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„Naše znalosti jsou souhrnem toho, co jsme se naučili, a toho, co jsme zapomněli.“   Maria von Ebner-Eschenbachová

Memorandum školských odborů k zahájení školního roku
Letošní školní rok zahájí zaměstnanci ve školství 
poprvé s pocitem, že stát začal jako závažný pro-
blém vnímat ostudné zaostávání platů pedagogů 
i nepedagogických pracovníků.

Oceňujeme, že vláda vyho-
věla návrhu školských od-

borů a  rozhodla navýšit platy 
ve školství o  osm procent už 
o čtyři měsíce dříve, symbolic-
ky k zahájení nového školního 
roku 2016/2017. Tím se zvýše-
ní přiblíží částce, o kterou jsme 
usilovali – deseti procentům 
v celoročním vyjádření.

Odborovému svazu pracov-
níků školství se s  přispěním 
kampaně Konec levných uči-
telů podařilo oslovit politiky 
i veřejnost a přesvědčit je, jak 
krátkozraké a  neprozíravé by 
bylo šetřit na vzdělávání.

První pozitivní krok k dekla-
rovaným slibům, že vzdělávání 

musí být prioritou, vláda udě-
lala. Je to také první krok k to-
mu, aby do školství začali při-
cházet mladí absolventi peda-
gogických škol, aby naše dě-
ti, žáky a  studenty učili kvalit-
ní, slušně placení a  motivova-
ní učitelé.

Naše kampaň Konec lev-
ných učitelů bude pokračovat. 
Požadujeme, aby platy peda-
gogů dosáhly alespoň 130 
procent průměrné mzdy v ze-
mi. Proto budeme politikům 
připomínat slib, že každý rok 
by mělo docházet k  adekvát-
nímu navýšení platů. Pro rok 
2018 budeme požadovat nej-
méně 15 procent.

Kampaň se také zaměří na 
problematiku kariérního sys-
tému, chceme otevřít i otázku 
pracovní zátěže učitelů, kte-
ří budou muset v  rámci stá-
vajícího platu zvládnout in-
kluzi. Chceme otevřít problém 
příplatků a odměn, které jsou 
ve srovnání s ostatními rezorty 
na minimální úrovni. Například 
příplatek za třídnictví nebyl té-
měř deset let valorizován. Zde 
vidíme prostor pro zlepšení 
odměňování pedagogů.

Školským odborům nejde 
jen o  platy, ale i  o důstojné 
pracovní podmínky jak peda-
gogických, tak nepedagogic-
kých zaměstnanců škol.

Úspěch každé profese začí-
ná ve škole.

František DOBŠÍK
předseda 

ČMOS pracovníků školství

V tomto čísle najdete
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7. září
V Praze proběhl mani-
festační mítink ČMKOS na 
podporu kolektivního vyjed-
návání pro rok 2017 pod 
heslem Konec levné práce 
v České republice.

9. září
V Praze a následující den 
v Sokolově budou členové 
odborových svazů nabízet 
zájemcům v propagačních 
stanech bezplatné právní 
poradenství, informace 
o kolektivním vyjednávání 
a také o možnosti, jak 
založit odbory.

9. září
 Republikový výbor profesní 
sekce středního školství 
školských odborů bude na 
svém zasedání projednávat 
spolupráci odborů, 
CZESHA a MAUZ.

Krátce

Kampaň školských odborů pod-
pořila také řada významných ne-
ziskových organizací působících 
ve vzdělávání. Ve společném pro-
hlášení upozorňují, že platy učite-
lů a učitelek zaostávají jak v mezi-
národním srovnání, tak vůči pla-
tům ostatních absolventů vyso-
kých škol v České republice. „Na-
výšení platů učitelů a učitelek od 
září je dobrá zpráva. Avšak pouze 
jednorázové navýšení nemůže vy-
řešit dlouhodobé podfinancová-
ní školství, vláda by se měla zavá-
zat k dalšímu významnému navy-
šování peněz na vzdělávání,“ uvá-
dí za neziskové organizace Lucie 
Plešková z  Nadace Open Society 
Fund Praha. „Pouze v kombinaci 
s funkčním nástrojem pro oceňo-
vání učitelek a učitelů může další 
výrazné zvýšení platů nastartovat 
pozitivní trend směrem k profes-
ně i společensky respektované pe-
dagogické obci,“ doplňuje Bohu-
mil Kartous ze společnosti EDUin.
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Pro mladé filantropy
Nadace Via otevírá pro-
gram Dobro-druzi, jehož 
cílem je podpora filantro-
pie u dětí a mládeže. Pro-
gram je určen týmům dětí 
a mladých lidí ve věku od 
6 do 26 let, které se roz-
hodly věnovat své nápady 
a čas přípravě projektů, 
jejichž výtěžky pak darují na 
dobrou věc. Více na www.
nadacevia.cz/dobro-druzi.

zm

Festival kultur
Již po páté se tentokrát 
v Nawojowé v Polsku 
uskuteční Visegrádský 
festival kultur. Jeho cílem 
je prezentace regionálních 
kultur zemí visegrádské 
čtyřky – Polska, Slovenska, 
Maďarska a České 
republiky. Společné setkání 
je určeno nejen folklórním 
souborům, ale všem, 
kteří chtějí vystoupit na 
festivalové scéně a předvést 
své umění. ich

Medaile za matematiku
Stejně jako v předchozích 
letech uspěli i letos čeští 
studenti na Mezinárodní 
matematické olympiádě. 
Z celkového počtu 109 zemí 

celého světa, které se této 
prestižní soutěže zúčastnily, 
se české družstvo umístilo 
na 37. místě a domů 
přivezlo dvě stříbrné a jednu 
bronzovou medaili. rg

Poběžte s medvědem
Chcete i vy pomoci 
znevýhodněným dětem? 
Pokud ano, zúčastněte se 
druhého ročníku charitativní 
akce Teribear hýbe Prahou. 
Ta bude letos probíhat od 
8. do 17. září v letenském 
parku. Celý výtěžek běhu 
poputuje na pomoc 
znevýhodněným dětem. 
Bližší informace na 
www.teribear.cz.   zm

Zápisník

l h k

„Já musím učit pořád frontálně, paní inspektorko. Když jim dám samostatnou práci ve „Já musím učit pořád frontálně, paní inspektorko. Když jim dám samostatnou práci ve 
skupinách, ředitel mi to počítá jenom jako dohled nad žáky!“skupinách, ředitel mi to počítá jenom jako dohled nad žáky!“
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Prvňáčků i letos mírně ubylo
Prvňáčků podruhé za sebou 

mírně ubude. Od 1. zá-
ří jich mělo nastoupit do školy 
přibližně 115 500, což je zhru-
ba o  1 200 méně než v  loň-
ském roce. Vyplývá to z kvali-
fikovaných odhadů, které zve-
řejnilo ministerstvo školství. 
Nejvíce dětí do prvních tříd zá-
kladních škol nastupovalo ve 
školním roce 2014/2015, kdy 
jich bylo přes 117 000.

Nejvíce prvňáčků je ve Stře-
dočeském kraji, kde jich do 
škol nastoupilo více než 16 ti-
síc. Následují Praha (13  800), 

Jihomoravský (13 000) a Mo-
ravskoslezský kraj (12  600). 
Nejméně dětí nastoupilo do 
1. tříd základních škol v Karlo-
varském kraji, asi tři tisícovky.

Navzdory mírnému poklesu 
počtu nováčků ve školních la-
vicích stále jde o výrazně sil-
nější ročník než v období do 
září 2013. Celkový počet žá-
ků základních škol se proto 
zvýšil o  25  000 na přibližně 
905 400.

Téměř dvě třetiny z  nich 
chodí na první stupeň, přibliž-
ně desetina dětí odešla z pá-

tého nebo sedmého roční-
ku základní školy na víceletá 
gymnázia nebo konzervatoře.

