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Někdy musíš zmlknout, aby tě poslouchali.   S. J. Lec

Maturita není cílem, ale jen cestou k vybrané profesi
Současní deváťáci v těchto dnech vyplňují přihlášky 
k dalšímu studiu. Ačkoliv již několik let zazname-
náváme širokou podporu technickým a učňovským 
oborům, stejně se letos opět prohlubují trendy mi-
nulých let. Zatímco na gymnáziích je čím dál větší 
přetlak, učňovské obory zejí prázdnotou.

Ředitel gymnázia v  Br-
ně konstatuje, že mají le-

tos o pětinu  přihlášek více než 
loni, stejně tak jako ředitelka 
prestižního gymnázia v  Pra-
ze. Jihočeský kraj hlásí pokles 
počtu učňů o celou čtvrtinu za 
posledních osm let. I když od-
borníci slibují budoucím uč-
ňům skvělé uplatnění a ředite-
lé učňovských zařízení nabíze-
jí řadu motivačních programů, 
stejně se na obory lakýrník, te-
sař, zedník či pokrývač hlásí 
jen minimum zájemců. Čím to 
je, že o tato povolání není zá-
jem? Experti to přisuzují sou-

časnému celkovému demo-
grafickému poklesu počtu žá-
ků středních škol, ale tak jed-
noduché to nebude.

Myslím, že přede-
vším jde o toužeb-
né přání všech ro-
dičů: „Je mi jed-
no, co nakonec 
budeš dělat, ale 
udělej si hlavně 
maturitu.“ V součas-
né době se rodiče těžko 
někomu pochlubí, že mají do-
ma nadějného učně. Nelze se 
jim divit, když se ve společnos-
ti uplatňuje trend, že kdo ne-

má maturitu, nemá šanci na 
slušně placenou práci. Přitom 
to v mnoha případech neplatí.

Mnohde se setkáváme s tím, 
že se mladí zuby nehty drží na 
maturitním oboru střední ško-
ly, a pokud se jim nedaří, sta-
čí jen přestoupit jinam. Všude 
mají dveře otevřené. A  to lze 
provádět dlouhodobě. Status 

studenta zůstává a  vý-
hody tohoto živo-

ta také. Pokud už 
se mu nakonec 
povede vykonat 
maturitu, nezna-
mená to, že ab-

solventa bez pra-
xe vezmou do práce 

s  otevřenou náručí. Navíc 
platy čerstvých středoškoláků 
mladé vůbec nemotivují. Po-
kud seženou místo u  nadná-
rodní firmy, stěžují si na vyso-

ké pracovní nasazení za nízký 
plat. Po zapracování nedosta-
nou přidáno, ale je jim dopo-
ručeno, aby byli rádi, že pracu-
jí. Když se jim to nelíbí, může 
na jejich místo nastoupit další 
absolvent.

V poslední době se prý stře-
doškolákům s  maturitou nej-
více vyplatí, aby se nechali za-
městnat ve skladu. Skladní-
ci mají platy okolo třiceti tisíc 
a  ještě k  tomu další benefity. 
A na to mladí slyší. Že to ne-
má žádnou perspektivu? No, 
to budou řešit později.

Možná už je nejvyšší čas 
přestat vzývat maturitu jako 
cílovou modlu, ale seriózně se 
zamyslet nad tím, kolik matu-
rantů skutečně potřebujeme, 
a důsledně zpřísnit požadavky 
maturitních oborů.

 Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Počet učňů klesá
Počet žáků v prvních 
ročnících učňovských 
oborů v Jihočeském kraji 
klesá. Zatímco v roce 
2009 nastoupilo do učilišť 
2 850 žáků, loni v září jich 
bylo 2 126. Podle expertů 
přitom právě absolventi 
učňovských oborů mají 
velké potenciální uplatnění 
na trhu práce. čtk

Zvýšení stipendií
Ministerstvo školství chce 
zdvojnásobit stipendia pro 
prezenční doktorandy. 
Nyní stát na jednoho z nich 
platí 7 500 korun měsíčně, 
v roce 2018 by to mělo 
být 15 000 korun. Zvýšení 
by stálo miliardu korun. 
Ministryně školství také 
chce, aby si doktorandi po 
26. roce věku nemuseli 
sami platit zdravotní 
pojištění a byli zařazeni 
mezi státní pojištěnce. čtk

Role diplomatů
Projekt Staň se diplo-
matem určený pro žáky 
8. a 9. tříd základních 
škol a odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií 
skončil. Prostřednictvím 
regionálních simulací si 

150 žáků v pěti českých 
krajích vyzkoušelo jednání 
Rady bezpečnosti OSN. 
Zábavnou formou se vžili 
do kůže diplomatů řešících 
nejpalčivější globální 
otázky a osvojili si nové 
komunikační, prezentační 
a argumentační dovednosti.

ig

První pomoc
Ukázkovou hodinou 
v Základní škole U Školy 
v Liberci začal v Libereckém 
kraji projekt školení první 
pomoci, který je určený 
pro žáky prvních tříd. 
Záchranáři chtějí letos 
v kraji proškolit na 5 000 
žáků z 200 tříd.     čtk

Zápisník

150 žáků ě i č ký h

„Nebuďte prudérní, paní kolegyně. Konečně zase jednou pořádně napadlo, tak ji žáci 
postavili ze sněhu. Pořád lepší, než když si ji dělají z nás!“
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Internet a jeho vliv na češtinu
Sociální sítě a  internet sice 

stírají rozdíl mezi mluve-
nou a psanou češtinou, přesto 
jsou lidé v  užívání jazyka stá-
le konzervativní. Ředitel Ústa-
vu pro jazyk český Akademie 
věd ČR Martin Prošek tvrdí, že 
se lidé často naučí jazyk použí-
vat v určité podobě, a pokud 

se v něm něco změní, přijímají 
to s nevolí a nových slov, jako 
jsou třeba anglicizmy, se bojí.

V češtině se používá řada no-
vých slov, jiná naopak zcela za-
nikla. Vědci z Ústavu pro jazyk 
český proto pracují na novém 
výkladovém slovníku, který má 
mít až 150  000 hesel. Vychá-

zí po 40 letech. Ústav již zve-
řejnil internetovou verzi slovní-
ku, a to od písmene A. Nově by 
se mělo například objevit slovo 
archeoskanzen nebo amaroun. 
Zda se slovník rozšíří do tištěné 
podoby, ukáže čas, stejně tak 
i jaké další písmeno bude násle-
dovat. čtk

Lesní mateřské školy zvažují zápis do rejstříku
Provozovatelé desítek les-

ních mateřských škol zva-
žují, že požádají o  zápis do 
školského rejstříku. Díky vý-
jimce mohou o  zápis žádat 
už od září 2017. Registrace 
by lesním školkám umožni-
la čerpat státní dotace, tak-
že by mohly vybírat nižší škol-
né. Děti by v nich také moh-

ly od září bez komplikací ab-
solvovat povinný poslední rok 
předškolního vzdělávání.

Žádost o  zápis do rejstříku 
od září 2017 měli provozova-
telé škol podávat do 30. zá-
ří 2016. V té době ale neby-
ly ještě známé hygienické po-
žadavky, které lesní mateřské 
školy musí splnit. Ministryně 

školství Kateřina Valachová 
proto krajským úřadům lo-
ni v listopadu rozeslala dopis 
se stanoviskem, že by lesním 
školkám mělo být umožně-
no dodatečné podání žádosti. 
Hygienické předpisy pro les-
ní školky ministerstvo zdra-
votnictví vydalo 22. prosince 
2016. čtk

Situace Romů se ve školách příliš nezměnila
Situace Romů v českých zá-

kladních školách se ve 
srovnání se školním rokem 
2015/2016 příliš nezměnila. 
Stále tvoří přes 30 procent žá-
ků, na které jsou při vzdělává-
ní kladeny nižší nároky kvů-
li jejich lehkému mentálnímu 
postižení. Vyplývá to z kvalifi-
kovaných odhadů počtu Romů 
ve školách, které zveřejnilo mi-
nisterstvo školství.

Základní školy v  České re-
publice v  aktuálním školním 

roce navštěvuje 33 858 Ro-
mů, což je 3,7 procenta z cel-
kového počtu 906  000 žáků. 
Bezmála 29  000 z  nich, tedy 
85,4  procenta, se učí podle 
běžných osnov.

