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Buďte v životě prameny vědy a světla noci.   Ibn Masúd

Změna financování školství má šanci navrátit vzdělání kvalitu
Zatímco školská veřejnost nejvíce slyší na  chysta-
né zvyšování platů, případně polemizuje s  tím, co 
přinese kariérní systém, schválení reformy finan-
cování regionálního školství proběhlo jen jaksi 
mimochodem.

K  novele školského záko-
na, kterou schvaloval Se-

nát, totiž na  poslední chví-
li senátoři přilepili pozměňo-
vací návrh na zrušení povinné 
maturity z  matematiky. Hys-
terie, která se rozpoutala ko-
lem maturity z  matematiky, 
naprosto převálcovala sku-
tečnost, že se po  mnoha le-
tech podařilo změnit finan-
cování regionálního školství. 
Možná je to tím, že tato zá-
ležitost není tak jednoduchá 
a  nelze si zatím jednoznač-
ně představit, jak se do  pra-
xe promítne. Navíc bude pla-
tit až od září 2018, a tak dale-

ko zřejmě ještě různí glosáto-
ři nedohlédnou. Přitom jsme 
svědky zásadního průlomu, 
který, pokud bude mít 
efekty slibované je-
ho autory, bude 
mít šanci vrá-
tit kvalitu čes-
kého školství 
na  jeho před-
l istopadovou 
úroveň.

Pokud totiž ne-
budou peníze posí-
lané do škol záviset na počtu 
žáků – a to by měla být zá-
sadní změna financování re-
gionálního školství, nebu-

dou muset ředitelé střed-
ních škol přijímat jakéhoko-
li zájemce o  vzdělání, vybe-
rou si podle úrovně své ško-
ly jen ty, kteří na dané vzdě-
lávání budou stačit a úspěš-
ně ho dokončí. Pak možná 
nebudeme mít zvyšující se 
masu maturantů, ale mož-

ná se opět maturita 
stane uznávaným 

měřítkem vzdě-
lání. Sjednoce-
ní financová-
ní bude zna-
menat, že bu-
dou mít ško-

ly stejné pod-
mínky, ať budou 

v  Aši nebo v  Ostra-
vě. A  významně by se měla 
zlepšit i  kvalita práce učite-
lů, když bude ve třídě sedět 
méně dětí.

Jak ke  změně financování 
školství emotivně sdělila mi-
nistryně školství Kateřina Va-
lachová, když se zbavila všech 
útočných otázek na  maturi-
tu z  matematiky: „Konečně 
budou mít školy stejné a  fé-
rové podmínky financování. 
Velké město nebo malé měs-
to, malá obec. A  bez  ohle-
du na  to, o  jaký kraj se jed-
ná, protože dnes je to tak, že 
speciální propočty normativů 
u  jednotlivých krajů zname-
nají, že nemáme třeba dosta-
tečně financovány mateřské 
a  základní školy, které jsou 
naplněny dětmi až po komín. 
A také žádným způsobem ne-
financujeme nepedagogickou 
práci.“ A přesvědčivě doplni-
la, že si v novém systému žád-
ná škola finančně nepohorší.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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První průmyslovka
První česká průmyslová 
škola byla otevřena před 
160 lety, 8. března 1857, 
v Panské ulici v Praze. 
Vyučování vedl bezplatně 
přírodovědec, filozof 
a národní buditel Jan 
Evangelista Purkyně 
(1787–1869). Účastnilo 
se ho 605 žáků, z toho 
12 mistrů, 268 tovaryšů 
a 297 učňů. čtk

Zájem nebude
Na zdravé stravování dětí by 
měli spíše dohlížet rodiče, 
ne stát, myslí si agrární 
analytik Petr Havel. Podle 
programového ředitele 
Potravinářské komory 
ČR Miroslava Koberny 
nebudou děti neochucené 
mléčné produkty, i když 
budou zdarma, jíst. 
Podle tajemníka Asociace 
soukromého zemědělství 
ČR Jaroslava Šebka si rodiče 
ani děti nebudou výrobků 
zdarma vážit. čtk

Sbírka orchidejí
Botanická zahrada 
Mendelovy univerzity 
v Brně – Černých Polích 
nabídne letos návštěvníkům 
pět výstav a akcí. Nyní 
láká na výstavu orchidejí 
a tropických motýlů. 

Ve sbírce má asi 4 000 
druhů především z oblastí 
Střední a Jižní Ameriky, 
jihovýchodní Asie, 
Afriky, Austrálie a Nové 
Guiney. čtk

Odborný výcvik
Zlínská strojírenská firma 
ZPS – Frézovací nástroje 
upravila ve svém objektu 
dílnu pro odborný výcvik 
žáků Střední průmyslové 
školy polytechnické – COP 
Zlín. Mohou tam absolvovat 
základní zámečnický 
i strojní výcvik.       čtk

Zápisník

„Česká školní inspekce zjistila, že zhruba třetina školáků neví, jak se chovat v krizových 
situacích. Zbývající dvě třetiny nevědí, jak se chovat v normálních situacích!“
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Senát schválil reformu financování škol
Senát schválil reformu finan-

cování základních a  střed-
ních škol beze změn. Nezru-
šil ani zavedení povinné ma-
turity z matematiky, i když mu 
to doporučoval senátní škol-
ský výbor. Ministryni školství 
Kateřinu Valachovou rozhod-
nutí horní  komory potěšilo, 
podle ní to zajistí stabilitu práv-
ní úpravy, která už byla schvá-

lena. Ministryně také uved-
la, že rovnováha ve standar-
du vzdělávání na konci střed-
ní školy, kterou tvoří „triáda 
český jazyk, cizí jazyk a mate-
matika“, je nezpochybnitelná. 
Novelu nyní dostane k podpi-
su prezident.

Stát bude podle předlohy 
nově platit školy podle počtu 
odučených hodin na základě 

vzdělávacích programů, nikoli 
pouze podle počtu žáků.

Nyní se podle ministerstva 
školství výše platby za žáka 
v  konkrétním oboru nebo ty-
pu školy liší podle regionů. 
Nově má ministerstvo určit, 
kolik peněz dostane konkrét-
ní škola. Financování soukro-
mých a církevních škol má zů-
stat stejné. čtk

Neochucené mléko bude ve školách zdarma
Děti budou dostávat mlé-

ko a  neochucené mléč-
né výrobky ve školách od 
příštího školního roku zdar-
ma, za ochucené budou ro-
diče připlácet. Stát dá na roz-
šíření programu až 670  mi-
lionů korun. V letošním škol-
ním roce stát přispěl 47 mili-
ony korun, suma se tak zved-
ne až na čtrnáctinásobek. In-
formoval o  tom ministr ze-

mědělství Marian Jurečka 
spolu se zástupci Státního 
zemědělského intervenční-
ho fondu.

Zvýší se také podpora na 
školní dotované ovoce a ze-
leninu. Z národního rozpočtu 
šlo v  letošním školním roce 
75 milionů korun, v  příštím 
by mělo jít až o 260 milionů 
korun. Program s  ovocem 
se rozšíří i na žáky druhého 

stupně základních škol, na-
opak z mléčného programu 
se vyjmou mateřské školy. 
Stát by tak měl dávat dohro-
mady na dotované potravi-
ny do škol 930 milionů ko-
run ročně, dalšími 127,5 mi-
liony korun by měla přispět 
Evropská unie. Celkem by 
tak mělo být v  programech 
až 1,05 miliardy korun.

čtk

Projekt o nadaných dětech pro základní školy
Školení o vzdělávání a roz-

voji mimořádně intelek-
tově nadaných dětí nabíd-
ne učitelům a  ředitelům zá-
kladních škol nový vzděláva-
cí projekt Qiido Akademie. 
Školy ho budou moci finan-
covat z  dotací, které na dal-
ší vzdělávání pedagogických 
pracovníků poskytuje minis-
terstvo školství.