Na střední školy bylo přija-
to zhruba 101 600 žáků, což 
je přibližně o 600 dětí více než 
loni. Největší skupina navště-
vuje odborné školy s  maturi-
tou, přibližně 46 700 žáků, ví-
ce než 30 000 učiliště nebo ji-
né střední školy bez maturity. 
Na gymnáziích začalo studo-
vat asi 24 000 dětí, z toho při-
bližně polovina ve víceletých 
programech.

čtk

Zásadní změna ve vzdělávání sester
Od příštího školního ro-

ku by měla nastat zásad-
ní změna ve vzdělávání zdra-
votních sester. Novela záko-
na, která to upravuje, je nyní 
v Poslanecké sněmovně.

Sestrám by podle vyjádření 
ministra zdravotnictví stači-

la střední zdravotnická ško-
la a  rok vyšší odborné školy, 
nepotřebovaly by už vysokou 
školu jako dosud. Zrušit se má 
také kreditní systém, který byl 
podle S. Němečka jen dobrým 
byznysem pro pořadatele kur-
zů, kdy znalosti účastníků ni-

kdo neověřoval.
Novelu o  vzdělávání sester 

označil S. Němeček spolu s no-
velou o  vzdělávání lékařů za 
klíčové normy a připomněl, že 
současně se změnami ve vzdě-
lávání se bude zlepšovat i pla-
tové ohodnocení sester. čtk

Juniorská univerzita pro středoškoláky
Univerzita Karlova podru-

hé pořádá Juniorskou 
univerzitu pro středoškoláky. 
Stejně jako loni bude zamě-
řena na humanitně-společen-
ská a  přírodovědně-lékařská 
témata.

Kapacitu univerzita ve srov-
nání s  loňskem zdvojnásobi-
la, takže bude k dispozici 100 
volných míst v  každém z  te-
matických okruhů.

Programy začínají na konci 
září a potrvají do prosince. Za 

tři měsíce se budou moci stře-
doškoláci zúčastnit přednášek 
vybraných fakult, prohlédnout 
si historické univerzitní budo-
vy a získat podrobné informa-
ce o studiu na nejstarší české 
univerzitě. čtk
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Inkluze je v nastávajícím školním roce tématem čís-
lo jedna. Odbornou studii, jejímž cílem bylo zjistit, 
jak se jednotlivé kraje liší v  přístupu k  inkluzívní-
mu vzdělávání, v  těchto dnech představila Nada-
ce Open Society Fund Praha. Snažila se postihnout 
trendy v  této oblasti za období od roku 2012 do 
roku 2015.

Zásadním a  velmi alarmují-
cím zjištěním této studie je 

to, že současný systém pod-
pory žáků se speciálními vzdě-
lávacími potřebami je složitý, 
netransparentní a nezaručuje, 
že se dítěti se stejným postiže-
ním, které dochází do stejné-
ho typu školy, dostane v  růz-
ných krajích stejné podpory.

Proč vůbec studie vznik-
la? „Je pro nás důležité zma-
povat, jak si jednotlivé kra-
je vedou, jaké jsou současné 
trendy inkluzivního vzdělává-
ní, abychom mohli posoudit, 
jak budou kraje zavádět no-
velu školského zákona, kte-
rá vstoupila v platnost od zá-
ří tohoto školního roku,“ ří-
ká Lucie Plešková, manažer-
ka programu Vzdělávání dě-
tí a mladých lidí, a pokračuje: 
„Srovnávaly se především po-
čty škol, počty dětí se speciál-
ními vzdělávacími potřebami, 
rozdíly ve financování vzdělá-
vání těchto dětí, počty asisten-
tů pedagoga a objemy financí 
na ně určené.“

Co studie ukázala? Za uply-
nulé čtyřleté období lze po-
zorovat v  celé republice jas-
né trendy ke zvyšování podílu 
žáků se speciálními vzděláva-
cími potřebami (SVP) 
v běžných školách. 
V  největší míře 
jsou tito žáci in-
tegrováni v  Ji-
homoravském 
a  v  Plzeňském 
kraji, celkově je 
nyní vzděláváno 
v  běžných základ-
ních školách 63 procent 
žáků se SVP. Současně byl za-
znamenán pokles procenta 
počtu škol (o 5,1), které jsou 
určeny právě žákům se  SVP, 
od praktických přes speciální 
až po školy pro děti s  těžšími 
formami mentálního postiže-
ní. Nejsou to nějaké radikální 
změny, jedná se o úbytek 21 
škol v České republice, nicmé-
ně jde o jasný trend, který po-
tvrzuje, že se děti se SVP pře-
souvají ze speciálních škol 
do běžných škol základních. 

V některých krajích je úbytek 
větší a  dochází ke slučování 
škol, ovšem často dochází ke 
sloučení základní školy běž-
né a  praktické, nicméně děti 
buď zůstanou ve stejných bu-
dovách, nebo jsou integrová-
ny skupinově. Ze studie vyply-
nuly i pozitivní případy slučo-
vání škol, kdy jsou děti se SVP 
vzdělávány v  některých před-
mětech s dětmi v běžných tří-
dách. Také střední školy za po-

slední čtyři roky za-
znamenaly nárůst 

podílu studen-
tů se SVP v běž-
ných středních 
školách, a  to 
o  4,6 procen-
ta. Velmi pozi-

tivním trendem 
je to, že jsou střední 

školy otevřené pro vzdě-
lávání těchto studentů.

Dalším zjištěním, které ze 
studie vyplynulo, je to, že vět-
šina krajů nedisponuje dů-
ležitými údaji, které se týkají 
dětí se SVP. Tou první oblas-
tí jsou informace o bezbarié-
rových přístupech škol. Tyto 
údaje mají k  dispozici pouze 
Zlínský, Jihočeský a Pardubic-
ký kraj, některé kraje nejsou 
schopny informace o  počtu 
bezbariérových škol vůbec 
poskytnout. Podobně na tom 

je oblast dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků, 
i když kraje zřizují některé or-
ganizace, které toto vzdělá-
vání pedagogickým pracovní-
kům poskytují. „Ptali jsme se 
na to, kolik kurzů a seminářů 
pro učitele v uplynulém obdo-
bí bylo zaměřeno na proble-
matiku inkluzivního vzdělá-
vání a kolik pedagogů je ab-
solvovalo, ale některé kraje to 
vůbec nesledují,“ diví se Lucie 
Plešková.

Kraje se také velmi liší ve 
způsobu financování žáků 
se  SVP, a  tudíž cíl studie, to-
tiž porovnat, jak si kraje me-
zi sebou vedou a jaké objemy 
prostředků na inkluzi poskytu-
jí, nedošel naplnění. Kraje mají 
velmi rozdílné metodiky a způ-
soby financování této oblas-
ti. Vzhledem k tomu, že právě 
ve financování jsou pravomo-
ci krajů velmi výrazné, uvol-
ňování finančních prostřed-
ků školám je zásadním politic-
kým tématem. Záleží vždy na 
vůli krajských zastupitelů, zda 
je pro ně inkluzivní vzdělávání 
prioritou a jaký objem finanč-
ních prostředků na ně uvolní. 
To je zřejmě nejdůležitější zjiš-
tění této studie.

Studie také zformulovala 
doporučení, která by měla po-
moci k plynulému zavádění in-
kluzivních opatření:

 Kraje by měly poskytovat 
nejen finanční, ale také meto-
dickou podporu inkluze.

 Je žádoucí zajistit sběr ce-
lonárodně srovnatelných sta-
tistických informací z krajů.

 Bude nutné podpořit ob-
last dalšího vzdělávání peda-
gogů a  nabízet kurzy zamě-
řené na inkluzivní vzdělávání, 
zejména na diferenciaci výuky, 
kooperativní výuku a  přizpů-
sobení vzdělávání individuál-
ním potřebám žáků.

 Je třeba zmapovat počty 
bezbariérových přístupů škol 
v  krajích a  začít s budováním 
dalších s tím, že by bylo vhod-
né propojit údaje o bezbarié-
rovosti škol se školní matrikou.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Záleží na vůli krajských politiků, nakolik inkluzi podpoří
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Průmysl 4.0 kontra vzdělávání 4.0
Setkání školských odborů se zúčastnil i  předseda 
Českomoravské konfederace odborových svazů 
 Josef Středula. Ocenil práci Českomoravského od-
borového svazu pracovníků školství a  jejich kam-
paň Konec levných učitelů.

