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„Bláznovství obchází kolem světa jako slunce. Není místa, kde by nesvítilo.“   William Shakespeare

Formativní hodnocení – strašák, který by mohl být pomocníkem
Je to nejspíš jedna z našich národních vlastností, že 
občas stavíme věci proti sobě a vytváříme extrémy 
tam, kde nejsou. Přitom se často jedná nikoliv o dva 
protipóly, ale o skutečnosti, které by mohly a měly 
fungovat v symbióze, a byly tak ku prospěchu věci.

Takto bychom mohli cha-
rakterizovat i  to, jak se 

momentálně pohlíží na me-
tody hodnocení žáků ve 
školách.

Pokud situaci zjednoduší-
me, stojí proti sobě v  někte-
rých diskuzích a  metodických 
doporučeních sumativní hod-
nocení žáků proti hodnocení 
formativnímu. Typickým pří-
kladem toho prvního je vy-
svědčení, kdy je žák ohodno-
cen známkou, která shrnuje 
velmi jednoduchým způsobem 
to, jak se žák během školní-
ho roku při výuce jevil. Hod-
nocení formativní je průběžné 

a postavené na zcela jiných 
principech. A  je ta-
ké bohužel časově 
náročnější, což 
mu z  pochopi-
telných důvo-
dů v  součas-
ných podmín-
kách českého 
školství na popu-
laritě nepřidává.

Základem je nesrovnávat
Nevoli vyvolává i  často opa-

kované tvrzení, že sumativ-
ní hodnocení nemá pro žáka 
v podstatě žádný význam, ale 
je to sdělení určené hlavně ro-

dičům a  následně pak ško-
lám vyššího stupně, na kte-
ré žák dělá přijímací řízení. Ve 
skutečnosti bychom měli pře-
stat vyhledávat rozpory a  po-
kusit se využít předností obou 

systémů. Pokud si pedagog 
vše promyslí, správně 

pochopí význam 
a metodu forma-
tivního ohod-
nocování a na-
učí se s  ním 
pracovat, mo-
hou totiž oba 

způsoby fungo-
vat bez problému 

vedle sebe.
Pokud něco ony dva způso-

by skutečně odlišuje, pak je to 
fakt, že sumativní hodnocení 
poskytuje informace o  žáko-
vi ve chvíli, kdy už tuto situaci 
nelze změnit, na rozdíl od for-

mativního, které je vlastně prů-
běžné a ještě spíše než hodno-
cením je metodou, jak s  žáky 
komunikovat, vést je ke zlep-
šení, podtrhnout jejich před-
nosti a především s nimi navá-
zat kontakt, který v případě, že 
správně funguje, obohatí vzá-
jemnou spolupráci mezi peda-
gogem, žákem, ale také jeho 
rodiči.

Důležité jsou cíle
Při formativním hodnocení 

je základem nesrovnávat žáky 
mezi sebou, ale zaměřit se na 
dosahování cílů, které by mě-
ly děti zvládnout. Z tohoto po-
hledu je pak správné říct, že je-
ho sdělení je určeno hlavně žá-
kům a studentům, a pokud je 
jeho postup správný, je pro ně 
skutečnou motivací.

(Pokračování na str. 3)
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V tomto čísle najdete

6. prosince
V Praze proběhl čtecí 
maraton pro Kuře.

6. prosince
Byly zveřejněny výsledky 
mezinárodního šetření 
PISA, které bylo zaměřeno 
na úroveň matematické, 
přírodovědné a čtenářské 
gramotnosti patnáctiletých 
žáků.

10. prosince
Den lidských práv 
připomíná výročí přijetí 
Všeobecné deklarace 
lidských práv Valným 
shromážděním v roce 1948.

11. prosince
V roce 1946 byl založen 
Dětský fond OSN (UNICEF) 
a na počest jeho vzniku si 
tento den připomínáme 
jako Světový den 
dětství.

Krátce
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Galerie v pitevně
V místech, kde brněnští 
medici dříve při pitvách 
získávali anatomické 
znalosti, dostává nyní 
prostor výtvarné umění. 
Galerie dostala název 
Pitevna a lidé ji najdou 
v suterénu lékařské fakulty 
na Komenského náměstí. 
První vystavující je přední 
tuzemská umělkyně Milena 
Dopitová. čtk

Anděl z PET lahví
Na náměstí v Jindřichově 
Hradci září anděl vytvořený 
z 11 392 plastových lahví. 
Socha je vysoká 6,3 metru, 
andělský plášť po vnějším 
obvodu měří 12,2 metru 
a bude zapsán do České 
knihy rekordů. Materiál na 
výrobu sochy sesbírali žáci 
13 místních škol. Anděl 
bude svítit každou noc až 
do lednového svátku Tří 
králů. vs

Zlatý Ámos
Prosinec je posledním 
měsícem, kdy je možné 
přihlásit oblíbené učitelky 
a učitele do 24. ročníku 
ankety Zlatý Ámos. Právo 

přihlašovat své kantory mají 
pouze žáci základních škol 
a studenti škol středních. 
Jak na to, najdete na www.
zlatyamos.cz. dta

Výstava
V Galerii Portheimka v Praze 
na Smíchově mohou žáci 
základních škol zhlédnout 
až do konce ledna výstavu 
unikátních pohyblivých 
loutek renomované 
výtvarnice Stanislavy 
Stuchlé nazvanou Kabinety 
Stuchlé. Součástí expozice 
bude i dětská herna, kde se 
zabaví zvláště školní 
děti.                     mb

Zápisník

„Máte pravdu, pane učiteli, před inkluzí jsme mívali šupináče a lysce odděleně ve dvou 
kádích. Ale ono je to celkem jedno, nakonec dopadnou všichni stejně blbě!“
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Nadprůměrní jsme v matematice a přírodovědě
Čeští žáci čtvrtého roční-

ku základních škol jsou 
v mezinárodním srovnání nad-
průměrní v  matematice i  pří-
rodovědě, zjistilo testování 
TIMSS 2015. Od propadu v ro-
ce 2007 se znalosti dětí v tom-
to věku postupně zlepšují, vra-
cejí se na úroveň roku 1995. 
Většina ze 17 zemí, která se 
tehdy první vlny testování zú-
častnila, se ale zlepšila, uvedl 
ústřední školní inspektor To-
máš Zatloukal.

Přírodovědné a  matematic-

ké dovednosti žáků čtvrtých 
tříd byly loni v  květnu v  Čes-
ku ověřovány na 159 základ-
ních školách za účasti více než 
5  000 žáků. Testování TIMSS 
2015 pro čtvrté ročníky se 
uskutečnilo ve 49 zemích, me-
zi nimiž jsou vedle evropských 
států například Kanada, USA, 
Japonsko, Chile a  Jihoafrická 
republika. Nejlepší byly tradič-
ně děti v asijských zemích.

Nadprůměrné výsledky mě-
li čeští školáci již v roce 2011. 
Ve srovnání s  tímto testová-

ním se žáci zlepšili v  mate-
matice a měli srovnatelný vý-
sledek v přírodovědě. Minist-
ryně školství Kateřina Vala-
chová to považuje za dobrou 
zprávu.