Tříměsíční série přednášek 
a  workshopů obsáhne vzdě-
lávání mimořádně intelekto-
vě nadaných dětí od jejich roz-
poznání přes metody a  for-
my výuky až po rozvoj sociální 
a  emoční inteligence těchto 
dětí. Nabídne učitelům infor-
mace o  potřebách škol a  za-
měří se hlavně na praktické vě-
ci, jako třeba vytváření oboha-

cujících pracovních listů a pro-
jektů, které mohou učitelé vy-
užít ve výuce. První program 
akreditovaný ministerstvem 
školství otevře akademie 
v dubnu a potrvá do června.

Nadační fond odhaduje, že 
v Česku je více než 52 tisíc dě-
tí ve věku od pěti do osmnácti 
let s  celkovým průměrným IQ 
vyšším než 130. čtk
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Chceme obcím pomoci 

zajistit povinnou školní 

docházku u menších 

dětí, 1. až 5. ročník, 

pokud možno přímo 

v místě.
    K. Valachová

Z nového investičního programu bude možné čer-
pat peníze například na zřízení mobilních učeben 
nebo na stavební úpravy ve školách. Na tento in-
vestiční program jsme se zeptali ministryně školství 
Kateřiny Valachové.

Kdy bude projekt spuštěn 
a kolik finančních prostředků 
je k dispozici?

V  letošním roce bude 
zhruba v  polovině roku vy-
hlášena výzva. K  dispozi-
ci bude 250 milionů korun. 
Dotacemi na regionální škol-
ství chceme zrychlit výstav-
bu a  zajistit dostatek tříd 
na prvním stupni základních 
škol i ve školních družinách. 
Důležité je pro nás hlavně 
to, aby družiny mohli vyu-
žívat i  rodiče v  malých ob-
cích, a venkov se nevylidňo-
val. Program chceme spustit 
do poloviny letošního roku, 
protože školy bojují s nedo-
statkem prostor a je potřeba 
jednat rychle.

Jednala jste s předsedou 
Svazu měst a obcí ČR Fran-
tiškem Luklem a předsedou 
Sdružení místních samo-
správ ČR Stanislavem Pol-
čákem. Jak váš návrh pomo-
hou realizovat?

Zástupci samospráv naši ini-
ciativu vítají a podporují. Stej-

ně jako já si totiž uvědomu-
jí, že škola je srdcem obce, 
centrem společenského dění 
a bez ní nemají malé obce bu-
doucnost. Se zástupci Svazu 
měst a  obcí a  Sdružení míst-
ních samospráv jsme se také 
dohodli, že projekty reali-
zované v  rámci výzvy 
2017 bude z polo-
viny hradit minis-
terstvo školství 
a  z  poloviny 
je budou hra-
dit města a ob-
ce ze svých roz-
počtů. Minister-
stvo s nimi bude na 
znění výzvy spolupracovat.

Z těchto finančních pro-
středků budou moci čerpat 
všechna města a obce, pří-
padně i majitelé soukromých 
škol a školek?

Z programu budou mo-
ci čerpat města a  obce všech 
velikostních kategorií. Zamě-
říme se zejména na oblasti, 
kde chybí kapacita ve školách 
a  školkách nejvíce, například 

některé části středních Čech 
a okolí Brna. Soukromých škol 
se tento program netýká, ani 
v  minulosti investiční dotační 
program pro soukromé školy 
nebyl a s žádnými novými pro-
gramy tohoto typu se nepočí-
tá. Jednalo by se o prostředky 
vkládané do majetku soukro-
mé právnické osoby.

Co bude možné ze zmíně-
ného programu financovat?

Ministerstvo školství se cíle-
ně zaměřuje na zvýšení ka-

pacity škol, zejména 
základních, v odů-

vodněných pří-
padech i  ma-
teřských škol. 
Z  programu 
bude možné 

financovat na-
příklad i  mobil-

ní učebny či stavební 
úpravy ve školách. Reagu-

jeme tak na potřeby obcí, kte-
ré budou muset v  souvislos-
ti s novým školským zákonem 
zvyšovat kapacitu škol.

Budete vládě předkládat 
ještě další návrhy investič-
ních dotačních programů?

V  této době se soustředí-
me na řešení nejaktuálnějších 
případů nedostatečné kapa-
city škol, a  proto urychluje-

me vyčerpání současných pro-
gramů. V  druhé polovině ro-
ku se chceme zaměřit na další 
investice do regionů a oblastí, 
v nichž by nezafungovaly jiné 
státní dotační programy.

Co je hlavním cílem mi-
nisterstva v rámci dotací do 
regionálního školství?

Chceme obcím pomoci zaji-
stit povinnou školní docházku 
u menších dětí, 1. až 5. ročník, 
pokud možno přímo v  místě. 
Postupně pak chceme umož-
nit všem těmto žákům i volno-
časové aktivity ve školních dru-
žinách. V  mimořádných přípa-
dech chceme pomoci rychle na-
výšit i kapacitu mateřských škol.

Dotkne se některý z při-
pravovaných investičních do-
tačních projektů také finan-
cování nepedagogických 
pracovníků?

Investiční programy se za-
měřují na pořízení dlouhodo-
bého majetku, na financování 
nepedagogických pracovníků 
nemají přímý dopad. Odmě-
ňování nepedagogických pra-
covníků řeší změny financo-
vání, které má v březnu 2017 
projednat Senát. Reformu fi-
nancování přitom zástupci 
měst a obcí podporují.

Táňa PIKARTOVÁ
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A co z toho budu mít, když vstoupím do odborů?
Kampaň Konec levných učitelů pokračuje v letošním roce jarními výjezdy do krajů. „Plánujeme pět set-
kání v regionech. Dne 8. března v Brně pro kraje Jihomoravský, Zlínský a Vysočina, 15. března se sejdeme 
v Praze s členy za Prahu, kraje Středočeský, Ústecký, Liberecký, Karlovarský a Plzeňský, 17. března jede-
me do Hradce Králové, kde proběhne dvoudenní setkání odborářů Královéhradeckého kraje, 29. března 
budeme v Olomouci pro Olomoucký, Pardubický a Moravskoslezský kraj a 5. dubna zakončíme výjezdy 
v Českých Budějovicích pro Jihočeský kraj.

Cílem celé akce je sezná-
mit co nejširší členskou 

základnu se strateg ií pokra-
čování kampaně Konec lev-
ných učitelů. Chceme připo-
menout, jak kampaň probíha-
la a  co plánujeme v  letošním 
roce, zopakujeme naše poža-
davky zvyšovat platy ve  škol-
ství po  tři nadcházející roky 
o  15 procent, abychom v  ro-
ce 2020 dosáhli 130 procent 
průměrného platu v republice.

V  druhé části bychom se 
chtěli věnovat stabilizaci člen-
ské základny, kde upozorní-
me, jak se členská základna 
vyvíjí, a  zodpovíme často kla-

dené otázky, jako například: 
Co z  toho budu mít, když 
vstoupím do odborů? Připravi-
li jsme pro účastníky jakýsi ná-
mitkovník, v němž najdou od-
povědi na typické otázky, aby 
na ně mohli potenciálním no-
vým členům odpovědět, pří-
padně připomenout členům, 
kteří chtějí odejít, co jim od-
bory přinášejí. Bude to tedy 
vhodná metodická pomůcka.

