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„Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou.“   Buddha

Uč itel, nebo tak trochu superman?
O tom, že na sebe mají učitelé přísný metr, jsem se 
přesvědčila během slavnostního setkání k  výročí 
Charty učitele. Zeptala jsem se některých přítom-
ných kantorů, co by podle jejich názoru nemělo 
chybět těm, kdo se rozhodnou pro povolání učitele.

Nadhled, trpělivost, smysl 
pro humor, spolehlivost, 

všeobecné i  odborné vzdě-
lání a  neutuchající touha po 
vzdělávání. Ivuše Sochorová, 
Pardubice

Odvaha, pevné nervy, vel-
ká přizpůsobivost, manažer-
ské dovednosti pro organiza-
ci práce žáků ve třídě, pro ko-
ordinaci práce asistentů, pro 
jednání s  rodiči. Pevné zdra-
ví a schopnost regenerace du-
ševních sil, empatie a nadhled. 
Romana Hlaváčková, Jablonec 
nad Nisou

Celoživotní optimizmus, od-
borné vzdělání, zdraví a  pev-

né nervy, zájem o  učitelství, 
přizpůsobivost, umění jed-
nat s dětmi a rodiči, všeobec-
né znalosti, zručnost, podpo-
ra společnosti a vysoká prestiž. 
Věra Veselá, Kamenický Šenov

Odvaha, pevné nervy, 
schopnost se přizpůsobit da-
né situaci, orientace v  mana-
žerské oblasti, dovednost jed-
nat s  rodiči a  státními institu-
cemi, láska ke zvolenému po-
volání, zdraví, empatie, schop-
nost věnovat povolání dosta-
tek času i  v  době volna, být 
připraven na tíhu papírování. 
Daniela Niederlová, Jablonec 
nad Nisou

Silné finanční zázemí, ne-
skutečná trpělivost, osobní 
statečnost, diplomatické jed-
nání ve vztahu učitel–rodič na 
nejvyšší vládní úrovni, neko-
nečný optimizmus. Pavel Dvo-
řák, Praha

Učitel musí být čistá osob-
nost, ale potřebuje i podmín-
ky od státu, obce, jde o služ-
bu společnosti, takže by měl 
mít její úctu a být spravedlivě 
ohodnocen. Ivan Přikryl, Hra-
dec Králové

Pracovitost, svědomitost, 
spravedlnost, trpělivost, ne-
strannost, pokrokové myš-
lení, spolehlivost, odbor-
nost. Jana Vyskočilová, České 
Budějovice

Smysl pro spravedlnost, 
schopnost soustavného vzdě-
lávání, zapálení pro výkon po-
volání, být odborníkem a sou-

časně hercem, být průvod-
cem žáků na klikatých cestách 
k  poznání, smysl pro humor, 
schopnost asertivního jednání, 
být statečný a mít pevné ner-
vy. Robert Kostěnec, Katovice 
u Strakonic

Přirozená autorita, cit pro 
spravedlnost, pevná nervo-
vá soustava, mít vlastní názor, 
nenechat se ovlivnit a odradit 
negativním přístupem někte-
rých rodičů, vnímat odbory ja-
ko součást své profese, být ja-
zykově vybaven. Luboš Jirsa, 
Jičín

Dost vysokou laťku si kan-
toři nasazují. „To jsou poža-
davky na supermana, ne na 
učitele,“ utrousil při náhod-
ném čtení těchto odpovědí 
můj nedávno školou povin-
ný syn.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

V tomto čísle najdete

17. října
Začal Týden pro inkluzi 
2016. V jeho průběhu 
bude ve všech krajích České 
republiky pořádána řada 
akcí, jejichž cílem je nejen 
seznámit širokou veřejnost 
s inkluzí, ale především 
podpořit učitele běžných 
škol v jejich nelehké práci. 
Také jejich žáci se budou 
zábavnou formou učit 
spolupracovat se svými 
„novými“ spolužáky.

20. října
Na popud OSN byl v roce 
1951 vyhlášen tento den 
Dnem stromů.

21. října
V Praze se sejde předsed-
nictvo ČMOS pracovníků 
školství, aby mimo jiné 
 vyhodnotilo kampaň 
Konec levných učitelů.

Krátce
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Veletrh škol
Již po dvacáté se sešli 
v Hodoníně zástupci 
středních a vyšších 
odborných škol, aby 
představili zájemcům své 
studijní obory na tradičním 
Veletrhu středních škol. 
Dvoudenní akci pořádalo 
Středisko služeb školám ve 
spolupráci s pracovištěm 
úřadu práce. kb

Akademie pro seniory
Nová Akademie umění 
a kultury pro seniory 
v Jablonci nad Nisou nabízí 
odborné vzdělávání ve 
všech uměleckých oborech 
– hudebním, výtvarném, 
tanečním i literárně-
dramatickém. Do prvního 
semestru nastoupilo 42 
seniorů, které čeká tříleté 
studium. Senioři by na 
školném neměli zaplatit víc 
než stokorunu měsíčně. čtk

Pražská výstava
Vývoj školních budov od 
zavedení povinné školní 
docházky v roce 1774 až 
po současnost představuje 
výstava pražského 
Národního pedagogického 

muzea a knihovny 
J. A. Komenského. 
Jejím cílem je sledovat 
vývoj školních budov 
primárně z pohledu dějin 
školství, nikoliv z hlediska 
uměleckohistorického. 
Výstava bude přístupná až 
do konce příštího srpna. čtk

Přísný zákaz
Zahraniční profesoři 
prestižní Londýnské 
ekonomické školy se 
nemohou podílet na 
projektu o takzvaném 
brexitu. Uvedl to mluvčí 
vysoké školy, kterou 
o to požádalo britské 
ministerstvo zahraničí. 
Svou žádost prý zdůvodnilo 
obavami o národní 
bezpečnost.       čtk

Zápisník

k ih

„Na dozory jsem ho dřív posílal, ale teď nově na ty dohledy už si netroufám!“„Na dozory jsem ho dřív posílal, ale teď nově na ty dohledy už si netroufám!“
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Odklady maximálně pro dvě procenta dětí
Pozdější nástup do základní 

školy by měl být podle od-
borníků z  Pedagogické fakul-
ty Univerzity Karlovy výjimeč-
ný a měl by se týkat maximál-
ně dvou procent dětí ročníku.

Počty odkladů v  posledních 
letech mírně klesají. Ještě ve 
školním roce 2005/2006 na-
stupovala do první třídy v sed-
mi letech čtvrtina dětí. Další 
snižování četnosti odkladů je 
součástí vládní strategie roz-
voje vzdělávání. Odborníci by 

ho rádi viděli jako naprosto vý-
jimečné opatření. Za zásadní 
považují změnu přístupu zá-
kladních škol. Škola by měla 
být připravena na dítě, nikoliv 
dítě na školu jako dosud.

Odborníci upozornili, že ve 
Francii a  v  některých dalších 
evropských zemích odklad ne-
ní povolen. V České republice 
je rozšíření odkladů vysoké i v 
porovnání se zeměmi, kde ta-
to možnost existuje. Například 
na Slovensku mělo ve školním 

roce 2013/14 odklad asi osm 
procent dětí. U nás ve školním 
roce 2015/2016 celkem 19,5 
procenta dětí.

Možnost odkladu by mě-
la být vyhrazena jen pro mi-
nimální počty výrazných pří-
padů s jasnou zdravotní nebo 
psychologickou indikací. Hlav-
ním impulsem pro uvažování 
o odkladu bylo podle 38 pro-
cent rodičů vlastní rozhodnutí. 
V součtu však převažují dopo-
ručení z různých institucí. čtk

Mateřské školy nabízejí řadu kroužků
Tři čtvrtiny mateřských 

škol nabízejí kroužky ne-
bo jiné rozvíjející aktivity. 
Zjistil to výzkum Ústavu vý-
zkumu a  rozvoje vzdělávání 
Pedagogické fakulty Univer-
zity Karlovy. Nejčastější jsou 
kroužky angličtiny, sportu, 
hry na flétnu nebo tance. 
Ze školek, které je v nabídce 
mají, je pětina poskytuje zce-
la zdarma.

Kroužky jsou častější ve vět-

ších mateřských školách. Prů-
měrně bylo 3,5 kroužku na 
jednu mateřskou školu, ně-
které školky nabízely až dva-
náct různých kroužků. Do vý-
zkumu se zapojilo 383 mateř-
ských škol.