Ve svém vystoupení se za-
měřil především na pro-

blematiku vzdělávání genera-
ce, která bude žít v  podmín-
kách čtvrté průmyslové revo-
luce, tzv. průmyslové revolu-
ce 4.0. Mladé lidi by na ni měli 
připravovat nejlepší odborníci, 
nejlepší učitelé a to bez výraz-

ného zvýšení prostředků stá-
tu do vzdělávání nepůjde. Pro-
to je tak podle jeho slov nut-
né hovořit i o platech učitelů, 
protože na současnou plato-
vou úroveň, nejnižší v zemích 
OECD, nikoho nenalákáme.

Už nyní se v  průmyslu mění 
výrobní postupy, zavádí se inte-

ligentní technologie, které na-
hrazují práci člověka. První to-
várny bez dělníků, vlaky či au-
ta bez řidičů jsou už realitou. 
V  nejbližších letech se budou 
procesy ve výrobě měnit ješ-
tě rychleji, změní se i charakter 
práce. Díky vysoké automatiza-
ci, kybernetizaci a  novým ICT 
technologiím už lidské práce 
nebude tolik potřeba. V České 
republice je podle Josefa Stře-
duly takto ohroženo 52 pro-
cent pracovních míst. A  na to 
naše společnost není podle je-

ho názoru připravena.
Proto apeloval právě na uči-

tele. Ti musí na tuto budouc-
nost připravit mladé lidi, a  to 
nejen v  tom smyslu, aby byli 
schopní nové moderní techno-
logie vyvíjet a využívat, ale aby 
byli schopní i  v  podmínkách, 
kdy práce přestane být základ-
ním zdrojem příjmů, udržet 
soudržnost společnosti. „Mo-
rální a sociální aspekty průmys-
lové revoluce 4.0 jsou možná 
důležitější než ty technické,“ 
uzavřel Josef Středula. kat

Naším cílem je odstranit nerovnosti v odměňování zaměstnanců škol
Už tradičně se před zahájením nového školního 
roku uskutečňuje setkání představitelů odborové-
ho svazu pracovníků školství. Letos na něj přijala 
pozvání i  ministryně školství Kateřina Valachová, 
která se zajímala o to, co učitele a ostatní zaměst-
nance škol trápí. Zároveň odboráře informovala 
o tom, co ministerstvo chystá v nejbližších měsících.

„Jsem ráda, že se nám 
podařilo prosadit navý-

šení platů všech zaměstnan-
ců našich škol, a to již od zá-
ří,“ uvedla ve svém vystoupe-
ní. „Na začátku roku nám ni-
kdo nevěřil. A  vidíte, rozpo-
čet rezortu školství se příští 
rok navýší o čtrnáct a půl mi-
liardy. V tomto trendu chceme 
pokračovat i  v  dalších třech 
letech, abychom dorovnali, 
co ve financování vzdělávání 
chybí.“

Proto je podle ní tak důležitá 
reforma financování regionál-
ního školství, která zaručí, aby 
ke zvýšení platů zaměstnan-
ců našich škol a  školských za-
řízení skutečně došlo. Zákon by 
měl stanovit, na co konkrétně 
bude možno peníze využít, aby 
se zamezilo přelívání finančních 
prostředků mezi školami a  zři-
zovateli, jak se dnes často dě-
je. Financování vzdělávání by 
mělo být zajištěno z více zdro-
jů, především ve středních ško-
lách. Tzv. doplňková činnost by 
už neměla jen látat díry v  roz-

počtu škol, ale takto získa-
né prostředky by měly přispět 
k  získávání nebo udržení sku-
tečných odborníků.

Dotační program pro zvýše-
ní finančních prostředků na pla-
ty od 1. září je připraven. Peníze 
na kraje půjdou ve dvou splát-
kách. První je spočítána na po-
čet zaměstnanců v loňském ro-
ce, druhá bude reagovat na 
skutečný stav letošního roku. 
V  žádném případě by zvyšová-
ní platů nemělo být spojováno 
se snižováním osobních příplat-
ků a odměn, protože školy do-
stanou do svých rozpočtů i pe-
níze na nové žáky, což v minu-
losti nebylo.

Kateřina Valachová hovo-
řila i  o zavedení dlouho oče-
kávaného kariérního systé-
mu pedagogických pracovní-
ků. Od 1. září 2017 začne bě-
žet adaptační období pro začí-
nající učitele. Počítá se s  tím, 
že jejich uvádějící učitelé bu-
dou mít snížený úvazek a od-
měnu ve výši 3 000 Kč měsíč-
ně. Od 1.  září 2018 by měly 

být nastartovány specializační 
příplatky. Obecně platí, že ka-
riérní systém bude třístupňo-
vý a  bude se opírat o  specia-
lizační pozice v práci pedago-
ga. „Jestliže se podaří prosa-
dit zvyšování objemu finanč-
ních prostředků na vzdělávání 
ze státního rozpočtu, a  já vě-
řím, že se nám to podaří, pak 
se podaří i narovnání odměňo-
vání zaměstnanců škol,“ ujisti-
la Kateřina Valachová.

Ministryně školství by ráda 
vyřešila také odměny za tříd-
nictví, protože, jak ji upozornili 
odboráři, třídnictví je neuralgic-
ký bod především v základních 
školách. Chtěla by také dotáh-
nout problém úvazků ředitelů 
základních škol.

Učitelé, kteří jsou členy 
ČMOS pracovníků školství, 
ji upozornili na řadu problé-
mů, se kterými se ve školách 
a při výuce setkávají, ať už jde 
o právní ochranu učitelů, o pro-
blematiku přítomnosti na pra-
covišti, o bezpečnost dětí i za-
městnanců škol, o  návaznost 
předškolního vzdělávání na prv-
ní ročník, o neutěšené pracov-
ní podmínky vychovatelek škol-
ních družin či o povinný druhý 
cizí jazyk, který pro některé dě-
ti představuje neúměrnou zátěž 
a navíc zejména v menších ško-
lách chybí aprobovaní učitelé. 
Velkým tématem zůstává spo-
lečné vzdělávání dětí zejména 
v základních školách.

Karla TONDLOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Pomáháme děti nasměrovat k jejich budoucí profesi
Ne každé dítě může žít v harmonické, úplné rodi-
ně. Naopak, je velké množství těch, které toto štěstí 
nemají. Jejich domovem je dětský domov. Domov, 
který jim samozřejmě nemůže rodinu zcela nahra-
dit. Alespoň částečně se to pokouší změnit projekt 
Rozjedu to! Jakým způsobem, na to jsme se zepta-
li Terezie SVERDLINOVÉ, ředitelky Nadace Terezy 
Maxové.

Pro koho je přesně váš 
projekt určen a v čem kon-
krétně spočívá?

Projekt Rozjedu to! je ur-
čen dětem ve věku od 11 do 
15 let vyrůstajícím v dětských 
domovech. Společnou snahou 
nadace a partnera projektu je 
nabídnout kvalitní individuální 
a  dlouhodobou podporu za-
pojeným znevýhodněným dě-
tem. Aktuálně je do něj zapo-
jeno pět dětských domovů ze 
Středočeského a  Královéhra-
deckého kraje.

V  rámci projektu úzce spo-
lupracujeme s  pedagogicko-
-psychologickými poradna-
mi, které pomohou díky di-
agnostikám připravit indivi-
duální plány pro děti. Celoroč-
ně pak probíhá přímo v domo-
vech doučování, podporuje se 
motivace k  učení, zajišťuje se 
psycholog, je-li třeba. Součás-
tí projektu jsou i návštěvy reál-
ných pracovišť, kde se děti se-
znamují s nejrůznějšími profe-

semi a lépe si udělají předsta-
vu o svém budoucím povolání. 
Pro děti, které z projektu Roz-
jedu to! odrostou, je připra-
vena další možná podpora ve 
formě Vzdělávacího fondu, 
který i  nadále věnuje 
pozornost udrže-
ní jejich motiva-
ce a na míru ši-
té podpory pro 
úspěšné dokon-
čení učiliště či 
střední školy.

