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Zaseješ-li vědomosti do mladého člověka, je to, jako kdybys je vryl do kamene.

Zlatým Ámosem se stal Lukáš Lis, který učí v Soběslavi
„Tato soutěž mi hlavně dala potvrzení, že to, co dě-
lám, snad dává nějaký smysl, a  že děti moje práce 
baví, stejně jako mě baví práce s nimi,“ řekl Lukáš Lis, 
který minulý týden vyhrál anketu o nejoblíbenějšího 
učitele České republiky a stal se Zlatým Ámosem 2017. 
Prestižní klub Zlatých Ámosů má tak již 24 členů.

Z  pražského finále si  Lukáš 
Lis neodvezl jen korun-

ku Zlatého Ámose, ale získal 
i  Ámose sympaťáka a  navíc se 
stal Ámosem češtinářem. Jeho 
osmáky tak čeká spousta zá-
žitků nejen v  Legolandu, kam 
s ním pojedou, ale třeba i z kro-
kodýlí farmy. Největší dárek ale, 
jak sám říká, dostal on. To když 
se jeho žáci rozhodli jej do sou-
těže přihlásit.

Originální volná disciplína při-
nesla jeho kolegovi Michalu 
 Zajíčkovi ze Stěbořic titul Dět-
ský Ámos. Další finalistka, Ale-
na Šedivá z táborského gymná-

zia Pierra de Cubertina, získa-
la titul Ámos fyzikář a pro svo-
ji školu vyhrála tzv. oran-
žovou učebnu zla-
tého partnera an-
kety v  hodnotě 
dvě stě tisíc ko-
run. Z  Brna si 
do Prahy přijela 
pro Ámose ma-
tikáře Věra Pejčo-
chová a  Ámosem 
chemikářem se stal 
Vladimír Šmahaj z  pražského 
Gymnázia Jana Keplera.

Finále ankety sledovala kro-
mě plného sálu dětí i  minist-

ryně školství Kateřina Valacho-
vá. „Dnes už slavná a  mediál-
ně známá anketa Zlatý Ámos je 
každoročně očekávanou udá-
lostí,“ uvedla.

„Moc jsem se sem těšila. Už 
loni jsem tu zažila skvělou atmo-
sféru a  jsem ráda, že letos to-
mu nebylo jinak.“ Jak zdůrazni-

la, tato anketa je pro ni 
důkazem krásného 

vztahu pedago-
gů, žáků a  ro-
dičů, důkazem 
vzájemného re-
spektu a úcty.

Na otázku, jak 
se po finále cítí ře-

ditel ankety a škol-
ský ombudsman, Slá-

vek Hrzal odpověděl: „Mám ra-
dost. Letošní, v pořadí 24. ročník 
ankety Zlatý Ámos, byl rekord-
ní. Za  prvé v  počtu nominova-

ných pedagogů, za druhé v kva-
litě. Ta předčila moje očekávání. 
Je obdivuhodné, jak se žáci při-
pravovali na obhajoby svých ob-
líbených učitelů a jak přesvědčivě 
před porotou dokazovali, že prá-
vě jejich učitel je ten nejlepší.“

K  tomu se připojil dlouhole-
tý předseda ámosovské poro-
ty, známý psychiatr a  spisova-
tel Jan Cimický: „Děsí mě před-
stava, že současné děti si více 
než blbnutí na  čerstvém vzdu-
chu užívají dobrodružství u po-
čítače a často jsou jejich kama-
rádi  jen virtuální a  možná ani 
nejsou ti, za  které se vydávají. 
A právě proto si myslím, že role 
kantora je nezaměnitelná. Mys-
lím, že dnes to mají učitelé hor-
ší, protože ve společnosti se vy-
trácí elementární úcta k hodno-
tám a oslavují se spíše všelijaká 
pozlátka.“ Karla TONDLOVÁ
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Žáci a filharmonici
Žáci základních uměleckých 
škol ze Zlínského kraje 
vytvořili díky projektu Malí 
velcí filharmonici orchestr 
s filharmoniky zlínské 
Filharmonie Bohuslava 
Martinů. Poprvé se na 
zkoušce sešli v Kroměříži, 
veřejnosti se představí na 
květnových koncertech. čtk

