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„Když spolupracuje láska s talentem, čekej mistrovské dílo.“   John Ruskin

Charta učitele je i po padesáti letech živá a inspirativní
Mimořádná mezivládní konference o  postavení 
učitelů, která se uskutečnila na podzim roku 1966 
v Paříži, přijala významný mezinárodní dokument 
– Doporučení týkající se postavení učitele. Na jeho 
počest slavíme 5. říjen jako Světový den učitelů.

K tomuto Doporučení, zná-
mému jako Charta učitele, 

přistoupila i naše země. Mohlo 
by se zdát, že se už dávno pře-
žila a že ve vzdělávání 21. sto-
letí nemá místo. To však mo-
hou tvrdit jen ti, co její obsah 
neznají. „Mezi různými fak-
tory, které ovlivňují postave-
ní učitelů,“ uvádí se v Chartě, 
„by se měla věnovat zvláštní 
pozornost jejich platům, pro-
tože v  současných podmín-
kách ve světě závisí faktory ja-
ko postavení učitelů ve spo-
lečnosti a  úcta k  jejich povo-
lání do značné míry, podob-

ně jako u  jiných povolání, na 
ekonomické pozici, v které se 
nacházejí.“

Podle padesát let 
starého Dopo-
ručení by pla-
ty učitelů mě-
ly odrážet vý-
znam peda-
gogické práce 
a  s  tím souvise-
jící význam učitelů 
ve společnosti a mě-
ly by být porovnatelné s pla-
ty v jiných povoláních vyžadují-
cích podobnou kvalifikaci.

Velký důraz klade Charta 

na spolupráci vládních politi-
ků s  učitelskými organizace-
mi. „Platy učitelů by se mě-
ly stanovit v  souladu s  plat-
nou stupnicí vypracovanou po 
dohodě s  učitelskými organi-
zacemi.“ Českomoravský od-
borový svaz pracovníků škol-

ství na podporu opráv-
něných požadavků 

nejen učitelů, ale 
všech zaměst-
nanců regio-
nálního škol-
ství zorganizo-
val v  posled-

ních letech řadu 
petičních akcí, de-

monstrací i  výstraž-
ných stávek, aby upozornil na 
kritickou situaci v odměňování 
pracovníků škol a přiměl poli-
tiky ke zlepšení jejich situace.

Minulý pátek se v  Praze 
u  příležitosti 50. výročí Char-
ty učitele uskutečnila meziná-
rodní konference, kterou při-
pravily právě školské odbo-
ry. Záštitu nad ní převzala mi-
nistryně školství Kateřina Va-
lachová, která na konferenci 
také vystoupila. „Hlásíme se 
k závěrům pařížské konferen-
ce z  roku 1966,“ uvedl Fran-
tišek Dobšík, předseda odbo-
rového svazu pracovníků škol-
ství, „hlásíme se ke všem kro-
kům, které pomohou zlepšit 
pracovní a  platové podmínky 
všech zaměstnanců škol tak, 
aby se učitelská profese stala 
atraktivním povoláním.“

V  tomto čísle přinášíme 
podrobné zpravodajství z této 
mimořádné akce.

Karla TONDLOVÁ
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V tomto čísle najdete

3. října
V Českých Budějovicích 
a v Táboře budou členové od-
borových svazů nabízet zá-
jemcům informace o kolektiv-
ním vyjednávání a o možnos-
ti, jak založit odbory.

5. října
V roce 1994 vyhlásilo 
UNESCO tento den Světo-
vým dnem učitelů, proto se 
zahajuje i anketa o nejoblí-
benějšího učitele Zlatý Ámos.

7. října
Mezinárodní odborová 
konfederace vyhlásila tento 
den Světovým dnem za 
důstojnou práci. Odbory na 
všech kontinentech budou 
organizovat nejrůznější akti-
vity proti špatným pracov-
ním podmínkám, za odbo-
rová a zaměstnanecká 
práva.

Krátce
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Podpora jazyků
Národní institut pro další 
vzdělávání ve spolupráci 
s ministerstvem školství, 
Evropskou komisí 
a zahraničními kulturními 
instituty pořádá ve dnech 
6. a 7. října 2016 na 
půdě MŠMT již V. ročník 
mezinárodní konference 
k podpoře vícejazyčnosti ve 
školách. mšmt

Deskové hry
České školy stále častěji 
využívají ve výuce deskové 
hry. Ministerstvo školství 
to podporuje, oficiálně 
ale žádné vhodné hry 
nedoporučuje. O jejich 
používání rozhodují 
konkrétní učitelé či ředitelé. 
Školy také mohou zřizovat 
podporované kluby logiky 
a deskových her. čtk

Test IT Fitness
V rámci kampaně eSkills 
for Jobs 2015–2016 Dům 
zahraniční spolupráce 
opět nabízí všem školám 
možnost prověřit si 
počítačové dovednosti 

prostřednictvím testu IT 
Fitness. Testování probíhá 
pod záštitou ministerstva 
školství do 30. listopadu 
2016. Každý účastník 
obdrží po absolvování 
testu certifikát se svou 
úspěšností. jn

Řečnická soutěž
Pražské mezinárodní finále 
středoškolské rétorické 
soutěže v němčině vyhrál 
Khoi Nguyen z České 
republiky. Druhá skončila 
Eglė Karpauskaitė 
z Litvy. Finalisté z deseti 
zemí střední a východní 
Evropy se snažili porotu 
přesvědčit o svém 
stanovisku k vyloučení 
sportovců z mezinárodních 
soutěží, pokud se v jejich 
zemi prokáže státem 
organizovaný 
doping.               čtk

Zápisník

ř d i í IT

„To teda nechápu. Inspekce mi vyčítá, že při vyučování používám zastaralé metody. Vždyť „To teda nechápu. Inspekce mi vyčítá, že při vyučování používám zastaralé metody. Vždyť 
před čtyřiceti lety mě za ně chválili!“před čtyřiceti lety mě za ně chválili!“
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Půjčování koloběžek zdarma
Studenti Západočeské uni-

verzity v  Plzni se mohou 
přepravovat do hlavního kam-
pusu na půjčených koloběž-
kách. Škola, nadšenci ze spol-
ku K  světu a  výrobce kolo-
běžek Kostka zavedli sdílení 
těchto dopravních prostředků. 
Organizátoři projektu tvrdí, že 
jde o  první samoobslužnou 
půjčovna koloběžek na světě.

Stojanů projektu Scoobike.
cz je zatím deset před Strojní 
fakultou ZČU a  stejný počet 

na konečné tramvaje číslo 4 
na Borech, do konce listopadu 
přibude dalších sedm a  sedm 
před Fakultou designu a umě-
ní, respektive konečnou tram-
vaje. K  dispozici tak bude už 
17 koloběžek. Příští rok chtě-
jí organizátoři projektu, který 
připravovali téměř pět let, za-
čít půjčovat zhruba 25 kolobě-
žek lidem v centru Plzně. Stu-
denti si mohou koloběžky půj-
čovat na 20 až 30 minut, což 
podle organizátorů stačí na 

překonání až tříkilometrové 
trasy z konečné do kampusu.

„Ze strany ZČU je to dar stu-
dentům na začátek nového 
semestru, kdy slavíme 25. na-
rozeniny,“ řekla mluvčí školy 
Kateřina Modrá. O víkendech 
si může koloběžky půjčovat 
veřejnost, a to až na dvě hodi-
ny. Služba je také zdarma, sta-
čí, aby zájemci měli Plzeňskou 
kartu na městskou hromad-
nou dopravu a další služby.

čtk

Šikana ve škole bývá slovní
V letech 2012 až 2015 ře-

šila případ šikany téměř 
polovina základních a 60 pro-
cent středních škol. Zjistila to 
Česká školní inspekce, pro 
kterou elektronické dotazní-
ky vyplňovaly všechny základ-
ní a střední školy v republice. 
Nejčastěji měla šikana podo-
bu slovních útoků. Elektro-
nický dotazník školy vyplňo-
valy letos v březnu a dubnu. 
Inspekce zjišťovala situaci za 
tři poslední úplné školní roky. 
V tomto období zasáhla šika-
na větší podíl středních škol, 
byly ale u nich nižší průměrné 
počty případů než u  základ-
ních škol, uvedla inspekce.