Jak se lze do 
projektu zapojit? Co 
je třeba pro to udělat?

Zažádat o podporu konkrét-
ních dětí mohou dětské domo-
vy Středočeského a  Králové-
hradeckého kraje. Stačí vyplnit 
a zaslat žádost, k níž se dolo-
ží nezbytné podklady v  rámci 
vypsaného grantového řízení. 
To však letos již proběhlo, dal-
ší nás čeká příští rok. Násled-
ně se sejde grantová komise, 
která žádosti důkladně prověří 

a dle finančních možností fon-
du dané žádosti podpoří. V le-
tošním roce bylo podpořeno 
60 studentů a učňů z celkové-
ho počtu 62 zaslaných žádos-
tí. Důležité pro udělení pod-
pory jsou smysluplnost vyna-
ložených peněz, motivace ža-
datele a doporučení dětského 
domova.

Můžete uvést nějaký po-
zitivní příklad dítěte, které 
bylo z fondu podpořeno?

Ráda uvedu jeden příklad za 
všechny, a to Patrika z DDŠ 

Býchory. Ten nyní stu-
duje obor infor-

mační technolo-
gie na SOŠ in-
formatiky a spo-
jů. Od dětství ho 
bavila počítačo-

vá grafika, hlav-
ně tvorba webových 

stránek a  elektrotech-
nika, a  po absolvování praxe 
v tiskárnách si uvědomil, že by 
si rád udělal i  maturitu. Měl 
však problém s matematikou, 
a tak požádal o podporu dou-
čování matematiky. Rádi jsme 
mu vyhověli, dětský domov na 
individuální doučování nemá 
prostředky.

Co je podle vás největším 
handicapem dětí z  dětské-
ho domova?

Každé dítě je originál, má 
jiné předpoklady, možnos-
ti, historii i  problémy, s  nimiž 
se musí po odloučení od ro-
diny vypořádat. V nadaci věří-
me, že jen dlouhodobá, indi-
viduální a na míru šitá pomoc 
může přinést žádoucí výsled-
ky. Proto iniciujeme a realizu-
jeme projekty, jako jsou Roz-
jedu to! či Vzdělávací fond, 
a  jsme vděční našim dárcům 
a partnerům za to, že se spolu 
s námi na nich podílejí.

Určitě byste uvítali po-
moc i od dalších firem. Jak 
by se mohly zapojit?

Variant pomoci je opravdu 
celá řada, záleží, co které fir-
mě dává smysl a jaké má mož-
nosti. Když to uvedu na příkla-
du projektu Rozjedu to!, tak 
zde firma projekt financuje. 
Jednou z  jejích strategií spo-
lečenské odpovědnosti je totiž 
pomáhat znevýhodněným dě-
tem. Do projektu se ale zapo-
jily i další firmy, třeba tím, že 
jejich zástupci pro děti zorga-
nizovali dny otevřených dveří, 
kdy je provedli po firmě, před-
stavili nejrůznější profese a vě-
novali jim svůj čas. Podle mě je 
důležité chtít a způsob pomo-
ci se pak najde.

Linda VOJANCOVÁ
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Pravidla pro přiznání cílové odměny
Vedle běžných odměn je údajně možno zaměst-
nancům přiznávat i cílové odměny. Je mezi tím ně-
jaký rozdíl?

Odměna a  cílová odměna 
jsou dvě různé složky platu 

se samostatnou právní úpravou 
v zákoníku práce, a  to v § 134 
a v § 134a.

V § 134 o odměně se stanoví: 
„Za úspěšné splnění mimořád-
ného nebo zvlášť významného 
pracovního úkolu může zaměst-
navatel poskytnout zaměstnanci 
odměnu.“

V § 134a je pak uvedeno: „Za 
splnění předem stanoveného 
mimořádně náročného úkolu, 
jehož příprava, postupné zajiš-
ťování a konečná realizace bude 
z  hlediska působnosti zaměst-
navatele zvlášť významná, mů-
že zaměstnavatel zaměstnanci, 
který se na jeho splnění bezpro-
středně nebo významně podí-

lí, poskytnout cílovou odměnu. 
Výši odměny oznámí zaměstna-
vatel společně s hodnotitelnými 
nebo měřitelnými ukazateli před 
započetím plnění úko-
lu. Cílová odměna 
přísluší zaměst-
nanci ve výši ur-
čené zaměst-
navatelem v  zá-
vislosti na plně-
ní ukazatelů, ne-
skončí-li jeho pra-
covní poměr před 
splněním stanoveného 
úkolu.“

Ustanovení §  134 zákoní-
ku práce umožňuje zaměstna-
vateli poskytovat odměny, a  to 
za úspěšné splnění mimořádné-
ho nebo zvlášť významného pra-

covního úkolu. Zaměstnavatel 
tedy tuto odměnu poskytnout 
může, ale nemusí. Pokud se 
tak rozhodne, potom může od-
měnu zaměstnanci poskytnout 
jen ze stanovených důvodů, od 
nichž se nemůže odchýlit. Spl-
nění zákonem daných podmí-

nek pro poskytnutí od-
měny posuzuje za-

městnavatel. Žád-
né další podmín-
ky ani výši od-
měny zákon ne-
stanoví a  po-
nechává je na 

zaměstnavateli.
V  případě cílo-

vé odměny (§ 134a) za-
městnavatel předem oznámí mi-
mořádný náročný úkol, který po-
kládá za zvlášť významný, a spo-
lu s  hodnotitelnými nebo měři-
telnými ukazateli oznámí i  výši 
odměny za splnění úkolu. Cílo-
vá odměna pak přísluší zaměst-
nanci v zaměstnavatelem určené 
výši v závislosti na plnění uvede-
ných ukazatelů. Cílová odměna 
přísluší zaměstnanci pouze v pří-
padě, že jeho pracovní poměr 
neskončí před splněním stano-
veného úkolu. Při splnění stano-
vených podmínek, to je při spl-
nění předem definovaných krité-
rií pro hodnocení úkolu, vznikne 
příslušným zaměstnancům prá-
vo na výplatu cílové odměny.

Vít BERKA

Nárok zaměstnance na poměrnou část dovolené
Jaký je nárok na dovolenou u zaměstnance, který 
pracoval od 4. ledna do konce července letošního 
roku?

V § 212 odst. 1 a 2 zákoníku 
práce se stanoví: „Zaměst-

nanci, který za nepřetržitého 
trvání pracovního poměru k té-
muž zaměstnavateli konal u ně-
ho práci alespoň 60 dnů v ka-
lendářním roce, přísluší dovo-
lená za kalendářní rok, popří-
padě její poměrná část, jestliže 
pracovní poměr netrval nepře-
tržitě po dobu celého kalendář-
ního roku. Za odpracovaný se 
považuje den, v němž zaměst-
nanec odpracoval převážnou 

část své směny; části směn od-
pracované v  různých dnech se 
nesčítají. Poměrná část dovole-
né činí za každý celý kalendářní 
měsíc nepřetržitého trvání té-
hož pracovního poměru jednu 
dvanáctinu dovolené za kalen-
dářní rok.“

Ve vašem případě vzniká ná-
rok na poměrnou část dovole-
né, protože pracovní poměr ne-
trval celý kalendářní rok. Poměr-
ná část dovolené činí jednu dva-
náctinu dovolené za kalendář-

ní rok za každý celý kalendářní 
měsíc nepřetržitého trvání téhož 
pracovního poměru. Kalendář-
ním měsícem se pro tento účel 
rozumí doba od prvního do po-
sledního dne konkrétního kalen-
dářního měsíce. Jestliže pracovní 
poměr po celý kalendářní měsíc 
netrvá, poměrná část dovolené 
za tento kalendářní měsíc nená-
leží. To je bohužel i případ uve-
dený v dotaze, kdy pracovní po-
měr vznikl až 4. 1. 2016, a tedy 
netrval celý kalendářní měsíc le-
den. Poměrná část dovolené pak 
činí šest dvanáctin.