Dále bychom chtěli pouká-
zat na  benefity, které členové 
v odborech mají. Každý kraj má 
pro  své organizace jinou škálu 
benefitů. Základní benefity bu-
deme společně doplňovat a hle-

dat další možnosti zvýhodnění 
našich členů. V  neposlední řa-
dě bychom chtěli na  setkáních 
členy informovat, na  co mají 
z  právního hlediska oprávnění, 
jak mohou s řediteli vyjednávat, 
na projednání čeho mají nárok. 
Naši právníci vytvořili manuál, 
kde jsou uvedena oprávnění 
odborové organizace, a  s  ním 
chceme naše členy seznámit. 
Určitě to bude zveřejněno také 
na  našich webových stránkách 
a v Týdeníku ŠKOLSTVÍ.

Naším cílem není jen čle-
ny odborů zahltit informa-
cemi, ale také od  nich chce-
me dostat zpětnou vazbu, co 
by jim pomohlo v jejich práci, 
co od odborů očekávají. Pora-
díme se s nimi, jak by se da-
la zvětšovat členská základ-

na. Máme dost úspěchů, jsme 
dobrá organizace, v  níž stojí 
za to být. Pro naše členy pra-
cujeme hodně, jen si to často 
neuvědomují a někdy ani ne-
vědí, že by takové možnos-
ti mohli mít. Naším cílem ne-
ní jen to, že si od nás členo-
vé něco vyslechnou, ale vyba-
víme je i materiály, které si od-
nesou domů. Rozdáme námit-
kovník i seznam benefitů a ta-
ké aktuální informace v  ta-
kové podobě, aby si je moh-
li dát na  nástěnku a  ve  sbo-
rovnách do nich mohli nahléd-
nout i kolegové, kteří v odbo-
rech nejsou. I k nim se tak do-
stanou informace, že jsou od-
bory opravdu akční, a třeba se 
začnou o odbory zajímat.“

Markéta SEIDLOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

V Brně se diskutovalo bouřlivě
V  Brně se 8. března se-

šlo ke  stovce předsedů 
základních organizací z  kra-
je Jihomoravského, Zlínského 
a Vysočina. „Akce se vydařila, 
diskuze byla bouřlivá zejména 
o  tématech růstu platů a  za-
vedení kariérního systému. 
Mnoho návrhů jsme dosta-
li k tématu benefitů odborářů 
a  padlo i  mnoho zajímavých 
myšlenek, jak získat pro  od-

borářskou práci nové členy,“ 
sdělila místopředsedkyně škol-
ských odborů Markéta Seidlo-
vá. „Odbory se dají charakteri-
zovat jako rozjetý vlak k lepším 
zítřkům, ale bohužel v něm je-
de mnoho černých pasažérů,“ 
řekl Jaromír Štrunc z  Rožno-
va pod Radhoštěm. „A ti pla-
tící často vystupují a odcházejí 
do důchodu,“ doplnila ze sálu 
jedna z odborářek. sta
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Finanční gramotnost je důležitá stejně jako umět číst a psát
Už deset let se děti v České republice učí, jak se cho-
vat k penězům, v programu Rozumíme penězům. 
Za tu dobu se naučilo s financemi hospodařit 26 ti-
síc dětí.

Program vznikl jako reakce 
na chybějící výuku finan-

ční gramotnosti na základ-
ních školách. Odborné semi-
náře a  studijní materiály pro 
učitele, podpora vzniku učeb-
nic pro žáky 1. a 2. stupně zá-
kladních škol, zapojení dětí 
z  mateřských škol a  další ak-
tivity programu zvýšily úroveň 
i  prestiž finančního vzdělává-
ní natolik, že je dnes považuje 
za užitečné a důležité napros-
tá většina učitelů i rodičů.

Zapojili i rodiče

Jednou ze základních škol, 
které se do projektu zapoji-
ly, je i  Základní škola v Hrád-
ku u Rokycan. Aktivně se zú-
častňuje všech 235 žáků, kte-
ří školu navštěvují. V průběhu 
roku mají dva celodenní pro-
jektové dny, na které přijdou 
i rodiče. „Z reakcí rodičů víme, 
že děti doma využívají svoje 
poznatky naprosto konkrét-
ně, sledují spotřebu vody, sví-
cení, v jedné rodině došlo i na 
doporučení dítěte rodičům, že 
stačí kupovat jeden časopis 
o  rybářství a  nemusí být dva 
podobné,“ sděluje svoje zku-
šenosti s projektem Rozumíme 
penězům ředitelka školy An-
na Valešová a  dodává: „Vím, 
že se děti doma chtějí zúčast-
ňovat také plánování větších 
nákupů, dovolené, plánují vý-
daje na narozeninovou osla-
vu, vědí, co má obsahovat na-
příklad i  smlouva o  zájezdu, 
mladší žáci začínají s poznává-
ním bankovek a jejich ochran-
ných prvků.“

Poučili se i učitelé

Před nedávnem se na téma 
finanční gramotnost uskuteč-
nil průzkum, jehož se zúčast-
nilo 300 učitelů a  600 rodi-
čů, kteří mají zkušenost s pro-
gramem Rozumíme penězům. 
„Ukazuje se, že o  důležitosti 
finančního vzdělávání dětí je 

přesvědčeno více než 95 pro-
cent rodičů a  téměř 100 pro-
cent učitelů. Zároveň si větši-
na myslí, že výuka v rámci pro-
gramu Rozumíme penězům je 
pro děti přitažlivá a zajímavá,“ 
komentovala výsledky průzku-
mu Stanislava Křížová, mana-
žerka projektu.

Díky kvalitě a  komplexnos-
ti programu Rozumíme pe-
nězům více než 98 
procent učitelů ve 
výše zmíněném 
průzkumu od-
povědělo, že 
považuje pro-
gram za dosta-
čující nástroj fi-
nančního vzdělá-
vání žáků základních 
škol. „Téměř 60 procent pe-
dagogů uvedlo, že díky výuce 
finanční gramotnosti se změ-
nil i  jejich osobní přístup ke 

správě osobních financí. Nej-
častěji zmiňovali, že jsou mno-
hem pozornější při čtení smluv, 
dovedou porovnávat nabíd-
ky finančních produktů, lépe 
a efektivněji je využívají,“ ko-

mentovala výsledky průzkumu 
Zuzana Pokorná, specialistka 
finančního partnera.

Modelové příklady

„Žáci se učí finanční gra-
motnosti na praktických přípa-
dech z  každodenního života. 
Vždy pracují s modelovými pří-
klady, nikdy například s oprav-
dovými rozpočty své rodiny. 
Díky tomu pochopí reálné ži-
votní situace a  mohou se na 
ně připravit v  bezpečí školy, 
aniž by bylo narušeno soukro-

mí jejich rodiny,“ vysvětlu-
je dále Anna Valešo-

vá z Mateřské a zá-
kladní školy Hrá-
dek u Rokycan.

Projekt Rozu-
míme penězům 
odstartoval v ro-

ce 2006. Do teh-
dy pilotního pro-

jektu se zapojili nejpr-
ve žáci 2. stupně základních 
škol. V  dalších letech se pak 
program postupně rozšiřo-
val a od roku 2012 je projekt 

zpracován i pro žáky 1.  stup-
ně základních škol a  v  roce 
2015 se rozšířil i  do mateř-
ských škol. Realizátoři při jeho 
výuce vycházejí z  mezinárod-
ního vzdělávacího programu 

Aflatot. Prostřednictvím příbě-
hů, písniček a nových námětů 
nabízejí pedagogům ucelenou 
metodiku pro práci s předškol-
ními dětmi.

Už dva tisíce pedagogů ze 
škol v deseti krajích se také zú-
častnilo odborných seminářů, 
které mají akreditaci Minister-
stva školství, mládeže a  tělo-
výchovy ČR a naplňují všechny 
cíle rámcového vzdělávacího 
programu pro finanční vzdě-
lávání. Mají k dispozici odbor-
nou literaturu, mohou k další-
mu vzdělávání využívat webi-
náře a e-learningy.