Pro další zlepšení znalos-
tí matematiky plánuje v  no-
vém systému financování škol 
umožnit dělení tříd na tento 
předmět v  základních i  střed-
ních školách. Z  evropských 
prostředků chce ministerstvo 
podpořit nové didaktické me-
tody. čtk

Jak zlepšit práci s digitálními zdroji
Na metodickém portálu 

pro učitele RVP.CZ vznik-
ne systém hodnocení digitál-
ních učebních materiálů, kte-
rý bude zprostředkovávat od-
kazy na ověřené zdroje. Uči-
telé by měli dostat větší pod-

poru pro začlenění moder-
ních technologií a otevřených 
zdrojů do výuky. Mělo by se 
také upřesnit, jakým způso-
bem se bude nadále v mateř-
ských, základních a středních 
školách rozvíjet informatic-

ké myšlení a digitální gramot-
nost dětí a  žáků. Na webu 
o tom informuje Ondřej Neu-
majer, který se jako odborný 
konzultant podílel na vzniku 
vládní Strategie digitálního 
vzdělávání do roku 2020. čtk

Chování v krizových situacích
Třetina žáků 6. ročníků zá-

kladních škol a  prim více-
letých gymnázií a také třetina 
žáků 1. ročníků učňovských 
oborů nemá dostatečné zna-
losti správného chování v  kri-
zových situacích. Uvedla to 
Česká školní inspekce. Děti 
by se, podle jejího doporuče-
ní, měly na krizové situace ve 

škole více připravovat.
Jde o  základní situace, 

v  nichž se děti mohou bez 
vlastního zavinění ocitnout. 
Žákům bez ohledu na věk dě-
lala například problémy otáz-
ka, jak se mají zachovat, po-
kud jsou sami doma a  zazní 
varovný signál oznamující mi-
mořádnou událost. Pouze 17 

procent šesťáků a 29 procent 
učňů zvolilo správně, že ma-
jí zavřít a utěsnit okna a dve-
ře, zapnout televizi nebo rádio 
a zjistit, co se děje. U mladších 
dětí největší skupina (29 pro-
cent) považovala za správné 
zavolat rodičům nebo jiným 
příbuzným a zjišťovat, co mají 
dělat. čtk
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Pokud si pedagog 

vše promyslí, 

správně pochopí 

význam a metodu 

formativního 

ohodnocování a naučí 

se s ním pracovat, 

mohou oba způsoby 

fungovat bez 

problému vedle 

sebe.

(Dokončení ze str. 1)

Základní principy
Aby právě tato situace na-

stala, je třeba dodržovat ně-
kolik základních principů. Uči-
tel musí v komunikaci s žáky 
zachovat atmosféru bezpečí 
a důvěry. Nesmí vzniknout si-
tuace, že se dítě bude cítit po-
nižováno nebo naopak zby-
tečně vyzdvihováno, naopak 
jde o  to, aby ve třídě pano-
valo přátelské ovzduší, v kte-
rém se bude žákům i  učiteli 
dobře pracovat. Nezbytné je 
i respektování kulturních a in-
dividuálních odlišností, aby 
se nikdo nemusel obávat, že 
se stane objektem posměchu 
ostatních. Podstatné je jas-
ně stanovit cíle a kritéria hod-
nocení i  očekávané výsledky. 
Všichni tak budou vědět, oč 
při společné práci jde a čeho 
se má dosáhnout.

Příklad z praxe
Učitel zeměpisu před zahá-

jením výuky tématu „Přírodní 
podmínky evropského konti-
nentu“ zjistí formou několika 
otázek, co žáci o této látce již 
vědí. Děti rozdělené do sku-
pin napíší svoje poznatky na-

příklad na flippchartovou ta-
buli, s tím, že si mohou navzá-
jem svoje odpovědi doplňo-
vat a upravovat. Vyučující tyto 
„testy“ uschová, a když je lát-
ka probraná, společně se 
k nim vrátí – mohou 
je společně opra-
vit a doplnit. Zá-
roveň dětem 
vysvětlí, v  čem 
chybovaly, pří-
padně je vyzve 
k  tomu, aby se 
samy pokusily for-
mulovat, v čem viděly 
svoje nedostatky.

Největší přednost
„Osobně vidím jako největ-

ší přednost formativního hod-
nocení právě to, že se děti na-
učí stanovovat si cíle a praco-
vat s motivací. Určitě je vhod-
né začít s  tím už od prvních 
tříd, pak je pochopitelně na 
učitelích prvního stupně, aby 
jim pomohli a  tyto doved-
nosti v nich podporovali,“ ří-
ká Hana Dvořáková, speciální 
pedagožka ze ZŠ a MŠ Pala-
chova v Brandýse nad Labem.

Počet dětí ve třídě
Pokud chceme žáky a stu-

denty formativně hodnotit, 
musíme tomu také přizpů-
sobit výuku. To ovšem v pod-
mínkách českých škol nará-
ží na jednu velkou překáž-

ku, a  tou je počet dětí 
ve třídě. Aby mělo 

zavádění forma-
tivních principů 
smysl, měl by 
pedagog pra-
covat s  men-
ším počtem žá-

ků, na které bu-
de mít víc času 

a zároveň tak neztra-
tí možnost věnovat se rovněž 
samotné výuce. Proto se jeví 
vhodné například v malotříd-
kách nebo při projektovém 
vyučování.

Podpora tvořivosti
„Formativní hodnocení ne-

ní alternativou známce, je 
to průběžná celoroční prá-
ce. Jde vlastně o  to, aby dí-
tě poznalo svoje schopnos-
ti i cíle, kterých má ještě do-
sáhnout. Může napomoci ale 
i tomu, aby si někteří žáci cí-
le naopak snížili: to je případ 
především někdy až neuro-
tických holčiček, které se 
zbytečně stresují, že během 

výuky neuspějí. Jakou má žák 
povahu, odhadnou nejlépe 
právě učitelé na prvním stup-
ni, kteří s  dětmi tráví hod-
ně času a jsou s nimi v užším 
kontaktu než jejich kolegové 
na druhém stupni.

Současný systém výuky je 
ještě stále orientován spí-
še na výkon, ale s  formativ-
ním hodnocením dostává vy-
učující do ruky nástroj, který 
mu pomůže stimulovat děti 
k  tvořivosti v případech, kdy 
by bylo rozdělování známek 
kontraproduktivní,“ je pře-
svědčená psycholožka Blan-
ka Antošová Kejíková.

Dialog s žáky
Berme tedy formativní hod-

nocení jako jednu z možnos-
tí, která si pomalu klestí cestu 
do českých škol. Rozhodně 
by na něj učitelé měli pohlí-
žet jako na prostředek, kte-
rý jim umožňuje tvůrčí dialog 
s  žáky a  způsob, jak je mo-
tivovat a vysvětlit jim, v čem 
jsou jejich přednosti a jak jich 
využívat, a  v  případě nedo-
statků je naopak nenásilnou 
formou přimět k  tomu, aby 
se je pokusili odstranit.

Romana SLANINOVÁ
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Formativní hodnocení – strašák, který by mohl být pomocníkem
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Jen vlastním aktivním přístupem můžeme prosazovat své zájmy
„Zastupovat naše zájmy prostřednictvím školských 
odborů,  Českomoravské konfederace odborových 
svazů, Rady seniorů ČR, propagovat odbory v mé-
diích, v krajích, v celé republice, získávat nové členy 
do školských odborů, to je naším úkolem a cílem,“ 
připomněla svým kolegyním Marie Návratová, 
předsedkyně republikového výboru sekce seniorů 
ČMOS pracovníků školství.

Jeho členky se sešly minu-
lý týden, aby osobně pro-

diskutovaly všechny problémy 
své sekce a seznámily se s ak-
tuálními informacemi z  čin-
nosti odborů. Právě ty jim po-
skytl František Dobšík, před-
seda školských odborů. Klad-
ně vyhodnotil ukončení 1. fá-
ze akce Konec levných učitelů: 
„Naše požadavky byly naplně-
ny, byť ne na sto procent. Na-
ším požadavkem bylo navýše-
ní platů učitelů od ledna 2017 
o  deset procent. Platy peda-
gogů i nepedagogů se skuteč-
ně zvýšily, třebaže jen o  osm 
a šest procent, za to ale již od 
letošního září. K prosazení ce-
lého navýšení do tarifních pla-
tů nebyla politická vůle. My se 
však nevzdáváme a  budeme 
pokračovat druhou fází akce 
Konec levných učitelů.“ Do-
plnil také, že v současné době 

by měly být ve školách i zbýva-
jící peníze na nadtarifní složky. 
„Budeme proto pečlivě sledo-
vat, zda se i  zbývající procen-
ta (2 a 1) objeví na výplatních 
páskách zaměstnanců škol-
ství,“ zdůraznil F. Dobšík.

Vedle navý-
šení platů ve 
školství, chys-
tané reformy 
f inancování 
regionálního 
školství i  při-
p r a vované -
ho kariérního 
řádu dochá-
zí od 1. ledna 
2017 k  dal-
ší změně, 
a  to nejen ve 
školství. A  to 
je navráce-
ní dvou pro-
cent do FKSP. 

„Do FKSP půjdou od ledna 
opět dvě procenta, proto ne-
ní důvod pro výmluvu ředite-
lů, že nemají peníze na akce 
pro důchodce,“ zdůraznila 
M. Návratová a vyzvala všech-
ny členky výboru, aby se ne-
nechaly při vyjednávání o pe-
nězích pro sekci odbýt. Dopo-
ručila jim také, že požadavky 
pro sekci seniorů nejlépe ošet-
ří v kolektivní smlouvě.