Podíl základních škol, které 
v daném školním roce šikanu 
řešily, se zvyšuje. Zatímco ve 

školním roce 2013/2014 jich 
byla necelá třetina, v posled-
ním sledovaném školním ro-
ce to byly zhruba dvě pětiny. 
U středních škol se v posled-
ních dvou sledovaných letech 
pohyboval shodně zhruba 
na 32 procentech. Na obou 
typech škol jsou nejčastější 
urážky, nadávky, ponižování 
a  jiné slovní útoky. Následu-
je kyberšikana, fyzické nási-
lí je výrazně častější v základ-
ních školách, kde k němu sa-
há téměř polovina šikanují-
cích. Na středních školách je 
fyzicky agresivních necelá pě-
tina útočníků.

Inspekce ocenila, že většina 
škol dobře pracuje se vztahy 
v třídních kolektivech. Strate-
gie, které školy pro řešení ši-

kany používají, bývají podle 
inspekce účinné. Stále ale 
v některých školách chybí ná-
vod, kterým se mohou všich-
ni učitelé řídit při prevenci ne-
bo zjištění šikany. Za užiteč-
né by inspekce považovala 
větší zapojení rodičů do pre-
ventivních aktivit. Nyní to dělá 
zhruba 60 procent základních 
a pětina středních škol.

Inspekce školám doporu-
čuje, aby důsledně využíva-
ly metodická doporučení mi-
nisterstva školství. Školní me-
todici prevence by také podle 
inspekce měli mít snížený 
úvazek, což by ocenili i  ředi-
telé. Školy by měly lépe spolu-
pracovat s oblastními metodi-
ky prevence, dodala inspekce.

čtk
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Mezinárodní konference u příležitosti 50. výročí Charty učitele
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství 
uspořádal minulý pátek mezinárodní konferenci 
u  příležitosti 50. výročí přijetí Charty učitele, nad 
níž převzala záštitu ministryně školství, mlá-
deže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Svou účast potvrdila nejen 
ministryně školství, ale 

i předseda vlády Bohuslav So-
botka, který se však na posled-
ní chvíli musel z mimořádných 
zahraničněpolitických důvo-
dů omluvit. Přesto účastníkům 
konference zaslal zdravici, kte-

rou přednesla je-
ho poradkyně 
Alena Gajdůš-
ková. Na kon-
ferenci vystou-
pil i  místopředse-
da vlády Pavel Bělo-
brádek, předseda škol-

ského výboru Poslanecké sně-
movny Jiří Zlatuška a  další 
hosté.

Jednání konference 
pozdravil také dět-

ský pěvecký sbor 
žáků pražské zá-
kladní školy Na 
Smetance.

Účastníci kon-
ference potvrdi-

li, že i  současná 
generace učitelů se 

k Chartě hlásí a že je pro 

ně stále zdrojem poznání a in-
spirace. Ukazuje se, že dopo-
ručení ke zlepšení postavení 
učitelů, která byla přijata před 
padesáti lety na mezivládní 
konferenci o  postavení učite-
lů v Paříži, jsou platná dodnes.

Na závěr byla přijata dekla-
race na podporu zkvalitňová-
ní podmínek a úrovně vzdělá-
vání v  České republice, která 
by se měla stát základem celo-
společenské diskuze o  význa-
mu vzdělávání.

Budoucnost našich dětí začíná už dnes
Přála bych si, aby tento den nebyl jen oslavou toho, 
co se podařilo naplnit, ale abyste z mé strany slyšeli 
jasný slib, že beru dnešní výročí Charty učitele jako 
závazek, že ještě po dobu, co budu ministryní, bu-
deme dotahovat co nejvíce věcí, které se nám za po-
slední rok podařily společnými silami nastartovat.

Dovolte, abych zde ocito-
vala dvě myšlenky char-

ty, které považuji za klíčové 
pro stabilitu školství, stabili-
tu vzdělávání a hlavně pro za-
jištění dostupného vzdělává-
ní našich dětí. První je závazek 
státu, aby financoval předví-
datelně a  dostatečnou mě-
rou celou školskou soustavu. 
A druhý závazek, aby stát vě-
děl, kam jeho školská soustava 
směřuje, kam směřuje vzdělá-
vání v této zemi, aby měl přes-
nou představu, jaké množství 
dětí bude vzdělávat, co pro to 
dělá, a  aby vytvářel podmín-
ky pro učitele a pracovníky ve 
školství, aby takové vzdělává-
ní pro budoucí generace moh-
li poskytovat.

Přemýšlela jsem o tom, proč 
se o školství a vzdělávání mlu-
ví jako o prioritě už desítky let, 
když všichni víme, v  jaké si-
tuaci školství je. Dobrá politi-
ka ve školství se projevuje se 
zpožděním a někdy také kro-
ky, které je třeba udělat pro 
budoucnost vzdělávání, ne-
musejí být populární. Chtě-
la bych vás požádat při příle-
žitosti výročí Charty učitele, 
abyste mi tyto kroky pomá-
hali činit, i  když jejich výsled-
ky už nesklidí tato vláda a  vy 

aktivní učitelé pocítíte na svoji 
kůži pouze první kroky. Chtě-
la bych vám slíbit, že změny 
financování škol prosadíme, 
protože máme silnou koaliční 
shodu a v minulém roce jsme 
pro to udělali všechno. To je 
první krok k  tomu, abychom 
zajistili, že jakékoliv prostřed-
ky, které vyjednáme pro škol-
ství ze státního rozpočtu, po-
plynou ke školám, učitelům 
a dětem.

Druhým cílem je zajistit ještě 
za funkčního období této vlády 
při posledním schvalování roz-
počtu pro rok 2018 opakova-
ný růst finančních prostředků 
směrem ke školství. To by mě-
lo znamenat, že prvního ledna 
2020 skutečně plat učitelů do-
sáhne na 130 procent průměr-
ného platu v zemi. Jó vysoko-
školáků, to by bylo hej. Jsem 
přesvědčena o tom, že finanč-
ní prostředky jsou jen elemen-

tární základ pro to, aby vzdě-
lávání dětí skutečně probíha-
lo v té nejvyšší kvalitě. Důležité 
je, abychom věděli, kam smě-
řujeme. Takže na ministerstvu 
školství nejen že vyhodnotíme 
Strategii vzdělávání 2020, ale 
již jsme učinili kroky k sestave-
ní odborné komise, která by 
měla stanovit, kam budeme 
směřovat po roce 2020, jak 
se vypořádáme s demografic-
kou křivkou, jakým způsobem  
budeme přistupovat k formál-
nímu, ale také neformálnímu 
vzdělávání, co pro nás zname-
ná to, že potřebujeme snížit 
počty dětí ve třídách, potřebu-
jeme zajistit vzdělávání v rámci 
školních družin a potřebujeme 

zajistit profese, které před pa-
desáti lety ve školách nebyly, 
ale které naši učitelé potřebují, 
aby mohli vykonávat svoji prá-
ci v co nejlepších podmínkách.

Kariérní řád, který dou-
fám brzy schválí vláda, se týká 
pouze učitelů. Není to proto, 
že bych si nevážila práce kole-
gů ve školství, ale v rámci ka-
riérního řádu jiné profese ne-
byly v minulých letech zohled-
ňovány. Nejsme schopni to tak 

rychle doplnit. Dovolte, abych 
slíbila, že v  rámci projektu fi-
nancovaného z  evropských 
zdrojů se budeme v  následu-
jících dvou třech letech zabý-
vat tím, abychom rozvoj ostat-
ních profesí ve školství zpraco-
vali a v dalším kroku jej do ka-
riérního řádu doplnili.

Chtěla bych, aby mateřské 
školy, základní školy, střední 
školy a vysoké školy spolupra-
covaly ruku v  ruce, aby vzdě-
lávání bylo co nejlepší a  aby 
školská soustava byla silná ja-
ko celek. Jsem ráda, že v po-
slední době nedochází k  to-
mu, aby jedna část školské 
soustavy navyšovala finanční 
prostředky na úkor jiné. Jedi-
nou správnou cestou je tři ro-
ky po sobě navyšovat rozpočet 
školství plošně. Chtěla bych, 
abychom ukázali veřejnosti, že 
my školáci táhneme spolu na 
jednu branku, protože jen tak 
můžeme vyhrát.

Vím, že ve školách nevlád-
ne příliš dobrá nálada, vím, ja-
ké problémy ve školách jsou 
a  možná i  jaké pocity v  tu-
to chvíli pracovníci ve škol-
ství mají. Prosím vás o to, aby-
chom ještě ten další rok na-
plnili společnou prací, a  tím 
i  Chartu učitele posuneme 
k  jejímu naplnění. Chci, aby 
společnost vnímala vzdělávání 
jako nejvyšší hodnotu a  uvě-
domila si, že budoucnost na-
šich dětí začíná už dnes.

