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31. května
Více než dvě desítky 
vystavovatelů z řad 
zaměstnavatelů a středních 
škol nabízely volná pracovní 
místa a studijní obory na 
2. ročníku burzy práce 
v Kladně. V nabídce byly 
i letní brigády.

1. června
Od roku 1950 se tento den 
slaví jako Mezinárodní den 
dětí. Od svých počátků je 
spjat s upozorněním na 
práva dítěte a na problém 
dětské práce.

3. června
V rámci kampaně Konec 
levných učitelů přijme 
představitele ČMOS 
pracovníků školství 
premiér Bohuslav 
Sobotka.

Výsledky maturitních didaktických testů .......................................................3
Domácí úkoly učí žáky plánovat si čas i aktivity .............................................5
Víceletá gymnázia - problém, nebo přednost? ............................................10

„Vzdělanost je šťastným lidem ozdobou a nešťastným útočištěm.“   Démokritos

Diskuze o víceletých gymnáziích nekončí ani po desetiletích
Zrušit víceletá gymnázia, tak zní jeden z  návrhů, 
který vzešel ze setkání více jak čtyřiceti odborníků 
na vzdělávání – učitelů, ředitelů škol i  dalších ex-
pertů na školství, které pořádala společnost Eduin.

A jak svůj návrh zdůvod-
nili? „Víceletá gymnázia 

odvádějí děti vzdělanějších 
rodičů mimo základní školy, 
což výrazně ztěžuje práci uči-
telů na druhém stupni.“

Víceletým gymnáziím se 
věnujeme v tomto čísle i my. 
František Morkes se na stra-
ně 10 vrací k  jejich zavede-
ní, vývoji a problémům s nimi 
spojenými. „Víceletá gymná-
zia existují již 26 let a v pod-
statě jsme se s  nimi naučili 
žít.“ Mezi rodiči je o ně vel-
ký zájem, přestože přijíma-
cí zkoušky bývají pro mnohé 
z jejich dětí výrazně stresující 
záležitostí. „Přesto ani po 26 

letech nejsme schopni sku-
tečně zodpovědně říci, zda 
poskytují svým žákům oprav-
du kvalitnější vzdělání. Proka-
zatelné je pouze to, že ve tří-
dách víceletých gymnázií se 
ve větší míře potkávají žáci 
z rodin, kterým na vzdělává-
ní dětí záleží. Především tím 
se liší třídy víceletých gymná-
zií od běžných tříd základních 
škol.“

František Morkes také kon-
statuje, že základní školy ma-
jí víceletým gymnáziím za 
zlé, že je v podstatě vykrá-
dají: „Odčerpávají totiž z  je-
jich tříd nejlepší žáky. Takové, 
kteří výrazně zvedají úroveň 

celé třídy. Po jejich odchodu 
bývá již obtížné dosaženou 
úroveň třídy nadále udržet.“ 
Svůj názor pak uzavírá otáz-
kou, jaké je tedy postavení 
víceletých gymnázií v  našem 
současném školství.

„J. A. Komenský zdůraz-
ňoval významnost názor-
ných příkladů, tak tedy ná-
zorný příklad. Hráči šachu 
znají termín prstová chy-
ba. Pravidla šachové hry to-
tiž jasně říkají, že pokud se 
hráč dotkne některé figurky 
– a třeba i mimovolně a ne-
úmyslně – musí s ní už táh-
nout. A  to i  za cenu, že by 
se jednalo o  výrazně špat-
ný tah. Důsledky této chy-
by pak pociťuje po celou 
hru. S  víceletými gymnázii 
je to podobné. Jejich vznik 
v bouřlivém polistopadovém 

období bychom mohli jasně 
charakterizovat právě jako 
prstovou chybu. V  polisto-
padové revoluční euforii si-
ce pochopitelnou a  vysvět-
litelnou, na podstatě a  zá-
važnosti chyby by to ale nic 
neměnilo. Nebyla to jediná 
chyba z tehdejší doby a zřej-
mě ani ta největší. Měli by-
chom se proto naučit s ní za-
cházet tak, aby její negativní 
dopady byly časem minima-
lizovány, a  pokud to půjde, 
aby se měnily i v přednosti.“

Mnohá víceletá gymnázia 
si svou existenci jistě už ob-
hájila. Zřejmě se ale najdou 
i  taková, o  jejichž úrovni by 
se dalo pochybovat. Přesto 
bychom si měli dát pozor, 
abychom s  vodou nevylili 
z vaničky i dítě.

Olga ŠEDIVÁ

V tomto čísle najdete Krátce
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Veto přehlasováno
Poslanecká sněmovna 
přehlasovala veto 
prezidenta a 106 hlasy 
poslanců schválila novelu 
školského zákona. Ta 
například zavádí od příštího 
roku povinný poslední rok 
předškolního vzdělávání, 
povinné přijímací zkoušky 
na střední školy a od 
roku 2020/2021 maturity 
z matematiky. čtk

Pátrání v uličkách
Děti mohly s „pánem 
žalářů“ pátrat po zločinném 
tovaryši v uličkách Prahy. 
Dobrodružná hra Chyťte 
zloděje byla součástí 
Dětského dne, který 
Univerzita Karlova v Praze 
pořádala jako součást oslav 
700. výročí narození svého 
zakladatele Karla IV. čtk

Muzikál v Jičíně
Vyprodané hlediště 
Masarykova divadla v Jičíně 
aplaudovalo premiéře 
muzikálu Eliška Kateřina 
Smiřická, který nastudovala 

jičínská Základní umělecká 
škola J. B. Foerstera. Na 
jeho přípravě se přes 
dva roky podílelo kolem 
230 žáků školy, více než 
170 jich přímo účinkovalo.

čtk

Pražské jaro
Dětský sbor Iuventus, 
gaude! ze Základní 
umělecké školy v Jablonci 
nad Nisou vystoupil na 
hudebním festivalu Pražské 
jaro. Byl jediným dětským 
sborem na této přehlídce 
a ze svého repertoáru 
vybral to nejlepší, s čím se 
dosud prezentoval ve světě. 
Sbor vznikl v roce 2005 a za 
dobu svého působení získal 
řadu ocenění a medailí 
z pěveckých soutěží po 
celém světě.           čtk

Zápisník

„Nesu to z babyboxu. Někdo tam odložil nechtěné dítě ministryně školství!“„Nesu to z babyboxu. Někdo tam odložil nechtěné dítě ministryně školství!“
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Zhoršují počítače výsledky z matematiky?
Žáci méně úspěšných škol ve 

volném čase častěji na po-
čítači stahují filmy a hrají hry. 
Jejich vrstevníci z  úspěšněj-
ších škol více využívají počítač 
ke komunikaci elektronickou 
poštou, získávání praktických 
informací nebo přípravu do 
školy. Z analýzy výsledků me-
zinárodních šetření ICILS 2013 
a  PISA 2012 to zjistila Česká 
školní inspekce.

V bohatších rodinách je si-
ce výrazně častěji více než je-
den počítač, ale socioekono-

mický status rodiny neovlivňu-
je rozsah času stráveného ve 
volném čase u počítače. Češ-
tí patnáctiletí tráví v  pracov-
ních dnech průměrně dvě ho-
diny online, o víkendech je to 
o 30 minut déle, zjistilo šetře-
ní PISA 2012. Informační tech-
nologie k volnočasovým aktivi-
tám využívají nejvíce ze všech 
zemí OECD, které se do ově-
řování zapojily.

Inspekce sledovala rozdíly 
mezi různě úspěšnými škola-
mi podle výsledků žáků v ma-

tematice. Na méně úspěš-
ných školách je vysoké zastou-
pení žáků se slabými výsled-
ky v tomto předmětu, na těch 
velmi úspěšných je velký po-
díl dětí s  výbornými výsledky 
v tomto předmětu.