Výbor také řešil zastoupe-
ní svých členů v Radě seniorů. 
V  mnohých krajích tomu tak 
již je, další o to budou usilovat. 

Proč je to výhodné, osvětlila 
svým kolegyním Růžena Ryg-
lová z  Hradce Králové: „Také 
prostřednictvím Rady seniorů 
můžeme prosazovat naše po-
žadavky, například zvýšení dů-
chodů, můžeme ale získat i fi-
nanční podporu na aktivity se-
niorů a  mnohé další. Samo-
zřejmě, stojí nás to práci, ale 
vyplatí se to. Jde o to, mít chuť 
a  být aktivní.“ Její slova po-
tvrdila i M. Návratová. I ta má 
velmi dobré zkušenosti s prací 
v Radě seniorů.

Olga ŠEDIVÁ

Vybíráme z programu ČMKOS pro rok 2017
Českomoravská konfederace odborových svazů 
bude usilovat o  to, aby příznivý trend zvyšová-
ní mezd a  platů v  návaznosti na předpokládaný 
růst české ekonomiky pokračoval i  v  následujícím 
období.

Největší odborová cent-
rála v  zemi chce i  v  příš-

tím roce věnovat pozornost 
změnám zákoníku práce, kte-
ré nabyly na významu zejmé-
na v  souvislosti s  jeho prová-
záním s  novým občanským 
zákoníkem.

Zároveň se zaměří na zru-
šení tzv. karenční doby a na-
vrácení hmotného zabez-
pečení zaměstnanců v  do-

bě nemoci. Restrikce prove-
dené předchozími pravicový-
mi vládami ve výši nemocen-
ského i  náhrady mzdy (zave-
dení třídenní karenční doby, 
po kterou není práce schop-
ný zaměstnanec nijak zabez-
pečen, snížení nemocenské 
na 60 procent vyměřovacího 
základu i pro dlouhodobě ne-
mocné) vystavily mnoho ro-
din zaměstnanců riziku váž-

ných existenčních problémů 
a  bezdůvodně posílily pozici 
zaměstnavatelů a  jejich kom-
petence v této oblasti (včetně 
možnosti kontrol a výpovědí). 
Proto bude ČMKOS požado-
vat obnovení plnohodnotné 
funkce nemocenského pojiš-
tění, tj. návrat k  poskytování 
nemocenské od prvního dne 
pracovní neschopnosti ve vý-
ších platných před provedený-
mi restrikcemi.

ČMKOS bude aktivně ovliv-
ňovat změny právní úpra-
vy pracovních vztahů, kte-
ré umožňují vytvářet variabil-
ní pracovní režimy v  souladu 

s potřebami zaměstnanců, ze-
jména zaměstnanců pečujících 
o děti a rodinu, aby jim usnad-
nily sladění pracovního a  ro-
dinného života.

ČMKOS bude v  roce 2017 
ve spolupráci s  odborovými 
svazy nadále usilovat o to, aby 
zaměstnavatelé vytvářeli svým 
zaměstnancům příznivé, bez-
pečné a  zdraví neohrožují-
cí pracovní prostředí. Zaměří 
se na problematická odvětví, 
především na odvětví s  vyso-
kou mírou pracovní úrazovos-
ti a  častým výskytem nemocí 
z  povolání či ohrožení nemo-
cí z povolání. kat

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTO: ArchivFOTO: Archiv
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Irská škola očima české učitelky
Hlavním cílem projektu s názvem Jiní, a přece stejní bylo nalézt funkční model in-

tegrace žáků se speciálními potřebami. Skupina pěti českých vyučujících ze ZŠ a MŠ 
Staré Město v okrese Frýdek-Místek se v rámci projektu Erasmus+ vydala do chla-
pecké základní školy v irském Dublinu. Během stínování v dublinské katolické škole 
jsme měli příležitost seznámit se s osvědčenými metodami práce s postiženými žáky.

Disciplína a pravidla
Irské dítě je stejné jako čes-

ký školák, ale v jednom má evi-
dentně jasno – do školy chodí, 
aby se něco naučilo, je tak nějak 
uvědomělé, ví, že je mu dána 
šance dosáhnout na to, na co 
ostatní, a snaží se tuto šanci vy-
užít. Na druhé straně, pokud se 
irské dítě odchýlí od normy cho-
vání, která je vyžadována, irská 
učitelka nekřičí, nezvyšuje hlas, 
aby ji děti vůbec poslouchaly, 
nýbrž přestává vysvětlovat a ml-
čí. Navazuje jakýmsi rituálem, 
který dětem ukazuje, že něco je 
v  nepořádku. Tak například ir-
ská vyučující si postupně ukazu-
je na hlavu, ruce, kolena a od-
říkává u  toho: head and arms 
and knees (hlava a paže a kole-
na) a opakuje to, dokud se k ní 
postupně nepřidají všichni žáci. 
Takto získává jejich pozornost. 
Byla jsem svědkem hodiny čte-
ní, kdy paní učitelka Katie dě-
tem předčítala z  obrovské ob-
rázkové knihy. V kroužku sedělo 
asi dvanáct chlapců, jeden inte-
grovaný. Když Katie četla, nikdo 
nevykřikoval. Ptáte se, kolikrát 
Katie potřebovala svůj oblíbený 
rituál? V této hodině dvakrát.

Role ředitele
Přestávky v  irské chlapecké 

škole netrávili kluci na chodbě, 
ale ve velké místnosti pod do-
hledem samotného pana ředite-
le a  asistentek. Pan ředitel trá-
ví ve své prosklené ředitelně (na 
psacím stole leží boxerské ruka-
vice) velmi málo času. Na roz-
díl od českých ředitelů škol, kte-
ří jsou natolik zatěžováni admi-
nistrativou (čím dál tím víc, stej-
ně jako učitelé), že některé dny 
vůbec nestíhají vystrčit nos na 
chodbu. A většina z českých ře-
ditelů škol je ráda, že má kon-
takt se svými žáky alespoň při 
různých akcích a ve svých vlast-
ních vyučovacích hodinách. Pře-
stávky v  rámci vyučování od 
8:55 do 13:40 byly v irské škole 
pouze dvě, z  čehož druhá byla 

obědová. Oběd si nosí irské dě-
ti, stejně jako učitelé, z domova 
v podobě sendvičů.

Po chodbě se děti přesouva-
jí s  prstem na ústech, protože 
v ostatních třídách se učí, žádný 
rachot jako v české škole, přece 
nemohou jeden druhého rušit! 
Ředitel je také první, koho děti 
ve škole potkávají. A je to právě 
on, kdo žáky vítá ve vstupních 
dveřích, prohodí pár slov s dět-
mi i rodiči.

Co se týče inkluze, jsou dale-
ko před námi a mně je jen líto, 
že my si neumíme vzít pří-
klad z  jejich fungující-
ho modelu, upravit 
ho pro podmín-
ky českého pro-
středí a  vymýš-
líme už vymyš-
lené, objevuje-
me Ameriku. V Ir-
sku, stejně jako na-
příklad ve Španělsku, 
nejsou děti se speciálními 
potřebami úplně celý den ve tří-
dě s ostatními žáky. Právě proto, 
že mají svoje potřeby – v případě 
autistů například nácvik základ-
ních sociálních dovedností, jako 
je umět pozdravit, nakupovat, 
říct důležité… Přímo v  budově 
školy je místnost s tzv. boxy, kde 
pracuje jeden asistent s  jedním 
žákem na jedné konkrétní akti-
vitě, kterou je třeba zvládnout. 
Za tuto práci je pak žák odmě-
něn, může si chvilku hrát, vlézt 
si třeba do stanu.

Týmová výuka
Spolupráce irských vyučujících 

a asistentů je pro nás prakticky 
nepochopitelná, v  jednu chví-
li ve třídě se žáky pracují i čtyři 
učitelé, zároveň jeden asistent, 
nikdo nikoho neruší, žáci vůbec 
nevypadají, že by je výklad jiné-
ho učitele rozptyloval. Pro čes-
kého učitele nemyslitelné, ne-
představitelné. Irové nám vy-
světlují, že tohle je třeba zkou-
šet postupně. Irský učitel připra-
vuje týdenní plány pro jednotli-
vé předměty, kde upřesňuje in-

dividualizované výukové cíle pro 
jednotlivé žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Nejdů-
ležitější však není splnit vše, co 
je v  kurikulu, nýbrž posunout 
jednotlivé žáky na jejich osobní 
maximum.