Kateřina VALACHOVÁ 
ministryně školství
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Kvalitní a dostupné vzdělávání je podmínkou pro naši úspěšnou budoucnost
Ze zdravice předsedy vlády u  příležitosti meziná-
rodní konference k 50. výročí Charty učitele

Kvalitní a dostupné vzdělá-
vání je absolutní priorita 

a  podmínka pro naši úspěš-
nou budoucnost. Na rozdíl od 
některých přístupů v minulos-
ti se snažíme naplnit pojem 
„priorita“ i  hmatatelným ob-
sahem, aby nešlo jen o prázd-
nou floskuli. Dokázali jsme 
úspěšně prosadit novelu škol-
ského zákona a  také nove-
lu vysokoškolského zákona. 
Prosadili jsme i úpravy v záko-
ně o pedagogických pracovní-
cích, které mimo jiné zabránily 
ostudné praxi propouštění uči-
telů na prázdniny.

Zvyšujeme systematicky vý-
daje na vzdělávání, od roku 
2014 narostl rozpočet regio-
nálního školství o více než de-
vět miliard korun. Další zvýše-
ní navrhujeme pro rok 2017, 
kdy by výdaje na regionální 
školství měly přesáhnout sto 
miliard korun. Tyto prostřed-
ky samozřejmě pokrývají i ná-
klady na změny ve vzděláva-
cím systému, především se ale 
daří systematicky zvyšovat pla-
ty učitelů. Pedagogická práce 
a  kvalita vzdělávání jsou totiž 
dvě strany téže mince.

Proto je zásadní, že se po-
dařilo nalézt prostředky pro 
růst tarifních platů pedagogů 
v  loňském roce o tři procenta 

a v letošním znovu, o šest pro-
cent. Je dobře, že rostou i pla-
ty nepedagogických pracovní-
ků, jejichž práce je ve školství 
nezastupitelná. Průměrná mě-
síční mzda ve školství vzrost-
la za poslední tři roky o  více 
než 8,5 procenta, nominálně 
o zhruba 1 900 Kč.

Nelze ale z  mého pohle-
du zavírat oči před faktem, že 
mzdy ve školství nedosahu-
jí výše průměrných mezd pra-
covníků s  odpovídající kvali-
fikací v  České republice. Dů-
ležité je, aby se podařilo dá-
le nerozevírat nůžky, tedy aby 
se zastavil trend, že ve školství 
rostly platy pomaleji než v prů-
měru. V letošním roce se nám 
podařilo tempo nárůstu jen 
srovnat.

Nemůžeme ale do budouc-
na učitelům jen dorovnávat 
průměrný růst. Pokud chce-
me, aby v našich školách učili 
kvalitní a profesionální učitelé, 
potřebujeme jim pro to vytvo-
řit podmínky. Od vysokoškolá-
ků se nedá dlouhodobě oče-
kávat, že půjdou dobrovolně 
pracovat za nižší mzdu, než je 
u  vysokoškolských absolventů 
obvyklá. Proto často tito kva-
lifikovaní pedagogové odchá-
zejí mimo obor. Zároveň si ne-
můžeme myslet, že učitele při-

lákáme ze zahraničí. To je váž-
ný problém, protože při setr-
vání současného trendu ne-
bude mít v našich školách po-
stupně kdo učit.

Reformní snahy z  minulých 
let vedly v důsledku k omezo-
vání dostupnosti vzdělání, při-
nesly ztrátu metodické pod-
pory, obrovský nárůst admi-
nistrativy, rozvolnění odpo-
vědností. Především ale rozbi-
ly důvěru mezi státem, škola-
mi, podnikateli, rodiči a veřej-
ností. Myslím si, že naším hlav-
ním cílem nyní musí být obno-
vení této důvěry.

Z pohledu státu to znamená, 
že se musíme především sna-
žit o  vytvoření stabilních pod-
mínek pro fungování veřejných 
škol. Musíme dát pedagogům 
i  nepedagogickým pracovní-
kům jasnou perspektivu, jas-
ně ukázat, že s  nimi tato ze-
mě do budoucna počítá. Mě-
li bychom se proto především 
shodnout na postupném navy-
šování platů ve veřejném škol-
ství tak, aby se během několika 
let přiblížily na úroveň, která je 
v Evropě obvyklá – tedy asi tře-
tinu nad průměrný plat.

Potřebujeme zvyšovat re-
levanci vzdělávání a  oteví-
rat školy světu okolo. Je zce-
la zřejmé, že na úrovni střed-
ního školství potřebujeme mo-
dernizovat odborné vzdělává-
ní a  technické obory. Budou 

to ale znovu učitelé, kteří bu-
dou tuto modernizaci realizo-
vat v praxi, na jejich úspěchu 
závisí i  to, zda se nám poda-
ří našemu odbornému vzdělá-
vání dát nový, moderní dech.

Potřebujeme mobilizovat 
pedagogické fakulty a  mo-
dernizovat obsah pedagogic-
kého vzdělávání. Nemůžeme 
ale stavět jen na nových učite-
lích, musíme pracovat s lidmi, 
kteří dnes ve školství již jsou. 
Proto potřebujeme smysluplné 
a realistické celoživotní vzdělá-
vání pro učitele a další pracov-
níky ve školství. Na něm potře-
bujeme vystavět kariérní řád, 
včetně toho, že se zkušenos-
ti dlouholetých pedagogů mají 
uplatňovat v  řídicích úrovních 
a v kontrolní činnosti.

Rád bych na závěr vyzdvi-
hl jednu věc. Dnes si připomí-
náme padesáté výročí Char-
ty učitele, která zakotvila ur-
čitý hodnotový přístup, urči-
tý vztah společnosti ke vzdě-
lání. Nejsem zastáncem myš-
lenky, že vše, co je padesát let 
staré, se dnes přežilo. Myslím 
si, že bychom se neměli vzdá-
vat přesvědčení, že vzdělání je 
společenská hodnota.

Správné vzdělání vede k to-
mu, že se lidé umějí zoriento-
vat v  informacích a mají rele-
vantní pracovní a profesní zna-
losti, které jim pomáhají v  ži-
votě a na trhu práce. Potřebu-
jeme, aby takové vzdělání by-
lo co nejdostupnější. Proto se 
nemůžeme donekonečna opí-
rat jen o  obětavost a  ochotu 
učitelů věnovat se svojí profe-
si, musíme se pustit do změn, 
na jejichž konci bude moder-
nizace, perspektiva, důvěra 
a vyšší kvalita. Chtěl bych pro-
to ocenit dosavadní konstruk-
tivní přístup školských odborů 
k této debatě.

Přeji vaší konferenci úspěch 
a vyjadřuji plnou podporu to-
mu, aby se stala odrazovým 
můstkem pro veřejnou disku-
zi o  hodnotách, které Charta 
učitele vyjadřuje.

Bohuslav SOBOTKA
předseda vlády České republiky
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DEKLARACE
Českomoravského odborového svazu pracovníků školství na podporu zkvalitňování 

podmínek a úrovně vzdělávání v České republice

Deklarace na podporu 
zkvalitňování podmínek 

a  úrovně vzdělávání v  České 
republice je výzvou na vytvo-
ření potřebné celospolečenské 
shody na systémových změ-
nách a  řešeních nejzávažněj-
ších problémů vzdělávacího 
systému v České republice.

Deklarace je reakcí na dlou-
hodobě nedostatečné množ-
ství finančních prostředků ur-
čených na zvyšování kvality 
vzdělávání na všech stupních 
škol, na zajištění přiměřené-
ho a  důstojného socioekono-
mického postavení všech za-
městnanců školství a na zlep-
šení mezinárodní konkurence-
schopnosti v  oblasti vědy, vý-
zkumu a vzdělávání.

Na tyto skutečnosti kriticky 
upozorňoval ČMOS PŠ v rám-
ci svých četných aktivit. Vzdě-
lávání jednoznačně patří me-

zi nejvýnosnější investice pro 
jednotlivce i  společnost. Sou-
časná ekonomická situace 
České republiky dává historic-
kou příležitost realizovat tento 
poznatek v praxi.

Signatáři této deklarace žá-
dají všechny politické stra-
ny, aby veřejně přijaly závazek 
uskutečnit dlouhodobou stra-
tegickou investici do školství 
v  zájmu úspěšného společen-
ského, hospodářského a  kul-
turního rozvoje České republi-
ky. Za tímto účelem vyzýváme 
politické strany, aby při tvor-
bě svých programů, při schva-
lování státního rozpočtu a při 
přijímání legislativních opat-
ření prosazovaly následující 
požadavky.