Inspekce také sledovala, ja-
ký je vztah mezi používáním 
výpočetní techniky přímo ve 
škole a školními výsledky. Zjis-
tila, že čím více děti přímo ve 
škole používají moderní tech-
nologie, tím horší jsou jejich 
výsledky v matematice. čtk

Změny k podpoře výuky matematiky
Zástupci České středoškol-

ské unie řešili s  ministry-
ní školství Kateřinou Valacho-
vou, jak zlepšit výuku mate-
matiky tak, aby z  ní žáci ze-
jména středních odborných 
škol, kteří jsou ve zkouš-
ce často neúspěšní, zvládli 

odmaturovat.
Podle Štěpána Kmenta, 

předsedy České středoškol-
ské unie, se domluvili na řadě 
změn: „Součástí balíku změn 
je úprava rámcových vzdě-
lávacích plánů jednotlivých 
oborů včetně zvážení rozsáh-

losti látky, rozdělení vyučová-
ní na skupiny, další vzdělává-
ní současných učitelů, zkva-
litňování pedagogických fa-
kult nebo pořádání konferen-
cí matikářů pro sdílení dob-
ré praxe moderních způsobů 
výuky.“ lš

V základních školách by se měly učit dílny a pozemky
V základních školách by se 

měla rozšířit výuka v  díl-
nách a  na školních pozem-
cích, řekl po jednání s řemesl-
níky premiér Bohuslav Sobot-
ka. Detaily s  konkrétním har-
monogramem změn by se mě-
ly dojednat na podzim, doplnil 
Karel Havlíček, předseda Aso-
ciace malých a středních pod-

niků a živnostníků ČR.
Jednání se uskuteční také za 

účasti ministryně školství Kateři-
ny Valachové, jejíž úřad musí uči-
nit nezbytné systémové změny. 
Přizváni budou možná i zástupci 
rezortů průmyslu a zemědělství.

Nyní dílny ani pozemky ne-
jsou plošně povinné, školy ma-
jí možnost volby. Některé mi-

mo jiné z prostorových důvo-
dů dílny zrušily. 

B. Sobotka považuje za pod-
statné, aby školáci tuto mož-
nost měli. „Je důležité, aby se 
upravil vzdělávací obor člověk 
a svět práce. Musíme také mo-
dernizovat obsah vzdělávání, 
pokud jde o technické vzdělá-
vání,“ uvedl B. Sobotka. čtk
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Chci maturantům k jejich 

výsledkům pogratulovat 

a věřím, že letošní úspěšná 

maturita je signálem, 

že jsme si dokázali 

zvyknout na její centrální 

zadávání. Ráda bych 

také poděkovala všem 

učitelům, kteří se na 

přípravě žáků podílí.
Kateřina VALACHOVÁ

Maturitní zkoušky běží naplno, někteří studenti je 
mají již za sebou, jiné čekají, všichni však již zna-
jí výsledky svých didaktických testů ze společné 
části maturity. Jak tedy celkově didaktické testy 
dopadly?

„Mám pozitivní zprávy pro 
rodiče i  studenty,“ uvedla 
hodnocení didaktických tes-
tů ministryně školství Kateři-
na Valachová a dodala: „Dou-
fám, že je to signál, že jsme 
si dokázali na státní maturitu 
zvyknout a že se studenti do-
kázali lépe na maturitu připra-
vit. Věřím, že také pro učitele 
je to pozitivní zpráva.“

K maturitě se letos přihlá-
silo více než 70 tisíc žáků. Ně-
kteří z nich nakonec ke zkouš-
ce z  různých důvodů nepřišli. 
Vedle českého jazyka, který 
musí psát všichni, si matemati-
ku zvolilo 19 107 žáků, anglic-
ký jazyk více jak 47 tisíc žáků, 
německý jazyk přes dva tisíce, 
ruský jazyk téměř 1 200. Dal-
ší dva cizí jazyky – španělštinu 
a francouzštinu – si vybrali žá-
ci jen výjimečně.

Testy z českého jazyka a li-
teratury úspěšně složilo téměř 
92 procent žáků, kteří test ab-
solvovali, matematiku na první 
pokus nezvládlo 23 procent, 
anglický jazyk pak necelých 
šest procent žáků. Ve srovnání 
s  loňským rokem došlo k mír-

nému zhoršení v českém jazy-
ce, a to o necelá dvě procen-
ta. „Mírné zhoršení výsled-
ků maturitního testu z  češti-
ny bylo nejspíš dáno jeho vyš-
ší obtížností,“ řekl zakladatel 
Asociace středoškolských češ-
tinářů Jiří Kostečka. Podle je-
ho slov se letos trochu změnila 
koncepce přístupu k od-
borným jazykověd-
ným nebo literár-
ně-teoretickým 
pojmům. „Za-
tímco dříve by-
ly přímo v  tes-
tech vysvětle-
ny, když měl 
maturant najít 
v  ukázkovém textu 
příklad, letos je muse-
li středoškoláci znát zpaměti. 
Týkalo se to všech pojmů uve-
dených v katalogu požadavků, 
který měli pro přípravu k ma-
turitě k dispozici.“

Jiří Kostečka také připo-
mněl, že změna se dotkla na-
příklad úlohy, kdy měli ma-
turanti najít v  básni epizeu-
xis, tedy opakování slov v jed-
nom verši nebo větě. Právě ta-

to otázka vyvolala velkou dis-
kuzi ve veřejnosti. Podle něj 
ale i  takovéto otázky do tes-
tu patří, protože test se vedle 
jazyka a slohu zabývá i  litera-
turou, tedy uměleckými texty. 
„Umělecké ozvláštnění se dě-
je prostřednictvím konkrétních 
jazykových prostředků a  ty je 
prostě maturant povinen znát. 
Právě figury jsou jedny z nej-
častějších a  epizeuxis je spo-
lu s  anaforou vůbec nejfrek-
ventovanější figura. Napadat 
tuto úlohu je proto napros-

to nemístné. Je příznač-
né, že ji napadají ne-

češtináři, kteří to-
mu, s  prominu-
tím, nerozumě-
jí,“ dodal.

Ve srovnání
s  loňským ro-

kem ale došlo 
ke zlepšení vý-

sledků v  matema-
tickém testu, a to o 0,9 

procenta. „Maturanti v  ma-
tematice získali průměrně ví-
ce bodů než loni. Bylo to prav-
děpodobně tím, že bylo me-
zi maturanty z  tohoto před-
mětu více gymnazistů. Cel-
ková úspěšnost se prakticky 
nezměnila. Letos se zlepšila 
o  0,9 procenta,“ konstatoval 
ředitel Cermatu Jiří Zíka.

Jiří Zíka také okomentoval 

test z cizího jazyka. „Test je vy-
váženější a  zlepšila se i  jeho 
reliabilita. Porovnání s  rokem 
2015 je tedy samo o sobě pro-
blematičtější. Nicméně zdá se, 
že částečná změna váhy jed-
notlivých dovedností prospě-
la zejména gymnazistům, kteří 
jsou v rámci výuky připravová-
ni na úroveň B2 a test připra-
vovaný na úroveň B1 zvládají 
tradičně snadno.“

Od školního roku 
2020/2021 by měla být ma-
tematika povinnou zkouškou 
u společných maturit. A ačkoliv 
se toho mnozí žáci i jejich vyu-
čující obávají, předseda Jedno-
ty českých matematiků a fyziků 
Josef Kubát to naopak vítá, ale 
zdůrazňuje: „Potřeba je ale mít 
ve všech školách srovnatelnou 
hodinovou dotaci a stejné pod-
mínky pro její výuku jako napří-
klad pro cizí jazyk.“

Jeho slova potvrdila i  Ka-
teřina Valachová, ministryně 
školství. Také podle ní je mate-
matika jako povinný maturitní 
předmět důležitá. Proto se pro 
její výuku musí zlepšit i  pod-
mínky, a to včetně finančních. 
Navíc, jak známo, maturita 
z  matematiky nebude v  roce 
2020/2021 povinná hned pro 
všechny střední školy, naopak 
bude nabíhat postupně.

Olga ŠEDIVÁ

FOTO: Stanislav JUGAFOTO: Stanislav JUGA
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Výsledky didaktických testů ukazují, že si na ně maturanti zvykli
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Školské odbory hledají cestu ke zvýšení ochrany učitelů
Předsednictvo školských odborů se na své 7. schů-
zi zabývalo dvěma zásadními body, a to zajištěním 
lepší bezpečnosti a  ochrany učitelů a  kampaní za 
zvýšení tarifních platů Konec levných učitelů, která 
právě probíhá.