Pro úplnost upozorňuji na 
právní výklad obsažený v  pu-

blikaci „Bělina,  M., Drápal,  L. 
a kol. Zákoník práce. Komentář. 
2. vydání“, kde se uvádí: „Usta-
novení § 212 odst. 2 však pat-
ří mezi ustanovení relativně ko-
gentní a  není proto vylouče-
no, aby při vzniku pracovní-
ho poměru až prvním pracov-
ním dnem v  kalendářním měsí-
ci, pokud zaměstnanec jinak od-
pracuje všechny pracovní směny 
v kalendářním měsíci, byla pod-
mínka trvání pracovního pomě-
ru po celý kalendářní měsíc pro 
účely vzniku práva na poměr-
nou část dovolené považována 
za splněnou.“

Vít BERKA

Pracovní 
pohotovost
Zákoník práce neře-
ší délku doby sjednané 
pracovní pohotovosti. Je 
možné pracovní poho-
tovost sjednat ve dnech 
pracovního klidu na ce-
lých 24 hodin?

Zákoník práce neumožňu-
je držet pracovní pohotovost 
na pracovišti a  nestanoví ani 
maximální počet hodin této 
pohotovosti. Protože pracov-
ní pohotovost je možné se za-
městnancem dohodnout pou-
ze nad rámec jeho rozvrhu 
pracovních směn, je možné ve 
dnech pracovního klidu se za-
městnancem dohodnout pra-
covní pohotovost na celých 
24 hodin. Protože s  pracovní 
pohotovostí jsou pro zaměst-
nance spojena určitá omeze-
ní (nemůže konzumovat alko-
hol, měl by se zdržovat tam, 
kde je schopen se v  co nej-
kratší době dostavit do za-
městnání, apod.), je vždy k vý-
konu pracovní pohotovosti 
třeba dohoda se zaměstnan-
cem. Zákoník práce sice ne-
stanoví povinnou písemnou 
formu dohody se zaměstnan-
cem, ale v souvislosti s proka-
zováním dohody je vhodné vy-
užít písemnou formu. Zaměst-
navatel může výkon pracov-
ní pohotovosti se zaměstnan-
cem sjednat v pracovní smlou-
vě nebo jiné smlouvě.

Vít BERKA
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Děti v Plavech zazářily jako skutečné cirkusové hvězdy
Základní školu Plavy ovládl cirkus – a  to doslova. 
Tato malá vesnická škola se rozhodla zapojit do 
projektu Cirkus Happy Kids, a jak se nakonec uká-
zalo, bylo to pro všechny obrovským přínosem.

Cirkusem jsme v  loňském 
roce žili už od září v rámci 

eTwinningového projektu Rač-
te vstoupit. Toto téma se dalo 
navíc velice jednoduše zařadit 
do výuky. Nešlo pouze o hodi-
ny tělesné výchovy, kde jsme 
trénovali svou zdatnost. V pří-
rodovědě a  prvouce jsme se 
učili o zvířatech, v češtině jsme 
se naučili psát správně spous-
tu slov, která souvisí s  cirku-
sem. Kreslili jsme obrázky, zpí-
vali písničky o cirkusu, hráli si 
na provazochodce i klauny.

Našli jsme sponzory
Stále jsme přemýšleli o tom, 

jak bychom se sami mohli 
aspoň na chvíli stát cirkusáky. 
A Cirkus Happy Kids nám tu-
to možnost nabídl. Nezastavi-
ly nás ani finance, které jsme 
museli sehnat. Potřebova-
li jsme najít sponzory. K  to-
mu jsme využili internetovou 
aktivitu Nakopni mě. Vytvoři-
li jsme krátké video s pozván-
kou na cirkusové představení, 
vymysleli dárky pro případné 
sponzory – vstupenky, hrníč-
ky, kalendáře, pexeso, obráz-
ky. Na dárcích se výtvarně po-
dílely naše děti. Odkaz na vi-
deo jsme rozeslali svým zná-
mým. Sponzoři měli možnost 

si na webové stránce dárky za-
koupit, a  tím přispět do naší 
veřejné sbírky. Celkem se po-
dařilo touto formou vybrat víc, 
než jsme čekali.

Příjezdu cirkusu už nic ne-
bránilo. Na stavbu cirkusové-
ho šapitó přišli pomoci rodi-
če. Mohli tak poznat lidi, kteří 
budou jejich děti učit a starat 
se o ně. Nejprve přiložili ruce 
k dílu tatínkové a hasiči, kte-
ří společně postavili konstruk-
ci stanu. Později bylo zapotře-
bí i ostatních, aby bylo vše při-
praveno na první trénink. Zá-
věrečný týden se nesl ve zna-
mení seznamování se s cirku-
sem. Zhlédli jsme dechberou-
cí představení budoucích tre-
nérů, profesionálních artistů, 
kteří projeli téměř celý svět. 
Poté se žáci rozdělili do sku-
pin podle disciplín, na které 
se předem přihlásili a  v  kte-
rých měli připravovat svá 
vystoupení.

Perný trénink
Zkoušelo se, kde se dalo – 

venku, ve třídách, v  tělocvič-
ně, v  místní sokolovně. Žáky, 
ale i  dospělé cirkusová škola 
nadchla. Děti trénovaly usilov-
ně, se vší vážností a  se zápa-
lem. Už druhý den klauni do-

stali pestrobarevné kostýmy. 
Fakíři čím dál tím nebojácněji, 
ale přesto s  respektem, cvičili 
své kousky se sklem a hřebíky 
a těšili se na středu, až vyzkou-
ší cviky s opravdovým ohněm. 
Akrobaté se učili dvě nová čís-
la a  spolu s  provazochodci 
a  akrobatkami na hrazdě tré-
novali hlavně nástupy a  cho-
reografii. Kouzelníci pilova-
li svá kouzla, nechyběl ani ná-
cvik černého divadla.

Jeden za všechny a  všich-
ni za jednoho, to byla jedna 
z nejdůležitějších myšlenek ce-
lého projektu. Děti se učily in-
tenzivně pracovat, na vlastní 
kůži zažít pocit zodpovědnos-
ti za celou skupinu a podporo-
vat své spolužáky při tréninku. 
Větší děti akceptovaly men-
ší spolužáky, mladší respekto-
vali starší a  naopak. Nezávis-
le na věku, tělesných i dušev-
ních schopnostech děti vytvo-
řily tým, ve kterém se učily vzá-
jemné důvěře a týmové práci.

Cirkusová premiéra
Třetí den cirkusových tré-

ninků malí umělci již všechno 
zvládli. Brzy ráno jsme se všich-
ni sešli v šapitó a vyzkoušeli svá 
čísla přímo v prostoru manéže.

Ve čtvrtek odpoledne už 
všechny čekala opravdová cir-
kusová premiéra. Stát upro-
střed manéže a  předvést svůj 
um vyžaduje notnou dávku 
odvahy i překonání trémy. Dě-

ti zazářily jako skutečné cirku-
sové hvězdy.

Krásný týden plný cirkuso-
vé atmosféry je za námi. Děti 
mohly zažít na vlastní kůži cir-
kusové prostředí, otestovat si 
své hranice, zjistit své možnos-
ti. Všichni žáci měli opravdo-
vou odvahu pustit se i do sku-
tečně těžkých úkolů. V  mno-
hých případech se dokonce 
podařilo odhalit skryté talen-
ty. Reakce plného šapitó dá-
vala jasně najevo, že společ-
ně vytvořili něco skutečně je-
dinečného. Rodiče mohli být 
právem na své děti hrdí.

Pochvala pro obec
Všichni si moc dobře uvědo-

mujeme, že bez sponzorů, ale 
hlavně bez obce a bez dlouho-
době dobrých vztahů, které se 
budují léta, by to nešlo. Bylo 
potřeba vytvořit technické zá-
zemí pro cirkus a to je možné 
jen za dobré součinnosti s ob-
cí a místními firmami.

Všechny zúčastněné týden 
s  cirkusem nesmírně obohatil 
a my už teď uvažujeme o tom, 
že bychom Cirkus Happy Kids 
znovu zopakovali.