V  oblasti regionálního 
školství v  zájmu zajištění 
rovného přístupu ke kva-
litnímu vzdělání pro všech-

ny děti:
1. Za spolupráce všech re-

levantních sociálních partne-
rů vyhodnotit do konce roku 
2017 postup realizace Strate-
gie vzdělávací politiky do roku 
2020. Výsledky projednat ve 
vládě i zákonodárném sboru.

2. Postupně počínaje ro-
kem 2017 posilovat kompe-
tence MŠMT ČR v oblasti říze-
ní a financování veřejných škol 
a školských zařízení.

3. V  souladu s  doporuče-
ními OECD finančně zajis-
tit zkvalitnění vzdělávání zvý-
šením podílu HDP na školství 
tak, aby byl v  horizontu čtyř 
let srovnatelný s vyspělými stá-
ty EU, tedy nejméně 6 procent 
v roce 2020.

4. V  souladu s doporučení-
mi OECD zajistit výrazný ná-
růst platů pedagogických pra-
covníků tak, aby jejich průměr-

ný plat do konce roku 2020 
dosahoval minimálně 130 
procent celostátní průměrné 
mzdy. To předpokládá od ro-
ku 2018 zvyšovat prostředky 
na platy v  objemu umožňují-
cím zvýšit průměrný plat me-
ziročně o  15 procent. Návaz-
né legislativní úpravy provádět 
tak, aby byl udržen procen-
tuální podíl nárokových plato-
vých složek, zejména tarifů, na 
průměrném platu.

5. Řešit disproporce v  pla-
tové úrovni nepedagogických 
pracovníků. Jejich průměr-
ný plat od roku 2018 do roku 
2020 zvyšovat meziročně ale-
spoň o 6 procent.

6. Další vývoj platové úrov-
ně ve školství koncepčně ře-
šit v  Dlouhodobém záměru 
vzdělávání a rozvoje vzděláva-
cí soustavy České republiky od 
roku 2020.

Odborový svaz jedná v souladu s Chartou učitele
Na dnešní konferenci k padesátému výročí Charty 
učitele chceme potvrdit základní tezi Charty, a to, 
že dobrý pedagog je podmínkou kvalitního vzdělá-
vání a kvalita vzdělávání se promítá do celého živo-
ta společnosti.

Charta učitele není pro 
nás jen jakousi archi-

válií, ale přes časový odstup 
od jejího přijetí může být stá-
le zdrojem aktuálních myšle-
nek a  inspirací. Inspirací pro 
cíle v oblasti vzdělávání, které 
jsou pro nás stále trochu vzdá-
lené a nenaplněné. Stačí uvést 
několik příkladů, které budu 
z Charty citovat:

1. Zdůrazňuje se podstat-
ná úloha učitelů při  výcho-
vě a  vzdělávání a  význam je-
jich přínosu v  rozvoji lidské 
společnosti.

2. Vyjadřuje se úsilí zajis-
tit učitelům postavení odpo-
vídající významu jejich úlohy, 
tím se myslí pracovní podmín-
ky, platy a ostatní hmotné vý-
hody, jichž požívají ve srovná-
ní s jinými povoláními.

3. Doporučuje se, aby plá-
nování školství jako podstat-
né složky hospodářského roz-
voje bylo neodlučitelnou sou-
částí celkového hospodářské-
ho a sociálního plánování.

4. V  oblasti vzdělávání by 
se mělo uskutečňovat jak 
krátkodobé, tak dlouhodobé 
plánování.

5. Ve státních rozpočtech 
zemí je nutno pamatovat 
přednostně na to, aby přimě-
řená část národního důcho-
du byla věnovaná na rozvoj 
školství.

Cíle našeho odborové-
ho svazu se s  tímto obsahem 
Charty shodují, stejně jako 
s  dalšími doporučeními a  vy-
jádřeními, které se týkají pra-
covních podmínek, odměňo-
vání, právních jistot a podpo-

ry při výkonu povolání učitele.
V textu Charty se několikrát 

připomíná význam organiza-
cí učitelů, potřeba jejich účas-
ti na provádění školské politi-
ky. ČMOS pracovníků školství 
aktivně jedná v souladu s tou-
to tezí, kromě řady aktivit už 
i  tím, že organizuje tuto akci 
a předkládá Deklaraci na pod-
poru zkvalitňování podmínek 
a  úrovně vzdělávání v  České 
republice. Deklarace je otevře-
ný dokument, obsahuje ná-
měty a  požadavky odboro-
vého svazu pro další  jednání 
a diskuzi.

Tím však nemá být řečeno, 
že se spokojíme se zdlouha-
vými debatami bez reálného 
efektu. Již v  minulosti jsme 
prokázali svou schopnost ra-
dikálně vystoupit a  v  přípa-
dě nutnosti jsme připraveni to 
opakovat. Jsem přesvědčen, 
že všichni aktéři procesu vzdě-
lávání, kteří mají do školství co 
hovořit, vezmou vážně to, co 
se pro kvalitu vzdělávání uká-

zalo být přínosné a  co právě 
Charta zdůrazňuje, jako je sta-
bilita, respektování dlouhodo-
bosti vzdělávacího cyklu, po-
třeba vytvoření materiálních 
a  finančních podmínek a per-
sonální zajištění škol. Pokud 
toto setkání přispěje k posunu 
chápání vzdělávání jako sku-
tečné priority, pak tu nejsme 
zbytečně.

František DOBŠÍK, předseda 
ČMOS pracovníků školství
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Státní přijímací zkoušky budou letos povinně sklá-
dat žáci pátých, sedmých a  devátých ročníků, po-
kud se rozhodnou pro studium na střední škole za-
končené maturitní zkouškou. O detailní informace 
o jejich průběhu jsme požádali ministerstvo školství.

Termíny zkoušek jsou již 
známé. Kdy tedy budou přijí-
mací zkoušky probíhat?

Pro žáky devátých ročníků, 
kteří se hlásí na čtyřleté ma-
turitní obory, se uskuteční 
12. a 19. dubna 2017, na více-
letá gymnázia pak proběhnou 
18. a 20. dubna. Přihlášky mo-
hou žáci podávat do 1. března 
a každý se může přihlásit ma-
ximálně na dva obory.

Průběh přijímacího ří-
zení v jednotlivých školách 
se může lišit. Jaké další pod-
mínky mohou ředitelé přidat?

Kromě jednotné zkouš-
ky mohou ředitelé středních 
škol získat podklady k  roz-
hodnutí o  přijetí žáka pro-
střednictvím školní přijímací 
zkoušky nebo dalších kritérií 
(například vysvědčení ze zá-
kladní školy) a  skutečností, 
které osvědčují jeho schop-
nosti, vědomosti a  zájmy. 
Všechna kritéria, podle kte-
rých bude uchazeč v  přijí-
macím řízení hodnocen, vy-
hlásí ředitel školy předem, 
aby se uchazeči mohli podle 
nich rozhodnout, který obor 
je pro ně vhodný. Ze záko-

na ale v maturitních oborech 
tvoří podíl hodnocení jed-
notné zkoušky, kterou má ve 
své gesci Cermat, na celko-
vém hodnocení nejméně še-
desát procent.

Budou povinně přijímací 
zkoušku skládat všichni žáci, 
kteří se hlásí na střední školu 
s maturitou?

Jednotnou přijíma-
cí zkoušku (státní) 
nebudou skládat 
uchazeči v obo-
rech vzdělá-
ní konzervato-
ří. Zde se při-
jímací řízení ke 
vzdělávání koná 
jen formou talento-
vé zkoušky. Nebude se 
týkat také uchazečů hlásících 
se na střední školy do obo-
rů vzdělání s maturitní zkouš-
kou u zkráceného studia a do 
oborů vzdělání skupiny obo-
rů umění a  užité umění. Ne-
koná se ani v  oborech střed-
ního vzdělání s výučním listem 
a  středního vzdělání se závě-
rečnou zkouškou.

Jaká jsou kritéria pro při-
jímací zkoušky na konzer-

vatoř a kdy bude talentová 
zkouška probíhat?

Přijímací řízení v  konzerva-
tořích se koná formou talento-
vé zkoušky, která se uskuteč-
ní v rozmezí od 2. do 15. led-
na. Jednotná zkouška při při-
jímání na konzervatoře ne-
ní součástí přijímacího řízení. 
Povinností ředitelů škol je vy-
hlásit podrobněji tato kritéria 
pro první kolo přijímacího ří-
zení pro obory vzdělání s  ta-
lentovou zkouškou do 31. říj-
na, pro ostatní obory vzdělá-
ní do 31.  ledna. U  sportov-

ních gymnázií je ob-
dobí pro talento-

vé zkoušky pro-
dlouženo do 
15. února. Při-
hlášky na obo-
ry s talentovými 
zkouškami, te-

dy především na 
umělecké školy, mu-

sejí žáci odevzdat do kon-
ce listopadu.