Živá diskuze proběhla na té-
ma lepší ochrany učitelů, 

protože jak se všichni zúčast-
nění shodli, agresivita žáků 
a jejich rodičů narůstá. „Právě 
nyní máme v Buchlovicích pří-
pad, že žák napadá učitelku, 
jeho rodiče jí vyhrožují a  my 
nevíme, jak ji chránit. Možnos-
ti, jak zajistit bezpečnost učite-
le, jsou v současné době velmi 
omezené a zcela zřejmě již ne-
stačí,“ řekl předseda zlínské-
ho KROS Pavel Štěpán. Před-
sedkyně středočeského KROS 
Iva Němcová, která se právě 
vrátila z jednání s bezpečnost-
ní komisí Středočeského kra-
je, k tomu sdělila: „Situace ve 
Středočeském kraji je taková, 

že se ve školách stupňuje psy-
chický tlak na učitele, podmín-
ky k výuce se zhoršují, přetíže-
ní učitelé psychicky ko-
labují a  vzrůstá je-
jich nemocnost. 
Rozebírali jsme 
možnosti, jak 
učitelům pomoci. 
Padl návrh zřídit 
pro učitele krizo-
vou telefonní linku, 
případně zřizovat ve ško-
lách detenční místnosti, kam 
by se mohli umístit agresivní 
žáci, jako je tomu například ve 
Francii nebo v USA.“ I. Něm-
cová vyzvala ostatní předse-
dy KROS, aby se ve svých kra-
jích spojili s krajskými bezpeč-

nostními komisemi, které mo-
hou v  řešení konkrétních si-
tuací pomoci.

Předseda odborového sva-
zu  F. Dobšík k tomu uvedl, že 
ministerstvo spravedlnosti ne-
ní pro to, aby se učitelé sta-
li úředními osobami, protože 
podle ministra Roberta Peliká-

na nemá smysl rozšiřo-
vat skupiny těchto 

osob, podle zkuše-
ností to agresory 
od jejich chová-
ní neodradí. Mi-
nistr nesouhlasí 

ani s  alternativní-
mi postihy pro žáky, 

chtěl by ve školách jít ces-
tou prevence.

Markéta Seidlová, místo-
předsedkyně školských odbo-
rů, vyzvala všechny přítomné, 
aby posílali písemné návrhy, to 
znamená konkrétní případy ze 
škol, kde si nevědí rady. Sou-

hrn připomínek pak bude slou-
žit vedení odborů jako podklad 
pro další jednání.

František Dobšík informo-
val o  tom, že na podzim pů-
jde do legislativního proce-
su reforma financování regio-
nálního školství. V  této sou-
vislosti kraje upozorňují na to, 
že u nepedagogických pracov-
níků podfinancování zůstává 
a je třeba to řešit. Na minister-
stvo školství jde k  této situaci 
stanovisko z  Jihočeského kra-
je.„Nepedagogové chtějí být 
nedílnou součástí školství. Po-
té, co se jim z  tarifů odebra-
lo deset procent, se sice tři 
procenta přidala, ale stále ne-
jsou na původním stavu. Ne-
mají žádné osobní příplatky 
a  jsou na tom ve školství úpl-
ně nejhůře,“ uvedla Dagmar 
Čáslavová, předsedkyně sekce 
nepedagogů.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Vychovatelky trvají na zařazení do deváté platové třídy
Zejména informace ke změnám právních předpisů, 
které se týkají školních družin, byly na pořadu jed-
nání republikového výboru profesní sekce školská 
výchovně-vzdělávací zařízení při ČMOS pracovníků 
školství.

Předsedkyně sekce Jana Br-
dová reagovala na novelu 

školského zákona, kde navr-
huje doplnit všude, kde je sta-
noven počet účastníků v  od-
dělení družiny, slovo „zapsa-
ných“ nebo „přihlášených“ 
(tedy nikoliv přítomných). 
„Stále se totiž potýkáme s tím, 
že vedení školy chodí do dru-
žin v  době provozu a  počítá 
děti v jednotlivých odděleních. 
Děje se tak bez zjišťování pří-
čin nižšího počtu dětí než tři-
cet. Vychovatelky jsou nuce-
ny v  těchto případech spojo-
vat oddělení dříve, než stano-
ví rozvrh, a tyto hodiny nahra-
zovat,“ zdůvodňuje připomín-
ku J. Brdová.

„Pokud jde o provozní dobu 
školní družiny, chceme doplnit 

větu: ,Ředitel školského zaříze-
ní upraví provozní dobu škol-
ní družiny po dohodě se zřizo-
vatelem podle místních pod-
mínek.‘ V některých družinách 
totiž vedení školy rozhoduje 
o provozu bez ohledu na poža-
davky rodičů,“ pokračuje před-
sedkyně sekce. Dále by podle 
ní bylo účelné určit v provádě-
cím předpisu minimální dobu 
pro spojování oddělení. Navr-
huje, aby se jednalo o spojová-
ní od 15 hodin, protože do té 
doby probíhá příprava na vyu-
čování a u dětí se specifickými 
vzdělávacími potřebami je nut-
né, aby se mohly soustředit na 
přípravu.

Předsedkyně sekce zmínila 
i to, že v mnoha zařízeních ne-
ní ustavena z úsporných důvo-

dů vedoucí vychovatelka a dě-
lá ji zástupce ředitele bez jaké-
koliv znalosti kvalifikované prá-
ce. To je podle ní jen formální 
uspořádání, které je naprosto 
nežádoucí.

Sekce ŠVVZ zformulovala ta-
ké připomínky ke katalogu pra-
cí. Stále je v některých místech 
běžnou praxí, že jsou vychova-
telky zařazeny do 8. platové tří-
dy, ačkoliv tvoří vlastní výchov-

ně-vzdělávací programy a  ma-
jí být zařazeny do 9. platové 
třídy. „Ředitelé škol chtějí ma-
ximálně šetřit, a  děje se to na 
úkor vychovatelek. Doufám, 
že toto období skončí a vycho-
vatelé se budou moci plně vě-
novat své profesi a  připravo-
vat si vlastní programy šité na 
míru svého oddělení,“ uvedla 
J. Brdová.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Domácí úkoly učí žáky plánovat si čas i aktivity
Sympatie či antipatie vůči domácím úkolům dělí 
rodiče žáků zhruba na dvě poloviny. Jedni, a tady 
musím volit až expresivní slovo, je nenávidí, druzí 
je tolerují. Pravděpodobně se shodneme na tom, že 
domácí úkoly dětem prospívají, ale rodiče ani děti 
je příliš rádi nemají.

Je jasné, že domácí úko-
ly jsou především od toho, 

aby si dítě procvičilo, případ-
ně zopakovalo právě probíra-
nou školní látku. V druhé řadě 
jsou i od toho, aby měli rodiče 
přehled o tom, co se jejich dítě 
ve škole právě učí. Tedy v tom 
případě, pokud mají o  tako-
vou informaci zájem. A za třetí 
jde také o nácvik jisté disciplí-
ny, plnění povinnosti, uspořá-
dání času a priorit.
Kolik úkolů je „tak akorát“?

Pedagogičtí odborníci prosa-
zují uplatňování „desetiminu-
tového pravidla“ pro domácí 
přípravu dětí. Podle tohoto pra-
vidla by se čas, který děti strá-
ví přípravou do školy, měl rov-
nat desetinásobku ročníku, kte-
rý žák navštěvuje. V praxi by se 
tedy prvňáci měli připravovat 

deset minut denně, druháci už 
dvacet minut a ti, kteří chodí do 
pátého ročníku, minut padesát. 
Mluvíme samozřejmě o každo-
denní soustředěné práci.

„Na 1. stupni by děti měly 
zvládnout dva krátké úkoly ze 
dvou hlavních předmětů, napří-
klad jedno cvičení z matemati-
ky a  stránku čtení. Vzhledem 
k  tomu, že většinou vyučuje 
český jazyk i matematiku tentýž 

učitel, neměl by být problém 
s  přílišným množstvím úkolů. 
Na 2. stupni ve většině případů 
nejde o  úkoly ze dne na den, 
často ne ani z  hodiny 
na hodinu, proto lze 
zadávat domácí 
úkoly obsáhlejší. 
Většinou bývají 
písemné domá-
cí úkoly z mate-
matiky, českého 
jazyka a cizích ja-
zyků, na další pře d-
měty je třeba se připra-
vovat ústně nebo si chystat po-
můcky. Na obou stupních ško-
ly je třeba vést děti především 
k  plánování jejich aktivit, tedy 

jak plnění školních povinností, 
tak aktivního odpočinku,“ po-
tvrzuje Libuše Daňhelková, ře-
ditelka ZŠ a  MŠ Kořenského 
v Praze 5.