Podpora
Podpora rodiny, podpo-

ra shora, podpora autority uči-
tele, možnost individualizace 
výuky… Český učitel je kritizo-
ván, že ponejvíce učí frontál-
ně, formou výkladu. Český uči-

tel učí dav, často opravdu 
velký počet žáků. Iro-

vé nám doporučo-
vali více zahrnout 
do výuky rodiče. 
V  jejich školách 
existují tzv. PA-
RENTS´ ROOMS 

– místnosti vyčle-
něné právě pro ro-

diče, kteří chtějí po-
máhat škole například se 

školními záhonky, s výrobky na 
projektové dny nebo vyzvednou 
mladší dítě, napíšou s ním v té-
to místnosti úkoly a  čekají, až 
skončí výuku starší dítě.

Domácí úkoly
Nemohu také opominout vel-

mi diskutované téma domá-
cích úkolů. Irský žák úkoly do-
stává, jen více individualizova-
né – dostává za domácí úkol 
přesně to, co právě on potře-
buje procvičit. Kde na to irská 
učitelka bere čas? V  Irsku exis-
tuje tzv. RESOURCE TEACHER 
– dlouho jsem nedokázala po-
chopit, o čem to ti Irové vlastně 
mluví! Ano, rozumím významu 
slova RESOURCE = zdroje, ale 
smysl mi to nedává. A tak se po 
dvou dnech ptám a  dozvídám 
se, že tento pedagog má na 
starosti hlavně přípravu mate-
riálů pro jednotlivé žáky ve více 
třídách, zároveň hodně spolu-
pracuje s  ostatními vyučujícími 
a připravuje složky do výuky pro 
jednotlivé žáky a domácí úkoly 
šité na míru. Neučí! To zname-

ná, že jeho denní rozvrh nemá 
vyplněná žádná okénka, nemá 
jednu třídu za druhou a dozory 
o přestávkách. Irské dítě dostá-
vá úkol v takové formě a rozsa-
hu, jak je nutné a důležité právě 
pro něj. V  Irsku se málo použí-
vají klasické učebnice, snad jen 
ve formě pracovních sešitů na 
matematiku, o to víc je sborov-
na plná různých metodik, mate-
riálů, pracovních sešitů, sborní-
ků, pracovních listů pro dyslek-
tiky… Další pomocí pro irské-
ho učitele je i samotný rámcový 
vzdělávací plán, v irském kuriku-
lu je specifikováno, jak pracovat 
s  autisty, s  dětmi s Downovým 
syndromem apod.

Čeští pedagogové toho zvlá-
dají velmi mnoho a  většinou 
jsou na to naprosto sami (nejen 
na opravy sešitů, přípravy ma-
teriálů, kopírování, zároveň ale 
i  na astmatické záchvaty svých 
žáků, zlomeniny v hodinách TV 
i  o přestávkách v  rámci dozo-
rů, rozbité skleněné láhve, crčí-
cí krev z nosu…). Pak se nediv-
te, že umění nechat si pomoct 
od dalších lidí ve výuce, ať už 
jsou to dobrovolníci, rodiče, ne-
bo pedagogičtí asistenti, se mu-
sí teprve naučit. Jsme systémem 
naučení být individualisté, pora-
dit si za každých okolností sami, 
a  kdyby nám někdo mohl po-
moct, bereme to jako přítěž, ne-
umíme si nechat pomoct.

Zaujaly nás i  jednoduše 
a  efektivně vytvořené prosto-
ry pro tyto žáky (QUIET ROOMS 
– místa uzpůsobená ke zklidně-
ní žáků v afektivních stavech –, 
SENSORY PLACE – místa spe-
cializovaná na smyslové pozná-
vání, která může v  rámci třídy 
žák navštívit ve chvíli, kdy není 
schopen dál pokračovat v  prá-
ci se třídou). Co se týče techni-
ky, vybavení irské školy není ni-
jak nadstandardní, určitě neuvi-
díte počítač v každé třídě.

Není pravda, že čeští učite-
lé jsou negativně naladěni pro-
ti inkluzi, ale většina z nich ne-
vidí současný model jako reálný. 
Tímto posílám své díky všem, 
kteří se dnes a  denně snaží 
u nás v České republice začlenit 
děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami a hledají cesty, jak.

Helena PEŘINOVÁ
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Kdo může nahlížet do osobního spisu
Kdo může nahlížet do osobního spisu zaměstnance 
vedeného u zaměstnavatele?

Podle ustanovení §  312 
odst.  1 zákoníku práce 

je zaměstnavatel oprávněn 
vést osobní spis zaměstnan-
ce. Osobní spis smí obsaho-
vat pouze písemnosti, které 

jsou nezbytné pro výkon prá-
ce v pracovněprávním vztahu.

Právo nahlížet do svého 
osobního spisu má především 
zaměstnanec. Může si z něho 
činit výpisky a  pořizovat stej-

nopisy dokladů v něm obsaže-
ných, a to na náklady zaměst-
navatele (§ 312 odst. 3 ZP). Do 
osobního spisu mohou rovněž 
nahlížet vedoucí zaměstnanci, 
kteří jsou zaměstnanci nadří-
zeni. Právo nahlížet do osob-
ního spisu má orgán inspekce 
práce, úřad práce, soud, státní 
zástupce, příslušný orgán Po-
licie ČR, Národní bezpečnost-
ní úřad a zpravodajské služby.

Zákoník práce stanoví, že za 
nahlížení do osobního spisu 
se nepovažuje předložení jed-
notlivé písemnosti zaměstna-
vatelem z tohoto spisu vnější-
mu kontrolnímu orgánu, kte-
rý provádí kontrolu u zaměst-
navatele a  který si tuto pí-
semnost vyžádal v  souvislosti 
s  předmětem kontroly prová-
děné u zaměstnavatele (§ 312 
odst. 2 ZP). Vít BERKA

Zvýšení důchodů v roce 2017
K jakému zvýšení starobního důchodu dojde v roce 
2017? Přijala vláda již nějaké rozhodnutí?

Ve Sbírce zákonů ČR, část-
ce 127 rozeslané 7.  října 

2016 je publikováno naříze-
ní vlády č. 325/2016 Sb. o vý-
ši všeobecného vyměřovacího 
základu za rok 2015, přepo-
čítacího koeficientu pro úpra-
vu všeobecného vyměřovací-
ho základu za rok 2015, re-
dukčních hranic pro stanove-
ní výpočtového základu pro 
rok 2017 a  základní výmě-
ry důchodu stanovené pro 
rok 2017 a  o  zvýšení důcho-
dů v roce 2017. Nařízení vlády 
nabývá účinnosti dnem 1. led-
na 2017. Zvýšení starobních 
důchodů je upraveno v §  4, 
kde se stanoví:

„Důchody starobní, invalid-

ní, vdovské, vdovecké a sirotčí 
přiznané před 1. lednem 2017 
se zvyšují od splátky důchodu 
splatné po 31. prosinci 2016 
tak, že

a) základní výměra 
důchodu se zvy-
šuje o  110  Kč 
měsíčně,

b) procent-
ní výměra dů-
chodu se zvyšu-
je o  2,2  % pro-
centní výměry dů-
chodu, která náleží ke 
dni, od něhož se procentní vý-
měra zvyšuje.

Je-li důchod upraven pro 
souběh s jiným důchodem ne-
bo se vyplácí ve výši poloviny 

anebo se nevyplácí pro sou-
běh s  výdělečnou činností, 
upraví se při změně výše vyplá-
ceného důchodu, která sou-
visí s  důvody úpravy důcho-
du, nebo při obnovení výpla-
ty důchodu zvýšení procent-

ní výměry důchodu podle 
odstavce 1 písm.  b), 

a  to podle té vý-
še procentní vý-
měry důchodu, 
která náleží ode 
dne této změ-
ny nebo obno-

vení výplaty dů-
chodu. Procent-

ní výměry vdovských, 
vdoveckých a sirotčích důcho-
dů se zvyšují, jen jestliže neby-
ly vyměřeny z procentních vý-
měr důchodů zvýšených podle 
odstavce 1.“ Vít BERKA

Ve výpovědní době se dopustil krádeže  na pracovišti
Zaměstnanec dostal výpověď pro závažné porušení 
pracovní kázně. Ve výpovědní době se dopustil krá-
deže na pracovišti. Zaměstnavatel s ním okamžitě 
zrušil pracovní poměr. Postupoval správně?