Alena TUČÍMOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
Jana Kneřová

Základní škola, Plavy 65

Tel.: 734 255 121

jana.knerova@zsplavy.cz
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Volno k vyhledání nového zaměstnání
Při skončení pracovního poměru má zaměstnanec 
nárok na pracovní volno k  vyhledání nového za-
městnání. Jde v tomto případě o placené, nebo ne-
placené volno?

Poskytování pracovního 
volna k  vyhledání nové-

ho zaměstnání upravuje bod 
11 přílohy k  nařízení vlády 
č.  590/2006 Sb., kterým se 
stanoví okruh a  rozsah jiných 
důležitých osobních překážek 
v práci, kde se stanoví:

„Pracovní volno bez náhrady 
mzdy nebo platu před skonče-
ním pracovního poměru se 
poskytne na nezbytně nutnou 
dobu, nejvýše na jeden půl-
den v týdnu, po dobu odpoví-

dající výpovědní době v délce 
dvou měsíců. Ve stejném roz-
sahu se poskytne pracovní vol-
no s  náhradou mzdy nebo 
platu před skončením 
pracovního pomě-
ru výpově-
dí da-

nou zaměstnavatelem z důvo-
dů uvedených v § 52 písm. a) 

až e) zákoníku 
práce nebo do-
hodou z  týchž 
důvodů. Pra-

covní volno je 
možné 

se souhlasem zaměstnavatele 
slučovat.“

Obecně tedy platí, že výše 
uvedené pracovní volno je bez 
náhrady mzdy nebo platu (tzv. 
neplacené). Pouze ve stano-
vených případech se poskytu-
je pracovní volno s  náhradou 
mzdy nebo platu (placené). 
Jde o  případ výpovědi dané 
zaměstnavatelem, a  to pou-
ze z důvodů uvedených v § 52 
písm. a) až e) zákoníku práce.

Počet žáků ve skupině
Podle jakých pravidel se určuje počet žáků ve skupi-
ně na jednoho učitele odborného výcviku?

V  §  2 odst.  6 vyhlášky 
č.  13/2005 Sb., o  střed-

ním vzdělávání a  vzdělává-
ní v konzervatoři, je uvedeno, 
že nejvyšší počet žáků ve sku-
pině na  jednoho učitele od-
borného výcviku je stanoven 
zvláštním právním předpisem. 
Výuka se organizuje tak, aby 
vznikl co nejmenší počet sku-
pin při  dodržení zásad stano-
vených v  odstavci 5, přičemž 

je možné využívat i  spojování 
výuky pro žáky více tříd, popří-
padě ročníků.

Vyhláškou zmíněným zvlášt-
ním právním předpisem je na-
řízení vlády č.  211/2010 Sb., 
o  soustavě oborů vzdělání 
v základním, středním a vyšším 
odborném vzdělávání. Tento 
předpis v  příloze č.  1 stanoví 
nejvyšší počet žáků ve skupině 
pro jednotlivé obory vzdělání.

oměru má zaměstnanec
k  vyhledání nového za-

padě o placené, nebo ne-

dající výpovědní době v délce
dvou měsíců. Ve stejném roz-
sahu se poskytne pracovní vol-
no s  náhradou mzdy nebo 
platu před skončením 
pracovního pomě-
ru výpově-
dí da-

nou zaměstnavatelem z důvo-
dů uvedených v § 52 písm. a) 

až e) zákoníku 
práce nebo do-
hodou z  týchž
důvodů. Pra-

covní volno je 
možné

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Odstupné pro důchodce
Máme uzavřenou smlouvu s důchodcem. Pokud 
mu bude dána výpověď pro nadbytečnost, má ná-
rok na odstupné?

Pro zaměstnance – starob-
ního důchodce, který je za-
městnán v pracovním poměru 
na dobu neurčitou, platí pro 
skončení pracovního pomě-
ru stejná pravidla jako pro ji-
né zaměstnance. Zaměstna-
vatel může ukončit pracovní 
poměr takového zaměstnan-
ce pouze z důvodů uvedených 

v § 52 zákoníku práce. Pokud 
dojde k rozvázání pracovního 
poměru z takzvaných organi-
začních důvodů podle §  52 
písm. a) až c) nebo dohodou 
z  týchž důvodů, náleží tako-
vému zaměstnanci rovněž od-
stupné. Odstupné se posky-
tuje za podmínek uvedených 
v § 67 zákoníku práce.

Září budiž pochváleno
Nejen češtináři si jistě po-

všimli, že titulek je volnou 
parafrází na známou větu ze 
Šrámkovy hry Léto. Ale pro-
tože býváme často nabádá-
ni, že bychom neměli být pří-
liš zahleděni do minulosti, ale 
směřovat svůj pohled i zájem 
spíše k zatím ještě neznámým 
(a proto i  vytouženě zářným) 
zítřkům, došlo k prosté zámě-
ně léta za září. Čistě meteoro-
logicky vzato zůstává ale i ješ-
tě výrazně větší část září stá-
le létem.

Léto tedy ještě nekončí, 
prázdniny už ale skončily. 
A  nebyly to obvyklé prázd-

niny. Asi bychom v  posled-
ních letech jen velmi obtížně 
hledali jiné měsíce prázd-
nin, v  nichž by se 
tak často mlu-
vilo o  školství. 
Šlo především 
o  platy uči-
telů a  připra-
vované změ-
ny ve financo-
vání regionál-
ního školství. Zá-
ří je tedy prvním měsí-
cem, v němž učitelé pozna-
jí, k jakým výsledkům dlouhé 
diskuze, argumentace mi-
nistryně školství i  školských 

odborů dospěly. Konkrét-
ně uvidí, jestli zvýšení jejich 

platu o  slibovaný počet 
procent se opravdu 

uskuteční, anebo 
zda – jak by-
lo v  minulos-
ti obvyklé – 
si podle svých 
výplatních pá-

sek spočíta-
jí, že část slibo-

vaných procent se 
někam zatoulala.

Hodně slov padalo i o tom, 
že by – konečně! – měl být 
zajištěn i do budoucnosti pro 
školství takový přísun peněz, 

aby se nejen platy vysokoškol-
sky vzdělaných učitelů přibli-
žovaly průměrnému platu vy-
sokoškoláků v zemi, ale ukon-
čilo se i dlouhodobě přetrvá-
vající podfinancování celé-
ho rezortu. Argumentace, že 
pouze těmito opatřeními by 
se školství mohlo opětovně 
stát perspektivním a vyhledá-
vaným zaměstnáním pro čers-
tvé absolventy pedagogických 
i dalších fakult, je jistě správ-
ná. Od správné argumenta-
ce k  reálným krokům nebývá 
ale cesta ani jednoduchá, ani 
přímočará.

František MORKES
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Bábovky
RADKA TŘEŠTÍKOVÁ

Dvanáct žen, dvanáct 
osudů propojených v  jed-
nom románu. Napadlo vás 
někdy, co řeší milenka že-
natého muže a  jaká je ve 
skutečnosti ta příšerná 
manželka, o které on jí vy-
práví? Nebo proč má její 
sestra tak špatný vztah se 
svou dcerou? Jak se cítí 
patnáctiletá holka, na kte-
rou si rodiče nikdy neudě-
lají čas? A kam se vlastně 
poděly ty peníze? Kdo je 
vzal, kdo je utratil, kdo je 
našel, kdo je bude muset 
vrátit? Nechte se strhnout 
upřímnou zpovědí hlav-
ních hrdinek, kterým ne-
chybí ironie, humor, bo-
lest ani láska. Knihu vy-
dalo nakladatelství Motto.

Znáte je?

Zazpívali jsme seniorům v Pontisu
Spolupráce mezi Mateřskou 

školou Sluníčko Šumperk 
a  domovem pro seniory Pon-
tis trvá již tři roky. Na společná 
setkání se těší jak děti z pěvec-
kého sboru Sluníčko, tak i se-
nioři. Pravidelně – dvakrát roč-
ně – zavítá sbor Sluníčko me-
zi seniory do Pontisu, kde jim 
zpestří dopoledne svým vy-

stoupením pod vedením od-
borného vedení pedagogů, 
a to učitelek Pavly Šalamouno-
vé a Veroniky Schusterové.