Pavel Čingl, zástupce ředitel-
ky, připomíná ještě další důleži-

té aspekty, které domácí úkoly 
pro žáky mají: „Učitelé by mě-
li dbát o to, aby se u žáků roz-
víjely jejich kompetence, a  to 
je třeba schopnost vyrovnat se 
s diářem a plánováním, uspořá-
dat si činnosti a vykonat správ-
ně a  dokončit zadanou prá-
ci. Jedním z  prostředků k  to-
mu je právě zadávání domácích 
úkolů.“

Úkoly nejsou povinné
Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tě-

lovýchovy zadá-
vání domácích 
úkolů nijak ne-
upravuje. „Za-
dávání domácích 

úkolů je věcí úpra-
vy jednotlivých škol 

ve školních řádech, kte-
ré schvaluje školská rada, její-
miž členy jsou i zástupci rodičů. 
Z  pedagogického hlediska lze 
v domácích úkolech vidět pro-

středek k rozvoji osobnosti, po-
kud jsou vhodně formulované 
a přispívají k  rozvoji seberegu-
lace, sebehodnocení či motiva-
ce k  dalšímu vzdělávání,“ do-
plňuje Patrik Kubas z oddělení 
vnějších vztahů MŠMT.

„V naší škole učitelé jednot-
ný pokyn pro zadávání domá-
cích úkolů také nemají, učitelé 
si volí domácí úkoly sami podle 
probírané látky, je na jejich zvá-
žení, jaký úkol a  v  jakém roz-
sahu dětem zadají,“ vysvětluje 
Andrea Rambousková, zástup-
kyně ředitele ZŠ Zborovská Tá-
bor, a připomíná: „Domácí úkol 
je domácí práce dětí a  rodiče 
proto nemusí u dětí sedět, sta-
čí, když poradí.“

K  tomuto názoru se připo-
juje i  ředitelka L. Daňhelková: 
„Rodiče by měli dítěti pomo-
ci povzbuzením nebo zapůjče-
ním pomůcky (slovník, počítač, 
kalkulačka), ale určitě by ne-
měli pracovat místo dítěte. Žá-
doucí ze strany rodičů je pomoc 
k  utvoření dobrého návyku, 
kdy a kde dítě řeší domácí úko-
ly, poskytnutí klidného prostře-
dí a  pomoc s  orientací v  úko-
lech u  mladších žáků. Ze stra-

ny školy je pomocí zápis úkolů 
do elektronické žákovské kníž-
ky, kterou má rodič k dispozici. 
Pak mohou odpadnout situace, 
že dítě zapomene nebo neví, co 
má za domácí úkol.“

Táňa PIKARTOVÁ
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je právě zadávání 

domácích úkolů.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ



6 číslo 22

Střední vzdělání s výučním listem
Dává současně platný školský zákon možnost zkrá-
ceného studia k dosažení středního vzdělání s výuč-
ním listem?

Úprava zkráceného stu-
dia pro získání středního 

vzdělání s  výučním listem je 
obsažena v § 84 školského zá-
kona (zákon č. 561/2004 Sb.). 
Podle platné úpravy střední 
školy, které poskytují střed-
ní vzdělání s  výučním listem 
v daném oboru vzdělání, mo-

hou v tomto obo-
ru uskutečňovat 
také zkráce-
né studium pro 
získání tohoto 
stupně vzdělá-
ní pro uchazeče, 
kteří získali střed-
ní vzdělání s maturitní 

zkouškou, nebo pro uchazeče 
se středním vzděláním s výuč-

ním listem v jiném obo-
ru vzdělávání. Zkrá-

cené studium tr-
vá 1 až 2 roky 
v  denní formě 
vzdělávání, dél-
ku stanoví rám-
cový vzdělávací 

program přísluš-
ného oboru vzdě-

lání. V  rámci přijíma-
cího řízení může ředitel školy 
rozhodnout o konání přijímací 
zkoušky. Školský zákon v § 84 
odst.  4 ukládá MŠMT stano-
vit prováděcím právním před-
pisem náležitosti a  podmín-
ky tohoto zkráceného vzdě-
lávání. Zmocnění je naplně-
no v § 23 vyhlášky č. 13/2005 
Sb., o  středním vzdělává-
ní a  vzdělávání v  konzervato-
ři, podle kterého se ustanove-
ní vyhlášky vztahují i  na toto 
zkrácené studium.

Vít BERKA

Porušení kázně
Musí jít při výpovědi 
pro soustavné méně 
závažné porušová-
ní pracovní kázně 
ve všech případech 
o stejnou věc?

Rozvázání pracovního 
poměru výpovědí danou 
zaměstnavatelem pro sou-
stavné méně závažné po-
rušování povinnosti vyplý-
vající z  právních předpisů 
vztahujících se k  vykoná-
vané práci upravuje §  52 
písm.  g) zákoníku prá-
ce. Podmínka, že musí jít 
ve všech případech o stej-
né porušení pracovní káz-
ně, není v  zákoníku prá-
ce uvedena a  ani to ne-
lze žádným výkladem do-
vozovat. Výpovědní důvod 
je tedy naplněn, i když za-
městnanec pracovní ká-
zeň poruší pokaždé jiným 
způsobem. Vít BERKA

Nenastoupila po rodičovské dovolené
Zaměstnankyně, která byla na rodičovské dovolené 
do tří let věku dítěte, nenastoupila do zaměstnání. 
Jak v tomto případě postupovat?

K těmto případům dochá-
zí v  důsledku neznalosti 

zákoníku práce a  mylné do-
mněnky, že pokud má za-
městnankyně nárok na rodi-
čovský příspěvek do čtyř let 
věku dítěte, má automaticky 

i  nárok na rodičovskou do-
volenou do tohoto věku dí-
těte. Pokud nastane situace 
uvedená v  dotaze, měl by 
zaměstnavatel upozornit za-
městnankyni na to, že ro-
dičovská dovolená příslu-

ší matce dítěte po skonče-
ní mateřské dovolené nejdé-
le do doby, kdy dítě dosáhne 
věku tří let, a že je po dosa-
žení tohoto věku dítěte po-
vinna nastoupit do práce. 
Další možností je, že zaměst-
nankyně požádá o  pracovní 
volno do čtyř let věku dítě-
te. Je ovšem třeba upozornit 
na to, že není povinností za-

městnavatele, pokud to ne-
dovolují jeho provozní mož-
nosti, takové pracovní volno 
poskytnout. Jestliže zaměst-
nankyně přes upozornění za-
městnavatele do práce nena-
stoupí ani nepožádá o  pra-
covní volno, lze to považovat 
za neomluvenou nepřítom-
nost v práci.

Vít BERKA

Kdy se konají doplňovací volby do školské rady
V kterých případech se konají doplňovací volby do 
školské rady?

V § 167 odst.  8 školského 
zákona ve znění účinném 

od 1. 5. 2015 se stanoví:
„Předčasné volby do funkce 

voleného člena školské rady 
lze konat, požádá-li o to ředi-
tele školy alespoň většina voli-
čů oprávněných podle odstav-
ce 2 volit tohoto člena školské 
rady, která je podle volebního 
řádu nezbytná ke zvolení čle-
na školské rady. Doplňovací 

volby do školské rady se v sou-
ladu s  volebním řádem kona-
jí, přestane-li být volený člen 
školské rady jejím členem před 
skončením funkčního období 
z  důvodů stanovených v  od-
stavci 9 písmene a) až d) a f). 
Funkční období člena školské 
rady zvoleného v předčasných 
nebo doplňovacích volbách 
končí shodně s  funkčním ob-
dobím členů školské rady zvo-

lených v řádných volbách.“
V  navazujícím ustanovení 

§ 9 písmene a) až d) a f) škol-
ského zákona je pak uvedeno, 
že funkce člena školské rady 
skončí před uplynutím funkč-
ního období:

a) vzdáním se funkce písem-
ným prohlášením do rukou 
předsedy školské rady,

b) dnem doručení písem-
ného odvolání jmenovaného 
člena školské rady zřizovate-
lem do rukou předsedy škol-
ské rady,

c) vznikem neslučitelnosti 
podle odstavce 2 věty třetí,

d) v případě opakované ne-
omluvené neúčasti na zasedá-
ní školské rady, pokud tak sta-
noví volební řád, nebo

e) dnem, kdy zástupce pe-
dagogických pracovníků pře-
stane být v  základním pra-
covněprávním vztahu ke ško-
le, nebo u zákonných zástup-
ců nezletilých žáků nebo stu-
dentů dnem, kdy přestane být 
tento nezletilý žák žákem či 
studentem školy. Vít BERKA

FOTO: Stanislav JUGAFOTO: Stanislav JUGA
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Prožitek a zkušenost jsou nejlepší motivací k práci
Naše Vyšší odborná škola zdravotnická a  Střední 
zdravotnická škola v Hradci Králové se pravidelně 
účastní různých projektů financovaných Evropskou 
unií. Loni jsme se rozhodli motivovat naše učitele 
k rozvíjení jejich vědomostí a jazykových dovednos-
tí a ukázat našim žákům, že nejen oni se musí učit.