K finančně nejnáročnějším 
kroužkům patří angličtina, ke-
ramika a plavání, u nichž prů-
měrná cena přesahuje 1  000 
korun. Ceny kroužků závise-
jí na tom, kdo je vede. Pokud 

je vedou učitelky, jsou levněj-
ší než při zajištění externími 
firmami.

Autoři výzkumu upozorňu-
jí, že situace se mohla v  po-
sledních měsících změnit 
v reakci na postoj České škol-
ní inspekce. Ta upozornila na 
to, že nadstandardní aktivity 
nesmějí zasahovat do vzdělá-
vacího programu a měly by se 
odehrávat pokud možno od-
poledne. čtk

Na vybavení škol půl miliarda korun
Ministerstvo pro místní 

rozvoj má na podporu 
infrastruktury škol a školských 
zařízení připraveno 593 mi-
lionů korun, většinou z evrop-
ských fondů. Podpora se týká 
například přístaveb, stavebních 
úprav současné infrastruktury 
nebo vybavení učeben. O pe-

níze lze žádat od 18. listopadu 
do 14. dubna 2017. Maximál-
ní výše podpory na jeden pro-
jekt je 20 milionů korun, mini-
mální jeden milion.

MMR vyhlásilo dvě výzvy 
v  Integrovaném regionálním 
operačním programu. Podle 
ministryně Karly Šlechtové je 

cílem výzev podpořit vzdělává-
ní v oborech, které jednotlivé 
regiony potřebují. Ovšem pro-
středky MMR poskytne pouze 
v případech, pokud je školy vy-
naloží na výuku cizích jazyků, 
na práci s  digitálními techno-
logiemi, přírodní vědy, tech-
nické a řemeslné obory. čtk
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Hodnocení písemných zkoušek z českého jazyka ve 
středních školách se v  letošním školním roce vrací 
do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. O dů-
vodech této změny jsme hovořili s  jeho ředitelem 
Ing. Jiřím ZÍKOU.

Hodnocení maturitních pí-
semek z českého jazyka se 
letos vrací zpět do Cermatu. 
Jaký je důvod?

Výsledky porovnávacích 
studií z  roku 2013 a  2014 
ukázaly, že odklon hodno-
cení ve školách od centrál-
ního hodnocení má charak-
ter systémového selhání, ni-
koli individuálních prohřeš-
ků proti metodice. Hodnoce-
ní ve školách nebylo nezávislé 
a s výjimkou některých gym-
názií byla zřetelná snaha zvý-
hodňovat maturanty, a to ze-
jména v oblastech bodového 
hodnocení pod cut off score. 
Důsledkem odhalených vý-
razných disproporcí v hodno-
cení byly nerovné podmínky 
maturantů při získávání ma-
turitního vysvědčení. Spo-
lečná část maturitní zkoušky 
tím ztratila na postavení ma-
ximálně objektivního, srov-

natelného nástroje maturitní 
zkoušky.

Naposledy tomu tak bylo 
v roce 2012. Proč se hodno-
cení v následujících letech 
změnilo?

O změně systé-
mu hodnocení 
rozhodlo v  roce 
2012 minister-
stvo školství.

Kdo tedy 
bude konkrétně 
písemné práce 
hodnotit?

Písemné práce budou 
hodnoceny centrálně jmeno-
vanými a  školenými hodnoti-
teli písemných prací z  české-
ho jazyka a  literatury podle 
jednotných kritérií hodnoce-
ní. Hodnocení bude probí-
hat online prostřednictvím in-
formačního systému maturit-
ní zkoušky. Písemnou práci žá-
ka tak nebude hodnotit hod-

notitel z  téže školy, písemné 
práce bude k hodnocení hod-
notitelům přidělovat centrál-
ně Centrum, tedy nikoli ředi-
tel školy, jak tomu bylo dopo-
sud. Hodnotitel nebude znát 
jméno ani kmenovou školu 
žáka a  bude do funkce jme-
nován Centrem. Také smlouvu 
bude uzavírat s  Centrem, te-
dy nikoli se svojí kmenovou 

školou jako doposud. 
Odměňován bude 

za hodnocení ta-
ké Centrem.

Jaká jsou 
kritéria hodno-
cení a kdo je 

vypracoval?
Kritéria hodno-

cení společné čás-
ti maturitní zkoušky vydá-

vá MŠMT vždy do 31. března 
školního roku, v němž se ma-
turitní zkouška koná. Krité-
ria hodnocení písemných pra-
cí z  českého jazyka jsou stej-
ná od roku 2012, kdy je revi-
doval expertní tým složený ze 
zástupců středoškolských češ-
tinářů i  bohemistů z  vysoko-
školského prostředí.

Máte vypracovaný sys-
tém pro přidělování písem-
ných prací hodnotitelům?

Písemné práce budou 
k hodnocení přidělovány pro-
střednictvím informačního sys-
tému. Hodnotitelé se k  systé-
mu připojují vzdáleným pří-
stupem a  hodnocení pořizu-
jí do elektronických formulá-
řů. Přidělování probíhá auto-
matizovaně v procesu tzv. bur-
zy písemných prací. Aplika-
ce při rozhodování o přidělení 
prací respektuje základní zá-
sady anonymity a  proveditel-
nosti. Pro hodnocení písem-
ných prací z  českého jazyka 
a  literatury v  roce 2017 bude 
v rámci vzdělávání připravová-
no více než 400 hodnotitelů. 
Do procesu hodnocení budou 
zabudovány přísné několika-
stupňové kontrolní mechaniz-
my, využity budou i zkušenos-
ti z centrálního hodnocení pí-
semných prací z cizích jazyků.

Budou mít studenti k dis-
pozici ukázkové testy?

Žáci mají na webu novama-
turita.cz k  dispozici vždy sa-
du zadání písemných zkoušek 
z předmětů společné části ma-
turitní zkoušky, která byla vy-
užita v  předešlých dvou zku-
šebních obdobích maturitní 
zkoušky. Dále zde mají k dis-
pozici tzv. soubor vzorových 
úloh a ilustrační testy.

Jaký rozsah budou mít pí-
semné zkoušky z českého 
jazyka?

Rozsah písemných zkoušek 
z  českého jazyka se nemění, 
minimální počet slov u písem-
né práce z českého jazyka bu-
de stále 250, maturanti budou 
mít i nadále 25 minut na výběr 
zadání a 90 minut na samot-
nou písemnou práci. Čas na 
vypracování didaktického tes-
tu bude stále 60 minut.

Týká se změna hodno-
cení jenom českého jazyka?

Změna hodnocení se týká 
jen písemné práce z  českého 
jazyka, písemné práce z cizích 
jazyků jsou centrálně hodno-
ceny už od roku 2012.

Táňa PIKARTOVÁ
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Školské odbory stojí za požadavky mateřských škol
Poslední zářijový čtvrtek uspořádala Pedagogická 
fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
ve spolupráci s odborem školství Krajského úřadu 
Jihočeského kraje, Českou školní inspekcí a Česko-
moravským odborovým svazem pracovníků školství 
odbornou konferenci Mateřská škola a její aktuální 
problémy.

Účastníci konference se do-
tkli řady problémů, který-

mi žijí mateřské školy. Eva Sou-
kalová, předsedkyně profesní 
sekce předškolního vzdělává-
ní odborového svazu pracov-
níků školství, ve svém vystou-
pení uvedla: „Chceme profe-
sionálně vedenou debatu, ja-
ké by měly být cíle vzdě-
lávání pro všechny je-
ho úrovně, chceme 
stabilitu, odbor-
nost a  perspek-
tivu. Chybí nám 
jasná koncepce, 
jasné vymezení 
a  také dodržování 
toku peněz, které jdou 
ze státního rozpočtu do škol 
a školských zařízení.“

Sekce předškolního vzdělá-
vání školských odborů se za-
měřuje na čtyři zásadní cíle 
– snížení vyučovací povinno-
sti u  učitelek a  ředitelek ma-
teřských škol, připomínková-

ní navrhovaných změn v  le-
gislativě, které ovlivňují situaci 
v předškolních zařízeních, pro-
sazování potřebných změn ve 
financování, zejména v  sou-
vislosti s dětmi mladšími tří let 
a  konečně snižování neudrži-
telně vysokého počtu dětí ve 
třídě.

