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„Vzdělanost lze přejímat od jiných – moudří můžeme být jedině moudrostí vlastní.“   Montaigne

Co čeká české školství na prahu nového roku 2017
Rozhovor s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou

Na  začátku loňského ro-
ku jste si vytyčila tři hlav-
ní priority, poté jste přidala 
ještě čtvrtou. Jak hodnotíte 
jejich naplňování?

Opravdu nechci, aby to vy-
znělo nějak vychloubačně, ale 
myslím, že postupujeme velmi 
systematicky a  jasně. Víte, že 
pro předchozí vlády školství ne-
bylo prioritou, tomu odpovída-
la celospolečenská diskuze i vý-
še platů učitelů a nepedagogic-
kých pracovníků. V tomto ohle-
du jsme společně s kolegy do-
sáhli výrazných úspěchů v prio-
ritách, které jsme si vytyčili.

O  vzdělávání se dnes disku-
tuje velmi hojně, mezi politiky, 
opozičními i koaličními strana-
mi. Tato vláda jasně deklaro-
vala, že vzdělávání našich dě-

tí prioritou je a  že tomu musí 
odpovídat i finance a další pod-
mínky pro práci pedagogů. Zís-
kala jsem pro  rezort nejvyšší 
rozpočet po roce 1989, to mě 
opravdu těší a jsem za to ráda, 
protože naši učitelé, školy, děti 
i rodiče si to zaslouží.

Podařilo se nám navýšit pla-
ty učitelů a také získat závazek, 
že se budou zvyšovat další tři 
roky. Díky novele zákona o pe-
dagogických pracovnících jsme 
dosáhli toho, že smlouvy s nimi 
uzavírané na dobu určitou ne-
mohou být kratší než rok, tudíž 
jsme zamezili potupnému pro-
pouštění na prázdniny. Máme 
ve  sněmovně po  prvním čte-
ní změny ve financování regio-
nálního školství i  kariérní řád, 
od  kterých si slibujeme další 

motivaci pro to, aby v českém 
školství zůstávali kvalitní učite-
lé a učitelky, ti, které jejich prá-
ce baví, mají pro ni talent, ale 
také samozřejmě potřebují zís-
kat jistotu a nějakou perspekti-
vu, aby ve školství zůstali. Na-
výšili jsme prostředky pro  ma-
teřské a základní školy, sváza-
li jsme společné vzdělávání s fi-
nančními prostředky tak, aby 
v  tom školy a  rodiče nezůstali 
sami. Doufám, že je zřejmé, že 
jsme rozhodně nezaháleli. A to 
máme v úmyslu i v dalším roce.

Zvýší se efektivita vy-
nakládaných rozpočtových 
zdrojů v  případě přijetí re-
formy financování regionál-
ního školství?

Současný systém norma-
tivního financování krajských 

a  obecních škol nezohledňuje 
rozsah vzdělávání, rozdíly me-
zi  obory, ale naopak zvýhod-
ňuje školy s  vyšší naplněnos-
tí. V nově navrženém systému 
financování krajských a  obec-
ních škol budou prostředky 
státního rozpočtu již v  úrovni 
rozpisu z  MŠMT transparent-
ním a  předvídatelným způso-
bem respektovat nejen sku-
tečnou strukturu školství v jed-
notlivých krajích, ale i konkrét-
ní podmínky poskytovaného 
vzdělávání, například rozsah 
výuky, platové zařazení peda-
gogů, nároky vyplývající z  ka-
riérního systému učitelů nebo 
i rozsahu specializovaných čin-
ností v  jednotlivých krajských 
a obecních školách.

(Pokračování na str. 3)

V tomto čísle najdete
Vážení čtenáři,
s Týdeníkem Školství 
jsem spojila téměř dvacet 
pět let svého profesního 
života. Nyní je čas předat 
práci kolegům.
S mnohými z vás jsem se 
setkávala na stránkách 
Školství od samého 
začátku, s řadou z vás se 
znám osobně. Spojovala 
nás snaha řešit problémy, 
se kterými se ve školách 
potýkáte. Chtěla bych 
vám poděkovat za přízeň 
a podporu, kterou jste 
redakci projevovali, 
a věřím, že tomu tak 
bude i nadále.
 Nové šéfredaktorce Zlatě 
Šťástkové přeji z celého 
srdce hodně úspěchů 
a především neutuchající 
zájem vás, našich čtenářů.
             Karla TONDLOVÁ
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Obhajoba
Ředitelé školských zařízení 
zřizovaných městem Cheb 
budou po šesti letech 
obhajovat své funkce. 
Dohodla se na tom městská 
rada. Tuto možnost dává 
zřizovatelům zákon, využít 
ji ale nemusejí. Podle 
zástupců města nemá 
město problém s žádným 
z ředitelů základních 
škol a školek, proto 
předpokládá, že ředitelé své 
funkce obhájí. čtk

Kampus Albertov
Na výstavě v Křížové 
chodbě Karolina si lidé 
mohou prohlédnout 
architektonické návrhy 
ze soutěže na podobu 
kampusu Albertov. 
Jde o největší výstavbu 
Univerzity Karlovy v centru 
Prahy za posledních 100 let. 
Biocentrum a Globcentrum, 
což jsou dvě části 
budoucího kampusu, by 
měly začít fungovat v roce 
2022. Pracovat by v nich 
mělo asi 1 200 lidí. čtk

Horší dvojka
Tak se podle dotazníkového 
šetření oznámkovali 
budoucí pedagogové ze 
znalostí práce s moderními 
digitálními technologiemi. 
Se zapojením moderních 

technologií do výuky 
souhlasí 93 procent 
budoucích učitelek a učitelů 
– studentů pedagogických 
fakult. am

Výuka ve firmách
Moravskoslezský kraj ve 
spolupráci se Svazem 
průmyslu a dopravy ČR 
připravuje pilotní projekt 
duálního vzdělávání 
v některých svých středních 
školách. Spočíval by v tom, 
že teoretická výuka by byla 
ve školách a praktickou 
výuku by studenti měli 
přímo v podnicích. čtk

Zápisník

technologií do výuky

„No a co, pane učiteli, vy jste to taky ve své kariéře dál než ke druhému stupni nedotáhl!“
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Podmínky povinné maturity z matematiky
Od začátku školního roku 

2020/2021 by z matema-
tiky mohli povinně maturovat 
jen žáci na gymnáziích a  ly-
ceích. Střední odborné školy 
by měly mít posunutý start po-
vinné maturity z  matematiky 
na rok 2022 nebo 2023.

Náběh povinné maturity 
z  matematiky byl podle nove-
ly školského zákona od začátku 
plánován jako fázovaný, naříze-

ním vlády byly sloučeny do jed-
né vlny střední odborné školy 
a učiliště. Nařízení vlády tak za-
ručí žákům, že v okamžiku, kdy 
vstupují na střední školu, bu-
dou vědět, jak bude jejich ma-
turita vypadat. Změna financo-
vání regionálního školství vytvo-
ří žákům podmínky pro úspěš-
né vzdělávání v  matematice 
formou dělených tříd, vedle to-
ho se počítá s úpravou rámco-

vých vzdělávacích programů.
Podle návrhu K. Valacho-

vé by se měla stát matemati-
ka povinným maturitním před-
mětem pro 15 všeobecných 
a 104 odborných oborů. Kdy-
by rozložení středoškoláků na 
různých oborech bylo stejné 
jako letos, byla by matemati-
ka nejpozději v roce 2023 po-
vinná pro zhruba devět z de-
seti maturantů. mšmt

Ovlivní dotace pro soukromé školy jejich počty?
Opoziční KSČM chce re-

gulovat soukromé škol-
ství pomocí změn v poskyto-
vání státních dotací. V  návr-
hu novely příslušného záko-
na navrhli komunističtí po-
slanci snížit základní příspěv-
ky o  20 procentních bodů. 
Na státní podporu by navíc 
neměla nárok ta školská zaří-

zení, která vybírají školné vyš-
ší, než je polovina normativu. 
Předloha nyní zamíří k posou-
zení vládě, rozhodnou o  ní 
zákonodárci.

„Zákon v  současné podo-
bě neposkytuje možnost re-
gulace soukromých škol, a to 
ani oborově, ani kapacitně,“ 
píší předkladatelé v  důvodo-

vé zprávě návrhu novely, kte-
rá má tento stav podle nich 
změnit. Zmiňují „přebytek 
středoškolských kapacit“.