Na základě zkušeností z mi-
nulých let, kdy jsme se 

zúčastnili projektů partner-
ství škol, posílali žáky na pra-
xi i učitele na jazykové kurzy, 
víme, že prožitek a zkušenost 
jsou vždy tou nejlepší motivací 
k další náročné práci.

Díky přidělenému grantu se 
v posledních dvou letech sedm-
náct učitelů naší školy účastnilo 
pětidenních a dvanáctidenních 
jazykových kurzů v  Německu, 
Velké Británii, Irsku a na Maltě. 
Všechny pobyty se uskutečnily 
v rámci projektu Učte se a pra-
cujte v Evropské unii.

Naším cílem bylo tentokrát 
zapojit jak učitele, kteří jazy-
ky vyučují, tak učitele všeo-
becně vzdělávacích a  odbor-
ných předmětů, kteří s  jazy-

káři na různých projektech 
spolupracují.

Učitelé anglického jazyka 
a  německého jazyka absolvo-
vali jazykové metodické kurzy, 
aby načerpali nové nápady, 
navázali kontakty s vyučujícími 
z  jiných zemí, poznali socio-
kulturní prostředí vybraných 
zemí. Tito učitelé využívají 
zkušeností a zážitků při výuce 
a motivaci žáků k zájmu o stu-
dium a lepší studijní výsledky.

Další skupinu tvořili učitelé 
všeobecně vzdělávacích před-
mětů a  učitelé odborných 
předmětů, kteří nejsou vyu-
čujícími anglického jazyka. Ti-
to učitelé používají anglický ja-
zyk ke studiu ve svém oboru, 
k prezentaci ve výuce, ke ko-
munikaci s  pedagogy a  žáky 

z jiných zemí EU, kteří navště-
vují naši školu v rámci různých 
projektů. Pro tyto pedagogy 
bylo absolvování kurzů příle-
žitostí ke zlepšení komunika-
tivních kompetencí a  jazyko-
vých dovedností a znalostí. Po-
užíváme anglický jazyk i v ho-
dinách všeobecných a  odbor-
ných předmětů. Máme chuť 

do další práce a  mnohem víc 
spolupracujeme napříč obo-
ry. Někteří učitelé spolupracují 
na právě probíhajícím projek-
tu partnerství škol Hledej a na-
cházej přírodu, kde se setkáva-
jí žáci a vyučující z naší školy, 
Finska, Německa, Maďarska, 
Slovinska a Španělska.

Hana HOŠKOVÁ

Jazykový kurz s rodilým mluvčím zvýšil sebedůvěru žáků
V květnu uspořádala naše škola, MŠ a  ZŠ Jirkov, 
Krušnohorská, pro své žáky jazykový kurz s agentu-
rou, která se specializuje na konverzační kurzy pod 
vedením rodilých mluvčích v základních a středních 
školách.

Na kurz se přihlásilo 31 
žáků z  druhého stup-

ně, kteří byli rozděleni do 
dvou skupin po třech hodi-

nách denně. Do naší školy 
přijel rodilý mluvčí Jon Wil-
liams z  Iowy v  USA. Velikou 
výhodou kurzu je, že vyučují-
cí přijede přímo do školy, kde 
se studentům po celou dobu 
věnuje.

Všichni žáci byli z  netradič-
ní výuky nadšeni a  hojně vy-
užívali během výuky možnos-
ti konverzace s  rodilým mluv-
čím, aby si tak v praxi vyzkou-
šeli své jazykové schopnos-
ti a  komunikační dovednosti. 
Výhodou byl intenzivní kon-
takt s  jazykem, poslech rodi-
lého mluvčího, seznámení se 
s americkou angličtinou a vy-
užití nabytých znalostí v prak-
tickém jazyce.

Náplní celého týdne byly ja-
zykové hry, týmová spoluprá-
ce, diskuze, rozhovory, video 
v  originále. Potěšilo nás zjiš-

tění, že lektor po celou dobu 
kurzu chválil naše žáky. Po-
slední den byl návštěvní, kdy 
rodiče i prarodiče a také uči-
telé mohli nahlédnout do tří-
dy a podívat se, jak žáci ko-
munikují s  učitelem v  ang-
lickém jazyce. Na rozloučení 
s učitelem si jeden z žáků při-
pravil skladbu Yesterday, kte-
rou zahrál na saxofon. Na zá-
věr žáci obdrželi certifikáty 
o absolvování týdenního kur-
zu. Někteří se už opět hlá-
sí na kurz další, který má na-
še škola objednaný na říjen, 
a to i pro mladší skupinu žá-
ků. Myslím, že kurz se všem 
žákům líbil a pomohl jim více 
si věřit, nebát se mluvit a ur-
čitě výrazně motivoval účast-
níky pro pokračování ve stu-
diu anglického jazyka.

Jana KAŠŠÁKOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady
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Dovolená při změně zaměstnavatele
Jaká právní ustanovení řeší problém určení dovole-
né při ukončení pracovního poměru a nástupu do 
nového zaměstnání?

Při změně zaměstnání v prů-
běhu téhož kalendářní-

ho roku, kterou se rozumí 
skončení pracovního pomě-
ru u  jednoho zaměstnavate-
le a  bezprostředně navazují-
cí pracovní poměr u  dalšího 
zaměstnavatele, se postupu-
je podle § 221 zákoníku prá-
ce. Nový zaměstnavatel může 
poskytnout zaměstnanci do-
volenou (její část), na kterou 
mu vzniklo právo u  dosavad-
ního zaměstnavatele při splně-

ní těchto podmínek:
 zaměstnanec musí po-

dat žádost svému dosavadní-
mu zaměstnavateli, a to nej-
později před skončením 
pracovního poměru;

 zúčastnění 
zaměst-

navatelé se dohodnou na vý-
ši úhrady náhra-

dy mzdy nebo 
platu za dovo-
lenou (její část), 

na kterou za-
měst-

nanci u  nového zaměstnava-
tele právo nevzniklo.

Pokud se zúčastnění za-
městnavatelé nedohodnou, 
případně ani nebudou mít zá-
jem jednat, nelze dovolenou 
k novému zaměstnavateli pře-
vést. Za nevyčerpanou dovole-
nou je pak povinen dosavad-
ní zaměstnavatel zaměstnan-
ci při skončení pracovního po-
měru poskytnout náhradu pla-
tu (mzdy).

Sjednání zkušební doby
Zákoník práce umožňuje sjednání zkušební doby. 
Je nutno zkušební dobu uvést přímo v  pracovní 
smlouvě, nebo je možno ji sjednat samostatně?

Pro sjednávání zkušební do-
by platí ustanovení §  35 

zákoníku práce. Na otázku, 
v  jakém dokumentu (pracov-
ní smlouvě, jiné samostat-
né smlouvě), zákoník prá-
ce přímo neodpovídá. V § 35 
odst.  6 se pouze stanoví, že 
zkušební doba musí být sjed-
nána písemně. Z platné práv-
ní úpravy lze vyvodit, že zku-
šební doba se v  pracovním 
poměru uplatní jen tehdy, po-

kud byla mezi zaměstnancem 
a  zaměstnavatelem založe-
na smluvně. Nejčastěji bývá 
ujednání o zkušební době pří-
mo součástí pracovní smlou-
vy. Není ale nikde stanoveno, 
že toto je jediný možný způ-
sob jejího sjednání. Není pro-
to vyloučeno, aby byla v sou-
vislosti se založením pracovní-
ho poměru uzavřena i  samo-
statně stojící dohoda o  zku-
šební době.

problém určení dovole-
o poměru a nástupu do 

ní těchto podmínek:
 zaměstnanec musí po-

dat žádost svému dosavadní-
mu zaměstnavateli, a to nej-
později před skončením 
pracovního poměru;

 zúčastnění 
zaměst-

navatelé se dohodnou na vý-
ši úhrady náhra-

dy mzdy nebo 
platu za dovo-
lenou (její část), 

na kterou za-
měst-

tu (mzdy).