Počet Romů vzdělávaných 
podle plánů s  nižšími náro-
ky se meziročně snížil o  221 
na 4 318. Mezi žáky s uprave-
nými výstupy používanými na 
1. stupni je 26,2 procenta Ro-
mů. Příslušníci této menšiny 
tvoří 34,9 procenta žáků vzdě-

lávaných podle přílohy. Podle 
ministerstva může tento roz-
díl významněji indikovat pozi-
tivní změnu v přístupu k diag-
nostice romských dětí. K  dal-
šímu snižování podílu rom-
ských dětí zařazovaných mimo 
hlavní vzdělávací proud by měl 
vedle lepší diagnostiky přispět 
povinný poslední rok předškol-
ního vzdělávání a  lepší finan-
cování podpory pro žáky, kte-
ří ji k úspěchu ve škole potře-
bují. čtk
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Vedle řady pozitivních zjištění, jako jsou například 
zlepšující se materiální podmínky mateřských škol 
nebo odborná kvalifikovanost pedagogických pra-
covníků, jsou ve výroční zprávě České školní inspek-
ce označeny i sféry, v nichž je co zlepšovat.

Jde například o  podporu 
zdravého sezení a  problé-

my s  nedostatečnou kompe-
tencí pro práci s  digitálními 
technologiemi.

„Dostatečná pozornost ne-
ní věnována podpoře zdravé-
ho sezení dětí. Jedna čtvrtina 
učitelů se problematice nevě-
nuje vůbec nebo jen minimál-
ně, návyk správně sedět na-
opak aktivně podporuje pou-
ze 27,5  procent učitelů. Ve 
dvanácti procentech hospita-
cí byly také zjištěny nedostat-
ky ve vybavení vhodným se-
dacím nábytkem,“ uvádí se ve 
zprávě.

V  oslovených mateřských 
školách se s nedostatky ve vy-
bavení vhodným nábytkem 
většinou nepotýkají, i  když 
existují výjimky. „Naše mateř-
ská škola je vybavena třemi 
typy židlí s  rozdílnou výškou, 
které plně vyhovují potřebám 
dětí. Podle výšky dítěte je ná-
sledně zvolena jedna z variant, 
která podporuje správné seze-
ní. Pro děti s  tělesným handi-
capem jsou připraveny spe-
ciální židle s  klínem, dále re-
habilitační židle – polohova-

cí sedačky,“ popisuje Marti-
na Košťálová, ředitelka MŠ, ZŠ 
a  Praktické školy ve Strakoni-
cích. Také v devítitřídní mateř-
ské škole v Ostravě-Dubině si 
na vybavení nestěžují. Jak uvá-
dí její ředitelka Martina Rako-
vá, ve všech třídách mají 
výškově nastavitelné 
stoly spolu s  žid-
ličkami. I  lehát-
ka používaná 
při odpoledním 
odpočinku ma-
jí různou dél-
ku. A  také skří-
ňové sestavy jsou 
přizpůsobeny dětem 
tak, aby si mohly samostatně 
vybírat pomůcky a hračky.

Určité problémy ve vybavení 
naopak mají v MŠ Hejnice, je-
jíž ředitelka Bronislava Maka-
loušová uvádí: „V naší mateř-
ské škole nemáme  vyhovují-
cí nábytek s ohledem na výš-
ku dítěte. Částečně jsme se to 
snažili kompenzovat nástav-
ci u stolečků. Děti ale tráví na 
židličkách a u stolků jen malou 
část dne.  Správné držení těla 
u  nich podporujeme zdravot-
ními cviky, cvičením, sezením 

na overballech a  spontánním 
pohybem v přírodě.“

Vedle samotného nábytku 
se v  mateřských školách sna-
ží využívat i  speciální pomůc-
ky, jejichž pořízení ovšem ne-
ní levné. Potvrzuje to i Marti-
na Buderová, ředitelka praž-
ské MŠ Čakovice I: „Do jed-
notlivých tříd jsme zakoupi-
li i  balanční sportovní náčiní, 
které děti nutí sedět tak, aby 
páteř byla co nejméně namá-

hána a  zároveň si užily 
i  legraci. Máme však 

jen několik ku-
sů, neboť pořídit 
balanční sedát-
ka je finančně 
náročné.“

„Správné dr-
žení těla pod-

porujeme nejen 
vybavením, ale i  po-

hybem. Používáme spontán-
ní pohyb dětí i  řízené činnos-
ti. K tomu nám slouží prostor-
né třídy a velká zahrada, kte-
rou využíváme ve všech roč-
ních obdobích,“ vysvětluje Ja-
na Herynková, ředitelka MŠ 
Vinohrady z České Třebové.

Že je důležité působe-
ní nejen pedagogů, ale hlav-
ně rodičů, vzali v úvahu v MŠ 
v Pyšelích: „Do pořízení vhod-
ného nábytku jsme investovali 
již v roce 2009 v rámci rekon-
strukce školky. Naší snahou 

je každodenně důsledně děti 
vést ke správnému držení tě-
la při sezení. Za tímto účelem 
jsem pro rodiče dětí a pedago-
gy v naší mateřské škole zajisti-
la odbornou přednášku Bohu-
mily Peškové na téma Příprava 
na školu a naplňování potřeb 
dítěte z hlediska grafomotori-
ky. Máme k dispozici také me-
todický materiál pro hravou 
přípravu na čtení a psaní, který 
je doplněn o informace a rady 
pro rodiče a o zásady správné-
ho sezení a  držení těla,“ po-
pisuje ředitelka pyšelské škol-
ky Ilona Kryzánková.

Ve výroční zprávě ČŠI je ta-
ké uvedeno, že existuje značný 
podíl mateřských škol, u  kte-
rých mohou být problémem 
nedostatečné kompetence pro 
práci s  digitálními technolo-
giemi, přičemž 43 procent ško-
lek deklaruje potřebu investo-
vat do vybavení ICT technikou. 
K tomu B. Makaloušová z MŠ 
Hejnice uvádí: „Používáme ro-
botickou včelku a pro děti bu-
deme pořizovat počítač. Na in-
teraktivní tabuli z  finančních 
důvodů určitě nedosáhneme. 
Zajímalo by mě, jaké možnos-
ti má jednotřídní mateřská ško-
la k  získání a  pořízení moder-
ní techniky. Pokud by byly do-
stupné i vzdělávací kurzy, určitě 
se nebráníme novým věcem.“

I tam, kde nemají problémy 
s  vybavením, ovšem připouš-
tějí v práci s moderními tech-
nologiemi rezervy. „V každé 
třídě je k  dispozici počítač, 
dvě třídy jsou vybaveny inter-
aktivními tabulemi. Máme pe-
dagogy, kteří ovládají počítač 
na velmi dobré úrovni, ale i ty, 
kterým činí práce s počítačem 
a  digitálními technologiemi 
problémy,“ připouští Marti-
na Štefková, zástupkyně ředi-
telky MŠ Kovářská v  Praze 9. 
Také Jana Herynková uvádí, že 
stále ještě ne všechny učitelky 
v  jejich mateřské škole využí-
vají možnosti digitální techni-
ky: „Zde máme ještě rezervy 
jak v oblasti financí, tak v ob-
lasti dalšího vzdělávání.“

Markéta GRULICHOVÁ
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Ve vybavení i v digitálních technologiích mají školky rezervy
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Proč má české vzdělávání jen průměrné výsledky?
Jedním z  největších problémů, na který opakova-
ně upozorňují odborníci, je nedostatek informací 
o tom, co se vlastně v českém vzdělávání děje. Jak 
řídit české veřejné vzdělávání, jak uvažovat o refor-
mách školské soustavy, když vlastně pořádně neví-
me, v jaké je kondici?

To byl hlavní důvod, proč 
jsme se před třemi lety roz-

hodli poprvé vypracovat a zve-
řejnit audit vzdělávacího systé-
mu v ČR. V pořadí třetí vydá-
ní auditu bylo zveřejněno na 
konci listopadu 2016 a stejně 
jako loni na něm spolupraco-
vala zhruba desítka nezávis-
lých expertů.

Audit vzdělávacího systému
Audit je strukturován do 

tří oddílů, z  nichž první tvo-
ří analýza předností, slabin, ri-
zik a příležitostí českého vzdě-
lávacího systému, dále hod-
nocení proběhnuvších či pro-
bíhajících událostí a  konečně 
přehled nejdůležitějších témat 
současnosti a  blízké budouc-
nosti. Už napoprvé se ukázalo, 
že z hodnocení analýzy nevy-
chází český vzdělávací systém 
právě nejlépe. Těžko něko-
ho překvapí, že tento stav tr-
vá, ostatně dopady změn v tak 
velkých systémech se málokdy 
dějí z roku na rok.

Ne že by neměl své před-
nosti a  neotevíraly se před 
ním příležitosti. Česká repub-
lika má kupříkladu, i  v mezi-
národním porovnání, velmi 
hustou a  stabilní síť vzdělá-
vacích institucí na všech úrov-
ních, od mateřských škol po 
vysoké, ale i  takových, jako 
jsou knihovny, muzea, kul-
turní centra a  galerie, které 
vzdělávací síť doplňují v  její 
neformální části. Stejně tak je 
v ČR velmi hustá síť institucí, 
které připravují budoucí uči-
tele, celkově máme asi 35 fa-
kult, na nichž je možné stu-
dovat učitelské studijní pro-
gramy. Máme také zajištěn, 
alespoň organizačně, dosta-
tek kapacit pro další vzdělá-
vání učitelů, ať už jde o vzdě-
lávání pod patronací státu, 
nebo vzdělávání poskytova-

né neziskovým či komerčním 
sektorem.