Jak se rozhoduje mezi 
jednotlivými přihláškami, po-
kud zkoušky složí žák stejně 
dobře?

Uchazeč může podle stáva-
jící právní úpravy podat v prv-
ním kole přijímacího řízení dvě 
přihlášky na obory s  talento-
vou zkouškou a  dvě přihláš-
ky na ostatní obory vzdělání. 
V dalších kolech přijímacího ří-

zení není počet přihlášek ome-
zen. O přijetí uchazečů v  jed-
notlivých školách rozhodu-
je ředitel školy samostatně na 
základě výsledků ve všech kri-
tériích, která vyhlásil.

Škola, kam uchazeč podá 
přihlášku do oboru vzdělání, 
ve kterých se koná jednotná 
přijímací zkouška, obdrží od 
Centra pro zjišťování výsledků 
vzdělávání nejlepší výsledek 
každého uchazeče z  jednot-
ných zkoušek konaných ucha-
zečem ve dvou termínech. 
Spolu s  hodnocením z  ostat-
ních kritérií stanovených ředi-
telem školy uchazeče ohod-
notí a stanoví pořadí, které je 
s  ohledem na předpokládaný 
počet přijímaných uchazečů 
rozhodující pro přijetí.

Vedle dvou řádných termínů 
ministerstvo školství pro jed-
notné přijímací zkoušky stano-
vilo také dva náhradní termíny, 
které budou 11. a 12. května. 
Školy mohou jednotné testy 
doplnit vlastními zkouškami. 
Pro maturitní obory je mohou 
vyhlásit v  období od 12.  do 
28. dubna.

Mohou se jednotných při-
jímacích zkoušek na střední 
školy a na konzervatoře zú-
častnit i cizinci? Jaká kritéria 
musí splnit?

Cizinci se zúčastňují ve 
středních školách přijímacích 
zkoušek nebo talentových 
zkoušek v  konzervatořích za 
stejných podmínek jako ob-
čané České republiky. Jedinou 
výjimkou je u cizinců, kteří po-
bývají na našem území krat-
ší dobu (například méně než 
čtyři roky), možnost jim na je-
jich žádost prominout přijí-
mací zkoušku z českého jazy-
ka, pokud je součástí přijíma-
cí zkoušky. V  takovém přípa-
dě zohlední ředitel školy hod-
nocení jednotné zkoušky tak, 
aby byl i těmto uchazečům za-
jištěn rovný přístup ke vzdělá-
vání. Znalost českého jazyka, 
která je nezbytná pro vzdělá-
vání v daném oboru vzdělání, 
škola u těchto osob ověří roz-
hovorem. Táňa PIKARTOVÁ
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Jednotné přijímací zkoušky na střední školy budou v dubnu
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Výpověď při porušení kázně
Při porušení pracovní kázně může dát zaměst-
navatel výpověď do dvou měsíců ode dne, kdy se 
o  důvodu k  výpovědi dozvěděl. Má být do této 
doby výpověď sepsána, nebo musí být i doručena 
zaměstnanci?

V  §  58 odst.  1 zákoníku 
práce se stanoví: „Pro po-

rušení povinnosti vyplývající 
z  právních předpisů vztahují-
cích se k vykonávané práci ne-
bo z důvodu, pro který je mož-
né okamžitě zrušit pracovní 
poměr, může dát zaměstnava-
tel zaměstnanci výpověď nebo 
s ním okamžitě zrušit pracov-
ní poměr pouze do dvou mě-
síců ode dne, kdy se o důvodu 
k  výpovědi nebo k  okamžité-
mu zrušení pracovního pomě-
ru dověděl, a pro porušení po-

vinnosti vyplývající z pracovní-
ho poměru v cizině do 
dvou měsíců po je-
ho návratu z  ci-
ziny, nejpozdě-
ji však vždy do 
jednoho roku 
ode dne, kdy 
důvod k  výpo-
vědi vznikl.“

Výpověď z  pra-
covního poměru mů-
že vyvolat v pracovněprávních 
vztazích sledované právní ná-
sledky jen tehdy, jestliže byla 

řádně doručena zaměstnan-
ci. V případě, že řádně doru-
čena nebyla, sledované účin-
ky nenastanou. Právní účin-
ky výpovědi totiž nenastáva-
jí již v době, kdy zaměstnava-
tel toto právní jednání učinil 

(kdy projevil vůli k roz-
vázání pracovního 

poměru výpově-
dí), ale teprve 
k  okamžiku, 
kdy výpověď 
byla řádně do-
ručena zaměst-

nanci. Pokud te-
dy zaměstnavatel 

sice projevil vůli roz-
vázat pracovní poměr se za-
městnancem výpovědí, avšak 
písemná výpověď nebyla za-
městnanci řádně doručena, 
nelze hovořit ani o tom, že by 
šlo o neplatné právní jednání. 
Ve skutečnosti taková výpověď 
vůbec neexistuje a  v  pracov-
něprávních vztazích účastníků 
pracovního poměru je třeba 
postupovat stejně, jako kdy-
by k  výpovědi nikdy nedošlo. 
Jestliže je tedy v § 58 odst. 2 
zákoníku práce uvedena lhů-
ta, do jejíhož uplynutí smí dát 
zaměstnavatel zaměstnanci 
výpověď, je nepochybné, že 
výpověď musí být před uply-
nutím lhůty nejen učiněna, ale 
také zaměstnanci řádně doru-
čena, jinak právo zaměstnava-
tele dát zaměstnanci výpověď 
zanikne. V  tomto smyslu roz-
hodují i soudy.

 Vít BERKA

Přestupky ve školském zákoně
Jak jsou v novelizovaném školském zákoně s účin-
ností od 1. září 2016 upraveny přestupky na úseku 
školství? A jaké jsou za ně případné sankce a kdo je 
podle zákona může vybírat?

Novelou školského záko-
na provedenou zákonem 

č. 178/2016 Sb. s účinností od 
1. září 2016 bylo přijato toto 
nové znění § 182a:

Fyzická osoba se dopustí 
přestupku tím, že
a) jako zákonný zástupce

1. nepřihlásí dítě k  zápisu 
k povinné školní docházce 

podle § 36 odst. 4,
2. nepřihlásí dítě k  povinné-

mu předškolnímu vzdělá-
vání podle § 34a odst. 2,

3. zanedbává péči o  povin-
nou školní docházku žáka 
nebo o povinné předškolní 
vzdělávání dítěte,

b) jako osoba, která přišla do 
styku s  informacemi veřejně 

nepřístupnými, poruší povin-
nost mlčenlivosti o  informa-
cích veřejně nepřístupných 
podle § 80b odst. 4 nebo

c) jako osoba odpovědná za 
přijetí nebo splnění opatře-
ní k odstranění nedostatků 
zjištěných při inspekční čin-
nosti podle §  174 odst.  2 
písm.  b), c) a  d) ve lhůtě 
stanovené Českou školní 
inspekcí tato opatření ne-
přijme nebo je nesplní.

Za přestupek podle odst.  1 
písm.  a) lze uložit pokutu až 

5 000 Kč. Za přestupek podle 
odstavce 1 písm.  b) lze ulo-
žit pokutu až do 500 000 Kč. 
Za přestupek podle odstavce 
1 písm. c) lze uložit pokutu až 
do 50 000 Kč.

Přestupky podle odst.  1 
písm. b) v prvním stupni pro-
jednává ministerstvo.

Přestupky podle odst.  1 
písm.  c) v  prvním stupni pro-
jednává Česká školní inspek-
ce. Pokuty za tyto přestupky 
vybírá a vymáhá Česká školní 
inspekce. Vít BERKA

Pamlsková 
vyhláška 
Od kdy platí vyhláška 
o požadavcích na po-
traviny, které lze 
prodávat ve  školách 
a  školských zaříze-
ních?

Ve  Sbírce zákonů ČR 
částce 109, rozeslané dne 
5. září 2016 je publikována 
vyhláška č. 282/2016 Sb., 
o  požadavcích na  potravi-
ny, pro  které je přípustná 
reklama a které lze nabízet 
k prodeji a prodávat ve ško-
lách a školských zařízeních. 
Vyhláška je vydána k prove-
dení § 32 odst. 2 školské-
ho zákona a  nabyla účin-
nosti 20. září 2016. V  § 5 
vyhlášky jsou uvedena tato 
přechodná ustanovení:

1. Potraviny nesplňující 
požadavky stanovené tou-
to vyhláškou pořízené pro-
dávajícím přede dnem na-
bytí účinnosti této vyhlášky 
lze nabízet k prodeji a pro-
dávat v  prostorách ško-
ly do  prvního dne čtvrté-
ho měsíce ode dne nabytí 
účinnosti této vyhlášky.