Hroby a rytina
Unikátní rytinu mužské po-
stavy na břidlicové destičce 
z poloviny 10. století obje-
vili olomoučtí archeologové 
při druhé etapě záchran-
ného výzkumu v prostoru 
nádvoří děkanátu filozo-
fické fakulty v Křížkovské-
ho ulici v Olomouci. Rytina 
postavy nesoucí kříž byla 
objevena v jámě skalní puk-
liny. Odborníci z NPÚ od-
kryli také dalších 39 hrobů, 
a to v místech, kde se dříve 
nacházel klášter u svatého 
 Jakuba. čtk

Lesní školky
Do školského rejstříku by 
zřejmě letos mohlo vstoupit 
45 lesních školek s kapaci-
tou zhruba 900 dětí. V sou-

časné době do něj byly 
zapsány čtyři, dalších 41 če-
ká na rozhodnutí o žádos-
ti o zapsání. Lesních školek 
je nyní v České republice 
asi 140. čtk

Finanční gramotnost
Česká republika se letos 
poprvé zapojuje do 
mezinárodní iniciativy 
Global Money Week, 
která podporuje finanční 
gramotnost mladých lidí. 
V tomto týdnu se v jejím 
rámci koná ve školách 
a zájmových organizacích 
série přednášek 
a workshopů s názvem 
Uč se, šetři, vydělávej, 
které dětem nabízí setkání 
s odborníky v oblasti 
financí.                 čtk

Zápisník
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„Už je to tak, Vonásku, když chceš lepší tarif, odjeď do Polska, když chceš hezčí známky, běž 
na poštu!“
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Sympozium o hudbě za železnou oponou
Olomoučtí muzikologo-

vé uspořádali sympozium 
o populární hudbě v komunis-
tické a postkomunistické Evro-
pě. Svým rozsahem i  tematic-
kým zaměřením neměla akce 
podle organizátorů za posled-
ních 20 let domácí hudební vě-
dy obdoby. O populární hudbě 
za železnou oponou diskutova-

lo více než 50 českých i zahra-
ničních badatelů. Sympozium 
se uskutečnilo v  Uměleckém 
centru Univerzity Palackého.

V Olomouci diskutovali řeč-
níci mnoha evropských i  mi-
moevropských zemí včet-
ně USA. Ve svých příspěvcích 
se věnovali jazzu, rocku, po-
pu i  lidové hudbě. Zkouma-

li všechny hudební, estetic-
ké, politické, ideologické, so-
ciální, organizační a  jiné sou-
vislosti. Konference navázala 
na muzikologické aktivity po-
čátku 90. let minulého stole-
tí. Právě ty v roce 1992 vyústily 
v Praze v mezinárodní sympo-
zium o  středoevropské popu-
lární hudbě. čtk

Sportovně-kulturní centrum v Plzni
Plzeň začala upravovat čty-

ři budovy bývalé školy 
v  Krašovské ulici, kde vznik-
ne zhruba za 36 milionů ko-
run sportovně-kulturní a spo-
lečenské centrum pro dě-
ti, mládež, dospělé i  seniory. 
„Ideálně propojuje sport, ta-
nec a hudbu, aby mohl spor-
tovat každý,“ řekla minist-
ryně školství  Kateřina Vala-
chová při své návštěvě Plzně. 
Centrum by podle ní mohlo 

získat jednotky milionů korun 
na úpravy tělocvičny a šaten. 
Výzvu aktivity vypíše do červ-
na. „Nejde jen o to, podporo-
vat výkonnostní oddíly, ale ta-
ké aktivity, které zvyšují kvali-
tu života, tedy zájmové a vol-
nočasové. Naším cílem je do-
stat děti od počítačů a  záro-
veň ulehčit rodičům,“ uvedla 
K. Valachová.

Ministryně navštívila ta-
ké centrum DRONET a  Cen-

trum robotiky a  popularizač-
ní Techmania Science Cen-
ter, zaměřené na vzdělává-
ní a  propagaci vědy a  tech-
niky. Podle K. Valachové pro 
Techmanii ministerstvo při-
pravuje ze svého speciálního 
fondu podporu na provoz 
100 milionů korun. „Chce-
me, aby tam měly školy pří-
stup za co možná nejmenší 
režijní náklady,“ uvedla.