Pracovní poměr skončil oka-
mžikem doručení okamži-

tého zrušení pracovního po-

měru a daná výpověď je si-
ce platná ale obsoletní a ne-
stala se účinnou. Za relevant-

ní je třeba v  tomto přípa-
dě považovat pouze okamži-
té zrušení pracovního pomě-
ru. V  potvrzení o zaměstnání 
(zápočtovém listu) zaměstna-
vatel uvede jako den skončení 
pracovního poměru den doru-
čení okamžitého zrušení pra-

covního poměru. V  potvrzení 
pro úřad práce zaměstnavatel 
uvede, že zaměstnanec porušil 
povinnosti vyplývající z  práv-
ních předpisů vztahujících se 
k  jím vykonávané práci zvlášť 
hrubým způsobem.

Vít BERKA
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Právo 
na informace 
o prospěchu
Komu mohou učitelé 
sdělovat informace 
o  prospěchu svých 
žáků?

Z  ustanovení §  21 
odst. 1 písm. b) a odst. 2 
školského zákona vyplý-
vá, že zákonní zástup-
ci dětí a  nezletilých žáků 
mají právo „na informace 
o  průběhu a  výsledcích“ 
jejich vzdělávání.

V  návaznosti na to-
to ustanovení se v § 164 
odst. 1 písm. f) ukládá ře-
diteli zajišťovat, „aby oso-
by uvedené v §  21 byly 
včas informovány o  prů-
běhu a  výsledcích vzdě-
lávání dítěte, žáka nebo 
studenta“.

Kdo je pro účely škol-
ského zákona zákonným 
zástupcem dítěte nebo 
nezletilého žáka, stano-
ví § 183 odst. 7 školského 
zákona tak, že je to „oso-
ba, která je v  souladu se 
zákonem nebo rozhodnu-
tím soudu oprávněna jed-
nat za dítě nebo nezletilé-
ho žáka“. Nejčastěji jsou 
zákonnými zástupci po-
chopitelně rodiče.

Školský zákon uvedené 
právo na informace o prů-
běhu a  výsledcích vzdělá-
vání dětí a  žáků přiznává 
zákonným zástupcům. Ji-
né osoby toto právo ne-
mají, bez ohledu na příbu-
zenský vztah k dítěti či žá-
kovi. Jiným osobám pro-
to žádné informace nelze 
podávat. Vít BERKAFOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Skrze přírodu k lepšímu životu. Podpora učitelů a žáků
Česká společnost ornitologická přichází s  projek-
tem, který chce učitelům a žákům pomoci při výuce 
přírodovědných předmětů a současně je zve ze tříd 
do přírody.

Učitelé budou mít, díky 
projektu, na němž spolu-

pracuje šest ekologických or-
ganizací z  evropských zemí 
a Univerzita v Gdaňsku, k dis-
pozici moderní odborné výu-
kové materiály.

Výukové programy
Cílem právě zahajovaného 

projektu se slibným názvem 
Skrze přírodu k lepšímu životu 
– podpora učitelů a žáků, kte-
rý probíhá v  rámci programu 
Evropské unie Erasmus+, je vy-
tvořit inovační, efektivní vzdě-
lávací materiály a výukové pro-
gramy, které poskytnou učite-
lům podporu v rámci environ-
mentální výchovy, vzdělávání 
a osvěty.

„Mezinárodní pojetí pro-
jektu je velká výzva. Při tvor-
bě materiálů budeme vychá-
zet z  přímých potřeb učite-
lů, které budeme zjišťovat na 
základě dotazníkového šetře-
ní,“ uvádí Gabriela Dobrus-
ká z  České společnosti orni-
tologické a dodává: „Vytvoře-

né materiály budou následně 
adaptovány podle národních 
potřeb. Samozřejmostí bu-
de nejen metodika pro učite-
le, praktické návody a tipy do 
výuky, scénáře hodin, ale také 
digitální, interaktivní nástro-
je včetně mobilní aplikace pro 
žáky prvního stupně základ-
ních škol.“

Workshop v Irsku
Součástí projektu je i mezi-

národní workshop pro učite-
le, který se uskuteční v  Irsku. 
Na jaře v roce 2018 se ho zú-
častní celkem šedesát učitelů 
ze zemí, které se na něm po-
dílejí, přičemž deset z nich bu-
de i z České republiky. „Násle-
dovat budou také workshopy 
v  jednotlivých zemích zapoje-
ných do projektu,“ doplňuje 
Gabriela Dobruská.

„Podpora žáků a  učite-
lů v  rámci projektu spočívá 
v  tom, že učitelé získají nové 
impulsy pro výuku a materiály, 
které jim budou vodítkem, jak 
spojit výuku s pobytem v pří-

rodě. Děti se pak mohou tě-
šit na nové zážitky při obje-
vování okolní přírody a  jejích 
zákonitostí, vlastním prožit-
kem pochopí zákonitosti pří-
rody, upevní sociální kontak-
ty a vytvoří si vztah k životní-
mu prostředí. Pro učitele při-
pravujeme metodiku, nijak je 
ale nesvazujeme.

Výzva pro školy
Na projektu Skrze přírodu 

k  lepšímu životu, který začal 
letos v  září, spolupracují od-
borníci z  několika evropských 

institucí. Zodpovědnost za 
tvorbu materiálů ponese Uni-
verzita v Gdaňsku.

„V současné době probíhá 
sběr podnětů od učitelů, ná-
sledovat pak bude samotná 
tvorba výukových materiálů,“ 
shrnuje Gabriela Dobruská 
a dodává, že tento projekt by 
mohl být také hlavně výzvou 
pro školy v  odlehlých oblas-
tech republiky a v menších ob-
cích, které mají ztížený přístup 
k dalšímu vzdělávání pedago-
gů a kvalitním výukovým ma-
teriálům. Táňa PIKARTOVÁ

Každý den se něco povede
Snažím se na to jít i jinak. Tak by se dala charakteri-
zovat pedagogická práce Pavly Petrákové Slancové, 
která vyučuje chlapce ve Výchovném ústavu Obo-
řiště. A  protože je také spisovatelkou, režisérkou 
i malířkou, zajímalo nás, jak se jí daří všechny tyto 
profese propojovat právě ve výuce mladých proble-
matických chlapců.

Jsem v  Obořišti druhým ro-
kem a  musím konstatovat, 

že právě český jazyk a  litera-
tura je prostředkem k  otevře-
ní komunikace s dětmi – mla-
dými muži, jejichž životy jsou 
mnohdy tak složité a  kompli-
kované, že výjimky z  pravidel 
českého jazyka jsou proti tomu 
jasný a logický „jízdní řád“.

Je těžké sjednotit třídu na té-
matu konkrétní práce v danou 
hodinu, když se dozvíte, že ně-
kdo byl ve škole naposledy v 6. 
třídě nebo o  vyjmenovaných 
slovech slyšel „matně a asi dáv-
no“, a  že když chcete nahlas 
přečíst kousek textu, zjistíte, 
že i čtení je problém, natož ří-
ci vlastními slovy, co a  o  čem 

chlapec četl. A třebaže v přípa-
dě výuky s problémovými dětmi 
a mládeží můžete mít v malíčku 
všechny teorie pedagogiky, TA-
DY a TEĎ je to, co určuje směr 
každé konkrétní hodiny. Někdy 
je motivace okamžitě úspěšná, 
jindy pochopíte, že mladí muži 
„nemají svůj den“. Proto se dr-
žím hesla „nečekej nic a budeš 
překvapen“ a musím konstato-
vat, že každý den se něco pove-
de, co mě přesvědčuje o  tom, 
že jdu po správné cestě.

