění nebo úrazu a  k  pře-
dem stanovenému vyšetření, 
ošetření nebo léčení se poskyt-
ne jen jednomu z rodinných pří-
slušníků na nezbytně nutnou 
dobu, nejvýše však na jeden 
den, byl-li doprovod nezbytný 
a uvedené úkony nebylo možné 

provést mimo pracovní dobu:
1. s  náhradou platu, jde-

-li o  doprovod manžela, dru-
ha nebo dítěte, jakož i  rodiče 
a  prarodiče zaměstnance ne-
bo jeho manžela,

2. bez náhrady platu, jde-li 
o ostatní rodinné příslušníky.

Pro účely tohoto bodu 8 
písm.  a) se rodinnými přísluš-
níky rozumí manžel, druh, dí-
tě, rodič, sourozenec zaměst-
nance, rodič a  sourozenec je-
ho manžela, jakož i  manže-

la dítěte nebo manžela souro-
zence zaměstnance, prarodič 
nebo vnuk zaměstnance ne-
bo prarodiče jeho manžela ne-
bo jiné osoby, která sice nepa-
tří k uvedeným fyzickým oso-
bám, ale žije se zaměstnan-
cem v domácnosti.

Z uvedeného vyplývá, že 
k doprovodu rodiče k lékaři se 
nevyžaduje splnění podmínky 
společné domácnosti a náhra-
da mzdy nebo platu zaměst-
nanci náleží. Vít BERKA

Řidičské 
oprávnění
Zaměstnavatel může 
převést zaměstnance 
na jinou práci, když 
dočasně pozbyl řidič-
ský průkaz. Co když 
ji nemá?

Zákoník práce v ustano-
vení § 41 odst. 2 písm. c) 
dává zaměstnavateli mož-
nost převést zaměstnance 
na jinou práci. Doba pře-
vedení je limitována hor-
ní hranicí 30 pracovních 
dnů v  kalendářním roce. 
V  tomto případě, kdy za-
městnanec nemůže vy-
konávat dosavadní prá-
ci, kterou má sjednanou 
v pracovní smlouvě, a za-
městnavatel nemá pod-
mínky pro převedení za-
městnance na jinou prá-
ci, jde o  překážku v  prá-
ci na straně zaměstnance. 
Po dobu do zániku této 
překážky (nebo do skon-
čení pracovního pomě-
ru) nepřísluší zaměstnanci 
náhrada platu. Na náhra-
du platu tedy zaměstna-
nec nemá právo, ale plat-
ná úprava v zákoníku prá-
ce připouští, aby zaměst-
navatel rozhodl, že ná-
hradu platu zaměstnanci 
poskytne.

Vít BERKAFOTO: Petr MERTAFOTO: Petr MERTA
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Projekty Opravdu dobrý tábor a BESIP jede na tábor
Letní prázdniny jsou už blízko – obzvlášť pokud 
chcete, aby děti část z  nich strávily na letním tá-
boře, který bude skutečně dobrý. Pomocnou ruku 
nabízí projekt Opravdu dobrý tábor, který spolek 
Pionýr odstartoval už před dvanácti lety.

Hlavním a  dlouhodobým 
cílem projektu Opravdu 

dobrý tábor je zvyšování po-
vědomí a zájmu o téma kvali-

ty letních táborů. Zároveň ale 
pomáhá v mnoha konkrétních 
situacích. Pomůže tehdy, po-
kud tábor teprve vybíráte ne-
bo i když už máte vybráno, ale 
nejste si jistí, jak se rozhod-
nout. Osmero dobrého tábora 
obsahuje základní pravidla, jež 
musí každý dobrý tábor splňo-
vat. Najdete zde zásady týkající 
se bezpečnosti a hygieny, pro-
gramové náplně tábora, jeho 
personálního zajištění a  dal-
ší. Projekt také pomůže vyhle-
dat konkrétní nabídky táborů. 
Na webu jsou tábory pořáda-
né v Pionýru zkušenými vedou-
cími, kteří navazují na desítky 
let táborové tradice.

„O pionýrské tábory je po-
řád zájem, ba dokonce čím dál 
tím větší. Jen ve srovnání po-
sledních tří let přibylo na na-
šich táborech 1 800 dětí. Ne-
jsou proto nijak výjimečné tá-

bory, které už zjara mají téměř 
naplněný stav,“ říká předseda 
Pionýra Martin Bělohlávek.