Skvělý výsledek
Často se žehrá na výsled-

ky v  mezinárodních šetřeních 
a  „neúspěchy“ českých žáků 
(a nepřímo tedy i škol), nicmé-
ně faktem je, že dlouhodobě 
se ČR pohybuje v průměru či 
mírném nadprůměru.

S ohledem na parametr ce-
na/výkon, tedy porovnání mí-
ry investic do vzdělávání a do-
sažených výsledků vzdělává-
ní, je to takřka úctyhodný vý-
kon. Uvědomme si, že Čes-
ká republika patří mezi země, 
které investují do svého vzdě-
lávání podprůměrně, vezme-
me-li v  potaz ekonomický in-
dikátor procenta investova-
ných prostředků z  hrubého 
domácího produktu. S tím vel-
mi úzce souvisí i úroveň odmě-
ňování učitelů: patříme me-
zi země s nejnižšími učitelský-
mi platy, pokud je vztáhneme 
jak k hrubému domácímu pro-
duktu na hlavu člověka, tak 
k  platům dalších vysokoškol-
sky vzdělaných lidí. Průměr či 
nadprůměr měřitelných výsled-
ků vzdělávání v zemi, kde ma-
jí učitelé srovnatelný plat s po-
kladními v supermarketech, je 
vlastně skvělý výsledek.

Slabiny převažují
Slabiny však výrazně převa-

žují. Kromě nízké míry finan-
cování mezi nimi dále domi-
nuje nekoncepčnost v  rozvo-
ji vzdělávání v ČR a impotence 
při snaze uvést často dobře za-
mýšlené reformy do praxe v ži-
votaschopné podobě. V době, 
kdy se hovoří o  rychlém pře-
chodu z  epochy automatizo-
vané průmyslové výroby do 
epochy digitálního průmyslu 
4.0 a v podstatě v každém od-
větví lidské činnosti je patrná 

snaha předpovědět směr vývo-
je a pochopit jeho principy, se-
trvává české vzdělávání ve sta-
vu, kdy se uvažuje maximálně 
v rámci jednoho volebního ob-
dobí, případně okamžité po-
ptávky trhu práce. To je ovšem 
z  hlediska rozvoje vzdělávání 
smrtící: dopady reforem se ve 
školství projeví často až po de-
seti, patnácti či dvaceti letech 
a měly by je tedy logicky pro-
vázet detailní analýzy prediku-
jící jejich vliv, stejně jako studie 
sledující to, zda bylo kýženého 
efektu dosaženo. Nic takové-
ho se ale neděje.

Státní maturita existuje 
v  systému už pět let, ale stá-
le nevíme, co vlastně (a  zda 
vůbec něco) způsobila. Tedy 
kromě rostoucího počtu neú-
spěšných maturantů, u  nichž 
ale nevíme, zda je na vině je-
jich špatná připravenost, nebo 
manipulace s  náročností ma-
turitních testů. V ČR na rozdíl 
od skandinávských zemí, Sin-
gapuru či Ontaria ani nejsme 
schopni se dohodnout na ele-
mentárních potřebách, které 
je třeba pro rozvoj vzdělávání 
naplňovat. Z  toho pak vyplý-
vá relativně snadná demontáž 
jakéhokoliv – třeba i dobrého 
– kroku s příchodem každého 
nového ministra školství.

Hodnocení procesů

Ani v  hodnocení probíha-
jících procesů na tom české 
školství není úplně dobře. Je 
jistě pozitivní, že vláda roz-
hodla o  navýšení platů uči-
telů, ale peníze se rozpouš-
tějí v  krajských normativech 
a  v  celkových číslech vlastně 
učitelé dostali přidáno stejně 
či méně než ostatní státní za-
městnanci. Legislativní podpo-
ra společného vzdělávání po-
souvá český vzdělávací systém 
mezi vyspělé, nicméně způ-
sob zavádění ukazuje na ne-
domyšlenost, zejména co se 
týká připravenosti a  postoje 
učitelů v první linii. To poško-
zuje dobrou ideu, stejně jako 
v případě rámcových vzděláva-
cích programů před deseti le-
ty. Úplným debaklem se jeví 
chybějící expertiza uvnitř poli-
tických stran, jak ukázaly pro-
gramy před krajskými volbami.

Mohli bychom takto pokra-
čovat v  jednotlivých detailech 
auditu, ale čtenář nechť do 
něj nahlédne sám. Na webu 
EDUin je k dispozici celý text. 
Přejme si do nového roku co 
možná nejlepší bilanci české-
ho vzdělávání v dalším auditu 
na podzim 2017.

Bohumil KARTOUS

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Učení v malotřídkách vede děti k větší samostatnosti
Pro někoho jsou přežitkem dob dávno minulých, 
pro někoho příslibem do budoucna a další je pova-
žují za přirozený fenomén, který do našeho školství 
patří i v 21. století. Řeč je o malotřídkách, v kterých 
se v současnosti učí téměř 106 tisíc českých dětí.

„Základem všeho je ma-
lý kolektiv dětí a menší 

počet tříd, než je tomu v běž-
né základní škole. Od toho se 
odvíjejí všechna specifika a ta-
ké přednosti malotřídky,“ ří-
ká Jitka Potměšilová, ředitelka 
Základní školy a mateřské ško-
ly v Kostelním Hlavně v okrese 
Praha-východ. Tuto malotříd-
ku navštěvuje v  současnosti 
52  dětí, které se učí ve třech 
třídách. „Některé z  nich zná-
me už od školky, protože cho-
dily do té naší. Pro ty odpadá 
stres u zápisu, pohybují se od 
malička v  rodinném prostře-
dí, kde jsou velmi těsné vaz-
by mezi dětmi a  dospělými.“ 
V  malotřídkách už dlouhá lé-
ta probíhá výuka, která do jis-
té míry odpovídá tomu, co po-
žaduje inkluzivní vzdělávání.

Vzájemné učení
Vzhledem k  tomu, že jsou 

spojeny dva ročníky dohro-
mady, šikovné děti pojmou 
zcela přirozenou cestou uči-
vo vyšších ročníků a  ty, které 
na vstřebání učiva potřebují ví-
ce času, se mohou připojit ke 
spolužákům z nižších tříd. „Pro 
takové děti je ideální asistent, 
máme zatím ve škole jednoho 
a jeho pomoc je nenahraditel-
ná. Určitě bychom přivítali asi-
stentů víc, ale není jednodu-
ché vyhovujícího asistenta se-
hnat,“ říká J. Potměšilová.

„Systém v malotřídkách ve-
de schopné děti k  větší sa-
mostatnosti, daleko lépe také 
zvládají například čtení s  ná-
slechem. V  běžné základní 
škole jim učitelé všechno neu-
stále vysvětlují, tady je součástí 
práce četba a porozumění tex-
tům se zadáním učiva a úko-
lů,“ doplňuje Věra Lávičková, 
zástupkyně ředitelky malotříd-
ky v  Kostelním Hlavně. Jejich 
kolegyně Zuzana Eggerová vi-
dí jako další velkou přednost, 
že děti v  těchto malých ško-
lách mají daleko méně kázeň-

ských přestupků, na rozdíl od 
velkých škol, kde přicházejí od 
1. třídy do styku s žáky z vyš-
ších ročníků a přejímají od nich 
i špatné návyky.

Zkušenosti ukazují, že pře-
stup na velkou školu zvlád-
nou žáci většinou bez obtí-
ží. „V průběhu výuky 
je na tento pře-
stup připravuje-
me, dobře vědí, 
jak taková velká 
škola vypadá. 
O jejich bezpro-
blémovém pře-
stupu víme nejen 
od tamějších kolegů, 
ale i od rodičů a našich býva-
lých žáků, kteří jsou s námi na-
dále v  kontaktu. Naši odcho-
vanci zvládají i přechod na os-
miletá gymnázia,“ je přesvěd-
čená J. Potměšilová.

Odlišná je také práce peda-
gogů a  ředitelů. „Možná by 

měl malotřídkou projít aspoň 
na čas každý učitel. Práce je 
tu náročnější, většina malých 
škol nemá ani školníka, takže 
funkce ředitele vlastně spoju-
je několik profesí dohromady. 
Nejenže učím, ale také se mu-
sím starat o chod školy a vyři-

zovat záležitosti, které na vel-
kých školách zařizují ekono-
mové, provozní nebo právě ti 
školníci,“ říká J. Potměšilová.