Soukromá školská zařízení 
navíc mají při započtení škol-
ného proti takzvaně státním 
školám konkurenční výhodu 
vyšších celkových příjmů, do-
dali autoři. čtk

Postrádají praxi a chuť pracovat
Strojírenské firmy za největší 

nedostatek absolventů po-
važují malou praxi při škole. Při 
jejich přijímání do zaměstnání 
se rozhodují především podle 
zájmu o obor a chuti pracovat.

Ukázal to průzkum mezi 
stovkou ředitelů strojírenských 
firem, který byl zveřejněn na 
konferenci Budoucnost tech-

nického vzdělávání. Právě pra-
covní návyky přitom mladým 
lidem chybí, řekl ředitel spo-
lečnosti Cooper-Standard Jan 
Barák.

Je přesvědčen o  tom, že 
k rozvoji spolehlivosti, zodpo-
vědnosti a dalších potřebných 
dovedností může vedle rodiny 
a školy přispět také sport. Mi-

nistryně školství Kateřina Va-
lachová se chce více věno-
vat rozvoji sportu na střed-
ních školách. Mimo jiné plá-
nuje pro střední školy zorga-
nizovat obdobu soutěží o Po-
hár ministryně školství, kte-
ré jsou určeny žákům základ-
ních škol.

čtk
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(Dokončení ze str. 1)
Skutečnost, že v novém sys-

tému financování budou fi-
nanční prostředky státního 
rozpočtu „následovat“ kon-
krétní potřeby zajištění reál-
ného vzdělávání i reálné plato-
vé úrovně v  jednotlivých ško-
lách, bezesporu zajistí zvý-
šenou efektivitu vynakládání 
těchto veřejných rozpočtových 
zdrojů.

Určitě vnímáte nejisto-
tu ohledně realizace spo-
lečného vzdělávání ve  ško-
lách. Zatím se hovoří o pod-
poře žáků. To je dobře, ale 
neměli by být podporováni 
i učitelé?

O podporu budoucích učite-
lů se snažíme již v rámci peda-
gogických fakult, kde chceme 
specificky podporovat i studij-
ní programy zaměřené na pe-
dagogiku a učitelství. U peda-
gogických fakult je logicky do-
pad i  na  přípravu speciálních 
pedagogů.

Pedagogické pracovníky 
vzdělává průběžně v  této ob-
lasti také Národní institut dal-
šího vzdělávání. NIDV nabízí 
a  realizuje vzdělávací progra-
my v oblasti společného vzdě-
lávání pro  skupiny lektorů. 
Kromě toho nabízí ve  všech 
krajích pomoc školám a  uči-
telům formou konzultačních 

center. Celkem vznikne 14 
center podpory, která budou 
realizovat vzdělávání pro  více 
než osm tisíc pedagogů, zá-
stupců vedení škol a předsta-
vitelů samosprávy.

Národní ústav pro vzdělává-
ní zase průběžně vzdělává po-
radenské pracovníky ve  škol-
ských poradenských zaříze-
ních a  ve  školách, pracuje 
i  s  výchovnými poradci, pořá-
dá informační semináře. 
Bylo vybráno sedm-
desát škol, kde se 
nedaří vzdělávat 
žáky s  různý-
mi druhy spe-
ciálních vzdělá-
vacích potřeb, 
a  v  nich budou 
nabízeny progra-
my dalšího vzdělává-
ní pedagogických pracovní-
ků a metodická podpora. Dal-
ší podporou je operační pro-
gram Výzkum, vývoj a  vzdě-
lávání, který primárně cílí prá-
vě na  rozvoj učitelů. V  téměř 
všech výzvách Prioritní osy 3, 
která je určena pro regionální 
školství, se objevují podporo-
vané aktivity na další vzdělává-
ní pedagogických pracovníků. 
Nejinak je tomu v  takzvaných 
šablonách. Personální šablo-
ny (školní asistent, školní spe-
ciální pedagog, školní psycho-

log, sociální pedagog, chůva) 
lze chápat nejen jako podpo-
ru dětí a žáků, ale i jako pod-
poru učitelů.

Myslíte, že zavedení ka-
riérního systému učitelů 
zvýší atraktivitu učitelské-
ho povolání?

Právě to je jeden z jeho cílů. 
Základem nového kariérního 
systému pro  učitele se stane 
třístupňový standard učitele, 

který je postaven na  pro-
fesních kompeten-

cích učitele a jejich 
gradaci směrem 
k  rostoucí kva-
litě práce uči-
tele. Standard 
učitele má tři 

oblasti, a  to ob-
last osobního pro-

fesního rozvoje, ob-
last vlastní pedagogické čin-

nosti, oblast spolupráce a po-
dílu na rozvoji školy. Standard 
by měl být  navržen jako ná-
stroj pro  dosahování, udržo-
vání a  zvyšování kvality prá-
ce učitele a  měl by zahrno-
vat i  rozsah působení učitele 
ve  škole. Úspěšný postup ka-
riérním systémem bude zna-
menat i  vyšší finanční ohod-
nocení; učiteli ve druhém ka-
riérním stupni by se měl zvý-
šit plat asi o  1  000 Kč, učite-
li ve  třetím kariérním stup-

ni asi o  5  000 Kč. Návrh no-
vely také počítá se zavedením 
nových specializovaných čin-
ností – kariérového poradce, 
mentora profesního rozvoje 
a koordinátora vlastního hod-
nocení školy. Učitelé, kteří bu-
dou tyto specializační činnosti 
vykonávat, získají nově nárok 
na příplatek. To vše má za cíl 
zatraktivnit učitelské povolání, 
zlepšit práci učitelů a v koneč-
ném důsledku i  výsledky na-
šich žáků.

Co říkáte odchodu ně-
kterých dětí mimo  veřejné 
školství?

Z pohledu celé republiky ne-
ní vznik soukromých škol tak 
masivní, v Praze a v Brně už je 
to ale velmi významný trend. 
Může tím docházet k prohlu-
bování nerovnosti ve  vzdělá-
vání. Poptávka rodičů po sou-
kromých školách je výsledkem 
dlouhodobého přehlížení pro-
blémů škol a  jejich nedosta-
tečné podpory. Toto chceme 
změnit. Jedním z  cílů je, aby 
základní školy mohly mno-
hem více rozvíjet děti i ve vol-
nočasových aktivitách. Ma-
jí kvalifikované a  zkušené pe-
dagogy, ale nemají prostřed-
ky na  to, aby zájmové krouž-
ky pro děti otevřely. To musí-
me zajistit. Pokud bude mít ro-
dič dostatek příležitostí rozví-
jet dítě v  dostupné síti veřej-
ných škol, nebude muset hle-
dat alternativy.

Začíná nový rok 2017. Má-
te nějaké přání?

Učitelkám a učitelům a všem 
pracovníkům ve  školství pře-
ji více klidu a  síly pro  nároč-
nou práci a také jistoty a oce-
nění nejen na papíře či výplat-
ní pásce. Dětem přeji kanto-
ry, kteří je inspirují a motivují, 
a také školákům a studentům 
přeji radost z poznání a přátel-
ství se spolužáky, která vydr-
ží třeba i celý život. Rodiče ať 
jsou dětem vždy oporou a uči-
telům parťáky na  cestě svých 
dětí k úspěchu v životě.

Díky za  vaši práci a  snahu. 
Dobrý rok 2017 nám všem!

Karla TONDLOVÁ
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Co čeká české školství na prahu nového roku 2017
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Exod 2016: Služby na úrovni, programy rozmanité a lektoři vynikající
V roce 2016 bylo připraveno 37 základen v 39 tur-
nusech, z  toho na území Slovenské republiky pět 
základen v šesti turnusech.

Z původní zveřejněné nabíd-
ky bylo uskutečněno 36 zá-

kladen, úspěšná byla i nová zá-
kladna Český kras a Křivoklát-
sko (organizátor OROS Střed-
ní Čechy – západ), na druhé 
straně pro malý počet zájem-
ců byla zrušena dlouholetá zá-
kladna Za krásami Podorlicka 
s novým organizátorem ZO ZŠ 
Mšeno. Zrušen byl i 1. turnus 
Jeseníky – chata Barborka.

Celkem se základen v  ro-
ce 2016 účastnilo 1 204 osob, 

z  toho čtvrtinu tvořili členové 
odborových svazů. Oproti loň-
skému roku pak došlo k  mír-
nému navýšení přibližně o 100 
osob. Základní cena jednot-
livých základen se pohybuje 
v  rozpětí od nejnižších částek 
2 800 až 3 600 Kč až po nejvyšší 
částky 5 500 až 7 400 Kč, prů-
měrná cena ve výši 4  599  Kč 
koresponduje s loňským rokem 
(cena 4 459 Kč), cenu se tedy 
podařilo udržet téměř na stej-
né úrovni. A to přesto, že se or-

ganizátorům dařilo zajistit uby-
tování a  stravování účastníků 
na vysoké úrovni.