„Projekt má samá poziti-
va pro praktický život, je pro-
myšlený, sestavený odbor-
níky, a  to jak ze světa peda-
gogiky, tak ze světa finanč-
nictví, a  je neustále aktuali-
zován,“ chválí ho ředitelka 
ze školy v Hrádku a připomí-
ná jednu z hlavních zásad fi-
nanční gramotnosti, kterou 
se děti učí: „Je třeba se cho-
vat a  rozhodovat zodpověd-
ně, to znamená nezadlužovat 

se kvůli nákupu dárku nebo 
dovolené. Děti obecně zjišťu-
jí, že něco stojí bydlení, ener-
gie, jídlo, jejich zájmy i  péče 
o domácí mazlíčky.“

Táňa PIKARTOVÁ
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Dodatečné určení místa výkonu práce
Může zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat do-
datečně v pracovní smlouvě ještě další místo výko-
nu práce? Je zaměstnavatel oprávněn jednostranně 
určit výkon práce v původním místě výkonu práce? 

Od vzniku pracovního po-
měru je zaměstnanec po-

vinen podle pokynů zaměst-
navatele konat osobně práce 
podle pracovní smlouvy v roz-
vržené týdenní pracovní do-
bě a  dodržovat povinnosti, 
které mu vyplývají z  pracov-
ního poměru (viz ustanovení 
§ 38 odst. 1 písm. b) zákoní-
ku práce).

Zákoník práce rozlišuje me-
zi místem výkonu práce sjed-
naným v  pracovní smlouvě 
a  pracovištěm. Místem výko-
nu práce sjednaným v pracov-
ní smlouvě se rozumí obec, or-
ganizační jednotka nebo ji-
nak určené místo, v němž jste 

se v pracovní smlouvě zavázali 
konat práci pro zaměstnavate-
le. Pracoviště je pak místo, kde 
plníte podle pokynů zaměst-
navatele své pracovní úkoly. 
Okruh těchto míst, v  nichž 
vám může zaměstna-
vatel přidělovat prá-
ci, je dán vymeze-
ním místa výkonu 
práce v  pracovní 
smlouvě, popří-
padě přeložením 
do jiného místa vý-
konu práce provede-
ného v souladu s ustanovením 
§ 43 zákoníku práce.

Ujednání o  místu výkonu 
práce v pracovní smlouvě má 

svůj význam zejména proto, 
že zaměstnavatel nemůže za-
městnanci přidělovat práci v ji-
ném místě než v místě, které 
bylo jako místo výkonu prá-
ce mezi ním a zaměstnavate-
lem sjednáno. Přeložit ho k vý-
konu práce do jiného místa, 
než bylo sjednáno v  pracov-
ní smlouvě, je možné pouze 
s jeho souhlasem a v rámci za-

městnavatele, pokud 
to nezbytně vyža-

duje jeho provozní 
potřeba. Pracoviš-
tě jako místo, kde 
plní podle poky-

nu zaměstnavatele 
své pracovní úkoly, 

se může nacházet jen 
tam, kde je lze podřadit pod 
pojem, jímž bylo v  pracov-
ní smlouvě definováno místo 
výkonu práce. Protože ho lze 
k výkonu práce přeložit do ji-
ného místa, než bylo sjednáno 
v  pracovní smlouvě, jen s  je-
ho souhlasem, znamená to, že 
přeložení do jiného místa bez 
jeho souhlasu je neplatné.

I v případě, že mezi zaměst-
navatelem a  zaměstnancem 
je dohodnuto více míst výko-
nu práce, je to zaměstnavatel, 
kdo určuje, ve kterém z  více 
sjednaných míst výkonu práce 
bude zaměstnanec konat prá-
ci. Zaměstnanec je pak povi-
nen takový postup zaměstna-
vatele splnit.

 Vít BERKA

Současná maturitní zkouška z matematiky
Jak je v současné době vyřešena otázka, zda má být 
matematika povinnou součástí maturitní zkoušky?

Ve Sbírce zákonů ČR, část-
ce 181 rozeslané dne 

27.  prosince 2016, je pu-
blikováno nařízení vlády 
č.  445/2016  Sb., o  stanove-
ní oborů vzdělání, v  nichž je 
matematika zkušebním před-
mětem společné části matu-
ritní zkoušky. Obory vzdělá-
ní, v nichž je matematika zku-
šebním předmětem, jsou uve-
deny v příloze k  tomuto naří-
zení. V přechodném ustanove-

ní je pak stanoveno, že v těch-
to oborech je matematika zku-
šebním předmětem pro žáky, 
kteří úspěšně ukončí posled-
ní ročník středního vzdělává-
ní s  maturitní zkouškou po 
30. září 2020. V příloze k na-
řízení vlády č.  445/2016  Sb. 
jsou uvedeny tyto obory:

Obory vzdělání poskytují-
cí střední vzdělání s maturitní 
zkouškou – kategorie dosaže-
ného vzdělání M:

1. 78-42-M/01 Technické 
lyceum

2. 78-42-M/02 Ekonomické 
lyceum

3. 78-42-M/03 Pedagogické 
lyceum

4. 78-42-M/04 Zdravotnické 
lyceum

5. 78-42-M/05 Přírodovědné 
lyceum

6. 78-42-M/06 Kombinované 
lyceum

7. 78-42-M/07 Vojenské 
lyceum
Obory vzdělání poskytují-

cí střední vzdělání s maturitní 

zkouškou – kategorie dosaže-
ného vzdělání K:
1. 79-41-K/41 Gymnázium
2. 79-41-K/61 Gymnázium
3. 79-41 -K/610 Gymnázium 

– vybrané předměty v cizím 
jazyce

4. 79-41-K/81 Gymnázium
5. 79-42-K/41 Gymnázium se 

sportovní přípravou
6. 79-42-K/61 Gymnázium se 

sportovní přípravou
7. 79-42-K/81 Gymnázium se 

sportovní přípravou
8. 79-43-K/61 Dvojjazyčné 

gymnázium Vít BERKA

na-

de-

měst
to

d

sv
se m

Právník 

radí

Průměrná mzda 
a podpora 
v nezaměstnanosti
Byla již vyhlášena výše 
průměrné mzdy pro 
účely podpor podle 
zákona o  zaměstna-
nosti v roce 2017?

Ve Sbírce zákonů ČR, 
částce 181 rozeslané dne 
27. prosince 2016, je pu-
blikováno sdělení MPSV 
č. 448/2016 Sb., o vyhlá-
šení průměrné mzdy v ná-
rodním hospodářství za 
1. až 3. čtvrtletí 2016 pro 
účely zákona o zaměstna-
nosti. Ve sdělení MPSV je 
uvedeno:

Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí podle §  57 
odst. 2, § 77 odst. 2, § 82 
odst. 1, § 113 odst. 7, § 114 
odst. 2 a § 122 odst. 5 zá-
kona č.  435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, sdě-
luje, že průměrná mzda 
v  národním hospodářství 
za 1. až 3. čtvrtletí 2016 
činí 27 000 Kč.

Z  této vyhlášené úrov-
ně průměrné mzdy jsou 
odvozována plnění podle 
příslušných ustanovení 
zákona o  zaměstnanosti 
(např. § 51 o výši podpory 
v nezaměstnanosti).

Vít BERKAFOTO: Stanislav JUGAFOTO: Stanislav JUGA
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Moderní vzdělávání ve světě zvířat v zoo Hluboká
Zoologické zahrady už dávno neexistují jenom pro-
to, aby chránily ohrožené živočišné druhy a přispí-
valy k  jejich zachování. Jejich neméně důležitou 
funkcí je ta vzdělávací, vždyť v  poslední době se 
mnohé zoo staly místem, kde probíhá cílené vzdělá-
vání žáků a studentů, stejně jako jejich pedagogů.