„Opakovaně jsme na 
jednáních upozorňo-

vali na reálnou si-
tuaci a  problé-
my v  mateřských 
školách, kte-
ré přináší prá-

ce s  dvouletými 
dětmi,“ zdůraznila 

Eva Soukalová. „Spo-
lu s vedením odborového sva-
zu jsme ministerstvu škol-
ství dávali podněty a informa-
ce o přeřazování učitelek ma-
teřských škol do nižší platové 
třídy z důvodu nedostatku fi-
nančních prostředků, k čemuž 
v některých krajích docházelo.

Problém, který chceme také 
řešit, jsou úvazky učitelek ma-
teřských škol, postavení ve-
doucích učitelek, prázdninový 
provoz v  mateřských školách 
a nedostatek asistentů pro dě-
ti s hendikepem. Velkou disku-
zi jsme vedli k  přípravným tří-
dám, povinnému poslednímu 
ročníku předškolního vzdělává-
ní a  vysokoškolskému vzdělá-
vání učitelek mateřských škol.“

„Vyjadřujeme velkou ne-
spokojenost s dosavadním pří-
stupem k  řešení problematiky 
dvouletých dětí,“ podtrhla Eva 
Soukalová, „situace v  mateř-
ských školách je neudržitelná. 
Je třeba upravit výši norma-
tivu na tyto děti, upravit hy-
gienické podmínky, podmín-

ky pro práci s dětmi při pobytu 
venku, snížit počet dětí ve tří-
dách a řadu dalších věcí.“

Sekce předškolního vzdělá-
vání také požaduje otevření 
katalogu prací a revizi zařaze-
ní učitelek a  ředitelek mateř-
ských škol do platových tříd, 
legislativní řešení přijímání dě-
tí mladších tří let a zabezpeče-
ní dvou učitelek na třídu. „Ne-
chceme, aby předškolní vzdě-
lávání bylo opomíjeno,“ uza-
vřela Eva Soukalová. „Pro-
to budeme vládě, poslancům 
a  senátorům, ale i  politikům 
na regionální úrovni stále při-
pomínat, jak je pro každého 
člověka a  pro celou společ-
nost důležité kvalitní vzdělává-
ní v raném věku.“ kat

Po prvním kroku musí následovat řada dalších
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství 
ocenil, že v roce 2017 vzroste objem finančních pro-
středků na platy pedagogů o osm procent.

Do dalších jednání o  roz-
počtu vstupuje s  poža-

davkem zvýšení o 15 procent 
tři roky po sobě. Jen tak se bu-
de možné přiblížit k pomyslné 
hranici 130 procent vzhledem 
k průměrné mzdě v zemi.

„Přidání o osm procent vní-
máme jako první krok,“ uvedl 
předseda školských odborů 
František Dobšík, „ale je to 
jen první z mnoha dalších, kte-
ré musí následovat.“ Pracovní 
vytížení pedagogických i  ne-

pedagogických zaměstnanců 
škol se enormně zvyšuje. Na-
růstá tlak na zvyšování kvality 
pedagogické práce, roste ná-
ročnost práce s dětmi se speci-
fickými poruchami učení, zvy-
šuje se agrese vůči učitelům ze 
strany žáků během výuky i ze 
strany rodičů. Zavádění pod-
půrných opatření pro žáky se 
specifickými vzdělávacími po-
třebami s  sebou nese zvýše-
nou administrativní zátěž dí-
ky vytváření plánů podpory 

a  nezbytnosti jejich pravidel-
ného vyhodnocování. Mění se 
tak i podoba prací, které s pe-
dagogickou činností souvisejí, 
protože přípravy na vyučování 
musí učitelé dělat jak pro vět-
šinovou skupinu žáků ve tří-
dě, tak pro specifické skupiny 
a také pro jednotlivce a  jejich 
asistenty.

Učitelé individuální přístup 
k  žákům měli vždy na zřeteli 
a  nemůžeme tedy říci, že jde 
o nové úkoly, které před učite-
le staví dnešní společnost. Pro-
blém ale je zvyšující se míra za-
tížení těmito časově náročný-
mi činnostmi. Proto je požada-

vek školských odborů na zlep-
šení platových podmínek pra-
covníků škol na místě.

Při každoročním patnácti-
procentním růstu platů v  le-
tech 2018 až 2020 a  před-
pokládaném pětiprocentním 
růstu platů ostatních zaměst-
nanců ve veřejné sféře, by pe-
dagogové v roce 2020 dosáh-
li 130 procent průměrné mzdy 
ve srovnání s ostatními zaměst-
nanci. Podle propočtu analyti-
ků odborového svazu by pak 
na výplatní pásce učitelů neby-
la výjimkou suma kolem čtyři-
ceti šesti tisíc korun.

Karla TONDLOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Báječný svět šachu učí žáky logice i čtení s porozuměním
Šachy v současné podobě vznikly v 15. století v jižní 
Evropě, ale jejich základem je stará perská hra šat-
randž, která vzešla z indické deskové hry čaturan-
ga. Tato královská hra má u nás nadšené příznivce 
mezi dětmi a  mládeží v  základních školách, a  to 
i díky projektu Šachy do škol.

Projekt, který vznikl v  ro-
ce 2013, se těší podpo-

ře Šachového svazu ČR a k je-
ho rozjezdu pomohly rovněž 
dotace od ministerstva škol-
ství. Ostatně doporučení Ev-
ropského parlamentu hovo-
ří o tom, že by se šachy měly 
stát v základních školách sou-
částí vzdělávání.

Učí logice, zvyšuje IQ

Na šachy lze pochopitelně 
nahlížet jako na pouhou desko-
vou hru, případně také jako na 
sportovní odvětví. Ale ne nadar-
mo se jí říká hra králů a myslite-
lů, protože psychologické prů-
zkumy jasně ukazují, že díky ní 
se u  dětí rozvíjejí inteligenční 
a  sociální dovednosti. Pravidel-
né hraní šachů zvyšuje IQ a učí 
děti logicky, racionálně a nezá-
visle řešit problémy.

Zkušení pedagogové oceňu-
jí i to, jak šachy u žáků pozitiv-
ně ovlivňují jejich výkony v běž-
ných předmětech. „Je jasné, že 
se to projevuje nejvíce v mate-
matice. Šachy učí logice a pro-
storovému vidění, práce s  ša-
chovými figurkami se dá dobře 
nasadit i  na výuku podle Hej-
ného metody – tam se počítání 
propojuje například s hodnota-
mi šachových figurek. Ale dě-
ti, které se věnují šachům, vy-
kazují pro někoho možná pře-
kvapivě dobré výsledky i v dal-
ších předmětech,“ říká Josef 
Jarý, ředitel ZŠ a MŠ Palachova 
v  Brandýse nad Labem – Sta-
ré Boleslavi, který již několik let 
vede šachový kroužek.

Lepší i ve čtení

Šachy mají skutečně pozi-
tivní vliv i  na výsledky v  dal-
ších předmětech, například 
v  českém jazyce. Bylo zjiště-
no, že děti, které se věnují ša-
chu, mají lepší výsledky ve čte-
ní a  projevují lepší schopnos-

ti porozumět čtenému textu. 
Zlepšují se také jejich verbální 
dovednosti. Šachová termino-
logie obsahuje řadu termínů 
z  němčiny, francouzštiny ne-
bo italštiny, a mnoho mladých 
hráčů tak motivuje jejich hra 
k učení se cizím jazy-
kům. Hraní šachů 
se pozitivně pro-
jevuje i  ve vý-
tvarné výchově 
nebo zeměpise. 
Díky nim se děti 
naučí orientovat 
v  souřadném sys-
tému horizontálních 
řad a  vertikálních sloup-
ců. To je výbornou průpravou 
nejen pro orientaci v mapách 
(poledníky a  rovnoběžky), ale 
třeba i při pohybu v přírodě.

„Moje vlastní zkušenosti 
potvrzují, že je skutečně dob-
ré rozjet projekt Šachy do škol 

už od prvních tříd. A co pova-
žuji za skutečně pozitivní, je 
to, že děti projevují o šachy sa-
my zájem, nikdo je nenutí, hra 
je zkrátka baví. Uspokojí tak 
i vrozenou soutěživost, proto-
že se školy setkávají na okres-

ních, krajských a  republiko-
vých přeborech, kde mezi se-
bou soutěží čtyřčlenná školní 
družstva,“ říká Josef Jarý.