Ze zaslaných hodnocení se-
stavených samotnými účast-
níky jednotlivých základen vy-
plývá jako obvykle stále jed-
noznačný závěr: poskytova-
né ubytovací a stravovací služ-
by jsou na vysoké úrovni, pro-
gramy vždy rozmanité, vel-
mi dobře a pečlivě připravené 
a také plně zrealizované; navíc 
se daří je velmi dobře přizpů-
sobovat aktuální situaci (ex-
trémnímu počasí, proměnli-
vému složení účastníků) i spe-
ciálním požadavkům účast-

níků. Velmi kladně jsou hod-
noceni vedoucí a  lektoři, kte-
ří mají profesionální vystupo-
vání, výborné znalosti nejen 
o  jednotlivých regionech a  je-
jich zajímavostech, ale i všeo-
becného charakteru.

Nemalým problémem zůstá-
vá poměrně vysoký průměr-
ný věk vedoucích základen, 
i když v poslední době se ně-
kterým vedoucím podařilo na-
jít a vychovat si své nástupce. 
Všem organizátorům, vedou-
cím základen, lektorům a prů-
vodcům je třeba za jejich dob-
rovolnou práci v  rámci Exodu 
poděkovat. Jan BERAN

Chůvy do mateřských škol vstupují zatím nesměle
Stěžejním tématem jednání republikového výboru 
profesní sekce předškolního vzdělávání byla pro-
blematika začleňování dětí mladších tří let do ma-
teřských škol.

Jak sdělila předsedkyně sek-
ce Eva Soukalová, připra-

vuje ministerstvo školství in-
formační materiál, kde bu-
dou specifikovány podmín-
ky pro přijímání dětí mlad-
ších tří let do mateřských 
škol, tedy podmínky finanč-
ní, hygienické, ekonomické, 
životospráva, psychosomati-
ka i stravování. Tento materiál 
by se měl v nejbližší době ob-
jevit na webových stránkách 
ministerstva školství. Spous-
ta nejasností panuje podle 
Evy Soukalové také okolo za-
čleňování dětí posledního po-
vinného předškolního roční-
ku vzdělávání, k  němuž mi-
nisterstvo školství také připra-
vuje informace. NIDV organi-
zuje v lednu informační semi-
náře k aktuálním problémům 
předškolního vzdělávání, je-
jichž termíny najdete v tabul-
ce na této straně.

Odbory podporují přijímá-
ní dvouletých dětí do mateř-
ských škol s tím, že pro ně bu-

dou vytvořeny vhodné pod-
mínky. Tou zásadní podmín-
kou je, že bude snížen počet 
dětí ve třídách, aby se jim uči-
telky mohly individuálně vě-
novat. Zmíněna byla také pro-
blematika přijímání chův na 
pomoc učitelkám mateřských 
škol. Členky napříč výboru se 
shodly v  tom, že peníze pro 
chůvy do mateřských škol ješ-
tě nedorazily, takže byly chůvy 
od září zaměstnány jen v ně-
kterých mateřských školách, 
kde jejich ředitelky pro ně se-
hnaly prozatímní náhradní fi-
nancování. Problémem jsou 
také vysoké kvalifikační po-
žadavky na chůvy, takže se 
na mnoha místech nedají se-
hnat. „Nemáme často tak 
kvalifikované ani učitelky, na-
tožpak chůvy. Také nám není 
jasné, jaké je zařazení chůvy 
podle katalogu prací,“ zazně-
lo na jednání. Přítomné odbo-
rářky se zajímaly také o to, jak 
budou chůvy financovány po-
té, co proběhnou dva roky, 

které jsou zabezpečeny z pro-
jektu Evropské unie.

Eva Soukalová informova-
la o  tom, že spádové obvo-
dy mateřských škol a seznam 
dětí, které by měly do dané 
školky nastoupit, lze najít na 
webových stránkách minis-
terstva vnitra. Spádové obvo-
dy byly stanoveny letos, pro-
tože ministerstvo školství je 
toho názoru, že pokud stát 
stanovuje povinnost před-
školního vzdělávání, pak mu-
sí rovněž umožnit, aby výkon 
této povinnosti byl reálně 
možný. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Foto: AUTORFoto: AUTOR

Termíny konání seminářů 
k předškolnímu vzdělávání

KP NIDV Termín:
Praha 16.1.2017
Praha 19.1.2017
Liberec 20.1.2017
Pardubice 24.1.2017
Ústí nad Labem 23.1.2017
České Budějovice 25.1.2017
Hradec Králové 3.1.2017
Zlín 25.1.2016
Olomouc 18.1.2017
Jihlava 17.1.2017
Ostrava 27.1.2017
Plzeň 30.1.2017
Karlovy Vary 31.1.2017
Brno 26.1.2017
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Poznejte svědectví, která vydávají budovy českých škol
Psal se rok 1774 a  pro české školství začala velmi 
podstatná kapitola: byla zavedena povinná školní 
docházka. Toto rozhodnutí tehdejší rakouské císa-
řovny Marie Terezie znamenalo na jednu stranu ne-
smírný pokrok, na druhou stranu s sebou přineslo 
spoustu starostí.

Vydejte se i vy na cestu pro-
ti proudu času díky výsta-

vě, kterou připravilo Národ-
ní pedagogické muzeum Jana 
Amose Komenského v Praze.

Povinné docházení do ško-
ly následovalo rok po zrušení 
jezuitského řádu. Císařovna si 
dobře uvědomovala, že je za-
potřebí reformovat školství, 
protože jezuité, kteří do té do-
by víceméně ovládali vzděláva-
cí instituce, učili podle zastara-
lých metod a hlavně bránili to-
mu, aby mezi vzdělanou vrst-
vu obyvatelstva pronikl osvíce-
necký duch.

Čas velkých změn
Mariin návrh zavést povin-

nou školní docházku chtěl ta-
ké napravit stav, kdy děti běž-
ně pracovaly od útlého věku 
v  manufakturách, byly často 
trestány a  jejich pracovní do-
ba dosahovala až 11 a tři čtvr-
tě hodiny denně.

Od roku 1774 tedy postup-
ně vznikal nový školní systém. 
Hlavní změnou bylo, že pro 
děti od 6 do 12 let bylo do-
cházení do školy povinné. Při 
každé farnosti byly zřízeny 
dvoutřídky, tzv. triviální ško-
ly, ve větších městech trojtříd-
ky, tzv. hlavní školy, a v hlav-
ních městech (Vídeň, Praha, 
Brno) normální školy. Císařov-

na tak podporovala nejenom 
všeobecnou vzdělanost, ale 
také centralizaci své říše: v ná-
rodních jazycích se mluvilo jen 
v triviálních školách, na vyšších 
školách jednoznačně vládla 
němčina.

Stodola místo třídy
Pravidelná školní výuka byla 

ovšem změnou, na kterou ne-
byla monarchie úplně připra-
vena. Rodiny si musely zvyk-
nout, že děti nebyly schop-
ny doma tolik pomáhat, a ob-
tížím čelily i  úřady, které mě-
ly reformu na starost. Zoufale 
chyběli učitelé a hlavně místa, 
kde by výuka probíhala. 

Zatímco první problém 
vyřešily tříměsíční 
přípravné kurzy, 
tzv. preparandy, 
školní budovy 
jen těžko moh-
ly vzniknout 
přes noc.

Vídeň šikovně 
delegovala největší 
starost na majitele jed-
notlivých panství (povětšinou 
šlechtu), kteří na základě „pa-
tronátního práva“ měli povin-
nost se o  školu starat. A  tak 
se učilo, kde se dalo: ve měs-
tech v  měšťanských domech, 
na venkově v obyčejných cha-
lupách, ale také v hospodách 

a stodolách. Nikoho tehdy ne-
zajímalo, zda mají děti odpoví-
dající pohodlí a dostatek svět-
la, ve třídách se běžně doslova 
mačkalo několik desítek žáků, 
někde jich bylo dokonce ko-
lem dvou set.

Školy na výbornou
Teprve dvanáct let po 

spuštění reformy 
byly vydány pro-

totypové plá-
ny, jak by mě-
ly školy vypadat 
– další aktuali-
zace těchto plá-

nů přišla v  roce 
1820. Tehdy už by-

la základním požadav-
kem zděná budova (prevence 
proti požárům) stojící v  cent-
ru obce.