Řada našich zoologických 
zahrad nabízí výukové pro-

gramy pro děti všech věkových 
kategorií, které jsou vhodným 
doplňkem nejen hodin prvo-
uky, přírodopisu, ekologické 
výchovy, biologie, zeměpisu, 
ale třeba i občanské výchovy. 
Tyto programy obohacují ta-
ké projektové vyučování nebo 
činnost zájmových kroužků.

Zábavné vzdělávání
„Ostatně už při každé běž-

né návštěvě zoologické zahra-
dy se návštěvník dozvídá ně-
co nového, čemuž napomá-
hají informační panely a inter-
aktivní prvky, které zábavnou 
formou osvětlují zajímavos-
ti ze světa zvířat. Kromě toho 
pořádají zoo doprovodné akce 
pro veřejnost, jako jsou na-
příklad komentovaná krmení, 
soutěže, besedy či informační 
a ochranářské kampaně,“ vy-
světluje Roman Kössl, zástup-
ce ředitele zoo Hluboká a ve-
doucí oddělení vzdělávání té-
to zoo.

Hlubocká zoo patří rozlohou 
necelých tří hektarů v  Čes-
ké republice k  těm menším, 

nicméně v poměru počtu ná-
vštěvníků na celkovou rozlo-
hu má největší návštěvnost: 
v hlavní sezoně sem denně při-
jdou až tři tisíce návštěvníků.

Má také rozsáhlé zkušenos-
ti právě s  výukovými progra-
my pro školy, které na Hlubo-
ké dostaly současnou podobu 
už v roce 2000, kdy bylo zříze-
no samostatné oddělení vzdě-
lávání. Před jedenácti lety pak 
vzniklo moderní vzdělávací 
centrum s  učebnou a  vzdělá-
vacím prostorem.

Vybere si každý
Školní vzdělávací progra-

my jsou v  zoo Hluboká roz-
děleny podle věkových sku-
pin – pro mateřské školy, pro 
1. a 2. stupeň základních škol 
a pro střední školy.

„Realizaci vzdělávacích pro-
gramů zajišťují naše lektorky 
zoopedagožky. V případě be-
sed a přednášek pro veřejnost 
ale často zveme další odborní-
ky na různá témata, která se 
v naší zoo objevují třeba v sou-
vislosti s  výstavami ve vzdělá-
vacím centru nebo s  pořáda-
nými kampaněmi. Zoo se za-

pojuje do dlouhodobých kam-
paní organizovaných napří-
klad Evropskou asociací zoo 
a  akvárií nebo Světovou aso-
ciací zoo a  akvárií, kterých 
jsme členem, nyní například 
na téma Biodiverzita – to jsme 
my. Organizujeme také vlast-
ní krátkodobé kampaně k ně-
jakému aktuálnímu problému 
– třeba k problematice zbyteč-
ného sbírání zdánlivě opuště-
ných mláďat v  jarních měsí-
cích nebo k  nelegálnímu ob-
chodování s  ohroženými dru-
hy živočichů a  rostlin. Pozva-
nými odborníky bývají pracov-
níci z  Agentury ochrany pří-
rody a krajiny nebo z Jihočes-
ké univerzity v Českých Budě-
jovicích či zoologové z  muzeí 
a pracovníci občanských sdru-
žení zaměřených na ochra-
nu přírody, profesionální foto-
grafové přírody nebo zaměst-
nanci jiných zoologických za-
hrad,“ popisuje R. Kössl.

Školy vítáme celoročně
„Jsou určitá období, kdy je 

objednaných programů více 
a na některé termíny pak mu-
síme i  odmítat nebo po tele-
fonu domluvit termín náhrad-
ní. Plno máme hlavně v květ-
nu a v červnu, kdy učitelé čas-
to spojují návštěvu zoo s  vý-
letem. V té době se naše lek-
torky opravdu nezastaví. Proto 
bylo také od počátku jednou 

z našich snah přesvědčit peda-
gogy, že programy mohou být 
doplňkem jejich výuky v  prů-
běhu celého školního roku, 
tak jak témata probírají. O let-
ních prázdninách mohou pro-
gramy využít i  dětské tábory. 
V  zimě zase sami jezdíme do 
mateřských škol nebo za dět-
mi z prvních a druhých tříd ji-
hočeských škol,“ říká R. Kössl.

Nejoblíbenějšími programy 
jsou ty o hadech, vydře nebo 
o  ochraně ohrožených dru-
hů živočichů a rostlin před ne-
legálním obchodováním. Po-
sledně uvedené téma čas-
to využívají i učitelé občanské 
nauky nebo základů společen-
ských věd.

Vítáni jsou i učitelé
Zoo Hluboká letos v  únoru 

poprvé uspořádala speciální 
seminář i pro pedagogy, který 
představil nová témata – ohro-
žené druhy zvířat, nelegální 
obchod s nimi nebo problema-
tika palmového oleje. „Před-
nášky pro učitele bychom rá-
di pořádali i v budoucnu. Je to 
jeden ze způsobů, jak jim při-
pomenout a  osvětlit možnos-
ti spolupráce se zoologickými 
zahradami,“ dodává R. Kössl.

Informace o  vzdělávacích 
programech pro školy nalez-
nete na http://www.zoohlu-
boka.cz/vzdelavaci-programy.

Romana SLANINOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady
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Předškolní vzdělávání
V jaké výši se stanoví úplata za předškolní vzdělá-
vání u dětí, které se nezapočítávají do počtu dě-
tí pro posouzení souladu s nejvyšším povoleným 
počtem?

V §  34 odst.  10 školského 
zákona se stanoví:

„Vzdělává-li se dítě v  ma-
teřské škole pravidelně kratší 
dobu, než odpovídá provozu, 
v němž je vzděláváno, může se 
ve zbývající době vzdělávat dal-
ší dítě, aniž by se započítávalo 
do počtu dětí v mateřské ško-
le pro účely posouzení soula-
du s nejvyšším povoleným po-
čtem dětí zapsaným v rejstříku 

škol a školských zařízení podle 
§ 144 odst. 1 písm. e).“

V  návaznosti na toto usta-
novení pak § 6 odst. 4 vyhláš-
ky č.  14/2005 Sb., uvádí, že 
pro dítě, které se podle §  34 
odst. 10 školského zákona tak-
to nezapočítává, stanoví vý-
ši úplaty ředitel mateřské ško-
ly, nejvýše však ve výši odpoví-
dající 2/3 výše úplaty v přísluš-
ném provozu.

Zajímavosti z dějin českého školství
Zákaz studentských dnů

V roce 1877 zakázaly úřady 
pořádání tzv. studentských dnů 
v Chrudimi a  v Chotěboři, ne-
boť se obávaly, že poslouží rus-
ké agitaci a  propagaci pansla-
vismu. Ze stejného důvodu ne-
daly úřady souhlas k  student-
ským výletům na hrady Křivo-
klát a  Rabí. V  Lounech zakro-
čilo okresní hejtmanství pro-
ti dvěma studentům, protože 
v hostinci U Drtinů zpívali rus-
kou hymnu. Oficiální policej-
ní zpráva pak hodnotila čes-
ké studenty velmi nepříznivě 
a konstatovala, že se u nich ne-
dá mluvit ani o  loajalitě k reži-

mu, ani o oddanosti k císařské-
mu domu.

Svoboda v učení se
V revolučním roce 1848 si 

studenti pražské polytechni-
ky oficiálně prosadili – vedle 
dalších požadavků – i  „svobo-
du v učení se“. Znamenala, že 
nemohli být nuceni k  žádným, 
ani semestrálním zkouškám 
a  mohli navštěvovat přednáš-
ky podle svého výběru, třeba 
i  s  přeskakováním celého stu-
dijního ročníku. Závěrečné frek-
ventační vysvědčení pak mohl 
dostat každý, kdo si všechny 
absolvované přednášky jen od-
seděl, bez ohledu na to, co sku-

tečně z  nich pochopil a  zná. 
V bouřlivé revoluční atmosféře 
s tímto stavem „naprosto sou-
hlasili“ i profesoři, kteří nemu-
seli bezplatně zkoušet, napří-
klad v  prvním ročníku až osm 
set studentů z matematiky. Po 
opadnutí revoluční vlny byl ten-
to stav měněn několika refor-
mami zkušebního řádu.