A třebaže naše děti zazpíva-
ly seniorům v  závěru minulého 
školního roku, přesto se chceme 
o naše zážitky podělit s ostatními.

Opět jsme zavítali na známá 
místa – do Pontisu, kde na děti 

již netrpělivě čekali dědečkové 
a babičky. Po slavnostním při-
vítání následovalo pestré pás-
mo písní s hudebním doprovo-
dem proložené recitací básní. 
A že se vystoupení všem líbilo, 
bylo poznat nejen podle po-
tlesku, ale i podle nepopsatel-
né radosti v očích seniorů i za-
městnanců. Jako poděkování 

bylo pro děti i pro paní učitelky 
připraveno pohoštění ve for-
mě bohaté nabídky „dobrot“ 
a pití. Pak se už společně dis-
kutovalo, zpívalo a vyprávělo.

Takováto setkání jsou pří-
nosná a užitečná nejen pro se-
niory, ale také pro děti. Právě 
ty si tak vytváří kladný vztah 
a úctu ke stáří. Jarmila PÁLOVÁ

Pětka nabízí nejen vzdělávání, ale i sport
Základní škola Kladno, Mos-

kevská 2929, kterou míst-
ní znají pod názvem „Pět-
ka“, poskytuje kromě základ-
ního vzdělávání také vzdělá-
vání v  oblasti hudby a  spor-
tu. Kmenovým sportem je at-
letická průprava žáků, přičemž 
jsme základnou pro další spor-
ty, jako například basketbal 
a aerobic. Proto můžeme hrdě 
konstatovat, že jsme v závěru 

uplynulého školního roku zís-
kali 1. místo ve  sportovní lize 
základních škol v kladenském 
okrese, 1. místo v atletické li-
ze a  v  celorepublikové soutě-
ži Pohár rozhlasu naše žákyně 
získaly 5. a 6. místo.

Také naše sbory jsou prosla-
vené. Již oslavily 22. výročí své-
ho založení, přičemž flétnový 
soubor je svým rozsahem i re-
pertoárem jediný v celé České 

republice. Zapojit se u nás mů-
že každý, od nadšenců-začá-
tečníků, kterým nabízíme ryt-
mickou a  hlasovou průpravu, 
až po zapojení do sborů. Na-
víc se již šestým rokem podílí-
me na spolupráci s dalšími ev-
ropskými školami a naše pro-
jekty byly oceněny cenou kva-
lity. Aby byla naše škola stále 
vyhledávaná a  atraktivní pro 
naše zahraniční partnery, pod-
porujeme jazykové vzdělávání 
našich učitelů. Jedná se o dru-
hý ucelený projekt tohoto ty-
pu financovaný z  programu 
EU Erasmus+ na období zá-
ří 2016 – srpen 2018. V rámci 
projektu vysíláme učitele těles-
né výchovy do Spojeného krá-
lovství Velké Británie a  Sever-
ního Irska a vedoucího flétno-
vého sboru do Německa.

Jsme školou, která podporu-
je kreativitu. Proto vysíláme do 
„světa“ i  vyučující cizích jazy-
ků, a přispíváme tak ke zlepše-
ní jejich profesionálních kompe-
tencí. Lenka KUČEROVÁ

Letošní Ekofilm naučí školáky šetřit vodou
České i  zahraniční filmy 

s  environmentální tema-
tikou, koncerty, přednášky, 
workshopy, besedy s  tvůrci 
i odborníky a v neposlední řadě 
i  speciální pořady pro školy – 
to vše bude součástí letošního 
42. mezinárodního festivalu fil-

mů Ekofilm, který se letos ode-
hraje v polovině října v Brně.

Letošním tématem festivalu 
je aktuální problém trápící lid-
stvo napříč kontinenty – voda 
a  sucho. Jak můžeme vodou 
lépe šetřit? Jak využívat vodu 
dešťovou? Jak vodu co nejlépe 

zadržovat v krajině i ve městě? 
To vše jsou otázky, kterým se 
budou věnovat nejenom sou-
těžní i  nesoutěžní filmy festi-
valu, ale i doprovodné pořady. 
A mezi nimi i ty, které jsou ur-
čené pro školy.

Martin GILLÁR

Pražský studentský summit – krok k budoucnosti
Pražský studentský sum-

mit spustil přijímací řízení 
do svého 22. ročníku. Do pro-
jektu se mohou hlásit studenti 
středních a vysokých škol, kte-

ří chtějí získat zkušenosti nejen 
ze sv ěta diplomacie. Studenti 
mají příležitost  simulovat jed-
nání čtyř mezinárodních orga-
nizací – OSN,  NATO, Evropské 

unie a  nově také Organizace 
pro bezpečnost a  spolupráci 
v Evropě.

Přijímací řízení pro Model 
OSN bude ukončeno 30. září, 

do modelů NATO a EU je mož-
né zasílat přihlášky do 14. říj-
na. Více informací získáte na 
www.studentsummit.cz

Iva GEJDOŠOVÁ
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Inkluzívní vzdělávání z krajské perspektivy
V přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a pře-
devším ke způsobu financování jejich integrace do běžných škol 
vykazují jednotlivé kraje České republiky podstatné rozdíly.

Prokázala to odborná studie Nadace 
Open Society Fund Praha, která analy-

zuje vývoj a veřejnou politiku týkající se in-
kluzívního vzdělávání ve 14 krajích repub-
liky v období mezi lety 2012 a 2016. Jsou 
prezentovány současné statistické tren-
dy související se vzděláváním žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami formou 
srovnání mezi jednotlivými kraji, například 

v oblasti proměny počtu a  skladby žáků, 
pedagogů a  asistentů pedagoga; finan-
cování inkluzívního vzdělávání z regionál-
ního rozpočtu (příplatky k  normativu na 
žáka, asistenti pedagoga, kompenzační 
pomůcky); rozložení asistentů pedagoga 
v kraji a nabídky jejich dalšího vzdělávání.

Regionální systém podpory inkluzívního 
vzdělávání vykazuje ve sledovaném obdo-

bí vysokou míru autonomie a decentrali-
zace. Tento fakt vede k  význačným roz-
dílům mezi kraji v oblasti podpory, finan-
cování a realizace inkluzívního vzdělávání.

Nejvíce integrovaných dětí je v Králové-
hradeckém kraji (12,2 procenta), naopak 
nejméně je jich v  Jihočeském kraji (4,8 
procenta). Rozdíl je tedy více než dvojná-
sobný. Demografické rozložení žáků se 
SVP v populaci by přitom mělo být rovno-
měrné. Tato disproporce však do značné 
míry vymizí, vyčleníme-li ze statistiky žáky 
s poruchami učení a chování.

Způsob, jakým kraje primárně ovlivňují 
oblast inkluzívního vzdělávání, je poskyto-
vání finančních prostředků. Některé kraje 
zakládají svou podporu pro žáky se SVP 
na relativně vysokém příplatku k norma-
tivu, kdežto jiné kraje výrazně podporu-
jí platy asistentů pedagoga. Již méně kra-
jů financuje z krajské rezervy rovněž kom-
penzační pomůcky pro žáky. Specifickým 
tématem jsou bezbariérové přístupy do 
škol, které jsou rovněž důležitou podmín-
kou pro úspěšnou integraci žáků. Většina 
krajů nemá informace o počtu bezbarié-
rových přístupů a o školách, kde je třeba 
provést tuto investici.

Politika jednotlivých krajských zastupi-
telstev má zásadní vliv na to, jak je v kra-
ji vedena inkluze, a začíná to už tím, jak 
kraje stanovují kritéria pro žáky, kteří 
jsou do inkluzívních opatření zahrnová-
ni. Nezanedbatelný význam má také so-
ciální struktura obyvatelstva. V regionech, 
kde je vysoký podíl romského etnika, te-
dy v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, 
je klíčovou otázkou integrace těchto dětí.