V  těchto aktualizovaných 
standardech se objevily rov-
něž první požadavky, kte-
ré bychom mohli nazvat kro-
kem k moderním hygienickým 
standardům. V přední části tří-
dy měl být stupínek s  kated-
rou a na čelní stěně jedna až 
dvě tabule. V průběhu 19. sto-
letí se staly běžným vybavením 
škol sborovna, ředitelna, tělo-
cvična a zahrada.

V  roce 1864 přešla správa 
škol na obce, které se tohoto 
úkolu zhostily se ctí. Ve větši-
ně měst a vesnic vznikaly no-
vé budovy.

Svědectví o tehdejším bouř-
livém budování škol nachází-
me dodnes, vždyť v řadě míst 
jsou historické budovy v  pro-

vozu. Od konce 19. století 
vznikaly školy, jejichž vybave-
ní a dispozice v podstatě spl-
ňují požadavky odpovídají-
cí dnešním normám. V budo-
vách přibývaly kabinety a spe-
cializované učebny, ke stan-
dardnímu vybavení patřily toa-
lety a šatny. Řada školních bu-
dov byla dílem slavných archi-
tektů a mnohé jsou stavební-
mi skvosty, kterými se obce 
dodnes chlubí.

Přihlaste svou školu
O daném tématu bychom 

mohli popsat celé stránky. 
Lepší je ale navštívit výstavu 
v  Národním pedagogickém 
muzeu Jana Amose Komen-
ského v Praze. Otevřená je až 
do konce srpna a určitě bude 
zajímavá nejenom pro peda-
gogy a školské pracovníky, ale 
i pro žáky a studenty.

U příležitosti výstavy Ná-
rodní pedagogické muzeum 
zprovoznilo webovou stránku 
http://npmk.cz/skolnibudovy, 
která bude naplňována foto-
dokumentací školních budov. 
Zájemci mohou zasílat jak sou-
časné fotografie škol (ať už ex-
teriérů, či interiérů), tak histo-
rické snímky na mailovou ad-
resu skolnibudovy@npmk.cz. 
Zaměstnanci muzea fotografie 
vloží do interaktivní mapy ČR, 
v níž budou moct návštěvníci 
webu vyhledávat a prohlížet si 
budovy dle různých kritérií.

Takže dlouho neváhejte 
a přihlaste i svou školu.

Romana SLANINOVÁ
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Jiný druh práce a proplácení přesčasů
Jakým způsobem se hradí jiná práce než ta, která 
je obsažena v  pracovní smlouvě? Například když 
vychovatelka školní družiny supluje v  1. ročníku, 
případně doprovází žáky na plavání. Kdy musí být 
uhrazeny přesčasy?

Práce vychovatele a  prá-
ce učitele jsou různé dru-

hy prací (jinak tarifně zařaze-
né, s různými úvazky), a proto 
by mělo být v pracovní smlou-
vě jasně a  jednoznačně urče-
no, jaký druh práce je mezi za-
městnancem a zaměstnavate-
lem sjednán.

Pokud zaměstnavatel po-
žaduje výkon jiného druhu 
práce, než je sjednáno v pra-
covní smlouvě, je nutná do-
hoda se zaměstnancem. Jed-
nostranné převedení na jiný 
druh práce v  daném přípa-

dě možné není (§ 40, 
§ 41 zákoníku prá-
ce). Podle mého 
názoru by by-
lo nejlepším ře-
šením sjednat 
pro suplování 
na 1. stupni zá-
kladní školy sa-
mostatný pracov-
něprávní vztah (pra-
covní poměr, některou z do-
hod o  pracích konaných mi-
mo pracovní poměr) podle 
§  34b zákoníku práce. V  ta-
kovém případě problém, zda 

jde, či nejde o  tzv. nadúvaz-
kové hodiny, nevzniká.

Podle ustanovení §  22a 
odst.  1 zákona č.  563/2004 
Sb., o pedagogických pracov-
nících, „pedagogičtí pracovní-

ci vykonávají v pracovní 
době

a) přímou pe-
d a g o g i c k o u 
činnost,

b) práce sou-
visející s přímou 
pedagogickou 

činností“. Me-
zi práce související 

s přímou pedagogickou 
činností patří i dohled nad žá-
ky (§ 3 vyhlášky č.  263/2007 
Sb., kterou se stanoví pracov-
ní řád).

Splatnost platu upravuje 
§  141 zákoníku práce. Podle 
odst.  1 je plat splatný po vy-
konání práce, a  to nejpozdě-
ji v  kalendářním měsíci ná-
sledujícím po měsíci, ve kte-
rém vzniklo zaměstnanci prá-
vo na plat nebo některou jeho 
složku. V rámci tohoto období 
musí být sjednán nebo stano-
ven pravidelný termín výplaty 
platu (odst. 3). Uvedené usta-
novení platí pro výplatu všech 
složek platu, tedy i  platu za 
práci přesčas. Vít BERKA

Minimální a zaručená mzda v roce 2017
V  jaké výši je stanovena minimální měsíční mzda 
a zaručená mzda v roce 2017?

Výše minimální mzdy a za-
ručené mzdy je stano-

vena pro rok 2017 v  naříze-
ní vlády č. 336/2016 Sb., kte-
rým se mění nařízení vlády 
č.  567/2006 Sb., o  minimál-

ní mzdě, o nejnižších úrovních 
zaručené mzdy, o  vymezení 
ztíženého pracovního prostře-
dí a o  výši příplatků ke mzdě 
za práci ve ztíženém pracov-
ním prostředí.

Novela vládního naříze-
ní nabývá účinnosti dnem 
1.  ledna 2017. Podle §  2 
platného znění nařízení vlá-
dy č.  567/2006 Sb. činí zá-
kladní sazba minimální mzdy 
11 000 Kč za měsíc. V § 3 je 
pak uvedena tato úroveň za-
ručené mzdy. Vít BERKA

Maturitní zkouška podle nových pravidel
Novela vyhlášky o bližších podmínkách ukončování 
vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou.

Ve Sbírce zákonů ČR část-
ce 122 rozeslané dne 

26. září 2016 je publiková-
na vyhláška č. 311/2016 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 
177/2009 Sb., o bližších pod-

mínkách ukončování vzdě-
lávání na  středních školách 
maturitní zkouškou, ve  zně-
ní pozdějších předpisů. Jed-
ná se již o devátou novelu té-
to vyhlášky. Součástí prove-

dených změn je i  nové zně-
ní příloh č. 1 a 1a) a doplně-
ní o nové přílohy č. 7 a 8. Vy-
hláška č. 311/2016 Sb. nabyla 
účinnosti dnem 1. října 2016, 
některá ustanovení nabývají 
účinnosti dnem 1. ledna 2017 
a dnem 1. října 2017.

Vít BERKA
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Alkohol 
na pracovišti
Zaměstnavatel zjistil 
u  zaměstnance pří-
tomnost alkoholu 
a  vykázal jej z  pra-
coviště. Neodpraco-
vaná doba bude ne-
omluvenou absencí, 
nebo jde o neplace-
nou překážku v prá-
ci?

Zaměstnanec v  daném 
případě porušil povin-
nost stanovenou §  106 
odst.  4 písm.  e) zákoní-
ku práce. Vzhledem k to-
mu, že zaměstnanec ne-
ní v důsledku požití alko-
holického nápoje způso-
bilý dále vykonávat prá-
ci a  plnit tak svůj záva-
zek z  pracovněprávního 
vztahu, je zaměstnava-
tel oprávněn (a  dokon-
ce povinen) jej z  praco-
viště vykázat. Zamešká-
ní pracovní doby zaměst-
nancem z  důvodu je-
ho vykázání z  pracoviště 
nelze považovat za pře-
kážku v  práci. Zaměst-
navatel tedy může tako-
vou absenci považovat 
za neomluvenou. V  této 
souvislosti je však třeba 
upozornit na ustanovení 
§  348 odst.  3 zákoníku 
práce, kde je uvedeno: 
„…zda se jedná o  neo-
mluvené zameškání prá-
ce, určuje zaměstnavatel 
po projednání s  odboro-
vou organizací.“

Vít BERKA

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ

Skupina 
prací

Platová třída
Úroveň zaručené 

mzdy v Kč za měsíc

1. (1. a 2.) 11 000
2. (3. a 4.) 12 200
3. (5. a 6.) 13 400
4. (7. a 8.) 14 800
5. (9. a 10.) 16 400
6. (11. a 12.) 18 100
7. (13. a 14.) 19 900
8. (15. a 16.) 22 000
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zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Jak na ekologickou výchovu? Inspirace z Horních Počernic
Jak s  ní začít? Co vám může pomoci? A  kde hle-
dat nové nápady, pokud jste s ní už začali? Ekolo-
gické výchově se věnuje řada center po celé České 
republice. Zajímavé programy najdete například 
ve Sluňákově, v centru ekologických aktivit města 
Olomouce nebo ve Středisku ekologické výchovy 
v Horním Maršově.