Jednoznačná pravidla
Předpisy předmnichovské re-

publiky zcela jasně stanovily, že 
platy profesorů a učitelů na ne-
státních středních školách a na 
nestátních učitelských ústavech 
nemohou být lepší, než je tomu 
u  státních profesorů a  učite-

lů. Výjimky mohla povolit pou-
ze vláda.

Osobní výkaz
V letech předmnichovské re-

publiky byl veden u  každého 
nadřízeného úřadu o  učite-
li tzv. osobní výkaz. Nesmě-
lo se v něm nic přepisovat, vy-
mazávat, přelepovat. V  přípa-
dě opravy se mělo vadné místo 
škrtnout tak, aby zůstalo čitel-
ným, a mělo být uvedeno, kdo 
opravu provedl. Předpisy navíc 
konstatovaly, že „požadavek, 
aby osobní výkazy byly vedeny 
čistě, čitelně a co možná úhled-
ně, jest samozřejmý“.

František MORKES

Zdravotní vyšetření
Jaká zdravotní vyšetření je zaměstnavatel povinen 
zajistit u zaměstnance pracujícího v noci?

Zaměstnancem pracujícím 
v  noci je podle ustanovení 

§ 78 odst. 1 písm. k) zákoníku 
práce zaměstnanec,  který od-
pracuje během noční doby nej-
méně tři hodiny ze své pracovní 
doby v rámci 24 hodin po sobě 
jdoucích v průměru alespoň jed-
nou týdně v období uvedeném 
v § 94 odst. 1 zákoníku práce. 
Toto období je vymezeno nejdé-
le na 26 týdnů po sobě jdoucích.

Podle ustanovení § 94 odst. 2 
zákoníku práce je zaměstnava-
tel povinen zajistit, aby zaměst-
nanec pracující v noci byl vyšet-

řen poskytovatelem pracovnělé-
kařských služeb
a) před zařazením na noční práci,
b) pravidelně podle potřeby, 

nejméně však jednou ročně,
c) kdykoliv během zařazení 

na noční práci, pokud o to 
zaměstnanec požádá.
Tyto lékařské prohlídky tak 

v  současnosti nejsou uprave-
ny zákonem č.  373/2011 Sb., 
o pracovnělékařských službách, 
ale jen zákoníkem práce. To by 
mělo být změněno novelou zá-
koníku práce, kterou v současné 
době projednává Parlament ČR.

Potvrzení o zaměstnání při jednání o neplatnosti výpovědi
Zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď z pracov-
ního poměru. Zaměstnanec podává soudu žalobu 
na neplatnost výpovědi. Kdy má vydat zaměstnava-
tel potvrzení o zaměstnání? Může potvrzení vydat 
až po ukončení soudního řízení?

Podle ustanovení §  313 
odst. 1 zákoníku práce je za-

městnavatel povinen vydat za-
městnanci potvrzení o  zaměst-
nání při skončení pracovního 
poměru. Zákon nestanoví, kdy 
přesně má být potvrzení za-
městnanci vydáno. Zaměstnava-
tel může splnit svoji povinnost 
teprve tehdy, když má vědo-
most o tom, že pracovní poměr 
zaměstnance končí a  kdy kon-
čí. Nejzazším termínem pro spl-

nění této povinnosti bude den 
skončení pracovního poměru. 
To platí i v případě, když se 
zaměstnanec domáhá 
v  soudním řízení 
podle §  72 
záko-

níku práce určení neplatnos-
ti roz- vázání pracovního 

poměru. Dokud 
totiž není sou-
dem pravomoc-
ně rozhodnuto 

o tom, že 
roz-

vázání pracovního poměru je 
neplatné, považuje se rozvazo-
vací úkon za platný a  pracovní 
poměr za skončený ke dni, kdy 
měl skončit podle úkonu (v da-
ném případě výpovědi), který je 
u soudu napaden.

Povinností zaměstnavatele te-
dy je vydat potvrzení o zaměst-
nání ihned po skončení pracov-
ního poměru (uplynutím výpo-
vědní doby) a  nečekat až na 
skončení soudního sporu.

nanci výpověď z pracov-
c podává soudu žalobu 
y má vydat zaměstnava-
? Může potvrzení vydat 
zení?

nění této povinnosti bude den 
skončení pracovního poměru.
To platí i v případě, když se
zaměstnanec domáhá 
v  soudním řízení 
podle §  72 
záko-

níku práce určení neplatnos-
ti roz- vázání pracovního 

poměru. Dokud 
totiž není sou-
dem pravomoc-
ně rozhodnuto 

o tom, že 
roz-

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka
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V Liberci nahlédnete do života hmyzu
Science centrum v  Liber-

ci čelí invazi Hmyzounů. 
Nejedná se ale o  žádný útok 
z hmyzí říše, ale o název no-
vého workshopu. A na co se 

můžete během tři čtvrtě ho-
diny bádání těšit? Tajně na-
hlédnete do života mravenců. 
V  gelovém mraveništi v  pří-
mém přenosu uvidíte stavbu 

tunelů, tajných komor nebo 
spižíren těchto minipracovní-
ků. Dále se dozvíte, jaký kas-
tovní systém funguje v termi-
tišti, z čeho se skládá tělo vče-
ly medonosné či k čemu slou-
ží hmyzí hotel. Nakoukne-
te i  pod mikroskopy. Do nej-
menšího detailu prozkoumá-
te například křídlo mouchy 
nebo ústní ústrojí motýla. Na 
závěr si složíte puzzle kud-
lanky. Mimo jiné si zde užije-
te více než čtyři sta interaktiv-
ních exponátů, doprovodné 
programy v  podobě akčních 
science show a  badatelských 
aktivit i  novou tajemnou hru 
Ilumináti.

Lenka GECKOVÁ

Experiment se zdařil, studenti učili žáky vařit
Hodiny vaření se opět vráti-

ly do škol. V základní ško-
le Pražská ve Znojmě to ješ-
tě vylepšili tím, že si mezi své 
žáky sedmých a  osmých roč-
níků pozvali budoucí kucha-
ře, číšníky a hoteliéry, studen-
ty ze střední školy v Přímětické 
ve Znojmě. Z pohledu pedago-
gů je toto spojení velmi přízni-
vé. Žáci od žáků přijmou rady 
možná lépe než od dospělých, 
školáci pak také uvidí, co se dá 
na střední škole naučit.

„Připravili jsme si tři recepty. 
První byla kuřecí rolka plněná 
šunkou a hráškem s brambo-
rovou kaší. Do toho se pouště-
li hlavně kluci. A na holky ob-
vykle zbylo pečení muffinů ne-

bo výroba tiramisu,“ popisuje 
student Milan Volf.

Pokud jde o  zpracování ku-
řecího masa a  výrobu náplně 
do něj, do toho se kluci pustili 
s vervou a za chvíli už to vonělo 
po celé kuchyni. Děvčata pod 
vedením Natálky zvládla hra-
vě těsto na muffiny a hned po-
té vytvořila i  skvělý krém, kte-
rým pečené dortíčky vyzdobi-
la. „Zkusila si, jak se dělá pra-
vé italské tiramisu. Bylo vidět, 
že vejce některá rozbíjela po-
prvé v životě. Nakonec se to ale 
všem povedlo,“ potvrdil Milan, 
který popisoval děvčatům, jak 
tiramisu správně udělat.