Na pionýrské tábory se le-
tos vypraví i krajští koordiná-
toři BESIPu, kteří vysvětlí dě-
tem, jak se pohybovat ve sku-
pině, jak se správně chovat na 
přechodu pro chodce nebo 
kdy mohou už bez doprovo-
du samy na kole na silnici. Dě-
ti se také dovědí, jak se správ-
ně vybavit reflexními prvky. 
Projekt BESIP jede na tábor 
nabídne dětem i  soutěž. Na 
začátku příštího školního ro-
ku bude pak vylosováno dva-
cet výherců, kteří získají zají-
mavé ceny.

Na www.dobrytabor.cz na-
jdete i  mnoho dalšího, napří-
klad táborové příběhy, infor-
mační videa, fotografie, nej-
častější dotazy a podobně.

Jakub KOŘÍNEK

Den Země jsme v Klášterci přivítali módní přehlídkou
V tomto školním roce jsme se rozhodli, že ke Dni 
Země kromě tradičního úklidu Klášterce nad Orli-
cí, Pastvin a Českých Petrovic a  sběru vysloužilých 
elektrospotřebičů přidáme tentokrát i  netradiční 
módní přehlídku.

Žáci ze všech tříd Masary-
kovy ZŠ Klášterec nad Or-

licí měli za úkol vytvořit mód-
ní oblečení z recyklovatelných 
materiálů. Během hodin vý-
tvarné výchovy, pracovních 
činností, ale i  během přestá-
vek a  odpolední po vyučová-
ní tak vznikaly neuvěřitelné vý-
tvory. Z nenápadných hromá-
dek plastových lahví, plecho-
vek, novin, reklamních letáků 
a  dalších věcí, které normál-
ně vyhazujeme, se postupně 
stávaly hromady opravdu vel-
ké, zabírající každé volné mís-
to ve třídě. Nicméně paní uklí-
zečky byly shovívavé a nic nám 
nevyhodily.

Přesně den před oslavami 
Dne Země, který se slaví už 
v  téměř dvou stech zemí svě-

ta, bylo konečně po-
staveno molo a pře-
hlídka mohla za-
čít. Dopoledne si žá-
ci své role modelů 
a  modelek vyzkou-
šeli před celou ško-
lou a školkou, odpo-
ledne pak následo-
valo vystoupení pro 
veřejnost. K naší vel-
ké radosti se klášte-
recká sokolovna za-
plnila diváky, dora-
zili nejen rodiče na-
šich žáků, ale i mno-
ho dalších návštěvní-
ků. Však to také stá-
lo za to. Viděli mo-
dely pro číšnice, do 
společnosti i pro vol-
ný čas. Na scéně se 

objevili i robot, krokodýl a bo-
jová želva. Celá přehlídka vy-
vrcholila svatbou. Nevěsta se 
„vdávala“ v jedinečných novi-
nových šatech a ženich samo-

zřejmě nemohl zůstat poza-
du, i jeho oblek byl celý z no-
vin. Hlasování o  nejlepší mo-
dely bylo opravdu těžké.

Kromě módní show si ná-
vštěvníci mohli roz-
šířit svůj šatník ná-
kupem v  bazárku 
a  lákavé bylo také 
občerstvení, které 
připravily pracovni-
ce školní jídelny. Na 
závěr jsme si s  ra-
dostí zazpívali se žá-
ky 6.  třídy „ekolo-
gickou“ píseň.

Děti byly z  navr-
hování, vyrábění 
a  předvádění svých 
modelů tak nadše-
né, že se už učite-
lů ptají, jestli se bu-
de příští rok pře-
hlídka opakovat. 
A co až příští rok – 
možná raději už na 
podzim.

Kateřina ČIHÁKOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady
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Platový tarif stanoví zaměstnavatel v rámci rozpětí
Zaměstnavatel může ve stanovených případech ur-
čit platový tarif v rámci rozpětí v příslušné platové 
třídě. Může zaměstnavatel o konkrétní výši rozhod-
nout sám?

V  §  6 nařízení vlády 
č.  564/2006 Sb., o plato-

vých poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a  sprá-
vě, se stanoví:

„Zaměstnavatel může ur-
čit platový tarif v rámci rozpě-
tí platových tarifů stanovených 
pro nejnižší až nejvyšší platový 
stupeň příslušné platové třídy 
zaměstnanci zařazenému do

a) první až páté platové tří-
dy nebo

b) šesté a  vyšší platové tří-

dy, který vykonává umělec-
ké, uměleckotechnické, umě-
leckopedagogické práce, čin-
nost sportovce nebo tre-
néra nebo práci výkon-
ného letce, pokud 
okruh za-
měst-

nanců, jichž se tento způsob 
určení platového tarifu týká, 

a  pravidla pro ur-
čení platové-
ho tarifu v  rám-
ci rozpětí nejniž-

šího až nejvyš-
šího pla-

t o -

vého stupně příslušné plato-
vé třídy sjedná v  kolektivní 
smlouvě nebo stanoví vnitř-
ním předpisem.“

Jiná omezení vládní nařízení 
zaměstnavateli nestanoví. Při 
uplatnění tohoto způsobu ur-
čení platového tarifu tedy za-
městnavatel nemusí respekto-
vat částky platových tarifů sta-
novené pro jednotlivé plato-
vé stupně, ale může v daném 
rozpětí stanovit platový tarif 
v jakékoliv výši.