Inspirovat se však můžete ta-
ké u  menších projektů. My 

jsme se podívali do Horních 
Počernic, kde vznikl Ekomum. 
Při rodinném centru Mum jej 
zde spustila Karolína Klímová, 
která vystudovala fyzickou ge-
ografii se zaměřením na kra-
jinnou ekologii. Později se k ní 
přidala Iva Šimonková, jež se 
specializuje na ochranu život-
ního prostředí. Společně pořá-
dají ekologicko-výchovný pro-
gram pro mateřské a  základ-
ní školy.

Karolína a Iva se programům 
pro veřejnost i  školky a  ško-
ly věnují již několik let. K  če-
mu došly a co tedy radí ostat-
ním, kteří pracují na podob-
ných akcích?

Učte ekologickou výchovu venku
Většina programů, které se 

v  rámci Ekomumu pořádají, 
probíhá venku. Někdy je sa-
mozřejmě třeba mít i  záze-
mí pod střechou, ale Karo-
lína ani Iva nechtějí učit jen 
teorii. Připojují se tak k  vý-
zvě „Jděte ven!“ vzděláva-
cího centra Tereza, na jehož 
webových stránkách najdete 
zdarma ke stažení publika-
ci, která se věnuje této stě-
žejní myšlence. „Děti baví, 
že jsou venku, mohou běhat 
a přitom se učí. Ochutnáva-
jí, vše si osahávají, poslou-
chají zvuky, cítí vůně. Toho 
je v běžné třídě málo. I učite-
lé jsou rádi za změnu režimu 
a pobyt venku,“ popisuje Iva 
Šimonková.

Děti vyprávějí o výuce rodičům
„Chceme působit na celou 

rodinu. Rodiče jsou pro své dě-
ti vzorem, který se často i ne-

vědomky snaží holčičky a klu-
ci napodobit; na druhou stra-
nu názory a  nové poznatky 
z  úst dítěte jsou pro rodiče 
často ‚neodolatelné‘ a mohou 
postupně měnit zajetou praxi 
i  postoje dospělých. Musíme 
se vychovávat nenásilně a na-
vzájem,“ vysvětluje Karolína 
a  Iva ji doplňuje: „Doufáme, 
že děti vytáhnou ven své rodi-
če, aby jim ukázaly, kde s ná-
mi byly. Společně poznají Hor-
ní Počernice. Rády bychom by-
ly také partnery učitelů, moti-
vovaly je, aby to s dětmi zkusi-
li sami, a ukázaly jim, jak mo-
hou začít.“

Na jaro 2017 naplánova-
ly workshopy pro učitele. „Ty 
jsme zařadily proto, abychom 
mohly školám nabídnout také 
metodickou podporu. Pokud 
vezmeme třídu do lesa, jsme 
spokojené. Pokud třída vyra-
zí do lesa sama, jsme šťast-
né,“ objasňuje Karolína své 
pohnutky.

Inspirujte se land-artem
Land-art je výtvarná techni-

ka, která vznikla v  60. letech 
v  USA. Její zastánci si vybírali 
místa v přírodě, kde pracova-
li s přírodními materiály. Z nich 
vytvářeli různá umělecká díla, 
kterými se snažili zdůraznit 
přírodní krásu. „V současnos-
ti se v Čechách moc programů 
land-artu nevěnuje, což je ško-
da. Je velmi snadné použít je-
ho základní techniky při prá-
ci s dětmi. Na zemi vytváříme 
z přírodních látek různé útva-
ry, které pak vyfotíme. Zvlád-
ne to každý a je to velmi tvůr-
čí,“ popisuje Iva Šimonková.

Co mohou udělat pro přírodu
Děti během samostatné prá-

ce přichází s  úžasnými nápa-
dy. Toho využívají i  Iva s  Ka-
rolínou. Naplánovaly program 
s názvem „Jak pomáhám Ze-
mi“, který podporuje kritické 

myšlení a snaží se, aby děti po-
chopily svou odpovědnost za 
svět kolem nás. Vychází z tzv. 
domácího ekologického de-
satera, které míří k dlouhodo-
bě udržitelnému životu na na-
ší planetě. „Děti hrají divadlo, 
učí se novou písničku, samy 
tvoří a provádějí tematické ex-
perimenty. A hlavně samy vy-

mýšlí, jak mohou pomoci Ze-
mi a co mohou udělat hned zí-
tra,“ popisuje lektorka Iva.

Autorky programů Ekomu-
mu chtějí, aby děti poznaly své 
nejbližší okolí a naučily se ho 
chránit. Vycházejí z  toho, že 
chráníme to, co máme rádi 
a  co známe. Naplánovat pro-
gram v okolí školy je nejjedno-
dušší a v tomto případě se po-
tvrzuje, že v  jednoduchosti je 
krása.

Historie rodného města
Aby se děti chovaly ke své-

mu rodnému místu odpověd-
ně, musí znát i  jeho historii. 
Jednou z  akcí Ekomumu by-
la proto procházka pro rodiny 
s  historickým výkladem, kte-
rou jsem absolvovala s tříapůl-
letou dcerou. Žijeme v  Počer-
nicích teprve chvíli, takže o je-
jich historii jsem toho moc ne-
věděla. Náš průvodce propojo-

val lokální dějiny s dějinami ce-
lého Českého království i Evro-
py a  zajímavostmi například 
z  kartografie nebo přírodově-
dy. Děti kreslily mapu míst, po 
kterých jsme putovali. Stavě-
ly z kostek domky na jednotli-
vých místech tak, jak se Počer-
nice rozrůstaly.

Markéta KRONOMETROVÁ

Foto: Archiv RC MUMFoto: Archiv RC MUM
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Zkušební doba
Můžeme rozvázat pracovní poměr s těhotnou za-
městnankyní ve zkušební době?

Pokud má těhotná zaměst-
nankyně sjednanou zkušeb-
ní dobu, může s ní zaměstna-
vatel zrušit pracovní poměr ve 
zkušební době (§ 66 zákoníku 
práce) bez ohledu na to, že je 

těhotná. Zákaz výpovědi jako 
jednoho ze způsobů rozvázání 
pracovního poměru se vztahu-
je pouze na výpověď ze stra-
ny zaměstnavatele, a to jen na 
některé výpovědní důvody.

Počty žáků v zájmovém vzdělávání
K  jakým změnám došlo ve vyhlášce o  zájmovém 
vzdělávání?

Vyhláška č.  74/2005 Sb. by-
la s  účinností od 1. září 

2016 novelizována vyhláškou 
č. 197/2016 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 72/2005 Sb., o po-
skytování poradenských služeb 
ve školách a poradenských zaří-
zeních, a některé další vyhlášky.

Ke změnám došlo v § 10, je-
hož současně platné znění je 
následující:

„Organizace činnosti družiny
(1) Účastníci pravidelné denní 

docházky do družiny se zařazují 
do oddělení.

(2) Oddělení se naplňují nej-
výše do počtu 30 účastníků.

(3) Je-li oddělení tvořeno 
pouze účastníky se zdravot-
ním postižením, je nejvyšší po-
čet účastníků v  odděle-
ní shodný s nejvyšším 
počtem žáků 
ve třídě 
zříze-

né pro žáky se zdravotním po-
stižením stano-
veným zvlášt-
ním právním 
předpisem.

(4) V  od-

dělení lze individuálně integro-
vat nejvýše 5 účastníků se zdra-
votním postižením.

(5) Ředitel stanoví nejvyš-
ší počet účastníků na 1 peda-
gogického pracovníka s  ohle-
dem na druh vykonávané čin-
nosti účastníků a  jejich případ-
né speciální vzdělávací potře-
by, zejména s ohledem na jejich 
bezpečnost.“

Změna vyhlášky
Došlo podle zákona ke změnám v zapisování počtu 
žáků ve školských zařízeních?