Nejsem naivní, ale stále vě-
řím v  determinaci prostředím 
a  výchovou – jsem realistic-
ký optimista. Taky ovšem píšu 

a  točím filmy: a  samozřejmě, 
že prožité dny a  osobní zá-
žitky mám v mnoha poznám-
kách a  tvar konečného výstu-
pu se mi rýsuje v hlavě. A tře-
baže jsem daleka někomu ra-
dit a kovaným pedagogům ve 
výchovných zařízeních či dět-
ských domovech se školami 
„přepracovávat“ místní zvyk-
losti, přesto se pokusím svoji 
koncepci výuky českého jazy-
ka a literatury na základě zku-
šeností v  Obořišti zpracovat 
a nabídnout jako jednu z cest, 
která by pro problémové děti 
mohla být schůdná.

Magdaléna BIČÍKOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady
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Zvyšování důchodu při práci
Ovlivní výši starobního důchodu skutečnost, že za-
městnanec pobírající důchod dále pracuje v pracovním 
poměru?

Zaměstnanec pobírající sta-
robní důchod může praco-

vat v  pracovním poměru a  mů-
že přitom pobírat starobní dů-
chod. Na základě jeho žádos-
ti mu bude starobní důchod vy-
plácen v plné výši, nebo v polovi-
ně jeho výměry. Zaměstnanci se 
zvyšuje procentní výměra starob-
ního důchodu, i když bude ten-
to důchod pobírat při další pra-
covní činnosti. Bude záležet na 
tom, zda starobní důchod bu-
de pobírat v  plné výši, nebo je-
ho polovinu. Rozhodne-li se sta-

robní důchodce pro pobírání po-
loviny starobního důchodu, zvýší 
se mu za každých 180 kalendář-
ních dnů této výdělečné činnos-
ti důchod o 1,5 % výpočtového 
základu. Zaměstnanci-senioro-
vi, kterému vznikl nárok na sta-
robní důchod a který se rozhod-
ne při výdělečné činnosti pobírat 
jeho plnou výši, se zvýší procent-
ní výměra důchodu o 0,4 % vý-
počtového základu, což odpoví-
dá zvýšení o  0,1  % za každých 
90 kalendářních dnů výdělečné 
činnosti.

Pondělní komentáře aneb Pravda psaná s láskou
To je název knihy, která je 

k dispozici na knižním trhu. 
Autorem je Václav Klaus mlad-
ší a  v  knize jsou shrnuty je-
ho komentáře, které publiko-
val od dubna 2014 do května 
2016 na www.novinky.cz.

Je to zajímavá, čtivá a v lec-
čems i poučná kniha, obzvláště 
pro čtenáře zajímající se o škol-
ství. Tomu je v komentářích vě-
nována výrazně největší po-
zornost, a i když jsou uváděny 
i skutečnosti další a problema-
tiku školství přesahující, auto-
rovu dominující pozornost ke 
školským problémům a otazní-
kům to nijak nesnižuje. A tře-

baže některé komentáře byly 
již ubíhajícím časem překoná-
ny nebo jejich aktuální úder-
nost oslabena, získává čte-
nář poměrně přes-
ný přehled toho, 
co si o  aktuál-
ním vývoji a pro-
blémech naše-
ho školství au-
tor komentá-
řů – specialista 
na školství ODS 
– myslí.

Své komentáře autor 
nepochybně psal, jak ostatně 
uvádí i podtitul celého knižní-
ho souboru, nejen s láskou, ale 

i autoritativně. S řadou prezen-
tovaných názorů a pohledů je 
možno s  potleskem souhlasit, 

mnohé vyvolají spíše otáz-
ku, o  dalších by bylo 

vhodné věcně dis-
kutovat, někte-
ré ale budou pro 
mnohé čtená-
ře – stejně jako 
pro mě – zcela 

nepřijatelné.
Od autora píší-

cího o školství a vyja-
dřujícího se již řadu let vel-

mi kriticky prakticky ke všem 
činnostem a  aktivitám rezort-
ního ministerstva bych také 

po právu očekával, že nebude 
chybovat u  sídla MŠMT a  ne-
přemístí ho k pobavení čtená-
řů chybně do Hellichovy uli-
ce. Nepravdivé je i opakované 
tvrzení, že dvouměsíční prázd-
niny zavedl ve školách již cí-
sař Josef II. Tyto autorovy jen 
zdánlivě drobné chyby evoku-
jí však zcela opodstatněně i jím 
jistě nechtěný otazník nad peč-
livostí věnovanou textům.

I přesto se domnívám, že 
četba komentářů může být 
příhodnou součástí čtenářské 
gramotnosti všech, kteří ve 
školství na nejrůznější úrovni 
působí. František MORKES

řes-
, 

ku, o
vh

k

cího

Glosalo

Může dát výpověď?
Může dát zaměstnankyně výpověď z pracov-
ního poměru, když je na mateřské nebo rodi-
čovské dovolené?

V §  50 odst.  3 zákoní-
ku práce se stanoví, že za-
městnanec může dát za-
městnavateli výpověď 
z  jakéhokoliv důvodu ne-
bo bez uvedení důvodu. 
Pro takovou výpověď ne-
jsou dána žádná speciální 
pravidla pro dobu čerpání 
mateřské či rodičovské do-
volené. Výpovědní doba 
se v tomto případě nesta-
noví a  plyne stejně, jako 

by plynula v ostatních ob-
dobích pracovního pomě-
ru, tj. začne běžet prvním 
dnem kalendářního měsí-
ce po doručení písemné 
výpovědi zaměstnavate-
li a  skončí uplynutím po-
sledního dne příslušného 
kalendářního měsíce (vět-
šinou druhého, pokud si 
strany pracovního poměru 
nesjednaly delší výpověd-
ní dobu).

Změna kvalifikační dohody při opakování ročníku
Se zaměstnancem byla uzavřena kvalifikační do-
hoda podle §  234 zákoníku práce v  souvislosti se 
studiem na vysoké škole. Jak má zaměstnavatel po-
stupovat při plnění této dohody v případě, že stu-
dující zaměstnanec opakuje ročník?

V případě opakování ročníku 
při studiu ke zvýšení kvalifi-

kace je nutno vzhledem k úče-
lu kvalifikační dohody dovodit, 
že zaměstnavatel nemá vůči za-
městnanci povinnost znovu mu 
hradit náklady již za tento roč-
ník uhrazené a že nemá ani po-
vinnost poskytovat pracovní 
volno. Zaměstnavatel se totiž 
v dohodě zavázal k jeho posky-
tování s  ohledem na program 
zvyšování kvalifikace v  přísluš-

ném studijním programu. Nic 
ovšem nebrání zaměstnavate-
li, aby dobrovolně přistoupil 
na takové poskytování 
úlev a  hmotného 
zabez-

pečení zaměstnance a aby byla 
případně v  tomto směru sjed-

nána změna kva-
lifikační dohody. 
Jestliže však za-
městnavatel na 

takové 
zvý-

hodnění zaměstnance nepři-
stoupí, musí zaměstnanec opa-
kovat ročník bez jakýchkoliv vý-
hod. Je rovněž třeba upozornit 
na ustanovení §  233 písm.  b) 
zákoníku práce, že zaměstna-
vatel může zastavit poskytová-
ní pracovních úlev, pokud za-
městnanec po delší dobu ne-
plní bez vážného důvodu pod-
statné povinnosti při zvyšování 
kvalifikace.

zavřena kvalifikační do-
ku práce v  souvislosti se 
ak má zaměstnavatel po-
ohody v případě, že stu-
e ročník?
ném studijním programu. Nic
ovšem nebrání zaměstnavate-
li, aby dobrovolně přistoupil
na takové poskytování 
úlev a  hmotného
zabez-

pečení zaměstnance a aby byla 
případně v  tomto směru sjed-

nána změna kva-
lifikační dohody. 
Jestliže však za-
městnavatel na 

takové 
zvý-

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka
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Šťastná trojka pro naši znojemskou školu
Již potřetí se 

žáci našeho 
školního parla-
mentu Základ-
ní školy Mláde-
že, Znojmo, za-
pojili do celore-
publikové soutě-
že o  nejlepší žá-
kovský projekt 
roku 2016 „Co 
dělají školy pro 

demokracii?“.
Náš projekt byl tentokrát za-

měřen na pomoc psímu útul-
ku ve Znojmě-Příměticích. 
Po dobu několika týdnů žáci, 
učitelé, ale i  široká veřejnost 
shromažďovali deky, konzer-
vy, granule, pamlsky i  hračky 
pro opuštěné pejsky a  kočič-
ky, jež byly předány pracovni-
cím přímětického útulku. Sou-
částí projektu bylo i  natočení 

minutového videa, které by-
lo umístěno na YouTube kaná-
lu CEDU. Tam mohla veřejnost 
zhlédnout deset soutěžních vi-
deí a dát svůj hlas tomu nejza-
jímavějšímu. A právě náš pro-
jekt byl vybrán pro prezenta-
ci na akci Škola pro demokra-
cii, která proběhla v Poslanec-
ké sněmovně, a my zde získali 
krásné 3. místo.