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Pracovní volno při svatbě dítěte
V jakém rozsahu náleží zaměstnanci pracovní vol-
no při svatbě dítěte? Poskytuje se i náhrada platu?

Poskytování pracovní-
ho volna v  uvedeném pří-
padě upravuje bod 5 pří-
lohy k  nařízení vlády 
č. 590/2006 Sb., kterým se 
stanoví okruh a  rozsah ji-
ných důležitých osobních 
překážek v práci. Podle to-
hoto ustanovení se pracov-
ní volno s  náhradou mzdy 
nebo platu poskytne rodi-
či na jeden den k účasti na 

svatbě dítěte. Pracovní vol-
no se tedy poskytuje úče-
lově jen k účasti na svatbě 
dítěte, to je na den, kdy se 
koná svatební obřad. Po-
kud nejde o  pracovní den 
zaměstnance, to je v  pří-
padech, že se svatba koná 
například v sobotu, nevzni-
ká žádná překážka v  prá-
ci a není důvod poskytovat 
pracovní volno.

Když děti holdují alkoholu
„Nejsem rozený absti-

nent, ale alkoholu, 
zejména tomu tvrdému, se 
raději vyhýbám,“ sedá si ke 
stolu kolega Výborný. „Hod-
ně mi vadí, že někteří naši žá-
ci se vůbec netají, s jakým po-
těšením vyhledávají alkoholo-
vé radovánky.“

„Říkáš někteří?“ dlouze 
opáčí Hromádka. „Možná by 
ses divil, kolik žáků základ-
ních a  středních škol má bo-
haté zkušenosti s  popíjením 
alkoholu. Stačí se seznámit 
s  nějakými aktuálními anke-
tami a  průzkumy.“ Hromád-
ka zalistuje ve své složce a vy-
táhne z ní dva papíry. „Podí-

vej. Tady byl na internetu pro-
veden průzkum u  několika 
stovek mladých responden-
tů. Mimo jiné se můžeš do-
zvědět, že každý šestý 
žák poprvé okusil 
alkohol dříve než 
v  deseti letech. 
Mezi desá-
tým a  patnác-
tým rokem jej 
ochutnala té-
měř polovina do-
tazovaných. Do své 
plnoletosti se přihlási-
la k setkání s alkoholem třeti-
na žáků. Není to hrůza?“ za-
myslí se Hromádka. „Abych 
pravdu řekl, tohle jsem neče-

kal ani ve zlém snu,“ přiznává 
mladší kolega Výborný. „Taky 
jsem se dočetl, že v České re-
publice má zkušenost s alko-

holem 83 procent dě-
tí ve věku jedenáct 

až patnáct let. 
Přitom 65 pro-
cent jedenác-
tiletých jej již 
ochutnalo. Na-
víc každé tře-

tí dítě v  anketě 
uvedlo, že to s jeho 

pitím vyloženě přehna-
lo,“ ukončuje svůj přehled čí-
sel češtinář.

„Nejhorší na tom je, že na-
še společnost pití alkoho-

lu, podobně jako kouření, ti-
še toleruje. Co na tom, že 
jde o  škodlivou drogu,“ dě-
lí se o svou zkušenost Výbor-
ný. „S  deseti litry spotřeby 
čistého alkoholu na jednoho 
obyvatele zaujímáme v  Evro-
pě páté místo. Jeho nadměr-
né pití způsobuje u mužů do 
třiceti let čtvrtinu všech úmr-
tí. Ale vysvětluj to našim žá-
kům! Místo odpovědi skli-
díš salvu bouřlivého smíchu 
a  studený projev pohrdání,“ 
odmlčí se Hromádka. „Jako 
bych je slyšel – máme přece 
demokracii, můžeme si dělat, 
co chceme.“

Roman KANTOR
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Jsme v celostátním kole soutěže Zlatý list
Žáci 6. ročníku Základní 

školy Špitálská v Praze-Vy-
sočanech se zúčastnili obvod-

ního kola přírodovědné sou-
těže Zlatý list, kterou pořá-
dal DDM Prahy  9. Soutěži-

li v kategorii mladší žáci pod 
názvem Tarbíci a  jejich tým 
měl 6 členů: Pavel Krob, Bře-
tislav Fidra, Vojtěch Kovářík, 
Sára Petříková, Kristýna Led-
vinová, Tereza Bělehrádko-
vá. V  tomto kole se jim po-
dařilo zvítězit a získat 1. mís-
to, díky kterému postoupili 
do krajského kola konaného 
v  botanické zahradě v  Tróji. 
To proběhlo na konci dubna 
a  pořádali ho Mladí ochrán-
ci přírody.

A ačkoliv jsme původně 
skončili čtvrtí, po splnění dal-
ších dobrovolných výzkumů 
jsme dostali divokou kartu na 
národní kolo. To proběhne od 

13. do 18. června 2016 v  re-
kreačním středisku Úsvit – Va-
nov u  Telče. Zde děti budou 
mít možnost porovnat znalosti 
s ostatními týmy ze všech kra-
jů naší republiky a také získat 
nové zkušenosti a znalosti díky 
odborníkům z přírodovědných 
fakult, kteří pro ně mají připra-
vené exkurze a přednášky.

A jaké úkoly děti splnily na-
víc? Zkoumaly šišky, kyselost 
půdy, pupeny a  lov vodních 
breberek. Výstupem pak bylo 
vytvoření prezentace s výsled-
ky výzkumu. A  pokud máte 
zájem, podívejte se na www.
zlatylist.cz.

Alena NÍDLOVÁ

Exkurze do Polska nás obohatila o nové poznatky
Nedávno se žáci naší Zá-

kladní školy Vyhlídka 
z  Valašského Meziříčí zúčast-
nili poznávací exkurze do Pol-
ska. Na programu bylo puto-
vání za krásami bývalého hlav-
ního města Krakova a solného 
dolu ve Wieliczce.

Dopolední poznávání za-
hrnovalo vycházku na nevy-
soký vrch Wawel s  králov-
ským hradem z 10. stol. a ka-
tedrálou sv. Stanislava a Vác-
lava. Původní gotická bazili-
ka, po staletí sídlo panovní-
ků a  místo jejich korunova-
ce, se nám velmi líbila, stej-
ně jako náměstí ze 13. stole-
tí – Rynek Glowny a Sukien-
nice. Naší pozornosti ale neu-
nikly ani další památky včetně 

Jagellonské univerzity z  roku 
1364.

Navštívili jsme také nedale-
ké solné doly ve Wieliczce. Sůl 
se tu těžila nepřetržitě od po-
loviny 13. století až do roku 
1996. Tuto památku najdeme 
na seznamu kulturního a pří-
rodního dědictví UNESCO. Po 
schodech jsme sestoupili do 
hloubky 135 metrů a prošli se 
více jak tříkilometrovým laby-
rintem chodeb. Viděli jsme so-
chy historických a  mytických 
postav z  kamenné soli, pod-
zemní jezero, výstavu o  his-
torii těžby soli a  řadu dalších 
pozoruhodností. Poznali jsme 
také, jak těžký život měli hor-
níci v  dávných i  nedávných 
dobách.

Exkurze do Polska přinesla 
nové poznatky, které mohou 
naši žáci následně využít v ho-

dinách dějepisu, zeměpisu, ale 
i v chemii.
Jana ADÁMKOVÁ a Věra MALOŠOVÁ

V Havířově jsme si zase hráli s cizími jazyky
Chcete si hrát? Kdo z  nás 

by na tuto otázku odpo-
věděl záporně. A o tom, že si 
lze hrát i v cizích jazycích a na-
víc získat nové znalosti i kama-
rády, se mohly téměř dvě stov-
ky žáků v  doprovodu svých 
učitelů přesvědčit na vlastní 
kůži.

V květnu totiž proběhl již 
13.  ročník soutěže Jazyky 
hrou, kterou pořádá Základ-
ní škola Mládežnická v  Haví-
řově-Podlesí. I  letos si účast-

níci změřili své síly v  anglic-
kém, německém, ruském 
i  francouzském jazyce. Z uče-
ben a tělocvičen zněla v dopo-
ledních hodinách slovní záso-
ba zaměřená na téma olympij-
ské hry.

Věříme, že se nám ale-
spoň na chvíli podařilo vzbu-
dit u  všech soutěžících zájem 
o  fair play. Už nyní se těšíme 
na Letní olympijské hry 2016 
v daleké Brazílii.