Doplatek do zaručené mzdy
Absolventka střední školy s maturitou byla zařaze-
na do 7. platové třídy s platovým tarifem 11 040 Kč. 
Má zaměstnavatel povinnost jí doplácet částku do 
zaručené mzdy?

Sedmá platová třída dle ka-
talogu prací spadá pod 

skupinu prací č.  4 s  nejnižší 
úrovní zaručené mzdy ve výši 
12 400 Kč za měsíc (§ 3 na-
řízení vlády č.  567/2006 Sb., 
o  minimální mzdě, o  nejniž-
ších úrovních zaručené mzdy, 
o vymezení ztíženého pracov-
ního prostředí a o výši příplat-
ku ke mzdě za práci ve ztíže-
ném pracovním prostředí). 

Vzhledem k tomu, že plat tvo-
řený v  daném případě pou-
ze platovým tarifem uvede-
né výše nedosáhne, bude nut-
no poskytovat zaměstnanky-
ni měsíčně doplatek do uve-
dené nejnižší úrovně, což činí 
1  360  Kč. Povinnost zaměst-
navatele poskytovat zaměst-
nanci doplatek do úrovně za-
ručené mzdy stanoví §  112 
odst. 3 zákoníku práce.

anovených případech ur-
zpětí v příslušné platové
o konkrétní výši rozhod-

dy, který vykonává umělec-
ké, uměleckotechnické, umě-
leckopedagogické práce, čin-
nost sportovce nebo tre-
néra nebo práci výkon-
ného letce, pokud 
okruh za-
měst-

nanců, jichž se tento způsob 
určení platového tarifu týká, 

a  pravidla pro ur-
čení platové-
ho tarifu v  rám-
ci rozpětí nejniž-

šího až nejvyš-
šího pla-

t o -

v jakékoliv výši.

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Volno za práci přesčas
Může zaměstnavatel po dohodě se zaměstnan-
cem poskytovat dopředu náhradní volno za práci 
přesčas, která vykonána teprve bude?

Poskytnutí náhradního vol-
na zaměstnanci za jeho bu-
doucí práci přesčas je vylou-
čeno způsobem právní úpra-
vy obsažené v  zákoníku prá-
ce (§ 127). Náhradní volno je 
sjednanou alternativou k po-
skytnutí platu za práci přesčas. 
Právo zaměstnance na takový 
plat je přitom vázáno na vý-
kon práce. Nelze přehlédnout 
ani skutečnost, že potenciál-

ní práce přesčas by nakonec 
nemusela být z  různých dů-
vodů po zaměstnanci poža-
dována, což by zpochybnilo 
samotnou povahu náhradní-
ho volna. Realitou také je, že 
nelze dopředu ani přesně ur-
čit, v jakém rozsahu bude té-
to případné práce přesčas po-
třeba, byť od doby trvání ta-
kové práce se odvozuje i dél-
ka náhradního volna.

Šikana se vznáší všude kolem nás
„Už jsi to slyšel?“ nevě-

řícně koulí očima Turo-
vá. „Máš na mysli šikanu v prv-
ním ročníku?“ pohotově rea-
guje Hromádka. „Ředitel svolal 
mimořádnou poradu. Výchovná 
poradkyně se ještě nezastavila. 
Dokonalý poprask.“ „Učím v té 
třídě a je to často o život. Třeti-
na hodných kluků, druhé třeti-
ně je všechno šumafuk a ostat-
ní, to jsou otrlí a  všehoschop-
ní dravci. Jeden z  nich se ne-
dávno v  hodině chlubil ostrou 
mačetou, jiný si přinesl maketu 
granátu.“