Ve Sbírce zákonů ČR, částce 
19 rozeslané dne 12. února 

2016, je publikována vyhláška 
č.  54/2016 Sb., kterou se mě-
ní vyhláška č.  274/2009 Sb., 
o školských zařízeních, u nichž 
se nejvyšší povolené počty dě-
tí, žáků a studentů nebo jiných 

obdobných jednotek vedených 
v  rejstříku škol a  školských za-
řízení neuvádějí. Vyhláška na-
byla účinnosti dnem 1.  června 
2016. Změna spočívá v tom, že 
u školního klubu se bude nově 
uvádět nejvyšší povolený počet 
žáků.

e vyhlášce o  zájmovém 

(2) Oddělení se naplňují nej-
ýše do počtu 30 účastníků.
(3) Je-li oddělení tvořeno 

pouze účastníky se zdravot-
ním postižením, je nejvyšší po-
et účastníků v  odděle-

ní shodný s nejvyšším
počtem žáků
e třídě 
říze-

né pro žáky se zdravotním po-
stižením stano-
veným zvlášt-
ním právním
předpisem.

(4) V  od-

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Geniální nástroj na odvedení pozornosti
Co si budeme povídat – kla-

sická vzdělanost dostává 
v  České republice na frak. Ve 
školách jde čím dál tím méně 
o  vzdělávání a  čím dál tím více 
o projekty, komunitní a  sociali-
zační funkci škol a „kompetence 
k  celoživotnímu získávání kom-
petencí“. Koneckonců, přečtě-
te si prvních pár stran školské-
ho zákona.

Ředitelé pomalu aby nevytáh-
li paty z  ředitelny, protože mu-
sí být přisátí u  monitoru, aby 
nepřišli o nějaký pokyn k  inklu-
zi, kariérnímu řádu či GRT. Uči-
telé mají druhý pracovní úva-
zek k  učení, totiž nejen si při-
pravit hodinu a odučit ji, ale ješ-
tě o tom sepsat pomalu tři stra-
ny textu (agenda se speciálními 
potřebami žáků a jiné), 7x ji na-
množit, založit a  rozeslat. Ve-
doucí kuchyně nemůže jít pře-

vzít maso od řezníka, proto-
že ještě nedočetla 70stránko-
vý poloveganský manuál k „no-
vému“ školnímu stravování. Jen 
paní bufetářka je v klidu (na pra-
cáku), ta už zavřela živnost. Tro-
chu básnická nadsázka, ale má 
bohužel velký průnik s realitou.

K  celému rozvratu je velmi 
nutná správná metodická pod-
pora úředníků, odborníků a mé-
dií školám. Tato totiž nejenže 
nikterak neakcentuje výše zmí-
něné strategické problémy, ale 
naopak je prohlubuje či vytvá-
ří úplně pomatená nesouvisející 
témata za účelem odvedení po-
zornosti. Například kariérní řád 
je geniální marketingový nástroj 
na odvedení pozornosti od reál-
ných problémů školství. Má být 
6, 3, 4, 12 nebo 2 kategorie uči-
telů? To média a komise doká-
žou přetřásat dlouho. Přidá se 

kousek reality – dobří učitelé by 
měli být výrazně lépe ohodnoce-
ni. A nesmíme zapomenout na 
správnou ideologii – sebrat ředi-
telům jednu z posledních kom-
petencí (hodnotit svoje kanto-
ry) –, přidat peníze pro atestační 
komise a doškolovací centra (de 
facto je sebrat školám). A jde se 
na to.

Ředitelé škol (i já) se pravidel-
ně účastní krajských setkání na 
takováto irelevantní témata. Za 
předsednickým stolem nejprve 
pozdraví přítomné nějaký reálný 
potentát (někdy i  sám ministr), 
zkrátka někdo, kdo za to fakt 
může. Ten se ale po úvodu od-
poroučí a místo přenechá subal-
terním úředníkům. Tito vystupu-
jí (buď z obavy z  lynčování uči-
telské veřejnosti, nebo z  ma-
zanosti) ve zvláštním lehce kri-
tickém tónu. Jako že oni sami 

chápou nedostatky a problémy, 
kterým budou muset školy če-
lit, „dokonce sami upozorňova-
li na…“ Trochu konejší, že „to 
nebude tak hrozné“, „vy v teré-
nu si už nějak poradíte“. Hod-
ně servírují fatalismus – „nedá se 
s tím nic udělat, je to ve Strate-
gii 2068, v bílomodrozelené kni-
ze a  projednala to již i  triparti-
ta“. Přidávají i naději – „upozor-
ňuji zvlášť na paragraf 8 odst. 2 
písm.  b, ředitel, který nedodá 
podklady pro všechny zaměst-
nance k agendě XY – tomu bu-
dou pracovníky inspekce vy-
píchnuty na veřejném místě obě 
oči… – tak tohle už prosím pěk-
ně právě díky legislativnímu od-
boru bylo pozastaveno a chystá 
se novela …“. Přítomní ředitelé 
si s úlevou mnou oči. Strašný, no 
ale mohlo by být i hůř.

Václav KLAUS mladší
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Nitranská 
brána smrti
VLASTIMIL VONDRUŠKA

Hříšní lidé Království čes-
kého, tak zní podti-
tul knihy z  nakladatel-
ství Moba od V. Vond-
rušky. Touto knihou s de-
tektivní zápletkou ne-
zklame milovníky histo-
rie. Tentokrát se její děj 
odehrává v  Nitře, kterou 
obsadí vojska Přemysla 
Otakara II. při tažení proti 
uherskému králi Štěpá-
novi. Nitru dočasně spra-
vuje Oldřich z  Chlumu 
a  jeho úkolem je vypát-
rat, kam se ztratil relikviář 
z  baziliky svatého Eme-
rána. Vše mu ale kompli-
kuje nález oběšeného ka-
novníka i další mrtvoly.

Znáte je?Vánoční akademie zpříjemnila odpoledne
Kdyby nám někdo řekl, 

že Vánoční akademie 
v  naší Základní škole Mírová 
v  Ústí nad Labem už nemů-
že být hezčí, neměl by prav-
du. Může. Akademie byla to-
tiž opravdu báječná a  všich-
ni jsme nadšení, jak krásně 

jsme si zpříjemnili předvánoč-
ní čas.

Připravovat na akademii 
jsme se všichni začali již v  říj-
nu. Děti si rozmýšlely, kdo bu-
de či nebude vystupovat, kdo 
zazpívá, zatančí, zahraje diva-
dlo, nebo předvede své spor-

tovní nadání. Všichni, kdo se 
rozhodli účinkovat, začali na-
cvičovat, aby byl jejich výkon 
co nejhezčí. I  učitelé trénova-
li a  chystali velké překvapení 
nejen pro děti.

Den „D“ nastal 6. prosince. 
Všude vládla nervozita a  na-
pětí, ale zároveň i  dobrá ná-
lada. Vystupovalo se celkem 
ve třech blocích. Zhlédli jsme 
balet, gymnastky se stuhami, 
aerobik, zpěv vánočních i  ji-
ných písní, pohádku v  ang-
ličtině a  spoustu dalších krás-
ných představení. Poslední by-
lo tajemstvím pro všechny. Své 
umění a píli předvedli učitelé. 
Zatančili standardní a latinsko-
americké tance a  ani ve Star-
Dance by to nepředvedli lépe.

Michaela EISENHAMMEROVÁ

Není nám jedno, jak žijí handicapovaní
Jako zdraví lidé nemůžeme 

úplně pochopit, jak se ži-
je lidem s  handicapem. Mů-
žeme jim naslouchat, pomá-
hat, stát se jejich přáteli a sna-
žit se jim přiblížit. Je úkolem 
nejen rodičů, ale také nás pe-
dagogů vést děti k tomu, aby 
nebyly lhostejné. Snad právě 
proto umožňujeme našim žá-

kům setkávat se s  těmito lid-
mi a poznat, jak žijí, s  jakými 
překážkami se v  životě setká-
vají a  hlavně co jsou schopni 
i přes svůj handicap dokázat.

Závěrem roku již potřetí na-
vštívil naši Základní školu Ale-
še Hrdličky v  Ostravě-Poru-
bě Ladislav Holba z  občan-
ského sdružení pro hluchosle-

pé společně se svým vodicím 
psem. Děti měly možnost zís-
kat informace o výcviku a prá-
ci těchto pomocníků handica-
povaných osob. Beseda byla 
pro děti velmi poutavá, proto-
že si mohly samy prakticky vy-
zkoušet, jak pes spolupracuje, 
co všechno umí a jak plní da-
né povely. Dozvěděly se také 
mnoho užitečných informací 
o běžném životě nevidomého 
člověka. Součástí akce byl pro-
dej textilních hraček, které vy-
rábí chráněná dílna Charity sv. 
Alexandra, a děti tak podpoři-
ly zaměstnávání fyzicky znevý-
hodněných osob.