Studenti z  Přímky odcháze-
li s příslibem, že příští rok při-

jdou zase a v hlavách sedmá-
ků a osmáků teď může poma-
lu klíčit nápad přihlásit se na 

učební obor kuchař-číšník ne-
bo hotelnictví-turismus.

Libor HANZAL

Jan Masaryk
– pravdivý příběh
PAVEL KOSATÍK
MICHAL KOLÁŘ

O Janu Masarykovi už vy-
šla spousta knih, a tak by 
se mohlo zdát, že k  jeho 
portrétu není co dodat, 
že pohled na život to-
hoto muže stojícího upro-
střed dění dvou osudo-
vých krizí, které v  roce 
1938 a o deset let později 
klíčově ovlivnily vývoj na-
šeho státu a národa, je vy-
čerpávající. Autoři „prav-
divého příběhu“, prv-
ního uceleného a  dosud 
zřejmě nejobjektivnějšího 
životopisu Jana Masa-
ryka, napsaného živým, 
čtivým stylem, přesvědčují 
o opaku.
Knihu, která vyšla u příle-
žitosti premiéry filmu Ma-
saryk, vydalo nakladatel-
ství Mladá fronta.

Znáte je?

Jídelny v Přerově servírovaly norské menu
Norské menu o čtyřech cho-

dech uvařilo devět jídelen 
školního stravování v  Přero-
vě. Zapojily se tak do projek-
tu Asociace školních jídelen 
České republiky a na 22. únor 
připravily pro děti Den norské 
kuchyně.

Během února byla ve škole 
do výuky prvouky, přírodově-
dy, zeměpisu, přírodopisu a ci-
zích jazyků zařazována témata 
týkající se Norska, přírody a ži-
vočichů žijících na jeho území, 

témata norských tradic, příbě-
hů trollů a  zdejšího životního 
stylu.

„V  jedné třídě se vlní prv-
ňáčci v rytmu moderního nor-
ského tance, v další z učeben 
debatují žáci starších roční-
ků o  ekologii a  lovu velryb. 
Z  chodby, vyzdobené obráz-
ky severské přírody a  zvířat, 
které malovaly děti, zní suita 
skladatele Edvarda Griega,“ 
tak nastínila atmosféru ve 
škole ředitelka Kamila Buria-

nová. Děti měly také k dispo-
zici speciální brožury s  hlav-
ními informacemi o  Norsku, 
jejichž součástí je i  slovníček 
základních norských pozdra-
vů a  frází a  mapa země. 
V  brožurách je také detailně 
popsané čtyřchodové menu, 
jež děti čekalo v  jídelnách. 
Žáci si tak budou moci i  do-
ma připravit jakýkoliv z pokr-
mů, který ve své školní jídel-
ně ochutnali.

Helena VAŇKOVÁ

J M k i ž
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Již antičtí Řekové pokládali nucené vyučování za bezúčelné
Výchova dětí v antickém Řecku nebyl žádný med. Pokud jste se narodili ve Spartě, tak jste od na-
rození byli zocelováni vojenskou poslušností, a to až do stáří, tedy pokud jste se stáří vůbec dožili. 
Sparťané nebyli zastánci genderových rozdílů a stejné vzdělání jako chlapcům se dostalo i dívkám. 
V Athénách zase lpěli na krásné vizáži a filozofickém duchu, ale pro dívky bylo vzdělávání tabu.

Pamatujete si školní trest 
formou přepisování jed-

né věty, která se týkala vaše-
ho prohřešku? Tak poděkuj-
me antickým vyučujícím, kte-
ří tento trest zavedli, ale té-
ma opisované věty se týkalo 
pilného studování. Školy by-
ly bez zvláštního vybavení. 
Pouze velká ozdobná židle 
pro učitele a  malé stoličky 
pro žáky, kteří vůbec nepo-
třebovali žádné školní brašny 
napěchované učením s  po-
můckami. Do školy si nosi-
li voskovou tabulku s  rydly 
a třtinovými pery a pravítko, 
které jim pomáhalo psát rov-
né řádky. K  hodnocení žá-
ků nebylo potřeba jako dnes 
známkování, ale učitelé pou-
žívali slovní pochvaly a hod-
nocení studijních výsledků. 
Učitelé mohli žáky odmě-
ňovat hračkami, ale i  tím, 
že umožnili exhibici znalostí 
na veřejnosti, obzvlášť před 
vlastní rodinou žáka. Učitelé 
byli motivováni platem, kte-
rý dostávali od rodičů svěře-
ných žáků. Pokud se u žáků 
nedostavily výsledky a  oče-
kávání dle smlouvy, usoudil 
otec žáka, že učitel svůj plat 
nedostane.

Spartánská výchova

Život ve Spartě byl přizpůso-
ben neustálé vojenské pohoto-
vosti, což se odrazilo i ve výcho-
vě a vzdělávání spartských dě-
tí. Výchova probíhala výhrad-
ně ve státních školách a  byla 
přípravou na vojenské povolá-
ní. Mezi školní disciplíny patřila 
tělesná cvičení – běh, zápase-
ní, hod diskem, ovládání stra-
chu, zimy, hladu, bolesti a od-
danost státu. Dívky se věnova-
ly stejnému tělesnému cvičení 
jako chlapci. Jejich povinností 
bylo rodit zdravé děti, budou-
cí vojáky, a  jakmile muži ode-
šli do války, byla ženám svěře-
na také ochrana města.

Athénská výchova
V  Athénách byl naopak 

dobře vyvinutý obchod s řeme-
slnou výrobou a zemědělstvím, 
nehrozily vojenské nepokoje, 
a  proto byla výchova svobod-
ná bez vojenského rázu. Ško-
ly byly soukromé a  vzdělává-
ní plně podporovalo harmoni-
zaci fyzické krásy (kalos) a es-
tetiky s  vyspělostí rozumovou 
a  mravní (agathos), tzv. ide-
ál kalokagathie. Vzdělávali se 
pouze chlapci, i přes vyspělost 

athénské společnosti měly dív-
ky vzdělávání ve všech smě-
rech omezeno. Dostalo se jim 
pouze základů hudby a klasic-
kého trivia.

Zvláštnosti
► Řecké číslice se označova-

ly písmeny řecké alfabety, 
ale počítání přes desítku by-
lo obtížné, neboť Řekové 
neznali nulu. Pomocníkem 
při složitějších matematic-
kých úkonech bylo obdél-
níkové počítadlo zhotove-
né ze dřeva s  vodorovnými 
zářezy, kam se vkládaly ma-
lé kameny. Počítadlo umož-
ňovalo počítat s  desítkami, 
stovkami, tisícovkami a  i se 
zlomky.

► Hračky byly stejné jako 
dnešní, chrastítka, vojáč-
ci, panenky apod., vyrábě-
ly se ze dřeva, kostí a pro 
zámožné rodiny z drahých 
kovů nebo jantaru. Děti si 
své hračky ukládaly do ko-
šíků nebo skříněk. Jakmi-
le dítě dosáhlo hranici do-
spělosti, obětovalo svůj 
košík s  hračkami bohům. 
Pokud se děti dospělos-
ti nedožily, byly hračky 
rodiči vloženy do hrobu 
dítěte.

► V  Athénách chůvy zavino-
valy batolata do plenek, ale 
ve Spartě ne. Spartské chů-
vy dohlížely, aby se jejich 
svěřenci spokojili s  malým 
množstvím jídla a nebyli vy-
bíraví, učily je nebát se tmy 
a samoty.