„Šikana coby projev neje-
nom fyzického násilí, ale i poni-
žování a  ubližování se varovně 

vznáší všude kolem nás. Když 
se provalí, všichni se najednou 
diví. V  této třídě právě teď do-
končuji u pěti žáků jejich indivi-
duální vzdělávací plány. 
Kvůli lehkému men-
tálnímu postiže-
ní. U  odborní-
ků prošli mno-
ha náročnými 
vyšetřeními. Na 
všechny své ne-
duhy mají razít-
ka,“ vyhodnocuje 
Hromádka a  listuje ve 
svých složkách. „Škola teď tan-
cuje kolem nich a  jejich rodiče 
se ještě cítí dotčeni, divže si ne-
stěžují na kraji.“ „Jeden z mož-

ných důvodů, proč se někteří 
žáci neumějí nejen mezi sebou 
slušně chovat, možná pramení 
právě tady. V  televizi, na svém 

tabletu či notebooku, 
všude kolem nás sle-

dují a vnímají nási-
lí, hrubost, vraž-
dy, detektivky. 
Vše víceméně 
považují za při-
rozenou součást 

svého života,“ do-
mýšlí Hromádka.

„Na žáky v  prvním 
ročníku prý bude o  přestávce 
dohlížet jeden učitel. Druhý bu-
de sledovat, kdo a  s  kým prá-
vě míří na záchod a  jak dlouho 

se tam zdrží. Třída se přesune 
blíž k  ředitelně. Čekají nás dal-
ší školení,“ prozrazuje zpocená 
kolegyně.

„Jako vždy se budeme věno-
vat následkům šikany, nikoli je-
jí příčině. Dnešní problém nastal 
v okamžiku, kdy se tito žáci do-
stali na střední školu, kam vůbec 
nechtěli, protože na ni nema-
jí. Proto se nudí. Nic je nebaví. 
V  hodině nespolupracují. Ruší. 
Urážejí, na koho se jen podíva-
jí,“ po chvilce soudí Hromádka.

„Ale nezoufejme, zatím je 
máme pod kontrolou. Zatím jim 
my, učitelé ve škole, příliš neva-
díme. A to je dobrá zpráva pro 
všechny.“ Roman KANTOR

plány. 
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Vzpomínky pamětníka na holokaust
Dne 8. května 2016 uplynu-

lo 71  let od konce druhé 
světové války v Evropě. V rámci 
nacistické politiky probíhal tzv. 
holokaust či, světově užívanější 
termín, šoa, tj. pronásledování 
a hromadné vyvražďování osob 
židovského původu.

Ve sledu historie je 71 let 
krátká doba, avšak v  lidském 
životě je 71 let věk téměř úcty-
hodný. Přímých účastníků ho-
lokaustu stále ubývá a součas-
ná mladá generace je posled-
ní, která má možnost takového 
pamětníka naživo vidět a  sly-
šet. Technicky zaměřená SOŠ 
a  SOU strojírenské a  stavební 
Jeseník klade nemalý důraz i na 
všeobecné vzdělání svých stu-
dentů a pro rozšíření jejich vě-
domostí byla uspořádána, po-
slední dubnové pondělí, před-

náška a beseda s přeživším ho-
lokaustu, Luďkem Eliášem. Pa-
na Eliáše doprovázela pracov-
nice ICEJ (Mezinárodního křes-
ťanského velvyslanectví Jeruza-
lém) Jana Hlávková, jež besedu 
zahájila stručnou, ale výstižnou 
přednáškou o židovské historii.

Pan Eliáš započal své vypra-
vování poselstvím dalším ge-
neracím. Cílem jeho strhujícího 
osobního vyprávění je přimět li-
di, aby se nad sebou více za-
mýšleli, nebyli k  sobě lhostejní 
a neodsuzovali druhé pro odliš-
nou víru či barvu pleti. „Neza-
pomeňte a chovejte se jako li-
dé, ne jako šelmy.“

Luděk Eliáš se narodil roku 
1923 ve městě Slaný do židov-
ské rodiny, která se však cítila 
více jako Češi – nedodržova-
la židovské svátky, nevyznávala 
judaismus ani jiná náboženství. 
Zavzpomínal na bezstarostné 
dětství a  dospívání, které by-
lo přerušeno roku 1939 vzni-
kem protektorátu Čechy a Mo-
rava. Z nevinného člověka stá-
vá se vinný Žid. Opouští reálné 
gymnázium a následně i učeb-
ní obor číšník, neboť dle plat-
ných norimberských zákonů 
(1935) neměli „neárijci“ právo 
na vzdělání. „Jako učeň jsem 
pracoval v kavárně. Jednou mi 
přikázali, ať vylepím na dveře 
ceduli s nápisem ,Židům vstup 
zakázán‘. Učinil jsem tak. Když 
jsem druhý den přišel do práce, 
zeptali se mě, co tu chci.“

Ve svých 18 letech se dostá-
vá do nově otevřeného terezín-
ského ghetta. Zde se účastnil 
kulturních večerů. Jimi si věz-
ni zpěvem, recitací, četbou při-
pomínali fakt, že jsou stále li-
dé, kteří umí cítit a smát se. Fe-
nomén terezínského divadla ži-
je dodnes.