Chybí finance i učitelé
Na bedrech ředitele ma-

lotřídky leží i  břemeno zajiš-
tění dostatku finančních pro-
středků pro chod školy. Čas-
to nezbývá než doslova obra-
cet každou korunu a přemýš-
let, jak ji správně investovat. 
Lze tedy jen doufat, že zlep-

šení nastane i  díky refor-
mě financování re-

gionálního školství, 
pomoc přichází 
i  v  podobě vý-
zvy ministerstva 
školství Podpo-
ra škol formou 

projektů zjedno-
dušeného vykazo-

vání – Šablony pro MŠ 
a ZŠ.

Někdy ale může být pro ře-
ditele malotřídky obtížné se-
stavit pedagogický sbor. Uči-
telé se sem právě nehrnou. 
Odrazuje je nejen dojíždění, 
mnohé z nich neláká ani spe-
cifická pedagogická činnost, 

časově a  psychicky ještě ná-
ročnější, než běžně bývá. „Sa-
motná učitelská práce se li-
ší od té, kterou jsem pozna-
la ve velké škole. Každá hodi-
na je skutečně jiná a mění se 
i  ročník od ročníku. Je to dá-
no tím, že se každý rok se-

jde ve třídě jinak věkově slo-
žená skupina dětí, s velmi od-
lišnými potřebami. A  nikoho 
z  nich nesmíme ošidit,“ po-
pisuje činnost učitele na ma-
lotřídce V. Lávičková.

Česká republika není zda-
leka jedinou evropskou ze-
mí, kde se dodnes v malotříd-
ních školách učí. Existují i  ta-
kové státy, zvláště ve Skandi-
návii, kde je jejich zastoupe-
ní ve školském systému velmi 
výrazné. Například ve Švéd-
sku a Finsku je to přes 20 pro-
cent a  v  Norsku dokonce 
45 procent.

Společenská centra
Podle statistických údajů 

z ministerstva školství funguje 
v současnosti v České republi-
ce 1 450 malotřídek z celkové-
ho počtu 4 115 všech základ-
ních škol. Nejčastěji se s nimi 
setkáme v regionech Vysočina 
nebo severovýchodní Morava, 
ale i okresy jako Kladno, Mla-
dá Boleslav nebo Beroun ma-
jí poměrně četné zastoupení 
malotřídek. A  dvanáct z  nich 
najdeme dokonce i  na území 
Prahy.

V  současnosti se starosto-
vé obcí, kde malotřídky pů-
sobí, shodují v  tom, že ty-
to školy jsou nejen důležitým 
vzdělávacím zařízením, ale 
také kulturně-společenským 
centrem.

Romana SLANINOVÁ
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Základní škola při nemocnici
Základní školy existují i  při nemocnicích. Zajímalo 
by nás ale, který předpis v  současné době zřizo-
vání základní školy při zdravotním zařízení 
upravuje.

Působení základní školy při 
zdravotním zařízení upra-

vuje § 5a vyhlášky č. 48/2009 
Sb., o  základním vzdělávání 
a  některých náležitostech pl-
nění povinné školní docházky. 
Ustanovení § 5a vyhlášky zní:

„V  základní škole při zdra-
votnickém zařízení se mohou 
vzdělávat žáci se zdravotním 
oslabením nebo žáci dlouho-

době nemocní 
umístění v tom-
to zdravotnic-
kém zařízení, 
pokud to jejich 
zdravotní stav 
umožňuje. Základ-
ní školy mohou posky-
tovat podle svých možností in-
dividuální konzultace ve vše-
obecně vzdělávacích předmě-

tech i  žákům středních škol 
umístěným v  tomto zdravot-

nickém zařízení.
K zařazení do ško-
ly při zdravotnic-

kém zařízení se 
vyžaduje do-
poručení ošet-
řujícího léka-
ře a  souhlas zá-

konného zástup-
ce žáka. Rozsah 

a  organizaci výuky ur-
čuje ředitel školy po dohodě 
s ošetřujícím lékařem.

Základní škola při zdravot-
nickém zařízení má nejmé-
ně 10 žáků. Třída školy má 
nejméně 6 a  nejvýše 14 žá-
ků s přihlédnutím k jejich spe-
ciálním vzdělávacím potřebám 
a  při zajištění jejich bezpeč-
nosti a zdraví.

Ve třídách základních škol 
při zdravotnickém zařízení 
mohou být zařazeni žáci 2 i ví-
ce ročníků, popřípadě i první-
ho a druhého stupně.“

Uvedený § 5a byl do vyhláš-
ky č.  48/2005 Sb. doplněn 
vyhláškou č.  197/2016 Sb., 
s účinností od 1. září 2016.

Vít BERKA

Musí učitel uhradit školné za žáky?
Je možné, aby ředitel základní umělecké školy vy-
žadoval po učitelích doplatit úplaty za vzdělávání 
žáků, které se od nich nepodařilo učiteli vybrat?

Postup školy je nesprávný 
a  finanční požadavky vůči 

učitelům nemají oporu v práv-
ních předpisech. Ten, kdo dlu-
ží škole, nejsou učitelé, ale žá-

ci a od nich (resp. jejich zákon-
ných zástupců) je nutno dluh 
vymáhat.

Zaměstnanec je podle § 301 
písm.  a) zákoníku práce povi-

nen mj. „plnit pokyny nadříze-
ných vydané v souladu s práv-
ními předpisy“. Pokyn vedení 
školy, o  kterém se zmiňujete, 
není vydán v souladu s právní-
mi předpisy, a proto jeho nespl-
něním neporušíte žádnou po-
vinnost plynoucí z uzavřeného 
pracovního poměru. Vít BERKA

Kvalifikace speciálního pedagoga
Jak jsou podle platné právní úpravy stanoveny kvalifi-
kační předpoklady pro povolání „speciální pedagog“?

Speciální pedagog získává 
odbornou kvalifikaci způ-

sobem uvedeným v §  18 zá-
kona č. 563/2004 Sb., o peda-
gogických pracovnících. Podle 
tohoto zákonného ustano-
vení speciální pedagog získá-
vá „odbornou kvalifikaci vy-
sokoškolským vzděláním zís-

kaným studiem v  akreditova-
ném magisterském studijním 
programu v  oblasti pedago-
gických věd

a) zaměřené na speciální 
pedagogiku,

b) zaměřené na pedagogi-
ku předškolního věku nebo na 
přípravu učitelů základní školy 

nebo na přípravu učitelů všeo-
becně vzdělávacích předmětů 
střední školy nebo na přípravu 
vychovatelů a doplňujícím stu-
diem k rozšíření odborné kva-
lifikace uskutečňovaným vyso-
kou školou nebo

c) studijního oboru peda-
gogika a doplňujícím studiem 
k  rozšíření odborné kvalifika-
ce uskutečňovaným vysokou 
školou“.

K  tomuto ustanovení záko-
na považuji za vhodné dopl-
nit, že se nejedná o učitele ve 
školách pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami, ale 
o  speciální pedagogy v  pora-
denských zařízeních, to je spe-
ciálněpedagogických centrech 
a  pedagogicko-psychologic-
kých poradnách, případně ta-
ké ve výchovných a diagnostic-
kých ústavech. Vít BERKA
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Nárok 
na dovolenou
Se zaměstnancem 
byl ukončen pracov-
ní poměr ve zkušební 
době. Zaměstnanec 
tvrdí, že má nárok 
na náhradu platu za 
nevyčerpanou dovo-
lenou. Je možné, aby 
mu nárok na dovole-
nou vznikl?

Zaměstnanci, který ne-
splnil podmínky pro vznik 
práva na dovolenou za ka-
lendářní rok nebo její po-
měrnou část, tj. neodpra-
coval pro téhož zaměst-
navatele za nepřetržitého 
trvání pracovního pomě-
ru alespoň 60 dnů, nále-
ží dovolená za odpracova-
né dny při splnění podmí-
nek stanovených v § 214 
zákoníku práce. Dovolená 
za odpracované dny pří-
sluší v délce jedné dvanác-
tiny dovolené za kalendář-
ní rok za každých 21 od-
pracovaných dnů v  pří-
slušném kalendářním ro-
ce. V  uvedeném případě 
tedy zaměstnanec může 
získat nárok na dovolenou 
za odpracované dny. Po-
kud odpracoval 21 až 41 
dnů (a víc za dobu trvání 
pracovního poměru reálně 
odpracovat nemohl), má 
nárok na jednu dvanác-
tinu výměry dovolené za 
kalendářní rok.

 Vít BERKA

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ



18. ledna 2017 7

Jak jsme v Ostravě programovali své roboty
Jestli je v  Česku nějaké město, které symbolizuje 
svět průmyslu a techniky, je to Ostrava. Severomo-
ravská metropole tak nabízí zdejším žákům a stu-
dentům mnoho možností, jak prohloubit své zna-
losti moderních technologií.