V  letošním roce se žákyně 
školy opět daly již sedmým ro-
kem do práce na přípravě pro-

jektu Tiché zpívání společ-
ně se  žáky ostravské Základ-
ní školy Spartakovců pro slu-
chově postižené žáky. Přesto-
že nácvik písní ve znakové ře-
či není vůbec jednoduchý, dě-
ti se přípravě koncertu věnu-
jí s nasazením a  je úžasné vi-
dět jejich upřímnou radost 
a nadšení.

Ve společnosti se stále hovo-
ří o integraci handicapovaných 
lidí do běžného života, ale ne 
vždy se toto daří v praxi. Mys-
lím, že nadšení dětí Základní 
školy Aleše Hrdličky v  Ostra-
vě-Porubě je příkladem posto-
je, který je nejen chvályhodný, 
ale pro mnoho lidí možná až 
neuvěřitelný.

Petra TRUNKÁTOVÁ

Studenti objevovali krásu poezie
V  naší škole SOU a  SOČ 

SČMSD, Znojmo opět 
proběhl Den poezie. Téma-
tem tohoto celorepublikové-
ho projektu byl citát J. Don-
nea: „Žádný člověk není ost-
rov…“ Diskutovali jsme o vý-
znamu citátu a o tom, jak té-
ma co nejlépe a  nejzajíma-
věji uchopit. A protože sku-
pinu tvořili začátečníci, na-
bídla jsem jim různé způ-

soby, jak se dá vytvořit bá-
seň. Zkusili jsme metodu tzv. 
„velké krádeže poezie“, se-
známili jsme se s  kaligramy 
a  návodem, jak napsat da-
daistickou báseň. Každé-
mu se zalíbilo něco jiného, 
s  chutí se pustili do práce 
a originální zajímavé výsled-
ky na sebe nenechaly dlou-
ho čekat. Některé výtvory 
byly zdařilejší, některé mé-

ně, ale všichni se dobře ba-
vili, navazovali nová kama-
rádství a pokoušeli se ostat-
ním prezentovat svoje myš-
lenky uměleckou formou. 
Podařilo se nám tedy naplnit 
konkrétní název akce spoje-
ný s naší školou: „Na Přímce 
není nikdo sám…“ Těšíme 
se na další ročník, nové té-
ma a možná i nové přátele.

Michaela DOHNÁLKOVÁ
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Knihy pro potěšení, poučení i zábavu

Vykopej si 
mamuta

Zahraj si na lovce fo-
silií a  získej krásné 

modely pravěkých zví-
řat! Tak by se daly cha-
rakterizovat tyto dvě 

knihy z nakladatelství Mladá fronta. Děti v nich poznají, jak 
vypadá práce paleontologa v terénu i v laboratoři, projdou 
s nimi celé dobrodružství od objevení prvních fosilních ná-
lezů až po vystavení exponátů v muzeu. Ale čeká je ještě 
mnohem více. Vlastními silami si dokonce sestaví kostru 
mamuta severního i tygra šavlozubého. A to je bude bez-
pochyby bavit, stejně jako jejich rodiče.

Arabský svět 
– jiná planeta?
EMIRE KHIDAYER

Druhé, aktualizované a  rozšířené vy-
dání knihy reflektuje dějinné události 

po „arabském jaru“. Kam se posunulo 
myšlení a  co zůstává neměnné? Kniha 
z nakladatelství Mladá fronta rozpitvává 

svět Arabů na pozadí převažujícího islámu jako způsobu ži-
vota, duchovního i politického nastavení. Rozebírá tabuizo-
vaná témata a mizející konfese starší než islám. Odkrývá po-
stoj k práci, plnění závazků, ale i projevy (ne)úcty. Doplňuje 
i pohled na násilí a radikalismus.

POHODÁŘ TOM A JÁ
ELFRIEDE WIMMER

Tato kniha od úspěšné rakouské au-
torky dětských knih zachycuje příběh 

chlapce, který přichází na gymnázium, 
do nové třídy, kde vůbec nikoho nezná. 
Cítí se cize, připadá mu, že nic neumí, ni-

čemu nerozumí a v ničem se nevyzná. Netuší, jak zapadnout 
do party. Existují na to vůbec nějaká pravidla? Jak má člo-
věk poznat, co je zrovna in a proč? Jak na to, se mladí čte-
náři dovědí, pokud si knihu z nakladatelství Portál přečtou.

Putinovi agenti
ONDŘEJ KUNDRA

Jak ruští špioni kradou naše tajemství, 
tak zní podtitul této knihy z naklada-

telství Bizbooks. Petr Kolář, bývalý velvy-
slanec v Moskvě a Washingtonu, o ní na-
psal: „Mimořádně povedené. Tato kniha 

je víc než jen chvályhodný výsledek vysoce profesionálně 
a poctivě odvedené práce investigativního žurnalisty. Je to 
poutavé a poučné čtení, které vás vtáhne do děje zpravo-
dajských her a  zároveň vám pomůže pochopit řadu sou-
vislostí a historických příčin. A to vše bez laciných náznaků 
a nepodložených konspiračních teorií.“

Říkanky pro 
upevnění hlásek R, Ř
JITKA TUČKOVÁ

Kniha je určena dětem, které mají závažnější řečové pro-
blémy, například dysfázii, opožděný vývoj řeči nebo 

mentální postižení, a nedokážou proto reprodukovat bás-
ničky obsahující obtížně vyslovitelná slova. Říkanky respek-
tují vývoj řeči a jsou sestaveny tak, aby neobsahovaly další 
obtížné hlásky, například sykavky. Jejich znění doprovázejí 
obrázky, které co nejpřesněji mapují text. Knihu vydalo na-
kladatelství Portál.

PŘEHLED
KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ
MICHAEL MARTINEK

Kniha z  nakladatelství Portál předsta-
vuje komplexní pohled na působení 

křesťanských církví ve společnosti České 
republiky. Je psána pro ty, kteří se chtějí 
zorientovat v  tom, co jednotlivé křesťanské církve společ-
nosti nabízejí a v jakých oblastech už dávno fungují. Z toho 
důvodu není těžiště v tradičním teologickém a historickém 
sebepojetí vlastních církví, ale v tom, jaké je jejich aktuální 
rozdělení, jaká je jejich organizační struktura a  jaké místo 
zaujímají v právních vztazích se státem.

Zdravý pes
ARDEN MOOREOVÁ

Tipy a  triky, jak zajistit vašemu 
pejskovi delší, zdravější a  šťastnější 

život, nabízí kniha, kterou vydalo nakla-
datelství Mladá fronta. Psi mají pověst 
nejlepších přátel člověka a  jejich popu-
larita mezi lidmi neustále stoupá. V knize proto najdete 
podrobné návody, překvapivé tipy a triky i náhledy do psí 
mentality, které vám poslouží k tomu, abyste svému čtyř-
nohému kamarádovi zajistili dlouhý a zdravý život. Po je-
jím pročtení zjistíte, jak být psovi ještě lepším parťákem, 
než jste dosud byli.

NĚMECKÁ OKUPACE 
ČESKÝCH ZEMÍ
FRANTIŠEK EMMERT

Tato výpravná publikace z nakladatel-
ství Mladá fronta mapuje německou 

okupaci českých zemí za druhé světové 
války. Nevšední formou přibližuje čtenáři vývoj, organizaci 
a činnost německé okupační správy v letech 1938 až 1945. 
Kniha podrobně popisuje fungování a působnost úřadu říš-
ského protektora, státního tajemníka, oberlandratů, ně-
meckého ministra pro Čechy a Moravu a dalších říšských 
úřadů. Text doplňují poznámky, tabulky, citace a více než 
150 kvalitních dobových fotografií.
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Školy na Rokycansku podporují inkluzi
Inkluzivní vzdělávání neboli inkluze je praxe 
zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. 
hlavního vzdělávacího proudu), která je na to 
patřičně připravena.