Zájem stoupá

Zájem o  projekt Šachy do 
škol průběžně stoupá. V  loň-
ském školním roce do něj byla 
zapojena bezmála stovka zá-
kladních škol po celé republice 
a  letos je toto číslo opět vyš-
ší. „Aktuálně to je 130 škol,“ 
říká Miroslav Veselý, mana-

žer projektu Šachy do 
škol. „Zájem je vel-

ký, ale zatím na-
rážíme na pro-
blémy s  nedo-
statkem učite-
lů či trenérů, 

kteří by šacho-
vé kroužky ved-

li. V  průběhu toho-
to školního roku bude pro-

bíhat propagace projektu ve 
školách a  zároveň s  tím i  vy-
hledávání zájemců z řad učite-
lů, které myšlenka rozšíření ša-
chové hry mezi školní mládež 
zaujme a budou ochotni se na 
rozvoji projektu podílet.

Pro učitele jsou připraveny 
metodické materiály, vstupní 
zaškolení,  možnost účasti na 
seminářích, kde by se potká-
vali mimo jiné se svými kole-
gy z ostatních škol a mohli si 
vyměňovat zkušenosti a  po-

znatky. „V  některých krajích 
navíc získají učitelé také me-
todickou podporu garanta, 
jehož úkolem bude pomáhat 
s  rozjezdem kroužku ve škole 
a při konzultacích budou pro-
bírat, jak správně šachy učit.“

Zatím vede Polsko

Přes rostoucí zájem, jaké-
mu se šachy v  poslední době 
těší, máme podle M. Veselé-
ho ještě stále co dohánět. „Dá 
se říci, že nejen v evropském, 
ale i  světovém měřítku  zatím 
mírně pokulháváme. Z evrop-
ských zemí je projekt nejdá-
le v  sousedním Polsku, kde 
v  červnu tohoto roku minist-
ryně pro vzdělání vyhlásila, 
že se šachy budou od příští-
ho školního roku vyučovat ve 
všech základních školách v ze-
mi. Ale i u nás se začíná blýs-
kat na lepší časy. V dalších le-
tech se dá očekávat výrazný 
rozvoj projektu. Je to způso-
beno hlavně zvýšenou podpo-
rou ze strany Šachového svazu 
ČR. V nejbližších dnech budou 
spuštěny nové webové  strán-
ky, do škol přichází moder-

ní výukový program Learnin-
gchess.net, chystají se jednání 
ohledně podpory ministerstva 
školství při rozvoji a rozšiřová-
ní projektu do škol,“ neskrý-
vá M. Veselý svůj optimismus.

Romana SLANINOVÁ
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Přijímací řízení na vyšší odborné školy
K jakým změnám v přijímacím řízení na vyšší odbor-
né školy došlo novelizací vyhlášky o vyšším odbor-
ném vzdělávání?

Vyhláška č.  10/2005 Sb., 
o vyšším odborném vzdě-

lávání, byla s  účinností od 
1. září 2016 změněna vyhláš-
kou č.  279/2016 Sb. K  změ-
nám došlo v § 2 (upravuje přijí-
mání do prvního ročníku vzdě-

lávání) odst. 3 a 5. Po prove-
dené úpravě tyto části vyhláš-
ky znějí:

§ 2 odst. 3: „Termín posled-
ního kola přijímacího řízení vy-
hlásí ředitel školy tak, aby při-
jímací řízení bylo ukončeno do 

posledního pracovního dne 
měsíce října.“

§ 2 odst. 5: „Uchazeči, kte-
rý se pro vážné důvody k přijí-
mací zkoušce v  určeném ter-
mínu nedostaví a svoji neúčast 
řádně písemně omluví ředite-
li školy nejpozději do 3 dnů po 
termínu stanoveném pro přijí-
mací zkoušku, stanoví ředitel 
školy náhradní termín pro její 

vykonání. Pozvánku k náhrad-
nímu termínu zašle ředitel ško-
ly uchazeči nejpozději 5 dnů 
před jejím konáním. Za vážné 
důvody se nepovažuje konání 
přijímací zkoušky v  jiné škole. 
Zkouška v náhradním termínu 
se musí konat tak, aby přijíma-
cí řízení bylo ukončeno do po-
sledního pracovního dne měsí-
ce října.“ Vít BERKA

Každoroční kontrola zdravotního stavu
Je povinností příjemce invalidního důchodu každý 
rok absolvovat kontrolu svého zdravotního stavu?

Česká správa sociálního za-
bezpečení k  tomuto pro-

blému podala následující vý-
klad: „Neplatí to vždy. Zdra-
votní stav však zpravidla ne-
ní neměnný a  v  průběhu ča-
su může docházet k jeho zlep-
šení nebo naopak zhoršení. 
Z  tohoto důvodu posudkový 
lékař OSSZ při stanovení inva-
lidity určí také termín kontrol-

ní lékařské prohlídky. 
Provádí se obvyk-
le v intervalu 1 až 
3 roky na základě 
závažnosti zdra-
votního stavu. 
Podle výsledku 
kontrolní lékařské 
prohlídky může dojít 
ke změně invalidity na niž-
ší nebo vyšší stupeň nebo mů-

že být zjištěno, že pokles pra-
covní schopnosti již neodpoví-

dá invaliditě.
To, zda bude, či 
nebude zapo-
třebí kontro-
ly zdravotní-
ho stavu, pří-
padně v  ja-

kém časovém 
odstupu, stano-

ví v  každém kon-
krétním případě po-

sudkový lékař s  ohledem na 
to, zda a  kdy se dá předpo-
kládat významné zlepšení ne-
bo stabilizace zdravotního sta-
vu, adaptace na zdravotní po-
stižení, změny v oblasti kvalifi-
kačního potenciálu, využití za-
chované pracovní schopnosti 
apod. Kontrolní lékařská pro-
hlídka se tedy provádí v  ter-
mínu určeném při předchozím 
posouzení zdravotního stavu 
OSSZ. Může však být provede-
na i  mimořádně. Příjemce in-
validního důchodu je povinen 
se kontrole zdravotního stavu 
na výzvu OSSZ podrobit.“

Vít BERKA

Příplatek za práci v sobotu při dohodě o provedení práce
Zaměstnanec pracuje na základě dohody o prove-
dení práce. Někdy je potřebný výkon práce i v sobo-
tu. Je zaměstnavatel povinen poskytovat příplatek 
za práci v sobotu?

Zaměstnancům pracujícím 
na základě dohody o pro-

vedení práce vzniká právo na 
odměnu za výkon práce. Vý-
še odměny a podmínky pro je-
jí poskytování se podle § 138 
zákoníku práce sjednáva-

jí v  dohodě o  provedení prá-
ce. Výši odměny zákoník prá-
ce přímo neupravuje, stano-
ví však její spodní hranici, a to 
tak, že odměna z dohody při-
padající na jednu hodinu prá-
ce nesmí být nižší než přísluš-

ná hodinová sazba minimální 
mzdy (§ 111 zákoníku práce). 
Celková výše odměny z doho-
dy musí tedy dosahovat ale-
spoň násobku odpracovaných 
hodin a  příslušné sazby mini-
mální mzdy. Zaměstnancům 
pracujícím na základě doho-
dy o provedení práce nárok na 
příplatky automaticky nevzni-
ká (odměna z  dohody není 
platem). Poskytování příplat-

ku za sobotu by proto muselo 
být sjednáno v dohodě o pro-
vedení práce. V daném přípa-
dě je také nutno respektovat 
§  110 odst.  1 zákoníku prá-
ce, kde se stanoví: „Za stej-
nou práci nebo za práci stej-
né hodnoty přísluší všem za-
městnancům u zaměstnavate-
le stejná mzda, plat nebo od-
měna z dohody.“

Vít BERKA

Předškolní 
vzdělávání
Byla publikována posled-
ní novela vyhlášky o před-
školním vzdělávání?

Ve Sbírce zákonů ČR, 
částce 108, rozeslané dne 
31. srpna 2016, je publiko-
vána vyhláška č. 280/2016 
Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 14/2005 Sb., o před-
školním vzdělávání, ve 
znění pozdějších předpi-
sů, a  některé další vyhláš-
ky. Tato vyhláška naby-
la účinnosti dnem 1.  září 
2016 s výjimkou některých 
ustanovení, která nabýva-
jí účinnosti dnem 1.  ledna 
2017, 1.  září 2017 nebo 
dnem 1. září 2020.