Jak je to vlastně s těmi robo-
ty? Jak fungují? Jak se ta-

kový „stroj“ naprogramuje, 
aby dělal to, co po něm chce-
me? Na tyto a spoustu dalších 
otázek se žáci 7. ročníku ZŠ 
Provaznická z Ostravy-Hrabův-
ky vydali hledat odpovědi na 
vzdělávací akci „Roboti kolem 
nás“, která se konala ve Svě-
tě techniky Ostrava – výjimeč-
ném technologickém parku 
vybudovaném ve zdejších prů-
myslových areálech.

Vzhledem k  tomu, že jsme 
ve výuce přírodovědných před-
mětů pokročili již na „vyšší le-
vel“, vypravili jsme se naby-
té teoretické vědomosti ově-
řit v  praxi. Hned na začátku 
jsme narazili na objekty, kte-
ré jsou sice technicky zajíma-
vé, ale mají do robotů daleko: 

čtečka ODIS, výtah pro imobil-
ní osoby nebo rozsvícený vá-
noční strom.

Roboti nás poslouchali
Ujala se nás lektorka, kte-

rou jsme trochu vyvedli z mí-
ry, když jsme jí okamžitě za-
čali správně odpovídat na je-
jí záludné otázky z historie ro-
botiky. A  nejen to: mnozí se 
při vysvětlování tak rozmluvi-
li, že naše návštěva připomí-
nala vědecký kongres. Se za-
tajeným dechem jsme pak po-
slouchali výklad lektorky, sle-
dovali video z tajů světa robo-
tiky a žasli, jak „robotka“ Sa-
mantha dokonale vypadá.

„Je složité robota sestavit? 
A jak to dlouho trvá?“ zazně-
lo poté sálem. „To si může-
me hned vyzkoušet. Bude vám 

stačit, tipuji, maximálně třicet 
minut, vypadáte jako šikovná 
skupinka,“ snažila se nám po-
lichotit lektorka. A nemýlila se. 
Za těch 30 minut jsme všichni 
dokázali svého robota sesta-
vit a přitom jsme se ještě stihli 
„vědecky pohádat“ nad něko-
lika zapeklitými problémy.

Po půlhodině jsme drže-
li ve svých rukou prapodivnou 
změť součástek a  čekali, jak 
dlouho zůstanou veškerá spo-
jení, matice, kabely a čepy po-
hromadě. Pak nastal okamžik 
pravdy. Komu se rozjede robot 
jako první a zda správně vyko-
ná svůj první příkaz. Nejpr-
ve jsme museli ovšem vyřešit, 
jak je správně naprogramo-
vat. I tento logický oříšek jsme 
zdárně rozlouskli a  roboti se 
svých příkazů nakonec dočka-
li. Po stisknutí tlačítka START 
se jako první rozjel robot děv-
čatům pod vedením Kamily 
a  taneček kolem dokola neu-
dělal pouze robot, ale i  dívky 
nadšené z toho, že se jim po-
vedlo robota oživit. Kluci pod 

vedením Dominika se nene-
chali zahanbit a  po drobném 
doladění hlásili, že jejich robot 
už umí nejen otočku a  jízdu 
vpřed, ale po nárazu do pře-
kážky se sám zastaví.

Těšíme se na příště
Od této chvíle jsme se cíti-

li skutečnými programátory 
a zkoušeli jsme, co vše lze s ro-
boty provádět. Například sku-
pinka pod vedením Danka na-
programovala robota tak, že 
se po tlesknutí rozjel, a Kláři-
na skupinka zase naučila robo-
ta rozpoznávat barvy a reago-
vat na ně. Nejlépe si vedla Do-
minikova skupina, která doká-
zala naprogramovat robotovi 
13 instrukcí včetně opakova-
cích sekvencí.

Romana SLANINOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
Mario Zemánek

ZŠ Provaznická

Ostrava-Hrabůvka

Školní pokusy, tematická odpoledne i víkendové pobyty
Pro žáky připravujeme te-

matická odpoledne, kdy se 
zájemcům z naší základní ško-
ly snažíme nabídnout  zajíma-
vé aktivity z oblasti přírodních 
věd. Jedná se o  návštěvy za-
jímavých akcí na Vysoké ško-
le báňské v Ostravě, ve Světě 
vědy a techniky v Ostravě-Vít-
kovicích či exkurze do výrob-
ních závodů v regionu. Prová-
díme rovněž pokusy v  hodi-

nách fyziky a  chemie.  Naším 
cílem je postupně získat infor-
mace, zkušenosti, kontakty, fi-
nance na kvalitní technické vy-
bavení, pomůcky, aktivity po-
mocí projektů IROP a ITI Ostra-
va a dotační tituly vyhlašované 
statutárním městem Ostrava 
v  oblasti talentmanagemen-
tu, které nabízejí velké mož-
nosti rozvoje žáků zajímajících 
se o technické obory a přírod-

ní vědy. V nejbližší budoucnos-
ti bychom se také rádi více vě-
novali programování.

Pro rodiče s  dětmi pravi-
delně připravujeme víkendo-
vé pobyty, které jsou tematic-
ky zaměřené na zkoumání pří-
rody či vědecké pokusy. Letos 
nás čeká zimní pobyt zaměře-
ný na zimní sporty a cizojazyč-
né dílny. Tato péče o výuku pří-
rodních věd nese i  svoje ovo-

ce. V roce 2015 získala žákyně 
6. ročníku Renata Bravencová 
1. místo  ve vědomostní sou-
těži na Dni vědy VŠB Ostrava, 
žák Filip Doubrava z 6. A zís-
kal ocenění za prezentaci své 
práce v  soutěži Už vím proč 
2014. V současné době  je 12 
žáků 7.  ročníků zapojeno do 
projektu Science Games 2017.

Libuše Přikrylová, ředitelka 
ZŠ Provaznická, Ostrava-Hrabůvka
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Ve Finsku zruší předměty na střední škole
Opustili jsme typizovanou konferenci, kde jsou 
ředitelé škol nejprve pozdraveni příslušným papa-
lášem a poté seznamováni subalterními úředníky 
s  legislativními a  školskými novinkami (viz Týde-
ník ŠKOLSTVÍ č. 1). Dnes se podívejme, jaké jsou 
reakce učitelské veřejnosti na takovéto akci.

Diskuze. Vystoupí uznávaný 
lokální ředitel, a co je pod-

statné, v emeritním věku. Preg-
nantně a  s  emočním zaujetím 
zkritizuje celou agendu jako na-
prostou pitomost, která ničí at-
mosféru škol, ničí nejlepší kan-
tory, ničí vzdělanost. Vyslou-
ží si velký potlesk a  ještě větší 
pochvaly pak v přísálí: „Děkuju, 
dobře jsi to řekl, ty si to můžeš 
dovolit, jdeš v červnu do penze. 
To já nemůžu, to víš…“

Úředníkům za předsednic-
kým stolem je to ale úplně jed-
no. Jsou otrlí, jsou za absorbo-
vání invektiv a  sledování zla, 
které jejich nadřízení působí, 
placeni. A  včera ve vedlejším 
kraji to bylo mnohem horší.

Ovšem jen výhružná/konej-
šící/informační konference by 
jako podpůrná metodika po-
chopitelně nestačila. Je potře-
ba přidat i náhražková témata, 
mediální mlhu a  humbuk. Ně-
co, aby ty mozky učitelům šly 
pokud možno úplně šejdrem.

Hele, tohle je dobrý – ve Fin-
sku prý zrušili předměty. Ma-

jí tam matematicko-dějepisnou 
němčinu. To se bude líbit. Ideo-
logicky je to bezesporu správ-
ně. Média to budou přetřásat. 
Věrozvěsti a modernisti budou 
mudrovat. Takové zprávy po-
třebujeme, aby se za-
bavili i  ti naivněj-
ší upřímní kanto-
ři. Aby nezača-
li přemýšlet tře-
ba o tom, že se 
ve školách čím 
dál tím méně 
učí. Že pracují víc 
než před pěti lety, 
ale s horšími výsledky.

Rušení předmětů: Co na 
tom, že matematika, čtení, (la-
tina), psaní, cizí jazyky, histo-
rie se tu (a  v  jádru i  všude na 
světě) vyučuje od Komenské-
ho. Že lidský mozek fungu-
je strukturovaně a není na něj 
možné působit kakofonií vje-
mů, dvaceti různých informací 
a nepřehledností.

Matemat i cko-dě jep i sná 
němčina. Tak jde o  to, se tře-
ba naučit německy, ne? To se 

neintegruje s  dalšími vědami, 
to se naopak rozpadá na čtení 
(schopnost rozumět textu), psa-
ní, gramatiku, poslech (schop-
nost rozumět mluvenému slo-
vu) a  mluvení. Jak to jako má 
souviset s  matematikou? Ano, 
ein-zwei-drei a sechsundzwan-
zig – musíme se v cizí řeči nau-
čit i číslice, ale to není matema-
tika. Respektive je to matema-
tika na úrovni mateřské školy.