► O spartských dětech roz-
hodoval stát. Pokud bylo 
novorozeně shledáno sla-
bé a nemocné a nedokáza-
lo by snést spartskou výcho-
vu, bylo ponecháno svému 
osudu v Taygetském pohoří, 
kde je čekala jistá smrt.
Výchova a  vyučování mlá-

deže ve starověkém Řecku 
byly nejednotné, avšak veli-
ce pokrokové. Poprvé v  ději-
nách lidstva se setkáváme se 
snahou o  rozvoj lidské indivi-
duality. Školní vzdělání bylo 
přístupné pouze pro vyvole-
né, tedy svobodné a majetné 
občany, a  základ vzdělanos-
ti spočíval ve svobodné volbě 
a  nezávislosti. Díky nábožen-
ské nezávislosti, absenci stře-
dověkých dogmat a  askeze 
je dalším rysem řecké výcho-
vy užívání každého pozemské-
ho dne.

Veronika ŠEFL

Zdroj: VACÍNOVÁ, T. Dějiny vzdě-
lávání od Antiky po Komenského.

Vosková psací tabulka tzv. diptych skládající se ze dvou destiček. 
Žáci si při psaní pokládali destičky na kolena.

Zdroj: http://tabularomana.blog.cz

Učitel a žák. Zdroj: www.mlahanas.de

Spartská výchova
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Nevíte, kam na výlet? Přece do Loštic.
Olomoucké tvarůžky – pů-

vodně domácí selský sýr vyrá-
běný na Hané s  historií delší 
než 500 let. Vždy byly ceněny 
pro svoji nezaměnitelnou chuť 
a charakteristickou vůni. Dnes 
jsou vyhledávány pro vysoký 
obsah proteinů a  minimum 
tuku. Naši předkové tedy stvo-
řili prvotřídní sýr i pro moderní 
gastronomii 21. století.

Společnost A. W., která jako 
jediná v  současné době Olo-
moucké tvarůžky v  Lošticích 
vyrábí, vybudovala a  v  roce 
2014 slavnostně otevřela mu-

zeum, které v  moderně poja-
tých expozicích ukazuje průřez 
historií Olomoucký ch tvarůžků 
od nejstarších pramenů až do 
současnosti. Všechny exponáty 

mají popisky v českém jazyce, 
v každé místnosti je možno na-
číst pomocí QR kódů základní 
informace o konkrétní expozici 
také v  němčině a  angličtině. 
Pro cizojazyčné návštěvníky 
jsou k  dispozici tištěné texty 
v angličtině a němčině.

Vstup do muzea začíná prv-
ními zmínkami o  výrobě Olo-
mouckých tvarůžků i s prvními 
fotografiemi, dál pak expo-
zice volně sleduje linii výroby 
od zpracování tvarohu, for-
mování a koupání tvarůžků až 
po jejich balení včetně funkční 

stloukačky na bedničky. Věrně 
ukazuje dobu, kdy se výroba 
ruční měnila na strojní. Na 
osudu jednotlivých osobností 
demonstruje počátky výroby 

Olomouckých tvarůžků přes 
dobu před první světovou vál-
kou, kdy se členové rodu Wes-
selsů stali největšími výrobci 
Olomouckých tvarůžků.

Součástí je i  retro „Sokol-
ské kino Loštice“, kde se pro-
mítají filmy o  výrobě a  histo-
rii Olomouckých tvarůžků. Své 
místo zde mají i  originály for-
movacího a  koupacího stroje 
z  20. století. Na časové ose 
je rekapitulace historie výroby 
Olomouckých tvarůžků v Lošti-
cích, která končí dobou socia-
lizace a současnou výrobou. Té 
je pak věnována samostatná 
místnost, ze které se dostanete 
do galerie fotografií ukazující 
proměny závodu od restituce 

v roce 1990 až po současnost.
Pro návštěvníky, kteří bu-

dou mít zájem o rozšířený vý-
klad nad rámec audiovizuál-
ních programů, jsou v  muzeu 
k dispozici tři informační místa 
vybavená stolním počítačem 
s  programem Panorama, kde 
je možno vyhledat podrobné 
informace. Muzeum je bezba-
riérové, forma individuálních 
prohlídek dá každému mož-
nost výběru prohlídky podle 
jeho zájmu a  časových mož-
ností. Na objednání je zde 
možnost prohlídky s výkladem 
průvodce. Doba prohlídky trvá 
cca hodinu.

Více informací naleznete na 
www.tvaruzky.cz.
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TRASA I (doba plavby 25 min.):
ZÁMEK – MINARET 

nebo MINARET – ZÁMEK
1. st. ZŠ – 50 Kč/os.,
2. st. ZŠ – 60 Kč/os.,
SŠ a SOU – 70 Kč/os.

TRASA II (doba plavby 45 min.):
MINARET – JANOHRAD 

nebo JANOHRAD – MINARET
1. st. ZŠ – 70 Kč/os.,
2. st. ZŠ – 80 Kč/os.,
SŠ a SOU – 90 Kč/os.

TRASA I + II (doba plavby 60 min.):
ZÁMEK – JANOHRAD

nebo JANOHRAD – ZÁMEK
1. st. ZŠ – 110 Kč/os., 
2. st. ZŠ – 120 Kč/os.,

SŠ a SOU – 130 Kč/os.

!!! Pedagogický doprovod zdarma !!! Tel.: 603 516 358, www.plavby-lednice.cz

CHYSTÁTE ŠKOLNÍ VÝLETY DO LEDNICE NA MORAVĚ?
Pak využijte naší nabídky:
PLAVBY K MINARETU nebo JANO-
HRADU a naloďte se s námi k plavbě 
po staré Dyji zámeckým parkem a luž-
ním lesem, doprovázené poutavým 
výkladem lodníků o historii a přírodě 
této části lednicko-valtického areálu. 
Plavbu můžete kombinovat s pěší pro-
cházkou – např. od zámku k Minaretu 
lodí (25 min.), po prohlídce Minaretu 
zpět parkem pěšky (1,5 km), nebo 
naopak. Plavbu k Janohradu doporu-
čujeme spíše pro žáky od 2. st. ZŠ, 
odtud můžete pokračovat pěšky do 
Břeclavi, nebo Ladné.

Zámek Lednice a plavba po ramenech Dyje

Při  plánování školních vý-
letů rozhodně neopomeňte 
lednický areál. Kromě pro-
hlídky zámku je pro školní ko-
lektivy připravena i  kouzelná 
plavba parkem lednického 
zámku, po  ramenech řeky 
Dyje, provázená výkladem 
o historii a zajímavostech bý-
valého lichtenštejnského pan-

ství. Plavbu si můžete vychut-
nat na dvou trasách: od  led-
nického zámku k  Minaretu 
a odtud dále k Janovu Hradu 
(Janohradu).

Zámek Lednice budoval 
od  poloviny 13. století jeden 
z  nejmocnějších evropských 
šlechtických rodů, Liechten-
steinové, jako svoje reprezen-
tační sídlo. V  19. století byl 
zámek upraven v  novogotic-
kém stylu včetně reprezentač-
ních interiérů s proslulým toči-
tým schodištěm a bohatě vy-
řezávanými stropy. V  dalších 
patrech zámku se dochovaly 
soukromé knížecí apartmány 
a dětské pokoje princů a prin-
cezen, zařízené autenticky 
v duchu konce 19. století.

K  zámku přiléhá unikátní 
stavba palmového skleníku, 
který zvláště v zimě nabízí pro-

cházku mezi tropickými a sub-
tropickými rostlinami. Zámek 
vévodí největšímu evropskému 
zámeckému parku, který lze 
zhlédnout v  celé kráse z  vr-
cholu 60metrového minaretu. 
Romantický zážitek nabízí ná-
vštěva umělé zříceniny Janova 

hradu nebo terasy Apollo-
nova chrámu. Díky propojení 
architektonických památek 
a  uměle vytvářené krajiny byl 
celý areál zapsán do seznamu 
světového dědictví UNESCO.
Více na www.zamek-lednice.com
a www.plavby-lednice.cz.