Ke změnám vyhlášky 
č. 14/2005 Sb., o předškol-
ním vzdělávání, došlo již 
těmito vyhláškami:
vyhláška č. 43/2006 Sb.,
vyhláška č. 214/2012 Sb.,
vyhláška č.  197/2016 Sb. 
(nabyla účinnosti také 
dnem 1. září 2016).

Vít BERKA
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Co potřebují mimořádně nadané děti?
Talentovaných žáků v českých školách přibývá. Ne-
znamená to ovšem, že bychom byli zaplaveni dětmi 
s výjimečně nadprůměrným IQ. Jedná se spíše o je-
dince, kteří jsou v  relativně nízkém věku schopni 
intelektuálních aktivit, které očekáváme od dětí 
o několik let starších.

Pražská základní škola pro 
nadané děti Cesta k úspě-

chu je v  rejstříku základních 
škol zařazena od ledna 2007. 
U  jejího zrodu stál Stanislav 
Svoboda, který tehdy sám řešil 
problém se svým nadprůměr-
ně nadaným synem. Škola za-
čínala v  sídlištním bytě s  jed-
nou učitelkou a  s  myšlenkou 
postupně vybudovat výchov-
ně-vzdělávací místo pro ško-
láky, kteří zvládnou náročnější 
výuku, než je ta v běžných zá-
kladních školách.

Škola má nyní za sebou de-
set let, kdy vzdělává nada-
né děti ve věku od 6 do 11 
let a nabízí jim program, kte-
rý zahrnuje ve vyváženém vý-
ukovém mixu základy mate-
matiky, přírodních věd a  in-
formačních technologií, vý-
tvarnou a  hudební výcho-
vu, výuku angličtiny s rodilým 
mluvčím i mnoho sportovních 
a dalších aktivit. Na ně se za-
měřují hlavně odpolední kur-
zy, kdy se mohou děti věno-
vat nejen sportu a  umělec-
kým oborům, ale také médiím 
– během těchto kurzů se se-
známí se světem tisku, divadla 
a filmu, komunikací s noviná-

ři a  dokonce natáčejí vlastní 
filmy.

Škola funguje na nezisko-
vém základě, dostává dotace 
od Magistrátu hl. města Pra-
hy a rodiče platí školné, které 
se pohybuje kolem 99 900 ko-
run za školní rok. Zisk je pou-
žíván k dalšímu rozvoji vzdělá-
vání a k tomu, aby vedení za-
jistilo vyučujícím slušné platy.

V komunitním duchu
Pedagogický sbor je rovno-

měrně složen z  mužů a  žen, 
řada vyučujících zde půso-
bí externě. Často se jedná 
o odborníky například z Aka-
demie věd ČR, kam žáci ta-
ké docházejí na exkurze, pří-
padně zde absolvují některé 
části výuky. Skladba předmě-
tů vychází z rámcového vzdě-
lávacího programu, ale s ohle-
dem na schopnosti dětí jim nic 
nebrání v  dalším vzdělávání. 
Především tu ale na ně čeká 
výuka, která odpovídá jejich 
zájmům a  jejich touze po vě-
dění. Výuka probíhá v  komu-
nitním duchu, děti mají mož-
nost se vyjadřovat k vyučování 
i k chodu školy.

Po absolvování této školy 

směřují děti hlavně na osmile-
tá gymnázia. „Necháváme na 
rodičích, ale i na nich, kam by 
šly rády studovat. Ostatně jsou 
duševně většinou na úrov-
ni mnohem starších jedinců 
a mají o  své budoucnosti po-
měrně jasnou představu,“ říká 
S. Svoboda.

Nadané děti projevují svo-
ji touhu po vzdělání už v brz-
kém předškolním věku. Na 
druhou stranu právě je lze čas-
to zařadit do kategorií osob 
s tzv. dvojí výlučností, protože 
jsou sice nadané, ale trpí na-
příklad dyslexií nebo dysgra-
fií nebo mají problém se so-
ciální interaktivitou. Je pocho-
pitelné, že rodiče těchto dětí 
hledají pro své potomky ško-
ly, které jim mohou nabídnout 
nejen pochopení ze strany pe-
dagogů, ale také činnosti, při 
nichž budou moci plně využít 
a dále rozvíjet svoje schopnos-
ti a nadání.

Moderní psychologie po-
měrně jasně stanovuje, jak ta-
lentované dítě poznáme, a to 
již v batolecím věku. Vedle to-
ho, že jsou děti nadány neu-
tuchající zvídavostí, většinou 
u nich dochází k časnému roz-
voji motoriky (například dobře 
chodí, ještě než dosáhnou prv-
ního roku života), začínají rov-
něž velmi brzy mluvit a  záhy 
jsou schopny složitějšího so-
ciálního chování.

„Mimořádně nadané děti si 
často doslova vynucují vlastní 
vzdělávací program, který je 
v předškolním věku zajišťován 
hlavně rodiči. Naučí se číst, 
psát a  počítat, už když chodí 
do mateřské školy. Záhy si ta-
ké začnou samostatně vyhle-
dávat informace v encyklope-
diích a na internetu,“ říká psy-
cholog Jiří Tyl, který se školou 
úzce spolupracuje.

Letos nultý ročník
I to byl jeden z  důvodů, 

proč v  letošním školním roce 
otevřela škola první nultý roč-
ník základní školy určený pro 
předškoláky. Výuka v  nultém 
ročníku je inspirována systé-
mem Škola hrou Ivy Málko-
vé a  je hodně hravá. Nicmé-
ně je v ní i prostor pro vzdělá-
vací program, který korespon-
duje s tím, který na děti čeká 
po nástupu do klasické první 
třídy.

„Přijímací řízení do ško-
ly probíhá formou neverbál-
ního testu inteligence a  po-
hovoru s  rodiči, během kte-
rého sladíme jejich požadavky 
s možnostmi školy. Rodičům je 
k dispozici také Centrum roz-
voje nadání Cesta k úspěchu, 
kde mohou s  odbornými po-
radci probrat individuální po-
třeby svých potomků,“ popi-
suje tento proces S. Svoboda.

Romana SLANINOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady
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Dohoda i při mateřské?
Může být uzavřena dohoda o rozvázání pracovní-
ho poměru se zaměstnankyní, která je na mateř-
ské nebo rodičovské dovolené?

Rozvázání pracovního po-
měru dohodou upravuje § 49 
zákoníku práce. Pracovní po-
měr touto dohodou lze skončit 
vždy. Na její uzavření, případ-
ně načasování okamžiku skon-
čení pracovního poměru, ne-
má vliv žádná překážka v prá-
ci na straně zaměstnance, te-
dy ani mateřská či rodičovská 
dovolená. Pro uzavření doho-
dy v průběhu mateřské či rodi-
čovské dovolené platí všechna 

obecná pravidla stanovená zá-
koníkem práce. Dohoda o roz-
vázání pracovního poměru je 
dvoustranným právním jedná-
ním, na kterém se zaměstna-
nec a zaměstnavatel musí do-
hodnout (zaměstnavatel tedy 
nemůže zaměstnance k  uza-
vření dohody přinutit a  na-
opak). Dohoda musí být uza-
vřena písemně a musí z ní být 
patrné, kdy má pracovní po-
měr zaměstnance skončit.

Zaměstnanec nenastoupil do práce
Jak je v  zákoníku práce upraveno odstoupení od 
pracovní smlouvy, jestliže zaměstnanec ve sjednaný 
den nenastoupil do práce?

Odstoupení od pracovní 
smlouvy upravuje § 34 zá-

koníku práce, kde se v odst. 3 
a 4 stanoví:

„Nenastoupí-li zaměstna-
nec ve sjednaný den do práce, 
aniž mu v tom bránila překážka 
v  práci nebo se zaměstnavatel 
do týdne (§ 350a) nedozví o té-
to překážce, může zaměstna-
vatel od pracovní smlouvy od-
stoupit. Od pracovní smlouvy je 
možné odstoupit, jen dokud za-
městnanec nenastoupil do prá-
ce. Pro odstoupení od pracovní 

smlouvy se vyžaduje dodržení 
písemné formy, jinak se k ně-
mu nepřihlíží.“

Zaměstnavatel se o překážce 
v práci především dozví, když 
jej zaměstnanec o  této 
překážce uvědomí, 
nicméně 
mů-

že se o ní dozvědět od třetí oso-
by či z  jiného zdroje. V  kaž-

dém případě, po-
kud je zaměst-
navateli známo, 
že zaměstnanec 

má překážku 
v  prá-

ci, nemůže od pracovní smlouvy 
odstoupit. Týdnem se pro účely 
zákoníku práce rozumí sedm po 
sobě následujících dnů. I  v pří-
padě tohoto zákonného důvo-
du pro odstoupení od pracov-
ní smlouvy rovněž platí, že za-
městnavatel může od pracovní 
smlouvy odstoupit, jen pokud 
zaměstnanec nenastoupil do 
práce. Po nástupu zaměstnance 
do práce není možné odstoupe-
ní ani v tomto případě.