Historie či dějepis. Ten souvi-
sí s  matematikou tak, 

že musíte chápat, 
že 1520 bylo dřív 
než 1621 (zhru-
ba tak o sto let 
a  něco). Že ar-
máda útočí-
cí na soutěsku 

u Thermopyl má 
třeba desetinásob-

nou převahu. Ale to 
zase není v jádru matematika.

Je dobré, když umí historik 
nebo student výborně němec-
ky, může si číst nějaké podkla-
dy v originále a jistě bude jeho 
znalost Německa a středu Evro-
py mnohem hlubší.

A pak jsou předměty, které 
mají k  sobě blízko. Tam by to 
šlo, ne? U nás ve škole jsme tře-
ba léta zkoušeli v jednom roční-
ku učit biologii, chemii a fyziku 
dohromady.

Dává to smysl, jde o přírodo-
vědné předměty, a  když třeba 
krvácí zajíc, jde o  biologickou 
(zajíc a  jeho oběhová sousta-
va), chemickou (krev je z něja-
kých prvků a sloučenin) a  fyzi-
kální záležitost (třeba v tepně je 
nějaký tlak, teplota, krve je ně-
jaký objem a tak).

Učili to tři špičkoví kantoři, 
kteří to chtěli učit a  snažili se. 
Řeknu vám upřímně, že s  tím 
měli jak oni, tak vedení ško-
ly šílenou práci. Připravit to ce-
lé, připravit jednotlivé hodiny. 
Neslo to strategické problémy. 
Učit, tedy nést zodpovědnost 
za hodinu, musí jeden kan-
tor. Může mu někdo pomáhat, 
ale nemohou učit tři naráz. Je 
to taky mimo jiné třikrát draž-
ší. Nakonec to stejně směřova-
lo k tomu, že si hodiny částeč-
ně dělili a tohle učil biolog, to-
hle zase chemik.

A teď si představte situaci, že 
ti učitelé budou slabí nebo má-
lo motivovaní – okamžitě jsme 
ve stadiu rozvratu a děti nebu-
dou umět nic ani z chemie, ani 
z fyziky, ani z biologie.

Takže když televizní redak-
torka jásá nad zprávou z  Fin-
ska, já se spíš děsím, zda to ně-
jaký číman tady nebude plošně 
zavádět.

Václav KLAUS mladší
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Po sloučení škol chci dát výpověď
Zaměstnanec může údajně při přechodu práv a po-
vinností z pracovněprávních vztahů (to je například 
při  slučování škol) dát výpověď, pokud si nepřeje 
přejít k  novému zaměstnavateli. Jak to je přesně 
upraveno v zákoníku práce?

Problematiku uvedenou v do-
taze upravuje § 51a zákoní-

ku práce, kde se stanoví:
„Byla-li výpověď ze strany za-

městnance dána v  souvislosti 
s  přechodem práv a  povinnos-
tí z  pracovněprávních vztahů 
nebo přechodem výkonu práv 
a  povinností z  pracovněpráv-
ních vztahů, platí, že pracovní 
poměr skončí nejpozději dnem, 
který předchází dni nabytí účin-
nosti přechodu práv a  povin-
ností z  pracovněprávních vzta-

hů nebo dni nabytí účinnos-
ti přechodu výkonu práv a po-
vinností z  pracovněprávních 
vztahů.“

Platná právní úprava te-
dy nabízí zaměstnanci 
možnost ne-
pře j í t 
k no-

vému zaměstnavateli. Při výpo-
vědi zaměstnance podle toho-
to ustanovení neplatí obecná 

pravidla pro  běh 
výpovědní do-
by a  pracovní 
poměr skončí 

vždy nejpoz-

ději v  den, který předchází dni 
nabytí účinnosti přechodu práv 
a  povinností. Pro  zaměstnance 
přitom není stanovena žádná 
omezující doba pro doručení ta-
kové výpovědi zaměstnavateli. 
Podmínkou je, aby výpověď by-
la dána písemně a aby bylo ne-
pochybné, že je dávána podle 
§ 51a zákoníku práce. Při tom-
to způsobu rozvázání pracov-
ního poměru zákon nezakládá 
zaměstnanci žádná další práva, 
například právo na odstupné.

h vztahů (to je například
ověď, pokud si nepřeje
vateli. Jak to je přesně 
?
hů nebo dni nabytí účinnos-
i přechodu výkonu práv a po-
inností z  pracovněprávních
ztahů.“
Platná právní úprava te-

dy nabízí zaměstnanci
možnost ne-
pře j í t 
k no-

vědi zaměstnance podle toho
to ustanovení neplatí obecná 

pravidla pro  běh 
výpovědní do-
by a  pracovní 
poměr skončí 

vždy nejpoz-

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka
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DĚJINY 
ANGLIE
Tudorovci
PETER ACKROYD

Kniha předního anglic-
kého popularizátora his-
torických témat Petera 
Ackroyda Tudorovci zahr-
nuje celé 16. století plné 
převratných událostí. Za-
číná nástupem Jindři-
cha  VIII. na trůn a  přibli-
žuje politické souvislosti 
jeho vlády v  evropském 
měřítku. Kniha je napsána 
s  rozsáhlou odbornou 
erudicí, ale vyznačuje se 
také velkou čtivostí. K  ní 
přispívá názornost líčení 
řady historických legend 
a historek zařazených do 
náležitých souvislostí. Pře-
čtou si ji rádi nejen učitelé 
dějepisu, ale všichni, kdo 
milují historii.

Znáte je?Do tříkrálové sbírky se zapojila netradiční čtveřice
Tříkráloví koledníci putu-

jí od domu k domu a při-
nášejí lidem radostnou zprávu 
o příchodu Boží lásky na svět. 
Přitom prosí o dar na podpo-

ru lidí v nouzi. Prostřednictvím 
Charity ČR tak můžeme po-
moci svým bližním. Letos se 
úkolu koledníků ujali studenti 
třetího ročníku oboru sociální 

činnost ze střední školy na Pří-
mětické. V ulicích Znojma tak 
lidé mohli potkat hned něko-
lik skupin Kašparů, Melicharů 
a Baltazarů, kteří pak na veře-
je domů a různých institucí či 
podniků napsali křídou své ini-
ciály K + M + B. Za dobrovol-
né příspěvky věnovali dárcům 
drobné propagační předměty 
Charity ČR.

Jedna trojice však byla ne-
tradiční. Tvořili ji králové čty-
ři. Tři studentky doprovázel to-
tiž i jeden spolužák, který měl 
na koruně iniciály JM. Na můj 
dotaz, co písmena znamena-
jí, odpověděl: „Jan Motáček, 
tak se přece jmenuji!“ Tři krá-
lové byli tedy 6. ledna 2017 ve 
Znojmě čtyři.

Kateřina KOTOUČOVÁ

Adopce na dálku má velký úspěch
Naše Základní škola 

a  Mateřská škola Hrá-
dek v  okrese Rokycany se 
již před deseti lety zapojila 
do projektu s názvem Adop-
ce na dálku. Adoptujeme na 
dálku děti, se kterými si na-
ši žáci dopisují, vidí jejich 
úspěchy a  sledují, jak vy-
růstají. Od roku 2007 jsme 
v  rámci uvedeného projek-
tu sponzorovali dvě indic-
ké děti, patnáctiletou Neli-
shu I. Gudinho a  devítileté-
ho Jacksona D‘souzu. Ne-
lisha díky příspěvkům již 
studium ukončila a  je zdra-

votní sestrou. Ve studiu tak 
žáci ze školy v  Hrádku se 
svými rodiči podporují už je-
nom Jacksona, kterému lo-
ni na konci prosince odeslali 
potřebnou částku.

I v  loňském roce byli rodi-
če i žáci znovu nebývale štěd-
ří, a protože už studuje pouze 
Jackson, uveřejníme na našem 
školním webu anketu s  mož-
nostmi, kam zaslat zbývající 
peníze, konkrétně 5  362 ko-
run, které byly vybrány na vá-
noční besídce a za které všem 
moc děkujeme.

Anna VALEŠOVÁ

Dobrodružný závod v Praze plné strašidel
Bezhlavého templáře, řezní-

ka s ohnivou sekerou nebo 
třeba golema bylo možné po-
tkat v sobotu 14. ledna v Praze. 
Již po třiatřicáté tam totiž po-
řádali skauti a skautky z měst-
ské části Praha 3  za podpo-
ry městské části Praha 1 nety-
pický orientační závod pro širo-
kou veřejnost. Start i cíl byl na 
hřišti u  Tyršova domu, odkud 
se účastníci vydali hledat straši-
delné bytosti v uličkách Starého 
Města a  Malé Strany. Závodu 
se jako obvykle zúčastnily hlav-
ně skautské a jiné dětské oddí-

ly, kde skupinky tvoří děti ve vě-
ku od 7 do 16 let. Kromě toho 
probíhal i závod pro veřejnost, 
který má přece jen odlehčenou 
formu. Na účastníky čekaly za-
šifrované informace, které bylo 
třeba rozluštit. Nejrůznější há-
danky, skrývačky a doplňovač-
ky je totiž dovedly na místo, 
kde se nacházela strašidla.