Z Terezína jeho nedobrovolné 
kroky vedly do největšího vyhla-
zovacího tábora druhé světové 
války, a to do Osvětimi (Březin-
ky). Dle jeho slov teprve s trans-
portem začalo přímé ohrožení 
na životě. Transportován byl se 
svým starším bratrem Zdeňkem 
v  nedůstojných podmínkách 

vagónu pro dobytek. „Nevíte, 
kam jedete, jak dlouho poje-
dete, nevíte, co se bude dít.“ 
Vlak po dvou dnech jízdy zasta-
vil v  noci na příjezdové rampě 
v Březince, ale až ráno pan Eliáš 
pochopil, že se ocitl v  „továr-
ně na smrt“ s komíny, z nichž 
stoupal hustý páchnoucí dým.

Poutavě vyprávěl o  běžném 
dnu v  táboře, různých pracích 
vykonávaných vězni, nepříliš vy-
datném přídělu potravy a teku-
tin. Dokonce se osobně setkal 
s  Rudolfem Vrbou, Slovákem 
židovského původu, jemuž se 
shodou šťastných náhod poda-
řilo z Březinky uprchnout.

Protože nacisté potřebova-
li do německých továren silné 
muže na těžkou fyzickou práci, 
pan Eliáš se svým bratrem by-
li transportováni do městečka 

Schawarheide nedaleko Dráž-
ďan. Zde pracovali do dubna 
1945, a než se dostali definitiv-
ně ze spárů nacistů, zažili bratři 
pochod smrti.

Luděk Eliáš, přeživší holo-
caust, je příkladem člověka, 
jenž se nevzdal ani v nejtěžších 
chvílích svého života. I  když 
z jeho rozvětvené rodiny 30 pří-
slušníků holokaust nepřežilo, 
včetně rodičů, jejich odkaz žije 
dál prostřednictvím dětí, vnou-
čat a  pravnoučat pana Eliáše. 
A protože v letošním roce osla-
ví Luděk Eliáš 93. narozeniny, 
nezbývá než mu popřát pevné 
zdraví. Adriana ŠARMANOVÁ

Karel IV.
ilustrovaný život 
a doba
RENÁTA FUČÍKOVÁ

Doba panování Karla IV. 
je právem považována 
za zlatý věk českých dě-
jin. Jaký ale byl doopravdy 
český král a  římský císař, 
co všechno vykonal? Na 
to vám odpoví tato kniha 
z nakladatelství Práh. Pu-
blikace je plná ilustrací 
stejně delikátních, jako je 
známe z  iluminovaných 
rukopisů vrcholného stře-
dověku. Dozvíte se, že 
Karel IV. nebyl jen stavite-
lem mostů, hradů a měst. 
Velkou část svého života 
prožil na cestách mezi vý-
znamnými městy tehdejší 
Evropy, jako byla Paříž, 
Milán, Benátky, Avignon, 
Řím, Florencie, Cáchy, 
Norimberk. Byl diploma-
tem a  urovnával spory 
mezi panovníky, ale záro-
veň byl i  válečníkem. Pro 
české země získal nová 
území. Velký odkaz zane-
chal Karel IV. v oblasti vě-
dění, literatury a zákono-
dárství: psal legendy o ži-
votě svatých, podílel se 
na vzniku kronik, navrho-
val nové zákoníky, založil 
univerzitu.
Kniha přináší ucelený, ale 
přesto stručný a  srozu-
mitelný pohled na osob-
nost našeho největšího 
panovníka a bude dobrou 
pomůckou i  pro výuku 
dějepisu.