Srážka z platu?
Zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu a ten 
požaduje její úhradu. Je přípustné, aby zaměstna-
vatel úhradu škody srazil zaměstnanci z  platu?

Zaměstnavatel je bez  sou-
hlasu zaměstnance opráv-

něn provést jen takové srážky 
z platu, které jsou taxativně sta-
noveny v  § 147 zákoníku prá-
ce. Jedná se o daň z příjmů fy-
zických osob ze závislé činnos-
ti, příslušné pojistné, zálohu 
na  plat, kterou je zaměstna-
nec povinen vrátit,  nevyúčtova-
nou zálohu na  cestovní náhra-
dy, případně jiné nevyúčtované 
zálohy poskytnuté zaměstnanci 
k plnění jeho pracovních úkolů 
a náhrady platu za dovolenou, 

na niž zaměstnanec ztratil prá-
vo nebo na  niž mu právo ne-
vzniklo a  náhradu platu podle 
§ 192 na niž mu právo nevznik-
lo. Podle §  147 odst. 3 záko-
níku práce jsou srážky z  pla-
tu k náhradě škody možné jen 
na  základě dohody o  srážkách 
z platu (přitom je uveden odkaz 
na § 146 písm. b) zákoníku prá-
ce). Ve smyslu § 263 odst. 2 zá-
koníku práce musí být tato do-
hoda navržena písemně a mu-
sí obsahovat výši náhrady škody 
požadované zaměstnavatelem.

upraveno odstoupení od 
zaměstnanec ve sjednaný 

smlouvy se vyžaduje dodržení 
písemné formy, jinak se k ně-
mu nepřihlíží.“

Zaměstnavatel se o překážce
v práci především dozví, když 
jej zaměstnanec o  této 
překážce uvědomí, 
nicméně 
mů-

že se o ní dozvědět od třetí oso-
by či z  jiného zdroje. V  kaž-

dém případě, po-
kud je zaměst-
navateli známo, 
že zaměstnanec 

má překážku
v  prá-

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Zajímavosti z dějin českého školství
Ocenění

Na univerzitě ve francouz-
ském Dijonu získal Edvard Be-
neš v  roce 1908 titul doktor 
práv na podkladě dizertační 
práce s  názvem Rakouský pro-
blém a česká otázka. Doktorát 
filozofie získal po návratu z cizi-
ny na Karlově univerzitě v Praze.

Podmínky pro funkci
V letech předmnichovské re-

publiky se mohli učitelé stát 
školními inspektory, pokud si 
podali žádost o zapsání do se-
znamu čekatelů na minister-

stvu (pouze v lednu) a měli od-
slouženo 15 (středoškolští pro-
fesoři 12) let, nebyli kázeňsky 
či disciplinárně trestáni a v po-
sledních třech letech měli kva-
lifikaci I. stupně. Od roku 1932 
se na ně vztahovaly ještě zvlášt-
ní zkoušky před komisí zemské 
školní rady.

Dělení tříd
Specifickou pedagogickou 

metodou byla v předválečném 
období bifurkace, při níž byli 
žáci téže třídy rozděleni na dvě 
skupiny a  ty byly současně vy-
učovány odlišným předmětům 

(například řečtině a  francouz-
štině). Žáci, kteří se přihlási-
li k výuce povinné řečtiny, do-
stávali po maturitě vysvědče-
ní z klasického gymnázia, fran-
štináři pak obdrželi vysvědče-
ní z  gymnázia reálného. Tato 
výuka se realizovala pouze na 
českých gymnáziích v Hlučíně, 
Košicích, Nitře a  Trnavě a  na 
německých gymnáziích v Brun-
tále, Chomutově, Olomouci, 
Plzni a v Praze II.

Právo veřejnosti
První dívčí gymnázium Miner-

va, které vzniklo jako soukromé 

v roce 1890, obdrželo tzv. prá-
vo veřejnosti, potvrzující srovna-
telnost vysvědčení s  vysvědče-
ními státních gymnázií, až v ro-
ce 1902. Do tohoto roku mu-
sely absolventky Minervy sklá-
dat maturitní zkoušky na Aka-
demickém gymnáziu v Praze.

Druhé v pořadí
Druhé dívčí gymnázium 

vzniklo v Praze až v roce 1905, 
tedy s  odstupem patnácti let 
po vzniku prvního. Bylo to čes-
ké řádové gymnázium na Krá-
lovských Vinohradech.

František MORKES
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Skřítek
Ducháčkovic 
rodina
Soukromý 
detektiv Matyld
Garpíškoviny
Bobříkovy 
bláznivé lapálie
Saturnin

To jsou názvy audiok-
nih na CD, které vyda-
lo nakladatelství Alba-
tros media. Řada zná-
mých herců čte jednot-
livé knihy. Například Sa-
turnina od Zdeňka Jirot-
ky si můžete se svými žá-
ky poslechnout prostřed-
nictvím Oldřicha Vízne-
ra, mladší žáky zase potě-
ší vyprávění Lindy Rybo-
vé o skřítkovi, Václav Vy-
dra načetl Ducháčkovic 
rodinu aneb Strašidla me-
zi námi. Boříkovy bláznivé 
lapálie vypráví Martin De-
jdar a  Garpíškoviny Bar-
bara Nesvadbová.

Znáte je?790 let města Znojma – trochu jiné vyučování
Město Znojmo slaví letos 

790 let od svého zalo-
žení. I naše škola, ZŠ Mládeže 
Znojmo, chce přispět k  těm-
to oslavám a  přiblížit žákům 
město s  jeho historií. Ve spo-
lupráci se znojemským mu-
zeem jsme formou dvou pro-
jektových adaptačních dnů 
propojili poznávání se vzdě-
láváním a  zároveň rozvíjeli 

schopnost žáků komunikovat 
a spolupracovat.

Plakáty, které žáci 1.–9. roč-
níků vytvořili, jsou všechny ve-
lice zdařilé a  některé z  nich 
budou vystaveny v  rámci 
dne otevřených dveří radnice 
17.  listopadu na hradě v Sále 
předků.

A jak tyto dny hodnotí sami 
žáci? ,,20. a  21. září jsme se 

ve škole neučili klasickým způ-
sobem,“ říká Sabina Tunko-
vá z 9. C. „Ptáte se proč? Ty-
hle dva krásné dny – i když ne 
moc teplé – jsme strávili všichni 
společně poznáváním našeho 
krásného města Znojma. Pro-
cházeli jsme nejkrásnější mís-
ta – minoritský klášter, Zno-
jemský hrad, kostel sv. Miku-
láše, Divišovo náměstí, radnič-
ní a Vlkovu věž – a sbírali dů-
ležité informace. Všude jsme 
se dozvěděli mnoho zajímavé-
ho o historii, což se nám hodi-
lo druhý den. To jsme se ve tří-
dě rozdělili do skupin a vytvo-
řili projekty ve formě plakátu, 
kde jsme se snažili, abychom 
to měli co nejhezčí.

Moje skupina měla za úkol 
vytvořit plakát v anglickém ja-
zyce, jiná v  německém. Mě-
li jsme to trošku těžší, nám to 
ale nevadilo. Pomáhali jsme si 
a  hodně jsme se u  toho na-
smáli.“ sat

Společně ozdravíme naši planetu
Občanské sdružení Nadě-

je pro pomoc zdravotně 
postižené mládeži ve spolu-
práci s brněnskou Střední ško-
lou pro tělesně postižené Ge-
mini uspořádalo v  rámci pro-
jektu Společně ozdravíme na-
ši planetu mezinárodní set-
kání handicapovaných studen-
tů z Česka, Slovenska, Němec-
ka a Nizozemí.