Během závodu probíhal na 
hřišti u  Tyršova domu dopro-
vodný program, v  němž byly 
k vidění například hrátky s oh-
něm a různé kejkle. Večer pak 
proběhlo slavnostní vyhlášení 

nejlepších týmů v jednotlivých 
kategoriích včetně přehlídky 
všech strašidel.

Historie akce s názvem Pra-
hou plnou strašidel se začala 
psát v listopadu roku 1983 na 
Betlémském náměstí. Z první-
ho ročníku, což byla vylože-
ně komorní akce se 17 účast-
níky, se časem vyvinul závod 
se stovkami hráčů a příznivců. 
Strašidla pro závod jsou vybí-
rána podle knihy Pražská stra-
šidla autorů Miroslava Švandr-
líka a Jiřího Wintera-Neprakty.

Jitka TAUSSIKOVÁ
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Škola pro transgenderové studenty
V  jihoindickém městě Ko-

či otevřeli první školu pro 
transgenderové osoby. Má 
umožnit dospělým, kteří pře-
rušili vzdělávání, aby své stu-
dium dokončili. Lidé, kte-
ří podstoupili změnu pohla-
ví, se v  Indii mohou stát ter-
čem odsouzení a nepřátelství. 
Asi polovina z nich z toho dů-
vodu nedokončí svou školní 
docházku.

Škola v  Koči je v  Indii prv-
ní svého druhu. Má deset stu-
dentů ve věku 25 až 50 let. Ti 
se budou připravovat na po-
třebné zkoušky, které se běž-
ně vykonávají do věku 18 let.

Škola se nachází v  Kéra-
le, která je prvním z  indic-
kých států, jenž přijal dů-
ležitá opatření proti diskri-
minaci transgenderových 
osob. V  rámci nové politi-
ky mají tito lidé nárok mi-
mo jiné na bezplatnou 
změnu pohlaví ve vládních 
nemocnicích.

V Indii žijí podle odhadů 
asi dva miliony transgendero-
vých osob. V roce 2014 indic-
ký nejvyšší soud rozhodl, že 
tito lidé mají stejná práva jako 
ostatní, tedy mimo jiné prá-
vo vlastnit majetek či uzavřít 
sňatek.

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Čestné pojmenování školy
Moskevská škola pro vo-

jenské hudebníky po-
nese od nynějška jméno ge-
nerála Valerije Chalilova, kte-
rý spolu s  desítkami dalších 
členů Alexandrova armádní-
ho souboru písní a tanců za-
hynul minulý měsíc při letec-
ké katastrofě u Soči. Přísluš-
né nařízení zveřejnila ruská 
vláda.

Valerij Chalilov, který v mi-
nulosti zmíněnou školu ab-
solvoval v oboru klarinet, od 
loňského jara Alexandrov-
ce vedl jako náčelník a umě-
lecký šéf souboru. Dříve ja-
ko hlavní vojenský dirigent 
mnohokrát řídil orchestr 
při vojenských přehlídkách 
na moskevském Rudém 
náměstí.

Bezplatné univerzity pro chudší studenty
Pokud vyjde plán new-

yorského guvernéra An-
drewa Cuoma, méně majet-
ní studenti veřejných vyso-
kých škol v jeho státě nebu-
dou platit školné. Na ame-
rické poměry jde dosud 
o  bezprecedentní sociálně 
vstřícný krok. Cuomův ná-
vrh počítá s tím, že od letoš-
ního podzimu budou zba-
veni povinnosti platit školné 

studenti, jejichž domácnost 
má nižší příjem než 100 000 
dolarů (2,6 milionu korun) 
ročně. Tento práh by se bě-
hem následujících dvou let 
měl zvýšit až na 125  000 
dolarů. Platit by měl v měs-
tem či státem zřizovaných 
vyšších školách a  univerzi-
tách pro studenty ve dvou-
letých a čtyřletých studijních 
programech.

Právo na výjimku z kurzů plavání
Švýcarské úřady neporuši-

ly evropskou úmluvu o  lid-
ských právech, když odmítly 
osvobodit dívky z muslimských 
rodin v  předpubertálním věku 
ze školních kurzů plavání, kte-
rých se účastní i  chlapci. Roz-
hodl o  tom Evropský soud pro 
lidská práva ve Štrasburku.

Soud uvedl, že krok úřadů byl 
sice zásahem do svobody vy-
znání, ale tento zásah byl podle 
něj v souladu se švýcarskými zá-
kony a měl legitimní cíl: umož-
nit těmto dívkám, aby se účast-
nily všech školních aktivit a plně 
se integrovaly do společnosti.

„Škola zaujímá v procesu so-
ciální integrace významné mís-
to, především pro žáky zahra-

ničního původu,“ uvedl soud. 
Zájem na tom, aby se dívky za-
členily do společnosti a přizpů-
sobily místním zvyklostem, pře-
vážil podle něj nad přáním rodi-
čů, aby se dívky smíšených kur-
zů neúčastnily.

Případ dali ke štrasburskému 
soudu dva švýcarští občané tu-
reckého původu, kterým za ne-
účast jejich dcer v kurzech švý-
carské úřady udělily pokutu. Ro-
diče se nejprve obrátili na míst-
ní soud, který dal v  roce 2011 
za pravdu úřadům, stejně jako 
soud vyšší instance o  rok poz-
ději. Na Evropský soud pro lid-
ská práva, který je institucí Rady 
Evropy, se dvojice obrátila v ro-
ce 2012.

Ocenění imigrantů a rozmanitosti
Michelle Obamová 

ve svém posled-
ním projevu v  roli ame-
rické první dámy nepří-
mo kritizovala nově zvo-
leného amerického pre-
zidenta Donalda Trum-
pa. Hovořila totiž o roz-
manitosti ve Spojených 
státech a  ocenila imi-
granty, kteří v zemi žijí. 
Rozmanitost v USA „ne-
ní hrozbou pro to, kdo 
jsme“, prohlásila Oba-
mová v  Bílém domě, 
kde byli tradičně vyhla-
šováni nejlepší školní 
poradci uplynulého ro-
ku. Před studenty a uči-
teli rovněž zdůraznila, 

že imigranti „jsou sou-
částí hrdé tradice, která 
z nás učinila nejlepší ze-
mi na světě“.

„Nenechte nikoho, 
aby vás donutil myslet 
si, že na vás nezáleží ne-
bo že pro vás není místo 
v  americké historii. Ne-
ní tomu tak,“ nechala se 
slyšet Obamová. „Chtě-
la bych, abyste vy, mla-
dí lidé, věděli, že tato ze-
mě patří vám, vám všem, 
bez ohledu na to, z jaké-
ho společenského pro-
středí pocházíte,“ doda-
la v emotivní řeči, kdy se 
jí často třásl hlas a měla 
slzy v očích.

čtk
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Poznejte tajemství kečupů aneb Desatero pro výběr kvalitního kečupu
Kuchyně bez  kečupu? To si mnoho z  nás nedokáže ani představit. Víte 
ovšem, jak poznat kvalitní kečup a co sledovat na jeho etiketě? Kolik pro-
cent rajčat by měl obsahovat? Co dalšího se nachází v této pochutině? Jaký 
je rozdíl mezi balením ve skle a v plastu? Tušili jste, že obsahuje dokonce 
antioxidanty? Staňte se odborníkem na kečupy.

Kde se vůbec kečup vzal? Často 
se spojuje s „americkým“ ži-

votním stylem, pochází tedy 
z  USA? Jeho současná podoba 
ano, ale dostal se tam z  Anglie, 
která ho převzala z  Asie. Slovo 
kečup pochází z  čínského slova 
ke-tsiap, což byla původně spe-
ciální fermentovaná rybí omáčka. 
V 17. století ji tam ochutnali ang-
ličtí námořníci, a tak si našel cestu 
do Anglie.

V angličtině se kečup objevuje 
pod  různými jmény (catsup, cat-
chup, ketsup, kitchup či ketchup) 
poprvé ve  slovníku v  roce 1690. 
Má význam husté východoindické 
omáčky, později jakékoli omáčky 
obsahující ocet. Angličané ochu-
covadlo postupně upravovali – vy-
rábělo se z ančoviček, hub nebo 
dokonce ořechů.