Znáte je?
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Organizace vzdělávání 
žáků s podpůrnými 

opatřeními v běžných 
třídách

• Max. zpravidla 5 žáků 
s PO 2. až 5. stupně ve tří-
dě – a to s přihlédnutím ke 
skladbě

• Nikdy ne více než 1/3 žáků 
ve třídě

• Ve výjimečných případech 
počet žáků vyšší než 5 + 
není možné s  přihlédnutím 
k  organizačním podmín-
kám školy vytvořit další tří-
du + zároveň by mohlo dojít 
k ohrožení kvality vzdělává-
ní = lze vzdělávání v této tří-
dě zabezpečit dvěma peda-
gogickými pracovníky (ze-
jména v  případě uplatnění 
výjimky stanovené s  ohle-
dem na přednostní přijetí)

• Pokud ve třídě žáci dle § 16 
odst.  9 – max. 4 (rovněž 
existuje výjimka s  ohledem 
na přednostní přijetí)

• Tato omezení se dále neu-
platní u:
 školy, které v jejich uplat-
nění brání přednostní při-
jetí žáka
 střední školy, konzerva-
toře nebo vyšší odborné 
školy

Konkrétní PO 
pro 2., 3. a 4. stupeň

Individuální vzdělávací 
plán

Individuální vzdělávací 
plán jako podpůrné opat-
ření navrhuje školské pora-
denské zařízení a  zpracová-
vá ho škola. Vychází ze škol-
ního vzdělávacího progra-
mu, vyhovuje vzdělávacím 
potřebám žáka, u mimořád-
ného intelektového nadání 
je třeba umožnit obohaco-
vání učiva nad rámec před-
mětů a  vzdělávacích oblastí 
školního vzdělávacího plánu. 

Cílem tohoto postupu je uči-
vo prohloubit, rozšířit a obo-
hatit o  další informace, sti-
mulovat procesy objevování 
a vyhledávání dalších souvis-
lostí a vazeb, které dané té-
ma vzdělávání nabízí.

IVP

Individuální vzdělávací plán 
obsahuje

a) závěry doporučení škol-
ského poradenského zařízení,

b) závěry psychologické-
ho a  speciálně pedagogické-
ho vyšetření a  pedagogické 
diagnostiky, které blíže popi-
sují oblast, typ a  rozsah na-
dání a  vzdělávací potřeby mi-
mořádně nadaného žáka, pří-
padně vyjádření registrující-
ho praktického lékaře pro dě-
ti a dorost,

c) údaje o způsobu poskyto-
vání individuální pedagogické, 
speciálně pedagogické nebo 
psychologické péče mimořád-
ně nadanému žákovi,

d) vzdělávací model pro mi-
mořádně nadaného žáka, 
údaje o  potřebě úprav v  ob-
sahu vzdělávání žáka, časo-
vé a  obsahové rozvržení uči-
va, volbu pedagogických po-
stupů, způsob zadávání a  pl-
nění úkolů, způsob hodnoce-
ní, úpravu zkoušek,

e) seznam doporučených 
učebních pomůcek, učebnic 
a materiálů,

f) určení pedagogického 
pracovníka školského pora-
denského zařízení, se kterým 
bude škola spolupracovat při 
zajišťování péče o mimořádně 
nadaného žáka,

g) personální zajištění úprav 
a  průběhu vzdělávání mimo-
řádně nadaného žáka a

h) určení pedagogického 
pracovníka školy pro sledování 
průběhu vzdělávání mimořád-
ně nadaného žáka a pro zajiš-

tění spolupráce se školským 
poradenským zařízením.

Příklad konkrétních 
PO pro 2. stupeň

Úpravy v oblasti hodnocení
• Hodnocení vychází ze zjiš-

těných specifik žáka. Na-
stavují se taková kritéria 
hodnocení, která žákovi 
umožní dosahovat osobní-
ho pokroku. Užívá se růz-
ných forem hodnocení, je-
jichž kritéria respektují cha-
rakter obtíží nebo specifik 
žáka, včetně jeho nadání 
nebo mimořádného nadá-
ní. Z hodnocení jsou zřejmé 
konkrétní individuálně spe-
cifické podoby činnosti vy-
žadované po žákovi, jsou 
jasně a  srozumitelně for-
mulována hodnotící krité-
ria, dále třída hodnocených 
vlastností i hodnotící škála. 
Formativní hodnocení smě-
řuje k  zpětnovazební pod-
poře efektivního učení žá-
ků a  je pro ně informativ-
ní a  korektivní; podporuje 
rozvoj autonomního hod-
nocení. Sumativní hodno-
cení žáků s potřebou pod-
půrných opatření (se spe-
ciálními vzdělávacími po-
třebami) zohledňuje jak 
omezení žáka, tak zejména 
jeho pokroky ve vzdělávání.

• Bez normované finanční 
náročnosti.