Zita KIELAROVÁ
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Zřizování víceletých gymnázií bylo navenek nejvý-
raznější změnou, k níž ve školském systému bezpro-
středně po listopadu 1989 došlo. U jejich vzniku stál 
první polistopadový ministr školství  Milan Adam.

Jako revmatolog význam-
ný odborník, jako ministr škol-
ství ale spíše laik, který byl do 
ministerského křesla nomino-
ván národně socialistickou stra-
nou. Byl tak po dlouhých le-
tech prvním ministrem školství, 
který nebyl členem do listopa-
du 1989 vládnoucí komunistic-
ké strany.

Rozhodnutí o  zřizování ví-
celetých gymnázií bylo přede-
vším věrným odrazem politic-
ké situace a  nálad sdílených 
tehdejší společností. Bylo výra-
zem snahy o  rychlou a  viditel-
nou změnu totalitního školství, 
navíc o  změnu, která by byla 
obecně příznivě přijímána a po-
važována za správné vykročení 
k  znovuzískání prestiže a  kva-
lity tohoto typu střední školy. 
Zřizování víceletých gymnázií 
se u řady podporovatelů opíra-
lo i o osobní vzpomínky na ne-
sporně kvalitní gymnázia v  le-
tech předmnichovské republi-
ky. Šlo o změnu, která byla rea-
lizována rychle, bez sebemen-
ší snahy o podrobnější analýzu 
možných dopadů na další roz-
voj celého školství. Zcela pře-
hlížena byla přitom otázka, zda 
návrat k systému, který fungo-
val a odpovídal době před více 
než padesáti lety, je stále stej-
ně životný a  perspektivní. Pro 
návrat ke školskému systému 
předmnichovské republiky ale 
vytvářela příhodné prostředí 
i  dlouholetá izolovanost tota-
litního školství spojená s nezna-
lostí školských systémů v demo-
kratických zemích i postupně se 
vyvíjejících moderních pedago-
gických trendů.

Poměrně rychle se rozvíje-
jící pestrá tříšť víceletých gym-
názií (pěti-, šesti-, sedmi- a os-
miletých) měla více než opo-
ru ve zcela nekoncepčním pří-
stupu ministerstva školství, kte-
rý by se dal charakterizovat ja-
ko „nezúčastněný alibismus“. 
Mimořádně vhodné klima pro 

neřízený a nekontrolovaný roz-
voj víceletých gymnázií přinesl 
také zákon České národní ra-
dy o státní správě a samosprá-
vě ve školství přijatý v prosinci 
1990. Ten zrušil z  totalitní mi-
nulosti nechvalně známý a  po 
listopadu ostře kritizovaný sys-
tém řízení škol školskými od-
bory národních výborů a zave-
dl odvětvové řízení školskými 
úřady. Docházelo přitom logic-
ky i k situacím, že zatímco škol-
ské odbory bývalých národních 
výborů již nefungovaly, nové 
školské úřady ještě nefungova-
ly. Na ministerstvo školství by-
ly přitom převedeny agendy, 
kterými se doposud nezabýva-
lo a  které při značném pohy-
bu pracovníků nebylo schopno 
včas ani vnímat.

To vše poskytlo ředitelům 
škol a  rodičům toužícím po ví-
celetých gymnáziích napros-
tou volnost. Mediálně znač-
ně protěžovaná víceletá gym-
názia se stala nejen určitým 
módním hitem či výrazem jis-
tého snobství, ale i  středobo-
dem zájmu mnohých rodičů, 
kteří tento typ školy považova-
li za jedinou možnou, přijatel-
nou a navíc i nejlepší vzděláva-
cí cestu svých dětí. Motivace ře-
ditelů měnících své školy na ví-
celetá gymnázia byla více prag-
matická. Při pohledu na klesají-
cí počty dětí v jednotlivých po-
pulačních ročnících měli sna-
hu získat žáky pro svoji školu již 
s časovým předstihem, o něko-
lik let dříve, ještě před ukonče-
ním základní školy. Jako ředi-
telé měli na mysli perspektivu 
své školy a nikdo je v tom neo-
mezoval. Nijak výjimečná neby-
la ani jejich argumentace, že si 
v nižších ročnících své žáky také 
podstatně lépe připraví na ná-
ročné studium, než to je zatím 
schopna zajistit základní škola.

Časem byla ujednocena dél-
ka víceletých gymnázií, k  širší 
a mediálně opět velmi oblíbe-

né diskuzi o víceletých gymná-
ziích však došlo až na samém 
přelomu 20. a 21. století. Tyto 
diskuze odhalily nejen závaž-
nou nekoncepčnost provázejí-
cí jak jejich vznik, tak i neříze-
ný kvantitativní rozvoj, ale i ne-
chuť celou problematiku řešit 
jinak než typicky úřednickým 
přístupem – totiž jejich ploš-
ným zrušením. Skutečnost, že 
takový návrh vznikl, a byl do-
konce nedílnou součástí minis-
terstvem předkládaného ná-
vrhu nového školského záko-
na v  době, kdy řada z  existu-
jících víceletých gymnázií již 
nesporně patřila k  tomu nej-
lepšímu, co v  našem školství 
v  té době existovalo, byla jen 
smutným výrazem nepochope-
ní a nekompetentnosti. Zruše-
ní odvětvového řízení školství 
a převedení školství do správy 
místních úřadů, k němuž zhru-
ba po deseti letech došlo, by-
lo pak výraznou většinou pra-
covníků ve školství chápáno 
jako opětovné vržení školství 
do výrazně neprofesionálního 
prostředí. Významně to změ-
nilo i  pozici ministerstva škol-
ství, které tak v podstatě ztra-
tilo (a v té době zřejmě i rádo) 
vedoucí a rozhodující pozici při 
řešení a koncipování všech zá-
sadních otázek okolo sítě škol, 
tedy i okolo počtů a postavení 
víceletých gymnázií.

Víceletá gymnázia existují již 
26 let a v podstatě jsme se s ni-
mi naučili žít. Mezi rodiči je o ně 
velký zájem a přijímací zkoušky 
bývají pro mnohé z nich výraz-
ně stresující záležitostí. Přesto 
ani po 26 letech nejsme schop-
ni skutečně zodpovědně ří-
ci, zda poskytují svým žákům 
opravdu kvalitnější vzdělání. 
Prokazatelné je pouze to, že ve 
třídách víceletých gymnázií se 
ve větší míře potkávají žáci z ro-
din, kterým na vzdělávání dětí 
záleží. Především tím se liší třídy 
víceletých gymnázií od běžných 
tříd základních škol. Mnohé zá-
kladní školy proto také mají ví-
celetým gymnáziím za zlé, že je 
v podstatě vykrádají. Odčerpá-
vají totiž z jejich tříd nejlepší žá-

ky. Takové, kteří výrazně zveda-
jí úroveň celé třídy. Po jejich od-
chodu bývá již obtížné dosaže-
nou úroveň třídy nadále udržet. 
Při financování, kdy peníze při-
cházely do škol společně se žá-
ky (další nedomyšlenost polis-
topadové euforie žádající změ-
ny bez patřičného vnímání sku-
tečnosti, že změna má význam 
pouze tehdy, pokud zlepší do-
savadní stav), byly základní ško-
ly v podstatě také trestány ztrá-
tou peněz za to, že připravily 
kvalitně své žáky a ti byli přijati 
na víceleté gymnázium. V sou-
vislosti se současně široce dis-
kutovanou inkluzí a  oficiálně 
proklamovaným rovným přístu-
pem ke vzdělávání jsou stále ži-
vé a stupňují se i četné otázky 
okolo víceletých gymnázií.

Jaké je tedy postavení více-
letých gymnázií v  našem sou-
časném školství? J. A. Komen-
ský zdůrazňoval významnost 
názorných příkladů, tak tedy 
názorný příklad. Hráči šachu 
znají termín prstová chyba. Pra-
vidla šachové hry totiž jasně ří-
kají, že pokud se hráč dotkne 
některé figurky – a  třeba i mi-
movolně a  neúmyslně – musí 
s  ní už táhnout. A  to i  za ce-
nu, že by se jednalo o výrazně 
špatný tah. Důsledky této chy-
by pak pociťuje po celou hru. 
S víceletými gymnázii je to po-
dobné. Jejich vznik v bouřlivém 
polistopadovém období by-
chom mohli jasně charakterizo-
vat právě jako prstovou chybu. 
V  polistopadové revoluční eu-
forii sice pochopitelnou a  vy-
světlitelnou, na podstatě a  zá-
važnosti chyby by to ale nic 
neměnilo.