Rajčata se v  kečupu objevila 
až počátkem 19. století, protože 
se dříve nevědělo, zda nejsou je-
dovatá. Stalo se tak díky ohij-
skému lékaři jménem John Cook 
Bennett, který prohlásil rajčata 
za všelék. Začal z nich vařit a vy-
dávat recepty na  kečup. Rajčata 
se pak vzhledem ke  své barvě 
a  chuti stala jednou z  nejoblíbe-
nějších a nejdostupnějších potra-
vin. Kečup se vyrábí z rajčat dod-
nes, a  to v  několika variantách 
(sladký, jemný, ostrý) a v různých 
obalech. Díky rozličnému sorti-
mentu a kvalitě je proto důležité 
číst etikety a vybírat si ty nejkva-
litnější. Jak na to? Máme pro vás 
jednoduchý návod.

Pojmenování
Už jen pouhý název napoví, zda 

se jedná o kečup, nebo o jeho ná-
hražku. Správné názvosloví je sta-
noveno českými právními před-
pisy. Základním parametrem je 
množství rajčat, které bylo pro vý-
robu použito.

„Pokud se výrobek jmenuje 
,kečupová omáčka‘, ,červená 
omáčka‘, ,kečap‘ apod., zpravidla 
to znamená, že obsahuje menší 
než předepsané množství rajča-
tového podílu. Proto nemůže být 
pojmenován jako kečup,“ vysvět-
luje Ing. Vojtěch Čambala, ředitel 
kvality a vývoje společnosti Hamé, 
která patří mezi  největší české 
producenty rajčatových výrobků.

Suroviny
Základem pro  výrobu  kečupu 

jsou koncentrovaný rajčatový pro-
tlak, pitná voda, cukr, kvasný 
ocet, sůl a  koření. Použité rajča-
tové protlaky se rozlišují podle 
koncentrace, tedy podle stupně 
zahuštění čerstvých rajčat. V  ke-
čupu nesmí být žádná barviva.

Obsah rajčat
Vyhláška Ministerstva zeměděl-

ství č. 157/2003 Sb. stanovuje mi-
nimální podíl refraktometrické su-
šiny. Ta je stanovena na 12 %, při-
čemž rajčatové sušiny musí být 
nejméně 7 %, což v  přepočtu 
znamená minimálně 140 g rajčat 
na 100 g kečupu.

„Kečupy označené jako 
,prima‘, ,extra‘ či ,speciál‘ musejí 
mít refraktometrickou sušinu nej-
méně 30 % a  z  toho 10 % musí 
činit sušina vnesená rajčaty, což 
v  přepočtu znamená minimálně 
200 g rajčat na  100 g kečupu,“ 
zmiňuje odborník.

Lykopen
Rajčata obsahují velké množství 

lykopenu. Lykopen je zdraví pro-
spěšný antioxidant. Díky tomu, že 
se při vyšší teplotě uvolňuje z raj-
čat snadněji a následně vstřebává 
do  lidského organismu, obsahují 
tepelně opracovaná rajčata větší 
množství této prospěšné látky. 
I  zde platí, že čím větší množství 
rajčat bylo k výrobě kečupu pou-
žito, tím více v  něm bude obsa-
ženo lykopenu.

Konzervanty
Pro  výrobu kečupů a  zajištění 

jejich trvanlivosti jsou používány 
dva základní technologické po-
stupy. První je založen na  tepel-
ném zákroku (sterilaci), druhý 
na  použití konzervačních látek, 
které je regulováno právními 
předpisy. Aktuálně je pro  tyto 
účely možné využít kyselinu sor-
bovou a  benzoovou (nebo jejich 
soli), příp. jejich kombinaci. Jak je 
to značeno na etiketách?

„Přídatné látky se označují vždy 
názvem skupiny, po kterém násle-
duje jejich specifický název nebo 
případně jejich číslo E. Coby pří-
klad můžeme uvést konzervant 
E200, který se také může označit 
jako konzervant kyselina sorbová 
(její soli E202 a  E203). Kyselina 

benzoová má kód E210 (její soli 
E211, E212 a  E213). Přídavek 
konzervantů nemá vliv na chuť vý-
robku. Veškeré informace o kon-
krétním výrobku najdete na  jeho 
etiketě,“ vysvětluje V. Čambala.

Cukry, sladidla a soli
Část cukrů, které jsou uvá-

děny na etiketách, pochází přiro-
zeně z rajčat. Výrobci však kečupy 
dále přislazují cukrem nebo glu-
kózo-fruktózovým sirupem, aby 
chuťově vyhovovaly spotřebitel-
ským preferencím. Je možné se-
hnat i  kečupy doslazované sladi-
dly. Nejběžnějším sladidlem pří-
rodního původu je stévie.

Co se týká soli, předpisy povo-
lují použít k výrobě kečupu maxi-
málně 3,5 %. V přepočtu se jedná 
o 3,5 g na 100 g výrobku. Běžně 
však kečup obsahuje okolo 2 % 
soli.

„Chcete-li dopřát dětem kečup 
lepší kvality, dbejte na  jeho slo-
žení a  obecná výživová doporu-
čení. Volte proto variantu s nižším 
obsahem soli, octu a koření,“ radí 
odborník.

Zahušťovadla
Výrobci zahušťují kečupy mo-

difikovanými i  nemodifikova-
nými škroby, které ovlivňují pře-
devším jejich konzistenci. Využí-
vají se škroby různého původu 
(např. pšeničné, kukuřičné nebo 
bramborové). Může se proto stát, 
že kečup obsahuje lepek, a proto 
není vhodný pro celiaky.

„Je-li výrobek označen bezlep-
kovým logem, které bývá do-
plněno slovním spojením ,bez 
lepku‘, pak máte jistotu, že spl-
ňuje požadavky na  bezlepkové 
potraviny. Bez  jakéhokoli zahuš-
ťování, tudíž i  bez  lepku, by se 

měly obejít nejkvalitnější kečupy, 
které mají vysoký obsah rajčat.“

Technologie a balení
Suroviny, z nichž se vyrábí oblí-

bená rajčatová pochutina, se nej-
prve smíchají a zastudena rozmi-
xují. Poté se směs zahřeje na tep-
lotu nad  90  °C. Horký kečup se 
následně plní přímo do  skleně-
ných či  bariérových plastových 
lahví, které jsou odolné vůči pů-
sobení vysoké teploty. Trvanlivosti 
je pak dosaženo díky vysoké tep-
lotě kečupu při aseptickém plnění 
nebo následnou sterilací naplně-
ných lahví.

Obyčejné plastové obaly nedo-
kážou odolat vysokým teplotám, 
proto musí být kečup před plně-
ním rychle zchlazen na  teplotu 
cca 20–25 °C a pak teprve plněn. 
Pro  tento způsob výroby platí, 
že pro  zajištění trvanlivosti 
musí být v  receptuře obsaženy 
konzervanty.

„Skleněný obal je díky jeho 
vlastnostem možno ošetřit tepel-
ným zákrokem. Proto by takto vy-
robené kečupy neměly obsahovat 
konzervační látky. Díky relativně 
nové technologii jsou výrobci 
v  dnešní době schopni vyrobit 
kečup bez  chemické konzervace 
také do  plastového obalu. Jestli 
se tedy chcete vyhnout chemicky 
konzervovaným výrobkům, je ne-
zbytné číst etikety. Řídit se podle 
typu obalu už  nestačí,“ dodává 
Ing. Vojtěch Čambala, ředitel kva-
lity a vývoje společnosti Hamé.

Senzorické vlastnosti
U  kečupu je nutné posuzovat 

také chuť, vůni a  konzistenci vý-
robku. Podle vyhlášky Minister-
stva zemědělství č. 157/2003 Sb., 
v platném znění, by měl být řídce 
kašovitý, homogenní, jemný, pří-
padně s  hrubšími částicemi pří-
sad, dále bez  zbytků slupek, se-
men a  jiných částí rajčat a  také 
bez černých částic. Výjimkou jsou 
pouze tmavé částice pocházející 
z koření. A jaký je rozdíl mezi ost-
rým a jemným kečupem? Ty ostré 
se koření kombinací pepře a chilli 
papriček.

Značka kvality
Na  obalech se vyskytují různá 

loga se značkou kvality. Nejzná-
mější značkou je KLASA. Aby vý-
robek získal toto označení, musí 
splňovat náročná kritéria na svou 
kvalitu. Značka KLASA je prestiž-
ním oceněním, které si zaslouží ty 
nejpoctivější a  nejkvalitnější vý-
robky. Více informací najdete 
na akademiekvality.cz.
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Galavečer Zlatého Ámose

Kantorský bálKantorský bál

Hotel Ambassador – Zlatá Husa, Václavské nám. 5, Praha 1.
Začátek v 19.30 hodin. Vstupné 250 Kč.

K tanci i poslechu hraje plesový orchestr OH BAND.
Legendy se vrací a Petr Šiška, Rangers a Iva Hajnová, 

cimbálová muzika ZÁDRUHA. Moderuje Zdeněk Vrba.

Korunovace Zlatého Ámose 2017.
Vstupenky objednávejte na zlatyamos.cz nebo mailem na zlatyamos@zlatyamos.cz.
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