V  jednotlivých krajích se liší metodiky 
přiznávání příplatků k  normativům, ně-
které je stanovují v  procentech ke kraj-
skému normativu. Někde jsou příplatky 
k normativům vysoké, například v Králo-
véhradeckém kraji, ale kraje, které ma-
jí vysoké příplatky k normativům, už ne-
přispívají školám na asistenty pedago-
ga, předpokládají, že si školy uhradí asi-
stenty z příplatku k normativu. To je prá-
vě důvod, proč jsou kraje mezi sebou těž-
ko porovnatelné.

Také dostupnost asistentů pedagoga je 
velmi rozdílná. Jihočeský kraj má 36 asis-
tentů na 100 dětí se SVP, Zlínský kraj 39, 
zatímco Liberecký nebo Pardubický kraj 
jich mají 19. Přitom jsou data za asisten-
ty souhrnná za všechny stupně škol, tedy 
mateřské, základní i střední, a nikdo, zřej-
mě ani ministerstvo školství, nedisponuje 
údaji za jednotlivé stupně škol.

Zdroj: Nadace Open Society Fund Praha

Tabulka č. 1: Celkový počet žáků a počet žáků se SVP (v základních školách)

Kraj
Celkový počet žáků Počet žáků se SVP

Podíl žáků se SVP na celkovém 
počtu vzdělávaných žáků (%)

2 012 2 015
Rozdíl 

(%)
2 012 2 015

Rozdíl  
(%)

2012 2015

Královéhradecký 44 065 47 126 6,90 6 004 5 761 -4,00 13,60 12,20
Ústecký 69 095 73 600 6,50 8 201 8 247 0,60 11,90 11,20
Karlovarský 23 065 24 359 5,60 2 089 2 675 28,10 9,10 11,00
Moravskoslezský 97 120 101 518 4,50 9 785 11 012 12,50 10,10 10,80
Hl. m. Praha 79 310 93 298 17,60 7 549 8 713 15,40 9,50 9,30
Plzeňský 43 369 47 924 10,50 4 470 4 407 -1,40 10,30 9,20
Vysočina 41 167 43 109 4,70 3 223 3 915 21,50 7,80 9,10
Olomoucký 49 257 52 899 7,40 4 459 4 781 7,20 9,10 9,00
Liberecký 35 628 38 826 9,00 3 075 3 454 12,30 8,60 8,90
Středočeský 100 349 115 005 14,60 8 019 9 661 20,50 8,00 8,40
Pardubický 41 505 44 013 6,00 3 546 3 669 3,50 8,50 8,30
Jihomoravský 87 444 95 654 9,40 5 933 6 542 10,30 6,80 6,80
Zlínský 46 183 48 866 5,80 3 469 3 284 -5,30 7,50 6,70
Jihočeský 50 393 54 054 7,30 2 288 2 596 13,50 4,50 4,80
Česká republika 807 950 880 251 8,90 72 110 78 717 9,20 8,90 8,90
Zdroj: MŠMT

Tabulka č. 3: Finance na asistenty pedagoga z krajského rozpočtu (v tisících Kč)

Kraj 2013 2014 2015 2016
Hl. m. Praha 86 589 110 779 134 581 104 866 †
Jihočeský 22 221 25 366 29 177 33 438
Jihomoravský 50 274 59 818 74 057 111 820
Karlovarský 27 074 26 300 26 818 30 150 *
Královéhradecký 10 000 * 11 030 10 570 13 200
Liberecký n/a n/a n/a n/a
Moravskoslezský 89 020 104 798 106 739 165 666
Olomoucký 45 069 56 112 67 840 93 297
Pardubický n/a n/a n/a n/a
Plzeňský 44 306 50 547 61 322 43 431 **
Středočeský 51 065 61 089 80 548 127 298 *
Ústecký 22 729 24 214 25 484 22 636
Vysočina 22 744 23 045 32 265 18 010 ‡
Zlínský 30 800 29 528 35 505 58 000
* odhad; ** stav k 31. 5. 2016; † stav k 31. 08. 2016; ‡ 1. pololetí 
Zdroj: Data pocházejí z dotazníkového šetření realizovaného se zástupci krajů v dubnu až červnu 2016

Tabulka č. 2: Příplatek k normativu na postižení (v korunách nebo v podobě násobku 
příslušné základní částky) – na jednoho žáka s lehkým mentálním postižením, individuálně 
integrovaného v běžné základní škole, 1. stupeň ZŠ

Kraj 2013 2014 2015 2016
Hl. m. Praha 8 149 Kč 70,00% 70,00% 70,00%
Jihočeský 9 000 Kč 9 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
Jihomoravský 13 110 Kč 13 221 Kč 17 214 Kč 18 268 Kč
Karlovarský 50,00% 90,00% 90,00% 90,00%
Královéhradecký 8 098 Kč 16 359 Kč 16 356 Kč 51 000 Kč
Liberecký 36,50% 36,50% 36,50% 36,50%
Moravskoslezský 50,00% 80,00% 80,00% 80,00%
Olomoucký 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč
Pardubický 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%
Plzeňský 65,00% 65,00% 65,00% 75,00%
Středočeský 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%
Ústecký 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%
Vysočina 21 221 Kč 21 221 Kč 21 221 Kč 21 221 Kč
Zlínský - 95,00% 95,00% 95,00%
Zdroj: Data pocházejí z dotazníkového šetření realizovaného se zástupci krajů v dubnu až červnu 2016 
a ze soustavy krajských normativů
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Zdravá 5 odměňuje školy za aktivitu
Zdravá 5, ojedinělý vzdělávací projekt Nadačního fondu Albert, připravila 
v tomto školním roce pro děti z mateřských i základních škol několik novinek. 
Především motivuje školy i samotné žáky k větší aktivitě při zlepšování stra-
vovacích návyků a  získávání vědomostí i  praktických zkušeností s  přípravou 
správných svačin a drobných pokrmů. O novinkách Zdravé 5 nás informovala 
manažerka programu Eva Nepokojová.

Co nového jste pro ten-
to školní rok ve Zdravé 5 
připravili?

Po několikaletých zkuše-
nostech s působením na ško-
lách jsme se rozhodli věnovat 
více pozornosti a  péče ško-
lám, které jsou v oblasti správ-
ného stravování samy aktivní. 
Nejenže se zapojují do našich 
výukových a  zábavně-vzdělá-
vacích programů, ale samy vy-
mýšlí další. My jim letos prů-
běžně budeme nabízet mož-
nost využít například náš vě-
domostní kvíz pro žáky, svači-
novou hlídku, zábavné nákupy 
přímo v prodejnách nebo ku-
chařskou soutěž Coolina-
ření s  Albertem s  charitativ-
ním podtextem. Za zapojení se 
získá škola body, a tím i různé 
stupně odměn od Zdravé 5. 

Všechny novinky budeme po-
stupně zveřejňovat na našich 
webových stránkách.

Jakým tématům se při 
hodinách ve škole budete 
letos věnovat?

V  rámci tří výukových pro-

gramů si děti úměrně věku 
budou zábavnou formou pro-
cvičovat, jak správně sestavit 
nutričně vyváže ný pokrm, ze-
jména svačinu, a  také jak in-
gredience na ni správně na-
koupit. Nově si také děti osvojí 

vliv jednotlivých potravin na 
správné fungování těla a jeho 
jednotlivých částí. Leitmoti-
vem našeho snažení zůstává, 
že jídlo připravené z  kvalit-
ních čerstvých surovin je lepší 
než polotovar a že již drobnou 
změnou návyků můžeme na-
šemu tělu a  nakonec i  peně-
žence velmi prospět.

Výukové programy nabízí 
Nadační fond Albert zdarma 
a  předobjednat si je můžete 
na www.zdrava5.cz.

Objednávejte zdarma na 
www.zdrava5.cz

SE ZDRAVOU 5 SE UČÍM HRAVĚ, 
JAK JÍST ZDRAVĚ!

Také v letošním školním roce 
navštěvujeme s našimi výukovými 

programy děti z MŠ a ZŠ  
v celé České republice.

Ty nejaktivnější školy odměníme.
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