Čtyřicet mladých lidí strávi-

lo celý týden v prostředí krás-
né přírody Moravského krasu 
a  společně poznávalo nejen 
kulturu a tradice České repub-
liky a dalších evropských zemí, 
ale vzhledem k ekologickému 
zaměření akce se soustředilo 
také na životní prostředí jako 
jednu ze základních hodnot 
lidského společenství. V  rám-
ci nabitého programu studenti 
navštívili řadu krásných morav-

ských míst a celou akci zakon-
čili svým prohlášením, v němž 
se zavázali napomoci k ochra-
ně životního prostředí a  sou-
časně vyzvali politické před-
stavitele, aby o  totéž usilovali 
nejen svým příkladem, ale ta-
ké prosazováním právních ak-
tů, které budou důsledně re-
spektovat základní zásady tr-
vale udržitelného rozvoje pla-
nety Země. Ilona MATUŠKOVÁ

Evropský den jazyků na Přímce
Evropský den jazyků si při-

pomínáme již od roku 
2001, ani letos tomu nebylo 
v naší střední škole na ulici Pří-
mětická ve Znojmě jinak.

Vše začalo ranní rozhlaso-

vou relací, která žáky seznámi-
la s výjimečností dne, kdy si li-
dé po celé Evropě připomína-
jí důležitost celoživotního ja-
zykového vzdělávání. A pak se 
vše rozeběhlo. Učitelé cizích 
jazyků si pro své studenty při-
pravili zajímavé aktivity zejmé-
na v  anglickém, německém 
a francouzském jazyce. Novin-
kou pro letošní rok byla i srb-
ština. Na školním baru pro-
bíhala pod vedením studen-
tek 3. ročníku oboru cestov-
ní ruch soutěž v cizojazyčných 

kvízech. Její účastníci tak zjisti-
li, jak ovládají reálie cizích ze-
mí a jejich stěžejní komunikač-
ní fráze. A že jich bylo hodně.

Dále si studenti i  vyučují-
cí mohli vyplnit dotazník cizo-
jazyčné gramotnosti. Do této 
aktivity se celkem zapojilo 93 
žáků a 30 učitelů. Zjistilo se, že 
38 procent studentů se učí an-
glický jazyk, 34 procenta ně-
mecký jazyk, 23 procent fran-
couzský jazyk, ale mnozí i dal-
ší, například španělský, korej-
ský a  slovenský. Z  učitelů se 

34 procent věnuje německé-
mu jazyku, 19 procent anglic-
kému jazyku a 10 procent rus-
kému jazyku. Zbylá procenta 
se vztahují na jazyk francouz-
ský, italský a japonský. Zajíma-
vé je také, jak se žáci v  jazy-
ce zdokonalují. Nejčastěji vy-
užívají učebnice, pak internet 
a písničky.

A co bylo mottem celého 
dne? „Tomu, kdo ovládá cizí 
řeč, netřeba již více meč.“

Eva KUNOVÁ
Kateřina GRIEBAUMOVÁ
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Knihy pro potěšení, poučení i zábavu

Školní strašidlo
ZUZANA POSPÍŠILOVÁ

Hlavní hrdinka Anka uvádí malé čte-
náře do prostředí třídy příběhem, 

v němž se mísí reálný školní svět se svě-
tem fantazie. Dětem je vyprávění blízké 
nejen tím, že se děj odehrává ve škole, 

ale také proto, že popisuje a zpracovává počáteční obtíže se 
psaním, s nimiž se setkává v první třídě každý školák. Příběh 
je rozčleněn do krátkých kapitol s napínavým dějem, aby se 
malí čtenáři těšili na pokračování. Hned na začátku se děti 
seznamují například s tím, proč se jim při psaní či počítání 
nedaří. Knihu vydalo nakladatelství Portál.

Mluvme s dětmi 
o sexu
LINDA GOLDMAN

O sexu není nikdy snadné mluvit ote-
vřeně. Dospělí často jen obtížně hle-

dají slova, zvlášť když se jich na toto téma 
ptají děti. Tato kniha zkoumá myšlenky 

a pocity, které děti v souvislosti s tímto tématem vyjadřují, 
a  nabízí rodičům, učitelům a  vychovatelům podněty, jak 
mohou na tyto nesnadné otázky odpovídat klidně, lásky-
plně a s citem. Autorka se věnuje skutečným otázkám ze své 
praxe, které děti na téma sexu kladou, a nabízí adekvátní 
reakce odpovídající rozumovým schopnostem dětí.

Deníky Ondřeje 
Sekory
1944–1945

Ondřej Sekora patří mezi naše nejorigi-
nálnější české výtvarníky a ilustrátory 20. století. Z jeho ži-
vota a díla, které je obecně známé, se vyděluje nedlouhá 
epizoda z konce druhé světové války, kdy byl na základě no-
rimberských zákonů nucen nastoupit do pracovních táborů. 
Během svého nasazení si psal deník a  zároveň si vedl ve 
svém skicáři jakési ilustrované zpravodajství, které na psaný 
deník úzce navazuje a opírá se o něj. Nyní oba deníky vy-
dává nakladatelství Plus pospolu.

CUKR
RAFINOVANÝ JED

KURT MOSSETTER, THORSTEN PROBOST, 
WOLFGANG A. SIMON, ANNA CAVELIUSOVÁ

Když tělo dostává přebytek cukru, dů-
sledkem nejsou jen ustavičné zá-

chvaty nezvladatelné chuti na sladké. Do-
chází i  k  závislostním změnám látkové výživy mozku. Nad-
měrná touha po cukru může skrývat velká zdravotní rizika. 
V této knize z nakladatelství bux.cz najdete přes 60 receptů, 
jak se dají se zdravými cukry připravovat lahodné pochoutky. 
Jejich pomocí vyrovnáte přebytek či nedostatek určitých živin, 
prospějete tím své látkové výměně a také zhubnete.

Je to pravda, 
tygříku?
BYRON KATIE

HANS WILHELM

Tato bohatě ilustrovaná kniha z nakla-
datelství Synergie vypráví o  malém 

tygrovi, který se domnívá, že se mu hroutí celý svět. Rodiče 
ho nemají rádi, kamarádi ho opustili a život je nespravedlivý. 
Moudrá želva mu položí čtyři otázky – a všechno se změní. 
Tygřík přijde na to, že všechny jeho problémy nezpůsobují 
vnější věci, ale jeho myšlenky, způsob, jakým o věcech pře-
mýšlí. Kniha se může stát pro děti jedním z klasických titulů 
dětské literatury, která je bude provázet celým životem.

Vzdělávání dětí 
od dvou let v MŠ
HANA SPLAVCOVÁ
JANA KROPÁČKOVÁ

Dvouleté děti již mohou chodit do ma-
teřské školy. Jak to ale zařídit, aby 

byly spokojené, aby jim pobyt mezi dětmi 
svědčil, aby se ve školce cítily dobře? Hodně z toho je v ru-
kou pedagogů mateřských škol. Nezbytnými předpoklady 
jsou dobrá informovanost, znalost problematiky a  úprava 
podmínek. Cílem publikace z nakladatelství Portál je postih-
nout všechny základní aspekty vzdělávání dětí raného věku 
a poskytnout užitečné informace o této práci.

Jak přežít šikanování
AIJA MAYROCK

Tuto knihu napsala dospívající dívka, 
která se sama v základní i střední škole 

se šikanou setkávala. Kniha z nakladatel-
ství Portál tak dospívajícímu čtenáři po-
radí, jak tento problém řešit. Nabízí řadu 
doporučení, strategií, ale i návod, jak zís-
kat větší sebevědomí, jak požádat o radu rodiče či učitele, 
jak se vypořádat s kyberšikanou a naučit se být vlastním su-
perhrdinou. Vše Aija – autorka knihy – doprovází vlastními 
příběhy, tipy na přežití i inspirativními básněmi.