2. Mléko a  mléčné vý-
robky, na  které se posky-
tuje podpora podle jiného 
právního předpisu  a  které 
nesplňují požadavky stano-
vené touto vyhláškou, lze 
ve  školách a  školských za-
řízeních nabízet k  prodeji 
do 31. července 2017.

 Vít BERKA
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Bude muset zaměstnanec vracet odstupné?
Zaměstnanec, s nímž byl rozvázán pracovní poměr 
s nárokem na odstupné, znovu nastoupil práci u do-
savadního zaměstnavatele, ale pracuje na základě 
dohody. Musí vrátit příslušnou část odstupného?

V § 68 odst. 1 zákoníku prá-
ce se stanoví, že zaměst-

nanec, který bude po skončení 
pracovního poměru konat prá-
ci u dosavadního zaměstnava-
tele v  pracovním poměru ne-
bo na základě dohody o pra-
covní činnosti před uplynu-
tím doby určené podle počtu 
násobků průměrných výděl-
ků, z nichž byla odvozena vý-
še odstupného, je povinen to-
muto zaměstnavateli vrátit od-

stupné nebo jeho poměrnou 
část. Podle § 68 odst. 2 záko-
níku práce se tato poměrná 
část odstupného stano-
ví podle počtu ka-
lendářních 

dnů od nového nástupu do 
zaměstnání do 
uplynutí doby 
podle odstav-
ce 1 (to je do-

by určené 

podle počtu násobků průměr-
ného výdělku).

Zaměstnanec je tedy po-
vinen vracet odstupné, jen 
jestliže znovu začal konat prá-
ci u dosavadního zaměstnava-
tele v pracovním poměru nebo 
na základě dohody o pracovní 
činnosti. Pokud začne znovu 
konat práci na základě doho-
dy o provedení práce, odstup-
né zaměstnanec nevrací.

Mohu při důchodu pracovat?
Je možné, aby osoba, která pobírá invalidní dů-
chod, zároveň vykonávala výdělečnou činnost?

K  tomuto problému vyda-
la Česká správa sociál-

ního zabezpečení následující 
informaci:

„Předpisy o  důchodovém 
pojištění neobsahují žádné 
ustanovení, které by omezo-
valo výdělkové možnosti po-
živatelů invalidních důcho-
dů. U  osob, kterým byl při-
znán invalidní důchod pro in-
validitu prvního a  druhého 
stupně, právní úprava dokon-
ce počítá s  tím, že svůj zbý-
vající pracovní potenciál vyu-
žijí a  budou vykonávat výdě-

lečnou činnost, kterou jim je-
jich zdravotní stav umožní. In-
validita je definována jako po-
kles pracovní schopnosti nej-
méně o 35 procent, který na-
stal z důvodu dlouhodobě ne-
příznivého zdravotního sta-
vu. Podle míry poklesu pracov-
ní schopnosti jsou pak rozlišo-
vány tři stupně invalidity (po-
kles o 35 až 49 procent zna-
mená invaliditu prvního stup-
ně, o 50  až o 69 procent in-
validitu druhého stupně a nej-
méně o  70  procent invaliditu 
třetího stupně).“

ozvázán pracovní poměr 
ovu nastoupil práci u do-
, ale pracuje na základě 
nou část odstupného?
stupné nebo jeho poměrnou 
část. Podle § 68 odst. 2 záko-
níku práce se tato poměrná 
část odstupného stano-
ví podle počtu ka-
lendářních 

dnů od nového nástupu do 
zaměstnání do 
uplynutí doby
podle odstav-
ce 1 (to je do-

by určené

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Zvýšení FKSP pro rok 2017
Počítá se v roce 2017 se zvýšením přídělu do fon-
du kulturních a sociálních potřeb?

Výši základního přídělu, 
kterým je tvořen FKSP, a vy-
mezení základu, z  něhož 
je tento příděl odvozován, 
upravuje § 2 odst. 1 vyhláš-
ky č.  114/2002 Sb., o  fon-
du kulturních a  sociálních 
potřeb. Změna tohoto usta-
novení byla provedena vy-
hláškou č.  353/2015 Sb., 
kde je v  čl. I  bodech 1 a 2 
uvedeno:

„ 1. V § 2 odst. 1 se slova 
1 % nahrazují slovy 1,5 %.“

„ 2. V § 2 odst. 1 se slova 
1,5 % nahrazují slovy 2 %.“

Ustanovení bodu 1 (zvý-
šení přídělu na 1,5  %) na-
bylo účinnosti dnem 1. led-
na 2016. Ustanovení bodu 2 
(zvýšení přídělu na 2 %) na-
bývá účinnosti dnem 1. led-
na 2017. Zvýšení přídělu do 
FKSP na 2 % je tedy pro rok 
2017 zajištěno výše uvede-
nou vyhláškou č.  353/2015 
Sb. a  další právní předpis 
k tomu není nutné vydávat.

Zvýšení platů učitelů nezpochybňují ani politici
Vše zatím nasvědčuje to-

mu, že letošní rok by pro 
školství mohl být zlomový. 
Můžeme tak usuzovat z  to-
ho, že mezi politiky, rodiči 
i nejširší veřejností po mnoha 
promarněných letech převládl 
názor, že školství by skutečně 
mělo být prioritou celé spo-
lečnosti a že takové jeho po-
stavení musí být podpořeno 
i konkrétními a účinnými kro-
ky. Zvýšení platů, které se ny-
ní realizuje, jistě zdaleka není 
ještě to, co by celému rezortu 
a  učitelům navrátilo ztrace-
nou prestiž a  pověst, podle 
ministryně školství je však ur-

čitým signálem. Rozhodně by 
nemělo být signálem kouřo-
vým, který by rozehnal i  ten 
sebemenší větříček.

To, že obecně 
převládl názor 
o nezpochybni-
telné potřebě 
výrazně větší-
ho přísunu pe-
něz do škol-
ství, je nepo-
chybně výsled-
kem jak soustavné 
argumentace a  dlouhé-
ho jednání školských odborů, 
tak i větší aktivity a vstřícnější-
ho přístupu rezortního minis-

terstva. Skutečnost, že nut-
né navýšení učitelských pla-
tů již nezpochybňují ani ti 

politici, kteří si v  minu-
lých letech uděla-

li z  permanentní 
kritiky školství 
vlastní živnost, 
o mnohém vy-
povídá. Navý-
šení platů sice 

nezpochybňují, 
výhrady však mají 

k jejich údajně ploš-
nému navyšování. Není to 

úplně seriózní argument. Stej-
né procento z různě vysokého 
základu neznamená totiž stej-

ný platový nárůst. Jistě, do-
vedl bych si představit i mno-
hem sofistikovanější rozdělo-
vání peněz. Třeba i podle to-
ho, kolik žáků má učitel ve tří-
dě, zda učí matematiku v  6. 
třídě, nebo ve vyšších třídách 
gymnázia, případně podle 
obecné náročnosti určitého 
předmětu. Těmito skutečnost-
mi bych se ale zabýval až po-
té, co by nebyli plošně odmě-
ňováni poslanci a  například 
předseda poslaneckého klu-
bu by je platově ohodnocoval 
podle toho, zda jsou, či nejsou
„ dobří“.

 František MORKES
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Jáchymovští 
démoni
VLASTIMIL VONDRUŠKA

Kdo si oblíbil historické 
romány Vlastimila Von-
drušky, určitě si rád pře-
čte i jeho detektivky z ob-
dobí českého středověku. 
Jedním z jeho oblíbených 
vyšetřovatelů je rytíř Jiří 
Adam z Dobronína, který 
jako písař Královské ko-
mory dohlíží na pořádek 
v  různých koutech Čes-
kého království. Tentokrát 
ho jeho kroky zavedou do 
Krušných hor, kde se za-
číná těžit stříbro. Pusté 
údolí nedaleko zemské 
hranice se během krátké 
doby přeměnilo v  živou 
osadu, v níž nacházejí ob-
živu poctiví lidé, ale i  ti 
méně čestní. Napínavý 
děj, živě vykreslené pro-
středí a  atmosféra doby 
můžou vhodně doplnit 
výuku dějepisu.