Pomůcky, které mají 
normovanou finanční 

náročnost
 Lupa
 Mikroskop
 Preparační soupravy
 Digitální fotoaparát
 Mapy
 Globus
 Dalekohled
 Modely vesmírných těles
 Elektronické a  technické 

stavebnice
 Laminátor a laminovací fólie

 Kopírovací karta (do 
knihovny)

 Flipchart
 Průkazy do knihoven s  on-

-line přístupy k  odborným 
databázím

 Alternativní učebnice
 Encyklopedie, atlasy a  od-

borné slovníky
 Určovací klíče pro biologii 

a geologii
 Výukový software
 Tablet
 Flash disk
 Promítací plátno

Jiná podpora 
pro všechny nadané  

ve 4. stupni

Vytváření skupin
Ředitel může ve škole vytvá-

řet skupiny, v  nichž se vzdě-
lávají žáci stejných nebo růz-
ných ročníků školy v některých 
předmětech.
Rozšíření obsahu

Škola může  rozšířit obsah 
vzdělávání nad rámec sta-
novený příslušným vzděláva-
cím programem nebo umož-
nit účast na výuce ve vyšším 
ročníku.
Stáže

Nadaní žáci se mohou se 
souhlasem ředitelů příslušných 
škol současně vzdělávat for-
mou stáží v jiné škole stejného 
nebo jiného druhu.

Jiná podpora 
pouze 

pro mimořádně nadané

Přeřazení do vyššího 
ročníku

Ředitel školy může přeřadit 
mimořádně nadaného žáka 
do vyššího ročníku bez absol-
vování předchozího ročníku na 
základě zkoušek vykonaných 
před komisí, kterou jmenuje 
ředitel školy. Úprava je obdob-
ná úpravě obsažené ve stávají-
cí vyhlášce č. 73/2005 Sb.

ZDROJ: MŠMT

Cíl t h t t j či tě í l á šk l ký K í í k t (d

Z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Podpora mimořádně nadaných dětí
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Školáci z Opavy vyjeli za zdravým vzduchem do Jeseníků
Základní škola Opava, 

Šrámkova, získala více jak 
300 tisíc korun na ozdravné 
pobyty dětí z oblastí se zhor-

šenou kvalitou ovzduší. Proto 
jsme v průběhu dubna moh-

li uspořádat tři šes-
tidenní turnusy 
ozdravných poby-
tů pro 280 našich 
žáků 2.–8. ročníku.

V chatě Rejvíz 
v Jeseníkách se bě-
hem ozdravného 
pobytu všichni žáci 
aktivně zapojova-
li do ekologického 
programu zajiště-
ného koordinátor-
kami EVVO, třídní-
mi učitelkami a vy-

chovateli. Ten měl za cíl po-
sílit kladný vztah dětí k příro-
dě a pochopení vlastního vli-
vu člověka na životní prostře-
dí. Hlavními tématy bylo po-
časí, živočichové, les, voda, 
kameny, regionální zvlášt-
nosti a  historie. V  neposled-
ní řadě si klademe za cíl vyu-
žít ozdravný pobyt k pohybu 
a  aktivnímu odpočinku. Od-
polední hodiny žáci využívají 
ke hrám a soutěžím a v rám-
ci ekoprogramu se účastní 
pravidelných pěších výletů do 
okolí.

Ivana CHRAMOSTOVÁ

Chlapácký běh startoval u vodní nádrže Krásné
Poslední dubnová středa od-

poledne. Zrcadlící se vodní 
nádrž Krásné u Šumperka ne-
trpělivě očekává první spor-
tovce. Za okamžik začíná šes-
tý díl XXVI. ročníku seriálu kro-
sových závodů – Chlapácké-
ho běhu. O  jeho pečlivou or-
ganizaci se už desátý rok sta-
rají učitelé Střední školy že-
lezniční, technické a  služeb 
v Šumperku.

Mezi dospělými závodníky 
se to hemží dětmi, které v so-
bě spontánně probouzejí lás-
ku ke sportu. Součástí Chla-
páckého běhu je vložený zá-
vod „Mrňat“ (100 m) a „Šum-

perský prcek“ (2 km). Kolem 
hladiny vodní nádrže se netr-
pělivě shromažďují malí capar-
ti a vedle nich vzrostlá mládež. 
Kluci a holky jen čekají na po-
vel, aby mohli vyrazit a změřit 
své síly. „Konečně. Start!“

Když odhodlaně dobíhají do 
cíle, urputně bojují o  každič-
ký zbývající metr. Sotva všichni 
odevzdají startovní čísla, vrha-
jí se k várnici s horkým čajem. 
Organizátoři ihned vyhodno-
cují výsledky a vzápětí vypisu-
jí diplomy. Slavnostní okamžik 
jejich předávání si dětská dro-
botina pořádně vychutnává.