Hana SCHWARZOVÁ

MIRO ŽBIRKA 
ZBLÍZKA
HONZA VEDRAL

Tato kniha z  naklada-
telství Slovart je osob-
ním příběhem talento-
vaného umělce a  auten-
tickým vyprávěním o  vý-
voji slovenského popu. 
Přestože se autor zmiňuje 
o  všech klíčových udá-
lostech v  soukromém ži-
votě M. Žbirky, jeho po-
zornost se soustředila na 
Mekyho hudební kariéru. 
Skládá k  sobě jednot-
livé střípky od 60. let až 
do současnosti, čímž vy-
tváří pestrou mozaiku lidí 
a událostí na českosloven-
ské hudební scéně. Před-
stavuje ale také Mirův 
rychlý start ve slavné sku-
pině Modus i  jeho neče-
kaný konec v této skupině 
a  mnoho dalšího. Kniha 
jako vánoční dárek potěší 
každého milovníka popu. 
Její autor nazývá hudební 
příběh Mira Žbirky jedním 
z  nejúžasnějších příběhů 
československé populární 
hudby.

Znáte je?

k h kl d

Dýňobraní aneb Kdo se bojí, nesmí do lesa
Děti a  rodiče z  Mateřské 

školy Žižkova v  Karviné 
podzimní chmury nezaskoči-
ly. Jako každoročně, tak i  le-
tos byly první podzimní dny 
ve znamení Dýňového týdne. 

Děti při něm vyráběly, tvořily 
či ochutnávaly ve svém jídel-
níčku dýni ve všech možných 
podobách. Za pomoci učite-
lek a  rodičů vydlabaly z  dý-
ní obličeje nejrůznějších tvarů 

a vzhledů. Některé výtvory by-
ly vskutku strašidelné – a proč 
ne, když veškeré aktivity probí-
haly v rámci tématu Dýňobra-
ní aneb Kdo se bojí, nesmí do 
lesa.

V  jeden listopadový  podve-
čer vydal dlouhý průvod dětí 
a rodičů společně s učitelkami 
a  dohlížejícími policisty „roz-
svítit podzim“ do místního le-
soparku Dubina. Na cestu jim 
svítily jen lampióny různých 
barev a tvarů a děti si tak v les-
ním prostředí procvičily svou 
obratnost, odvahu a  orien-
taci v  nezvyklém terénu. Tra-
sa končila na zahradě mateř-
ské školy, kde na děti čekalo 
mnoho světýlek v krásně roz-
svícených dýních a  také sku-
tečné „strašidlo – duch“.

Naďa KUBICOVÁ

Netradiční den otevřených dveří
Všem zájemcům o studium 

otevřela dveře střední ško-
la na Přímětické. Žáci osmých 
a devátých tříd zde mohli na-
kouknout pod pomyslnou 
pokličku všech maturitních 
i učebních oborů.

Hned ve vestibulu školy se 
příchozích ujali studenti obo-
ru cestovní ruch, kteří posky-
tovali komentované prohlídky 
školy. Pro mladé návštěvníky si 
letos připravili hrací kartu. Na 
několika stanovištích pak bu-
doucí středoškoláci plnili růz-
né úkoly. Hrací karty vyhodno-
tí nezávislá porota a  vylosuje 
několik šťastlivců, na které če-
ká odměna.

Studentská firma Paradis, 

kterou založili žáci ze třetího 
ročníku oboru podnikání, ob-
chod a  služby, nabízela svůj 
produkt „Majdu“. Jde o  hoř-
čici vyrobenou z  rajčat, pa-
prik, cibule a dalších přísad. Ve 
školní jídelně připravovali bu-
doucí kuchaři a číšníci mícha-
né nápoje či flambované pokr-
my. Prodavači předváděli aran-
žování a dárková balení.

Francouzská kavárna, lat-
te art a  vyřezávání ovoce, 
to bylo zase doménou stu-
dentů hotelnictví a  turismu. 
Procvičit si kognitivní funk-
ce, nechat si změřit krevní 
tlak či vyrobit placky oboru 
s maskotem mohli vyzkoušet 
zájemci o  obor sociální čin-

nost. Z  kosmetické a  kadeř-
nické provozovny byly nadše-
ny především ženy. A  zatím-
co v tělocvičně probíhal wor-
kout a  míčový víceboj a  ju-
niorská mistryně světa v  tae-
kwondu Hana Křivánková se 
svými kamarády představo-
vala ukázky bojových umění, 
truhláři naopak v dílně před-
váděli soustružení, produkty 
ze dřeva a intarzii. Také auto-
mechanici si připravili ukázku 
svých výrobků.

Součástí programu byl Den 
poezie, soutěž Prostorová 
představivost a  vyzkoušet by-
lo možné i  práci na počítači 
v učebnách informatiky.

Kateřina KOTOUČOVÁ
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Není nutné vychovávat šampiony, hlavní je radost z pohybu
Na dva znepokojující fakty upozorňují odborníci 
dlouhodobě – u českých dětí dramaticky klesá po-
hybová obratnost a více než 20 procent předškolá-
ků a mladších žáků se potýká s nadváhou či obezi-
tou. Jak s tím bojovat? Mateřské i základní školy se 
mohou zapojit do sportovního projektu, ve kterém 
nejde o výsledky, ale o radost z pohybu.

Roste počet těch, které ne-
zvládnou ani základní cvi-

ky. Podle odborníků přitom 
děti pro správný vývoj potře-
bují alespoň pět hodin pohy-
bové aktivity týdně. V  mateř-
ských školách ještě doporu-
čenou dávku pohybu pokry-
je předepsaný dopolední pro-
gram, problémy zpravidla na-
stanou poté, co děti usednou 
do školních lavic.

S iniciativou rozpohybovat 
děti přišel i Český svaz aerobi-
ku a fitness FISAF.cz. Jeho pro-
jekt Děti na startu přináší zá-
bavnou formu cvičení pro dě-
ti od čtyř do devíti let. Odbor-
ně vyškolení trenéři a  instruk-
toři ve školách, družinách, 
kroužcích, mateřských ško-
lách, sportovních klubech i fit-
ness centrech pomáhají dě-
tem rozvíjet základní pohybo-
vou motoriku, koordinaci, ob-
ratnost, rychlost a sílu. Do pro-
jektu se v letošním školním ro-
ce zapojilo již 4528 dětí, z to-
ho 63 procent sportuje pří-
mo v základních a mateřských 
školách.

„Spousta dětí dnes boju-
je s  nadváhou nebo se sty-
dí za svou nešikovnost a  bo-
jí se, že se jim ostatní budou 
smát. A  tak raději přestanou 
cvičit úplně. To je jedna z vě-
cí, které chceme pomocí na-
šeho projektu odbourat. Cvi-
čí tady spolu více i méně po-
hybově nadané děti, bez ohle-
du na jakýkoliv handicap, 
štíhlé i s nadváhou, ale všech-
ny s nadšením,“ říká manažer-
ka projektu Jitka Literová. Díky 
velké podpoře projektu a do-
tacím ze strany krajů je cviče-
ní s  Dětmi na startu dostup-
nou alternativou i pro rodiny, 
které by si nákladné sportov-
ní aktivity pro své děti nemoh-
ly dovolit.

Sportování nemá pouze 
pozitiva

Nedostatek pohybu para-
doxně není jediným problé-
mem, který s  tělesnou zdat-
ností souvisí. Zatímco jedna 
část dětí se hýbe žalostně má-
lo nebo vůbec, další část se 
naopak příliš brzy začíná spe-
cializovat na konkrétní sport. 
Při časné sportovní specializa-
ci však hrozí jednostranná fy-
zická zátěž a ani intenzivní tré-
nink pak není zárukou, že si 

děti správně poradí s  běžný-
mi cviky. Přílišný důraz na vý-
kon a soutěživost v raném vě-
ku může mít také negativ-
ní dopad na psychiku, snad-
no u  dětí vypěstuje strach 
z neúspěchu.