Znáte je?Cerifikáty kvality pro mosteckou základní školu
Mostecká základní ško-

la Okružní získala na za-
čátku školního roku hned tři 
významná ocenění  QUALITY 
 LABEL (Certifkát kvality) 
za mezinárodní spolupráci 
eTwinning.

V naší škole se do projektů 
s  vrstevníky z  různých evrop-
ských zemí v  hodinách cizích 
jazyků zapojili žáci z  nižšího 
i vyššího stupně. Třída 2. A by-
la oceněna za projekt s  ná-
zvem Mosaic of generations, 
který svou aktivní účastí pod-
pořili rodiče a  prarodiče ma-
lých žáků. Tento projekt byl už 
v  červnu vyznamenán Evrop-

skou jazykovou cenou Label 
2016. Děti se on-line setká-
valy s novými kamarády z Itá-
lie a  povídaly si spolu. Mluvi-
ly mimo jiné o svých zálibách, 
budoucích plánech a  tom, co 
se dověděly o dětství svých ro-
dičů, o škole dříve, o různých 
profesích.

Dalšími úspěšnými žáky by-
ly děti z 5. třídy. Jejich projekt 
Let’s come pupils to life s vrs-
tevníky ze Španělska a Polska 
napomohl k  vzájemnému po-
znání a rozvoji dovedností ko-
munikovat anglicky. Tvořivá 
spolupráce žáky bavila a nau-
čili se pracovat ve virtuálním 

prostředí, které využívá eTwin-
ning pro sdílení různých výstu-
pů, například fotografií, videí, 
obrázků a dětských dokumen-
tů. Poznali kulturní zvyky v ze-
mích svých partnerů, mohli se 
k  nim vyjádřit a  porovnat je 
s našimi tradicemi.

Třetí ocenění získali žáci ze 
7.  ročníků, kteří si v  projek-
tu Enjoy European Friendship 
kromě komunikačních doved-
ností rozšířili znalosti z oblasti 
IT. Naučili se používat nové IT 
nástroje. Spolupráce byla bo-
hatá na různé aktivity a komu-
nikace probíhala převážně ve 
fóru, což je jeden z nástrojů ve 
virtuální třídě. Žáci představili 
sebe a  své školy, formou kví-
zových otázek povzbudili part-
nery k  pátrání po základních 
údajích i  zajímavostech z  na-
ší země a také napsali společ-
ný příběh a vzájemně se nauči-
li novým tradičním hrám.

Certifikát Quality Label je 
udělován inovativním projek-
tům, které splňují kritéria kva-
lity a které mohou ve svých ze-
mích sloužit jako příklady dob-
ré praxe, proto jsme hrdí, že je 
naše škola jejich držitelem.

Edita DOLEŽALOVÁ

Nekuřte a běžte volit aneb Jeden den na školách
Jaké to je, být dospělým 

a  zodpovědným voličem, 
si mohli vyzkoušet studen-
ti střední školy na ulici Pří-
mětická ve Znojmě. Zapoji-
li se totiž do celorepubliko-
vého vzdělávacího projektu 
Jeden svět na školách. Mla-
dí lidé starší patnácti let vo-
lí ve své škole reálné kandi-
dáty i politické strany. Učí se 
tak vnímat své občanství ak-
tivně. Spot „Nekuřte a běžte 
volit“, jehož autorkou je vý-
tvarnice Michaela Pavlátová, 
se stal mottem letošních stu-
dentských krajských voleb.

Na Přímce se studenti se-
šli u volebních uren třetí záři-
jové úterý. „Cílem této akce 
bylo seznámit studenty s prin-
cipy zastupitelské demokra-
cie a volebním systémem Čes-

ké republiky. U volební komi-
se složené ze tří studentů obo-
ru hotelnictví a turismus moh-
li volit všichni, kterým už bylo 
patnáct. Na chvíli se tak sta-
li plnoprávnými občany,“ vy-
světluje Veronika Nedvědová, 
školní garant voleb.

A jak by podle mladých vol-
by do krajského zastupitelstva 
dopadly? „Studenti ze  SOŠ 
si zvolili koalici Zelení a  Pirá-
ti, jejich spolužáci z SOU si vy-
brali stranu Moravané,“ hod-
notí výsledek voleb V.  Ned-
vědová.

A jak uvedla společnost Člo-
věk v  tísni, studentské volby 
do krajských zastupitelstev vy-
hráli v  osmi krajích Piráti, ve 
třech ANO. V  Praze, kde se 
v  řádných krajských volbách 
nehlasuje, dostala nejvíc hla-

sů TOP 09, ve Zlínském kraji 
hnutí Svoboda a přímá demo-
kracie Tomia Okamury. V Kar-
lovarském kraji zvítězila u stu-
dentů kandidátka PRO Zdraví 
a Sport. Kateřina KOTOUČOVÁ
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Na univerzitách rostou stany lásky
Přezdívá se jim „stany lás-

ky“, ale neděje se v  nich 
to, co by člověk čekal. Čín-
ské vysoké školy přišly s  ne-
zvyklým způsobem, jak prvá-
kům usnadnit začátek školní-
ho roku. Univerzitní tělocvič-
ny se tak proměňují v tábořiš-
tě pro mámy a táty, aby se ro-
diče, z  nichž mnozí cestova-

li tisíce kilometrů přes celou 
zemi, mohli rozloučit se svý-
mi dětmi.

Univerzita v  Tchien-ťinu 
v  severní Číně nabízí v po-
sledních pěti letech ubyto-
vání zdarma pro rodiče ve 
„stanech lásky“, jiné ško-
ly nechávají rodiče přespá-
vat na matracích v tělocvič-

nách. Obrázky školních tě-
locvičen zaplněných rodi-
či kolují po čínských so-
ciálních sítích. Fenomén 
vzbudil debatu, zda ne-
jsou čínští jedináčci příliš 
rozmazlováni. Někteří lidé 
kritizovali univerzitu s  tím, 
že rodiče i děti by měli být 
samostatnější.

Příliš pečující rodiče se sa-
mozřejmě nevyskytují jen 
v  Číně. Avšak v  Číně panu-
jí obavy, že z lidí, kteří se na-
rodili na přelomu tisíciletí 
a mají kromě rodičů i oba pá-
ry prarodičů, se stala genera-
ce „malých císařů“ neschop-
ná nebo neochotná se o sebe 
postarat.

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Umění péče o dítě a manželku
Japonští nezadaní muži, 

kteří se snaží najít lásku 
svého života, se nyní mohou 
naučit dovednosti péče o dí-
tě společně se základními 
pravidly, jak porozumět že-
nám, aby tak zvýšili své šan-
ce najít si partnerku. V Ósa-
ce se o to stará nový kurz ur-
čený výhradně mužům, kte-
rým nabízí naučit se zvlád-
nout vykou-
pat a  oblék-
nout dítě či 
pochopit žen-
ský pohled na 
výchovu po-
tomka, na-
psala agentu-
ra Reuters.

Kurz pořá-

dá společnost nazvaná Iku-
men University a  účastníci 
v  něm například musí nosit 
sedmikilový postroj simulu-
jící těhotenství. Dále se učí, 
jak zlepšit komunikaci s po-
tenciální manželkou, či vy-
plňují dotazník, v němž ma-
jí vypsat vlastnosti, o  nichž 
si myslí, že je ženy u mužů 
nesnášejí.

Církev proti liberalizaci výuky 
náboženství
Pravoslavná církev se za-

hájením nového školního 
roku ostře kritizovala změ-
ny ve vyučování náboženství 
v řeckých základních a střed-
ních školách. Děti se již ne-
učí jen o této větvi křesťan-
ství, které vyznává většina 
obyvatel země, ale i o ostat-
ních náboženstvích, zejmé-
na židovském a islámském.

Aténský arcibiskup Hieró-
nymos označil změny pro-
sazené ministrem školství 
za levicovou formaci SYRI-
ZA Nikosem Filisem za ne-
přijatelné a nebezpečné. Zá-
roveň vyzval premiéra Alexi-
se Tsiprase, aby s touto re-

formou skoncoval.
Řecká vláda již dlouho avi-

zovala podobné změny ve 
snaze omezit vliv církve na 
občanskou společnost. Le-
vicově smýšlející ministři za 
formaci SYRIZA jsou v  kon-
fliktu s řeckými náboženský-
mi představiteli i  kvůli dal-
ším podobným činnostem. 
Například jako první v  ději-
nách země neskládali tradič-
ní vládní přísahu v  přítom-
nosti pravoslavného kně-
ze, ale přímo do rukou pre-
zidenta. V  parlamentu také 
loni prosadili zavedení regis-
trovaného partnerství pro 
homosexuály.