V  rámci projektu CESTY 
k  INKLUZI (CZ.02.3.61
/0.0/0.0/15_007/0000

172, OP VVV), jehož hlavním 
realizátorem je Fakulta pe-
dagogická Západočeské uni-
verzity v  Plzni, jsou partner-
ské školy z  území SO ORP 
Rokycany zapojené do to-
hoto projektu (Základní škola 
Jižní předměstí Rokycany, pří-
spěvková organizace, Základní 
škola Karla Vokáče Strašice, 
okres Rokycany, a  Základní 
škola a  Mateřská škola Hrá-
dek, okres Rokycany) podpo-
řeny při vytváření vhodných 
podmínek vzdělávacího pro-
cesu s ohledem na začleňování 
žáků s  různými vzdělávacími 
potřebami. V  těchto školách 
díky projektu dochází k  zajiš-
tění vhodných podmínek, bez-
pečného prostředí a kvalifiko-
vané podpoře žákům.

Tříletý projekt v těchto ško-
lách: Základní škola Jižní před-
městí Rokycany, příspěv-
ková organizace, Základní 
škola Karla Vokáče Strašice, 
okres Rokycany, a  Základní 
škola a  Mateřská škola Hrá-
dek, okres Rokycany, za-
vádí mechanismy přímé pod-
pory a poradenství ve vzdělá-
vání žáků ze socioekonomicky 
znevýhodněného a  kulturně 
odlišného prostředí (ve ško-
lách jsou zaměstnáni školní 
asistenti, speciální pedago-
gové a školní psycholog), pra-
videlně jsou zajišťovány dou-
čovací a  vzdělávací kroužky, 
výborně se osvědčuje pozice 
„průvodce žáka“. Současně 
jsou rozvíjeny kompetence 

pedagogů těchto škol (DVPP) 
v  oblasti inkluze a  v  nepo-
slední řadě projekt vytváří 
podmínky pro tvorbu dlouho-
dobých koncepcí rozvoje in-
kluzivního vzdělávání v těchto 
školách (zavedení pozic koor-
dinátorů inkluze a podpora in-
dividuální strategie škol).

Všechny tři jmenované školy 
mají snahu se tak aktivně po-
dílet na podpoře rozvoje po-
tenciálu a  osobnosti kaž-
dého dítěte a  žáka v  souladu 
s  potřebami daného regionu 
a  v souladu s prioritami Minis-
terstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy ČR.
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Redakce Týdeníku ŠKOLSTVÍ 
připravila pro řešitele projektů, 

které jsou spolufinancovány 
Evropským sociálním fondem,  

placený prostor s výraznou,  
80procentní slevou oproti ceně 

běžné inzerce.

Neváhejte a kontaktujte nás na 
mobil: 774 73 94 84, 

e-mail: 
mullerova@tydenik-skolstvi.cz.

NabídkaNabídka
pro všechny školy, pro všechny školy, 

které chtě j í  prezentovat které chtě j í  prezentovat 
projekty ESFprojekty ESF

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
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Proč zapojit školu do programu Erasmus+?
Program Evropské unie Erasmus+ běží ve  školách už třetím rokem. Mohou 
se do něj zapojit žáci a učitelé mateřských, základních i středních škol s cílem 
nejen se vzdělávat, ale i realizovat projekty mezinárodní spolupráce. V České 
republice program administruje Dům zahraniční spolupráce.

Školy se mohou zapojit buď 
do  projektů mobility osob 

zaměřených na  další vzdělá-
vání učitelů, nebo do projektů 
spolupráce umožňujících reali-
zovat mezinárodní partnerství 
se školami v rámci Evropy. Více 
informací o možnostech zapo-
jení do programu naleznete na 
www.naerasmusplus.cz.

Součástí programu Eras-
mus+ je také platforma eTwin-
ning, která nabízí školám zdar-
ma bezpečný online prostor 
pro  další vzdělávání učitelů, 
realizaci mezinárodních pro-
jektů s využitím ICT technolo-
gií a  vzájemnou komunikaci, 
spolupráci a sdílení zkušenos-
tí (www.etwinning.net).

Co přinesly projekty zapoje-
ným školám?

Střední uměleckoprůmys-
lová škola z Bechyně realizo-
vala bilaterální projekt se ško-
lou v Portu zaměřený na spo-

lupráci v  oblasti výtvarného 
umění. V průběhu dvou let si 
školy vyměňovaly zkušenos-
ti ve  využití různých výtvar-
ných technologií, grafickém 
a keramickém designu a mul-
timediální tvorbě. Projekt na-
zvaný „Re: ART  TRUeSTory“ 
otevřel studentům cestu k po-
znání nových kultur, motivo-
val je k efektivní výtvarné prá-
ci, podpořil jejich další odbor-
ný i  jazykový růst a  inspiro-
val je ke  studiu a  práci v  za-
hraničí. Komunikačním jazy-
kem byla pro studenty i učite-
le angličtina s využitím odbor-
né terminologie.

V  rámci šesti projektových 
setkání studenti plnili speci-
fické úkoly, které na  sebe lo-
gicky navazovaly. Metodolo-
gie práce se týkala výtvarných 
přístupů (malba, kresba, ko-
láž), multimediální tvorby (fo-
tografie, webdesign, anima-

ce apod.), grafic-
kých technik (mono-
typ, linoryt, lept, sí-
totisk, digitální tisk), 
grafického designu 
(logotypy, plakáty, 
propagační předmě-
ty) a  keramiky (na-
př. modelování, to-
čení na  kruhu). Kro-
mě nových techno-
logií a  metod si stu-
denti mohli vyzkou-
šet i práci s tiskařský-
mi stroji, podíleli se 
i na přípravě a orga-
nizaci setkání.

Zapojení učitelé 
měli příležitost po-
rovnat vzděláva-
cí systémy a metody 
výuky v  rámci part-
nerských zemí a  ta-
ké sdílet zkušenos-
ti a  získat inspira-
ci pro svou další prá-

ci. V  rámci zakončení projek-
tu byly na  jaře 2016 uspořá-
dány dvě výstavy projekto-
vých výstupů, nejprve v  Be-
chyni a  poté v  Portu. Spolu-

práce se zkušenou a dobře vy-
bavenou portugalskou ško-
lou celkově zlepšila kvali-
tu výuky v české škole a  také 
pomohla dotvořit její pozitiv-
ní obraz u odborné veřejnosti. 
(erasmus.supsbechyne.cz)

Učitelé ze Základní školy 
Přerov, Trávník, nazvali svůj 
projekt „It’s Time to Help“ 
a  ve  spolupráci s  partnerský-
mi školami z  Finska, Lotyš-
ska, Malty, Německa a Portu-
galska se rozhodli žáky moti-
vovat k  zodpovědnějšímu pří-
stupu k  životnímu prostředí 
a ke světu kolem nás. Projekt 
vycházel z mezinárodního pro-
gramu „Ekoškola“ a zapojené 
školy v něm využily své zkuše-
nosti v oblasti environmentál-
ního vzdělávání.

Všichni partneři nejpr-
ve provedli analýzu aktuál-
ního ekologického stavu 
svých škol se zaměřením na-
př. na vodu, energie, prostře-
dí školy, odpady a biodiverzi-
tu. Získaná data žáci a učite-
lé porovnali a následně navr-
hovali opatření, která by ved-

la k zlepšení ekologické stopy 
jednotlivých škol. Došlo také 
na  praktickou realizaci těch-
to opatření, která se ve  spo-
lupráci se zřizovateli škol roz-
šířila i  na místní a  regionální 
úroveň. Školy také navázaly 
úzkou spolupráci s  ekocent-
ry a dalšími organizacemi za-
bývajícími se environmentál-

ní problematiko u v  partner-
ských zemích. Jedním z  vý-
stupů projektu bylo vytvoření 
tzv. „Idea Bank“ (banky ná-
padů), jejíž nedílnou součás-
tí jsou pracovní listy na  da-
ná environmentální témata, 
vytvořené každou z  partner-
ských škol.

Výsledkem projektu byl roz-
voj praktických návyků žáků 
a  jejich zodpovědného přístu-
pu k  životnímu a  sociálnímu 
prostředí. Žáci si zároveň zlep-
šili své jazykové a komunikač-
ní dovednosti, dále pak ICT 
a také organizační dovednosti. 
Školy jako takové se obohatily 
novými nápady a  metodami, 
vzájemně se motivovaly k no-
vým aktivitám a  inovativním 
změnám, které budou nadále 
rozvíjet i  po  skončení projek-
tu. Přínosem pro všechny part-
nery bylo také aktivní zapojení 
žáků se speciálními vzdělávací-
mi potřebami s důrazem na je-
jich individuální rozvoj a moti-
vaci k celoživotnímu vzdělává-
ní a výběru profesní orientace. 
(http://itth.webnode.cz/)