Stanislav JUGA

Sluníčkové sbírky pomáhají těžce nemocným
Studenti oboru sociální čin-

nost ze SOU a  SOŠ Přímě-
tická ve Znojmě se zapojili do 
celorepublikového projektu 
„sluníčkové“ sbírky na pod-
poru Nadace pro transplanta-
ce kostní dřeně. O co se vlast-
ně jedná?

Akce je organizována pod 
vedením učitelů či pedagogů. 
Středoškoláci nebo starší žá-
ci, poučeni a  vybaveni zape-
četěnými přenosnými kasička-
mi, uskuteční ve vhodnou do-
bu (která nenaruší výuku) ve-
řejnou sbírku v  ulicích města 
či na jiných vhodných místech. 
Rozdávají přitom osvětové le-
táky a  za příspěvek do kasič-

ky odměňují drobnými dárky 
vlastní výroby – sluníčky vyro-
benými z mouky, soli a lepidla 
na tapety.

Sluníčka vyráběli studenti 
pod vedením pedagožky Mar-
cely Sabové. „Když nás oslovi-
la Iveta Hlobilová, která je za-
kladatelkou a hlavní tváří pro-
jektu Znojemsko na dřeň, ne-
váhali jsme ani chvíli. Aktivní 
zapojení v podobných charita-
tivních akcích učí studenty po-
máhat slabším, pomoci jeden 
druhému. Dává jim možnost 
dozvědět se o  problematice 
těžkých nemocí i  příležitost 
hovořit o nich dál. Cvičí je ve 
způsobu komunikace na veřej-

nosti i  sdělovat, že je v  silách 
každého z nás vykonat dobré 
věci. Nyní i v budoucnu. Navíc 
kromě finančních prostředků 

přináší tato sbírka také osvě-
tový a  výchovný efekt,“ říká 
Marcela Sabová.

Kateřina KOTOUČOVÁ
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RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
oznamuje

vyhlášení konkurzního řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele/ky

Mateřské školy, Větrná 24, 
České Budějovice.

Uzávěrka přihlášek je
24. května 2016 ve 14.00 hod.
Více na www.c-budejovice.cz

Přírodovědecká fakulta
Masarykovy univerzity nabízí:

 Přednášky pro základní a střední školy 
o zachytávání a ukládání CO2

V přednáškách určených žákům 2. stupně základních škol a studentům 
středních škol srozumitelnou formou představíme problematiku vývoje klimatu 

Země dnes i v její historii s důrazem na technologii zachycování a ukládání 
CO2 (CCS) jako možného řešení průmyslových emisí. Zároveň nabízíme školám 

možnost navštívit novou laboratoř CCS. Semináře a laboratoř 
CCS jsou součástí projektu „Zachycování a ukládání CO2 

– sdílení znalostí a zkušeností“ podpořeného Norskými fondy.

Další informace naleznete na www.shake.sci.muni.cz. 
V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu: ugv@sci.muni.cz nebo 

telefonicky na číslech: 549 495 544 nebo 723 394 533.

KAMPAŇ JE FINANCOVANÁ Z PROSTŘEDKŮ 
EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY.

 

 
 

 
 

 

 

Bílé plus

Vyhrajte se svou třídou výlet
na jedinečnou farmu do Seletic.
Vyrobte společně se svou třídou jakýkoliv výtvor z obalů
od mléka a mléčných výrobků, který by mohl být vystaven
v pomyslné „Mléčné galerii“. Dílo by mělo být plastické a mělo by mít
nějaký motiv, který souvisí s mlékem. Výsledné dílo stačí nafotit a poslat
do středy 1. 6. 2016 na následující e-mail: soutez@tydenik-skolstvi.cz
– do předmětu napište Bílé plus.

Soutěž probíhá v rámci projektu na podporu konzumace mléka
a mléčných výrobků Bílé plus. Více informací na www.bileplus.eu.

ZUŠ Žatec,
okres Louny

přijme od 1. září 2016 
na částečný pracovní úvazek

kvalifikovaného učitele 
hry na kytaru.

Nabídky posílejte na zus@zuszatec.cz,
nebo volejte: 415 740 368.

ZUŠ Iši Krejčího Olomouc
Na Vozovce 32, 779 00 Olomouc

hledá
účetní příspěvkové organizaceúčetní příspěvkové organizace..
Požadované vzdělání: SŠ s maturitou ekonomického za-
měření, nutná praxe v oboru – účetnictví školských PO.

Nástup k 1. 6. 2016.
Zájemci, hlaste se na adresu školy, 

e-mail: zus-ik@zus-ik.cz, tel: 585 427 641.