čtk

Otrávená marcipánová srdíčka
Německá policie zadržela takzva-

ného marcipánového vyděra-
če, který vyhrožoval, že do škol v se-
verním Německu rozmístí otráve-
né cukrovinky, pokud nedostane vel-
kou částku peněz. Informovala o tom 
agentura DPA. Úřady původně chtě-
ly i  odložit začátek školního roku ve 
Šlesvicku-Holštýnsku.

Zadržený podle policie rozmístil 
v jedné ze škol v Kielu marcipánová sr-
díčka napuštěná látkou, která vyvolá-
vala blíže neupřesněné zdravotní potí-
že. Police sdělila, že šlo o přírodní re-
pelent, který působí na hmyz, ale pro 
lidi není smrtelně nebezpečný ani jim 
nemůže způsobit trvalé následky.

Muž vyhrožoval, že cukrovinky 
umístí i do dalších škol, pokud nedo-

stane od obchodního řetězce Coop tři 
miliony eur (81 milionů korun) v bit-
coinech, virtuální měně.

Podle informací agentury DPA se 
jedná o 38letého obyvatele Kielu, kte-
rý před několika lety strávil nějakou 
dobu ve vězení v  Číně. Vyšetřovate-
lé jsou přesvědčení, že vyděrač jed-
nal sám.

Předčasně 
v učebnicích?
Rakouský politik Alexander Van der 

Bellen se stal prezidentem – alespoň 
pro školáky pátých tříd, kteří si letos kou-
pili učebnici na předmět „politické vzdě-
lávání a právo“. Ve skutečnosti si ale ra-
kouští páťáci, stejně jako všichni ostatní 
obyvatelé alpské republiky budou muset 
na jméno nového prezidenta počkat až 
do konce roku, kdy se bude druhé kolo 
prezidentských voleb opakovat. Původní 
výsledky totiž zrušil ústavní soud.

Problém se týká zhruba 2 500 učebnic. 
Nakladatelství Trauner v  tiskové zprá-
vě uvedlo, že chtělo školákům dodat co 
nejaktuálnější materiál, proto udělalo re-
dakční uzávěrku učebnice po květnovém 
druhém kole voleb.
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Zábavná hra, která pomáhá trénovat paměť
„Výběr dárků pro babičky 

a dědečky není jedno-
duchý pro nikoho z nás. Ať už 
se jedná o koupi dárku k na-
rozeninám, na  Vánoce, nebo 
k Mezinárodnímu dni seniorů 
– 1. října.  Pro  starší generaci 
je především důležité setkávat 
se s těmi nejbližšími, mít mož-
nost popovídat si a zavzpomí-
nat,“ sdělila Monika Kopři-
vová, zakladatelka speciali-
zovaného obchodu s  dárky 
pro seniory babickarstvi.cz.

Již dávno neplatí, že hraní 
deskových her je jen pro nej-
menší děti a s věkem hraní her 
ubývá. 

Současné moderní des-
kové hry jsou pro  svou širo-
kou rozmanitost stále význam-
nější a  vyhledávanější formou 
trávení volného času s  rodi-
nou a  všemi blízkými. Pomá-
hají rozvíjet „mozkové závity“ 

a  přinášejí všem nové dojmy 
a zážitky, které se navíc mění 
se sestavou hráčů, protože 
každá další zúčastněná mysl 
otevírá nové obzory.

Na  český trh přichází origi-
nální hra pro babičku, dědečka 
a celou rodinu „Jak to tenkrát 
bylo?“. Karty s  retrofotogra-
fiemi inspirují hráče k  vyprá-
vění příběhů z  rodinné his-
torie a  těm mladším ukazují, 
jaké to dříve bylo.  Kdo bed-
livě poslouchal a umí odpově-
dět, může postoupit na  hra-
cím plánu. Tak jako je uni-
kátní každý odvyprávěný 
příběh, je jedinečná 
a neopakovatelná 
i  každá správná 
odpověď. Vítěz-
ství v  této hře ale 
není to nejdůle-
žitější, nejcennější 
jsou příběhy samotné.

Hra, která pomáhá trénovat 
paměť, je tak nevyčerpatelnou 
studnicí rodinných zážitků 
a  nikdy se neomrzí. Hru vy-
tvořila se svým týmem Monika 
Kopřivová, autorka úspěšných 
knih Babičko, vyprávěj a  Dě-
dečku, vyprávěj.

Hra je k zakoupení na www.
babickarstvi.cz, u  dobrých 
knihkupců a v hračkářstvích.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jaký rozměr má krabice 
hry „Jak to tenkrát bylo?“ 

Více na  www.babickarstvi.
cz.

Ze správných odpovědí vylo-
sujeme jednoho výherce des-
kové hry. Odpovědi posílejte 
na  e-mail soutez@tydenik-
-skolstvi.cz do 16. října 2016. 
Do předmětu uveďte „HRA“.

Výhra bude po ukončení sou-
těže k  vyzvednutí v  redakci Tý-
deníku ŠKOLSTVÍ. V případě, že 
výhra nebude vyzvednuta do tří 
týdnů od  vyhlášení výsledků, 
bude postoupena náhradnímu 
výherci. Na  výhru nevzniká 
právní nárok.

MilkParade.eu: Originální recepty s možností výhry
Festival MilkParade 2016, 

pořádaný v  rámci pro-
jektu na podporu konzumace 
mléka a mléčných výrobků Bílé 
plus přináší originální recepty 
od  šéfkuchaře Michala Niko-
dema. Pokud některý z  nich 
vyzkoušíte, následně ho vyfo-
títe a pošlete na e-mail, máte 
šanci vyhrát jeden z pěti vou-
cherů na  kuchařský kurz 
do kulinárního studia Ola Kala.

Jak soutěžit?
Vyberte si některý z  de-

seti soutěžních receptů. Je-
jich kompletní seznam včetně 
pracovního postupu najdete 
na  www.milkparade.eu. Na-
kupte si přísady a můžete začít 

kuchtit. Až bude dílo hotové, 
vyfoťte nám ho a  foto svého 
kuchařského výtvoru pošlete 
na  e-mail info@milkparade.
eu. Snažte se, aby se pokrm 
co nejvíce podobal tomu, jak 
ho uvařil a naservíroval šéfku-
chař Michal Nikodem. Sou-
těžní fotografie je možné posí-
lat od 3. 10. do 31. 10. 2016. 
Nejpovedenější z  nich vybere 
odborná porota. Výsledky sou-
těže budou vyhlášeny v  dru-
hém týdnu listopadu 2016.

Seznam soutěžních receptů:
1. Kořeněná treska na másle 

s omáčkou z mascarpone
2. Kuřecí steak s hříbkovo-

smetanovou omáčkou

3. Tvarohové taštičky plněné 
povidly, sypané perníkem 
a přelité máslem

4. Sýrové souflé
5. Slaný koláč se 

sýrem, cuketou a lososem
6. Chuťovky s krevetkami 

a lučinou
7. Krůtí prsa marinovaná 

v jogurtu s jablky na kari
8. Sváteční pekanový 

máslový koláč
9. Čokoládové brownies se 

šlehačkou
10. Máslovo-karamelové 

lodičky
Soutěžní recept
Slaný koláč se sýrem, cuke-

tou a lososem
Slané koláčové těsto:
175 g hladké mouky
100 g měkkého másla
1 velké vejce
špetka soli
Suroviny na náplň (lze měnit 

dle chutí):
120 g uzeného lososa
200 g tvrdého francouzského 

sýra min. 45% tuku
1 velká cibule

1 lžíce másla
1 mladá cuketa (cca 150 g)
snítka čerstvého tymiánu
2 stroužky česneku

Smetanová zálivka:
100 ml zakysané smetany
200 ml smetany 30% tuku
3 velká vejce
Sůl, pepř, muškátový květ

Ze surovin na korpus vypra-
cujeme kompaktní těsto. Vy-
válíme a vyložíme jím koláčo-
vou formu.

Cibuli nakrájíme najemno 
a  orestujeme na  lžíci másla. 
Jakmile změkne, přidáme 
na  kolečka nakrájenou cu-
ketu a  orestujeme dozlatova. 
Před  koncem restování vlo-
žíme tymián a  nasekaný čes-
nek. Krátce orestujeme a směs 
necháme vychladit.

Vystydlou směs dáme do 
těstem vyložené formy, přidáme 
kostky sýra a plátky lososa. Zali-
jeme smetanovou zálivkou. 
Pečeme ve vyhřáté troubě 
na 170-180°C cca 30 – 35 
minut. Podáváme vlažné nebo i 
studené, nejlépe se salátem.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, soutěžte s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ
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