PRINCIPY STRATEGIE
DAVID B. YOFFIE

MICHAL A. CUSUMANO

Pět nadčasových pravidel strategického 
vedení v podání Billa Gatese, Andyho 

Grofa a Steva Jobse, tak zní podtitul této 
knihy z nakladatelství Práh. Jak píše John 
Sculelley, bývalý generální ředitel společnosti Apple, „kniha 
skvěle a naprosto přesně vysvětluje, jak tři legendární top 
manažeři z  oboru hi-tech změnili svět, v  kterém žijeme. 
Hodí se pro všechny dnešní lídry s velkými ambicemi“. Kniha 
však není určena jen pro lídry, ale pro všechny, kteří se chtějí 
posouvat ve své práci dál.
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Spotřebiče, dovolená, nebo kolo? Soutěžte a vyhrajte!
Milujete soutěže, ve kterých je možné vyhrát parádní ceny? A navíc když pro to nemusíte téměř nic udě-
lat? Zkuste štěstí a zúčastněte se velké spotřebitelské soutěže nazvané „Střihněte si naše výhry!“, kterou 
organizuje Státní zemědělský intervenční fond. Hlavními cenami jsou např. jízdní kola, kuchyňské roboty 
anebo poukaz na prodloužený rodinný víkend. Zní to lákavě a ještě příjemnější je zjištění, že pro účast 
v soutěži stačí jenom kupovat kvalitní a chutné potraviny.

Není nic jednoduššího než 
být odměněn za  něco, co 
pravidelně děláte. Jestliže 
se aspoň trochu zajímáte 
o  zdravé stravování, určitě si 
vybíráte potraviny, které jsou 
vyrobeny z  kvalitních surovin, 
aby vaše tělo co nejvíce vyži-
vily. Není totiž jogurt jako jo-
gurt, není šunka jako šunka, 
není chléb jako chléb apod. 
A  teď se dostáváme k  třeš-
ničce na dortu. V rozmezí del-
ším než tři měsíce, konkrétně 
od 26. září 2016 do 1. ledna 
2017, můžete získat za  vaše 
běžné nákupy lákavé odměny. 
V tomto období totiž probíhá 
velká spotřebitelská soutěž, je-
jímiž hlavními výhrami jsou:
■ 5x jízdní kolo Author s braš-

nou nebo košem na nákup 
kvalitních potravin

■ 2x kuchyňský robot Eta 
v hodnotě 10 000 Kč

■ 2x poukaz na nákup elektro-
spotřebičů totéž dle vlast-
ního výběru za 10 000 Kč

■ 1x poukaz na  prodloužený 
rodinný víkendový pobyt 
na farmě rodiny Němcovy

Co tedy udělat, abyste měli 
šanci na výhru?

Navštivte webový portál 
akademiekvality.cz. Na  něm 
si stáhněte a  poté vytiskněte 
herní kartu s  třiceti volnými 
políčky. Do  nich nalepte vy-
střižená loga kvality z  vašich 
výrobků, které vám chutnají 
a máte je s rodinou rádi. Jedná 
se o následující značky: Regio-
nální potravina, Klasa, Chrá-
něné označení (ZTS, CHZO, 
CHOP), Český výrobek – ga-
rantováno Potravinářskou ko-
morou, BIO Produkt ekologic-
kého zemědělství, Evropské 
značení ekologické produkce. 
Soutěž probíhá do  1. ledna 
2017.

Zkuste štěstí, šance na výhru 
jsou opravdu veliké. Kromě 
hlavních cen na vás totiž ještě 
čekají týdenní výhry – každá 
v  hodnotě 5  000  Kč. Navíc 
prvních 70 000 účastníků ob-
drží menší dárek do kuchyně. 
Více informací včetně herní 
karty najdete tedy na  akade-
miekvality.cz.
Kontakty pro další 
informace:

Hana Králová, McCann Pra-
gue PR – hana.pr@mccann.cz, 
604 296 272
O značce „Klasa“

Národní značku 
kvality KLASA 
uděluje mimo-
řádně kvalit-
ním potravinářským 
a  zemědělským 
výrobkům ministr 
zemědělství od  roku 2003. 
Administraci značky provádí 
Státní zemědělský intervenční 
fond. Národní značku kvality 
získává výrobce na  tři roky. 
Logo KLASA slouží spotřebi-
telům k lepší orientaci na trhu 
při  rozeznání výjimečně kva-
litních produktů v  poro vnání 
s  běžně dostupnými potravi-
nami. V  současnosti mohou 
spotřebitelé nalézt značku 
KLASA na  obalech celkem 
1  062 produktů od  219 čes-
kých a  moravských výrobců. 
Další informace a  kompletní 
seznam všech oceněných pro-
duktů jsou dostupné na strán-
kách www.eklasa.cz.
O značce „Regionální 
potravina“

Již sedmým  rokem udě-
luje Ministerstvo zemědělství 
značku Regionální potravina 
nejkvalitnějším zemědělským 
nebo potravinářským výrob-
kům, které zvítězí v  krajských 
soutěžích. Projekt má za  cíl 

podpořit domácí producenty 
lokálních potravin a motivovat 
zákazníky k  jejich vyhledávání 
na  pultech obchodů, na  far-
mářských trzích či přímo u vý-
robců. Spotřebitelé mohou za-
tím vybírat z celkem 557 oce-
něných produktů. Značka Re-
gionální potravina oceňuje ty 
nejlepší výrobky z  každého 
kraje.
O značce „BIO Produkt 
ekologického zemědělství“

Zeleno-bílý grafický znak 
BIO, nazývaný díky proužkům 
„biozebra“, je doplněný ná-
pisem „Produkt ekologického 
zemědělství“. V  naší zemi 
slouží jako ochranná známka 
pro  biopotraviny. Aby mohly 
produkty toto označení zís-
kat, musí být prověřeny ně-
kterými kontrolními organiza-
cemi, které pověřuje minister-
stvo zemědělství. Jedná se sice 
o  český předpis, ovšem tímto 

znakem nemusí být označeny 
jenom potraviny s  původem 
v naší zemi. Biovýrobky ozna-
čují produkty z  rostlin a  živo-
čichů z  ekologických farem, 
kdy nebyly ošetřeny zakáza-
nými pesticidy, minerálními 
dusíkatými hnojivy, a  zároveň 
se při  jejich pěstování nebo 
chovu zohledňuje životní pro-

středí a  potřeby chovaných 
hospodářských zvířat.
O značce „Ekologická 
produkce“

„Ekologická produkce“ je 
na rozdíl od předchozí „bioze-
bry“ značením nadnárodním. 
Konkrétně se jedná o  před-
pis Evropské unie. Musí ji mít 
na svém obale každý produkt, 
který splňuje v rámci EU poža-
davky na  biopotraviny. Jejich 
definice je zmíněna v  textu 
výše – u značky „BIO Produkt 
ekologického zemědělství“. 
Pro  úplnost ještě dodejme, 
že u  biopotravin s  původem 
mimo naši zemi není označení 
„biozebra“ povinné, i  když 
na obalu být může.
O značce „Český výrobek 
– garantováno Potravinář-
skou komorou ČR“

Značka vznikla v roce 2011, 
aby usnadnila orientaci spo-
třebitelů v původu zboží, a ga-

rantuje maximální možný po-
díl zapojení domácích výrobců 
a  dodavatelů. Užívání značky 
„Český výrobek – garanto-
váno Potravinářskou komorou 
ČR“ na  potravinářském vý-
robku povolí prezident PK ČR 
po  předchozím schválení vý-
konnou radou PK ČR.

Zdroj: Akademiekvality.cz

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, soutěžte s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ
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N E V Á H E J T E  
a nominu j te  svou ob l íbenou uč i te lku  

nebo ob l íbeného uč i te le  do  
24 .  ročníku ankety  

 

ZLATÝ  Á M O S  
NEJOBLÍBENĚJŠÍ UČITEL 

ČESKÉ REPUBLIKY 2016/2017 
 

Přihláška musí obsahovat: 
stručnou charakteristiku nominovaného, 

popis jedné společně prožité příhody, 
podpisy sta osob, které s nominací souhlasí. 

 
Příjem přihlášek končí 31. prosince 2016. 

Více informací a on-line přihlášku najdete na www.zlatyamos.cz. 
 

Odborná porota na finále zvolí Zlatého Ámose. 
Dětská porota na finále zvolí Dětského Ámose. 
Ministerstvo školství vybere Ámose češtináře. 

Zlatý partner vybere Ámose fyzikáře. 
Stříbrný partner vybere Ámose chemikáře. 

SMS hlasováním bude zvolen Ámos sympaťák. 
 

Finále Zlatého Ámose je 24. března 2017. 
Korunovací galavečer je v sobotu 25. března 2017. 

 

ZLATÝ PARTNER PARTNEŘI STŘÍBRNÝ PARTNER 

ZLATÝ MEDIÁLNÍ PARTNER 