Nebyla to jediná chyba 
z  tehdejší doby a  zřejmě ne-
ní ani největší. Měli bychom 
se proto naučit zacházet s  ní 
tak, aby její negativní dopa-
dy byly časem minimalizovány, 
a pokud to půjde, aby se mě-
nily i  v  přednosti. Nebude to 
jednoduché a bude to narážet 
na množství předsudků i překá-
žek. Nic jiného nám ale nyní už 
nezbývá.

František MORKES

Víceletá gymnázia – problém, nebo přednost?



Bílá vína kralují Znojemsk  u, přijeďte je ochutnat
Veltlínské zelené, Müller 

Thurgau, Sauvignon, Ryz-
link rýnský a  Rulandské šedé 
jsou nekorunovanými králi 
Znojemska. Tato pětice odrůd 
bílých vín patří k  nejpěstova-
nějším ve znojemské vinařské 
podoblasti, ale nejen vína jsou 
lákadlem k  návštěvě. Za na-
vštívení stojí i  řada vinařských 
památek a akcí.

Vynikající bílé víno si vás 
podmaní svou delikátní 

chutí
Věděli jste, že první vi-

nice na Znojemsku byla za-
ložena ve  druhém století na-
šeho letopočtu jednou z  le-
gií císaře Marka Aurelia? Ano, 
právě Římanům může Znojem-
sko i jeho návštěvníci ze všech 

koutů země poděkovat za svou 
novodobou vinařskou slávu.

Charakteristiku zdejších vín 
utváří chladnější větry z  Vy-
sočiny, které se jihovýchodní 
Moravě vyhýbají, a také speci-
fická písčitojílová půda, jež jim 
dodává typickou kořenitost 
a plnost. Jako balzám na nervy 
pak působí večery strávené ve 
vinných sklepech, kde při pří-

jemné a  uvolněné atmosféře 
vinaři s nenapodobitelnou po-
etikou představují svá vína. 
Nejenže naladí a  podělí se 
o vinařské i nevinařské zajíma-
vosti, ale dokážou i díky doko-
nalé znalosti okolí dobře po-
radit, co byste při poznávání 
Znojemska určitě neměli mi-
nout. Patříte-li mezi příznivce 

turistiky, vydejte se za vínem 
i poznáním na Znojemsko.

Jedinečné znojemské 
památky, které stojí 

za navštívení
Nejmladší a  nejmenší ná-

rodní park Česka se nazývá 
národní park Podyjí. Rozpro-
stírá se od Znojma na západ 
podél hranic s  Rakouskem 
a jeho osou je řeka Dyje. Hlu-
boké romantické říční údolí, 
nádherné chráněné rostliny, 
kterých zde můžeme najít přes 
77 druhů, ale i  úžasná fauna 
dokážou navodit tu správnou 
rekreační náladu.

Směrem na západ k Vranov-
ské přehradě narazíte na po-
hádkově krásný zámek Vranov 
nad Dyjí. Podyjí toho ukrývá 
ale mnohem více. Nalezneme 
zde zříceniny Cornštejna, Frej-
štejna a Nového hrádku, který 
nám nabídne i neskonale krás-
nou vyhlídku na meandrující 
Dyji, hrad Bítov, ale i na hrady 
ležící na rakouské straně. Ne-
měli bychom minout ani pře-
krásný vinný Malovaný sklep 
v  Šatově, který je vyhloubený 
v pískovcovém svahu a je zdo-
ben plastickými malbami míst-
ního lidového umělce Maxmi-
liana Appeltauera.

Konec alkoholu za 
volantem! Po Znojemsku 

vás přepraví VINOBUS
Vinobus je autobus s kapa-

citou 32 míst, v provozu je od 
1. dubna do 16. října a zasta-
vuje až na 15 zastávkách.

Nenechte si ujít den otevře-
ných dveří Křížového sklepa 
v  Příměticích, který se koná 
3. června. Těšit se můžete na 
individuální prohlídku archi-
tektonicky unikátního sklepa 
a  pochůzkovou ochutnávku 
až 10 vzorků vín.

Více informací najdete na 
www.vocznojmo.cz.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jaká vína z vinařství 
Znovín Znojmo získala 
medaile?

Ze správných odpovědí vylo-
sujeme dva výherce, pro které 
jsou připraveny dárky od vi-
nařů. Odpovědi posílejte na 
e-mail soutez@tydenik-skol-
stvi.cz do 10. června 2016. Do 
předmětu uveďte „VÍNO“.

Výhry budou po ukončení sou-
těže k vyzvednutí v redakci Týde-
níku ŠKOLSTVÍ. V případě, že vý-
hra nebude vyzvednuta do tří 
týdnů od vyhlášení výsledků, bude 
postoupena náhradnímu výherci. 
Na výhru nevzniká právní nárok.

Centrum Euroguidance, Dům zahraniční 
spolupráce vyhlašuje soutěž Národní cena 
kariérového poradenství.

Cílem soutěže je podpora aktivit a služeb 
v oblasti kariérového poradenství 
a ocenění dobré praxe.

Národní cena 
kariérového 
poradenství 2016 Přihlaste se a zviditelněte tak své aktivity,  

sdílejte zkušenosti s ostatními, vyhrajte studijní  
návštěvu do poradenských institucí v Anglii.

Rádi bychom podpořili i začínající poradce a organizace.  

Uzávěrka soutěže je 20. června 2016.

Podrobné informace najdete na www.euroguidance.cz
Kontakt: euroguidance@dzs.cz

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zkuste štěs tí v soutěži s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ

Výherci soutěže NIVA: L. Andršová, V. Volfová, E. Doležalová  Výherci soutěže LAK: V. Plešová, K. Žižková, Š. Hrebenárová 
Výherci soutěže HLÍVA: K. Švábenský  Výherci soutěže KOPEC: J. Urban, P. Cupalová  
Výherci soutěže MILKANA: I. Březinová, D. Malečková, H. Vladyková Výhercům blahopřejeme.



TÝ
D

EN
ÍK

www.tydenik-skolstvi.cz

Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová. E-mail: příjmení redaktora@tydenik-
-skolstvi.cz. Inzerce a předplatné: mullerova@tydenik-skolstvi.cz, tel. 774 739 484. Za rok vychází 40 čísel, celoroční předplatné tištěné 
podoby 1 320 Kč, elektronické verze 890 Kč, na predplatne@tydenik-skolstvi.cz nebo www.tydenik-skolstvi.cz. Nevyžádané rukopisy 
a fotografi e se nevracejí. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., Postservis. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitel-
stvím pošt v Praze č. j. NP 3160/1994. ISSN 0862-9641. MK ČR E 4861.

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.

TRASA I (doba plavby 25 min.):
ZÁMEK – MINARET 

nebo MINARET – ZÁMEK
1. st. ZŠ – 50 Kč/os.,
2. st. ZŠ – 60 Kč/os.,
SŠ a SOU – 70 Kč/os.

TRASA II (doba plavby 45 min.):
MINARET – JANOHRAD 

nebo JANOHRAD – MINARET
1. st. ZŠ – 70 Kč/os.,
2. st. ZŠ – 80 Kč/os.,
SŠ a SOU – 90 Kč/os.

TRASA I + II (doba plavby 60 min.):
ZÁMEK – JANOHRAD

nebo JANOHRAD – ZÁMEK
1. st. ZŠ – 110 Kč/os., 
2. st. ZŠ – 120 Kč/os.,

SŠ a SOU – 130 Kč/os.

!!! Pedagogický doprovod zdarma !!! Tel.: 603 516 358, www.plavby-lednice.cz

CHYSTÁTE ŠKOLNÍ VÝLETY DO LEDNICE NA MORAVĚ?
Pak využijte naší nabídky:
PLAVBY K MINARETU nebo JANO-
HRADU a naloďte se s námi k plavbě 
po staré Dyji zámeckým parkem a luž-
ním lesem, doprovázené poutavým 
výkladem lodníků o historii a přírodě 
této části lednicko-valtického areálu. 
Plavbu můžete kombinovat s pěší 
procházkou - např. od zámku k Mina-
retu lodí (25 min.), po prohlídce Mi-
naretu zpět parkem pěšky (1,5 km), 
nebo naopak. Plavbu k Janohradu 
doporučujeme spíše pro žáky od 
2. st. ZŠ, odtud můžete pokračovat 
pěšky do Břeclavi, nebo Ladné.
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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.