„Děti ze všeho nejdříve po-
třebují obecný pohybový zá-
klad využitelný později pro 
všechny sporty. S  dětmi je 
důležité cvičit, aby se nauči-
ly všechny důležité pohybové 
dovednosti, které z valné vět-

šiny často neumějí, jako na-
příklad udělat správně kotoul, 
skákat nebo házet míčem,“ 
dodává vedoucí kurzu pro in-
struktory Dagmar Zitová.

Pohyb musí děti bavit
Z těchto zásad vychází pro-

gram projektu. Děti se formou 
her naučí ovládat tělo, správ-
ně běhat, padat, jednoduše 
si osvojí řadu dovedností nut-
ných pro jakoukoli další po-
hybovou a  sportovní činnost. 
Cvičení má podobu kruhové-
ho tréninku. Děti jsou rozdě-
lené ideálně do skupinek, kte-
ré se střídají na stanovištích: 
pohybové hry – gymnastika – 
atletika – míčové hry. Jedním 
z  cílů projektu je také před-
cházet snižování sebevědomí 
a  frustraci z  prohry, zásadně 

se proto používá pozitivní mo-
tivace a  děti mezi sebou ne-
soutěží ani nesoupeří.

Přínos vidí také v desítkách 
zapojených základních a  ma-
teřských škol. „Projekt si sta-
novil za cíl zdravě rozhýbat 
děti mladšího školního věku. 
Z  mého pohledu tělocvikářky 
je takto koncipovaná pohybo-
vá aktivita organizačně i  svý-
mi ,výsledky‘ bezkonkurenčně 
nejlepší, co se efektivity, vyvá-
ženosti a pestrosti týče,“ sdě-

luje své zkušenosti Šárka Ei-
sová, učitelka Základní školy 
Cyrila Boudy v  Kladně. „Dě-
ti na toto cvičení chodí rády, 
naučí se nenásilnou a napros-
to přirozenou formou správné 
a  zdravé varianty cviků. Prá-
vě proto, že se cvičí na stano-
vištích a každá instruktorka se 
věnuje maximálně deseti dě-
tem, je možné s nimi pracovat 
individuálně.“

Poptávka převyšuje 
nabídku

Základní školy mají hned ně-
kolik možností, jak se k tomu-
to projektu přidat. Jednak mo-
hou lekce se souhlasem ředite-
le školy zařadit jako třetí hodi-
nu tělesné výchovy, dále může 
cvičení probíhat v rámci školní 
družiny či školního klubu nebo 

jako zájmový kroužek. „U nás 
projekt primárně patří do akti-
vit školní družiny. Již vloni nás 
velmi potěšil zájem ze stra-
ny rodičů a  dětí. Letos je zá-
jem o účast v kroužku dokon-
ce ještě vyšší, ale vzhledem ke 
kapacitě naší školní tělocvičny 
jsme museli počet dětí ome-
zit,“ uzavírá Š. Eisová. Noví zá-
jemci se do projektu mohou 
přihlásit na webu http://cesko-
sehybe.cz/deti-na-startu/.

Denisa KMEŤOVÁ
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, soutěžte s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ

Na co si dát pozor při výběru kapra?
S nadcházejícími Vánocemi 

se blíží doba, kdy se v  ulicích 
začínají objevovat stánky pro-
dejců kaprů. Při nákupu kapra 
na vánoční stůl bychom se 
měli držet několika základních 
doporučení.

 Kapra je nejlepší nakupo-
vat přímo od chovatele, a to jak 
na sádkách, tak v  prodejnách 
ryb u producentů.

 Při nákupu ve městě vo-
líme takového prodejce, který 
má řádně vedený stánek, tzn. 
řádně označený s uvedením pů-
vodu prodávaných kaprů.

 Vždy si pohledem zkontro-
lujeme kvalitu ryb v kádích, zda 
nejsou poškozené, po-
raněné nebo přidušené, 
tedy neplavou na boku, či 
dokonce břichem vzhůru.

 V kádích by měl mít 
prodejce čistou vodu, aby 
zákazník na rybu viděl.

 Při výběru velikosti 
kupovaného kapra se 
rozhodujeme podle po-
třeby rodiny.

 Nejvhodnější je ne-
chat si kapra usmrtit na 
místě přímo od prodejce.

 Usmrceného kapra nej-
prve vykucháme a  poté ulo-
žíme do lednice. Porcujeme jej 
teprve před samotnou kuchyň-
skou úpravou.

 Pokud nemáme rádi rybí 
kůži, můžeme si zakoupit ly-
sého kapra a  kůži stáhnout, 
u  šupináče stačí oškrábat šu-
piny – kůže je tenčí a není třeba 
ji odstraňovat.

Sladkovodní ryby 
s evropským označením

S rybníky a  rybami si spo-
juje většina lidí jižní Čechy, za-
tímco jižní Morava vyvolává 
podvědomě spíše představu vi-
nohradů. Možná vás tedy pře-

kvapí, že právě na jižní Moravě 
poblíž města Znojmo se po sta-
letí chová v  rybnících Pohoře-
lický kapr. Jeho kvalitu ovliv-
ňuje především chov v  téměř 
přirozených podmínkách. Živí 
se hlavně organismy a  rostli-
nami, které se přirozeně v rybní-
cích vyskytují, nejde tedy o prů-
myslový odchov. I  to byl jeden 
z důvodů, proč Pohořelický kapr 
získal v  roce 2007 evropskou 
známku Chráněné označení 
původu.

Někteří lidé se obávají konzu-
mace ryb z  důvodu neznalosti 
prostředí, odkud ryby pochá-
zejí anebo kde jsou chovány. 
 Třeboňský kapr je však chován 
v  ekologicky čistém prostředí. 
V chráněné krajinné oblasti Tře-
boňsko rybníky poskytují kap-
rům kvalitní přirozenou potravu 
a i obiloviny, kterými jsou kapři 
přikrmováni, musí projít certi-
fikací. Tyto všechny aspekty se 
promítají nejen do zdravotní ne-
závadnosti masa z Třeboňského 
kapra, ale také kvality a  speci-
fické chuti. Třeboňský kapr užívá 
od roku 2007 jedno z význam-
ných ochranných označení Ev-

ropské unie, které je určené pro 
zemědělské a potravinářské vý-
robky. Tato ochranná značka 
nese název Chráněné země-
pisné označení.

Více informací na 
www.oznaceni.eu.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jaké je třetí evropské 
označení kvality potravin?
a) Chráněné označení 

tradice
b) Zaručená tradiční 

specialita

Ze správných odpovědí vy-
losujeme tři výherce, kteří ob-
drží dárky do kuchyně. Odpo-
vědi posílejte na e-mail soutez@
tydenik-skolstvi.cz do 15.  pro-
since 2016. Do předmětu 
uveďte „Kapr“.

Výhry budou po ukončení 
soutěže k  vyzvednutí v  redakci 
Týdeníku ŠKOLSTVÍ. V  případě, 
že výhra nebude vyzvednuta do 
tří týdnů od vyhlášení výsledků, 
bude postoupena náhradnímu 
výherci. Na výhru nevzniká 
právní nárok.
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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 
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Získejte finanční podporu
pro realizaci mezinárodního  
vzdělávacího projektu!

Program Erasmus+ je určen jak pro jednotlivce, tak pro 
vzdělávací instituce – od mateřských škol až po organizace 
vzdělávající dospělé nebo pracující s mladými lidmi.

pro oblast školního, odborného, vysokoškolského 
vzdělávání a vzdělávání dospělých:

2. února 2017 Projekty mobility – KA1

9. února 2017 Projekty budování kapacit v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání – KA2

16. února 2017 Sdílené magisterské studium Erasmus 
Mundus – KA1 

28. února 2017 Znalostní aliance – KA2

29. března 2017 Projekty partnerství – KA2

Více na   www.naerasmusplus.cz
Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1025/4, Praha 1

pro oblast mládeže:  
(všechny klíčové akce – KA1, KA2 a KA3)

2. února 2017

26. dubna 2017 

4. října 2017

pro Aktivity programu Jean Monnet:  

23. února 2017

Termíny výzvy pro předkládání žádostí o grant jsou:

u