čtk

Drony vybojovaly sadu medailí
Tým z elektrotechnické fakul-

ty Českého vysokého uče-
ní technického v  Praze získal 
na mezinárodní soutěži dronů 
v Abú Zabí kompletní sadu me-
dailí. Zvítězil ve sběru předmě-
tů pomocí skupiny autonom-
ních helikoptér. V kategorii au-
tonomního přistání na vozidle 

skončilo družstvo ČVUT druhé 
a  v  soutěži Grand Challenge 
vybojovalo spolu s  univerzitou 
v Padově bronzovou medaili.

Robotická soutěž Mohamed 
Bin Zayed International Robo-
tics Challenge se tentokrát ko-
nala na závodním okruhu For-
mule 1 v Abú Zabí.

Do soutěže, která měla čtyři 
kategorie, se přihlásilo 143 tý-
mů z  35  států. Do finále po-
stoupilo pětadvacet družstev. 
V  soutěži zaměřené na sběr 
předmětů pomocí skupiny 
dronů nenašlo družstvo Čes-
kého vysokého učení technic-
kého v Praze konkurenta. čtk
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Podle předběžných 

výpočtů se zdá, že 

nové fi nancování 

zajistí školám dostatek 

prostředků na mzdy 

pedagogů i správních 

zaměstnanců.
Radko SÁBLÍK

Revize rámcových vzdělávacích programů, spoje-
ní výučního listu s možností maturity či mistrovská 
zkouška, to jsou novinky, které se chystají ve vzdě-
lávání ve středním odborném školství. Na jeho pod-
poru vznikl i rozvojový program s roční podporou 
200 milionů korun.

Pro absolventy středních od-
borných škol se tak otevřou 

tři možnosti vzdělání, z nichž si 
každý student bude moci vybrat 
tu, která bude nejlépe vyhovo-
vat jeho představám a  schop-
nostem. Jsou to výuční list, mis-
trovská zkouška nebo maturita.

Mistrovská zkouška

Mistrovská zkouška umož-
ní kvalitnímu řemeslníkovi, ab-
solventovi oboru vzdělání s vý-
učním listem potvrdit vysokou 
úroveň dovedností, a zvýšit tak 
jeho prestiž. Zavedení mistrov-
ské zkoušky řeší projekt, který 
má za cíl navrhnout a rozpra-
covat všechny prvky potřebné 
k  jejímu plošnému rozšíření. 
Předmětem zavedení modelu 
mistrovské zkoušky je i  řešení 
vazby na živnostenský zákon, 
kdy by mistrovská zkouška by-
la vstupenkou k získání živnos-
tenského oprávnění.

Současný model republi-

kových normativů, které si 
jednotlivé kraje přerozdělu-
jí podle svých vlastních nor-
mativů a  posílají školám pe-
níze takzvaně na žáka, má řa-
du negativ. Patří mezi 
ně rozdíl ve finan-
cování stejných 
oborů v různých 
krajích či snaha 
některých ředi-
telů škol získat 
co nejvíce žá-
ků na úkor kvalit-
ních výstupů. Právě 
nový systém financová-
ní založený na principu finan-
cování reálného objemu výuky 
pomocí stanovení maximální-
ho rozsahu vzdělávání nebo 
maximálního rozsahu přímé 
pedagogické činnosti by měl 
tato negativa odstranit.

Reforma financování

„Nové financování škol pod-
poruji, a  to přesto, že ve své 

škole mám průměr ve třídě 
31 studentů, neboť do 20 tříd 
chodí 620  studentů. Podle 
předběžných výpočtů se zdá, 
že nové financování zajis-
tí školám dostatek prostřed-
ků na mzdy pedagogů i správ-
ních zaměstnanců. Tím záro-
veň odpadne tlak na co nej-
vyšší počet studentů ve tří-
dách, což následně kompliku-
je výuku předmětů, na které 

dochází třeba i 34 stu-
dentů,“ říká ředi-

tel smíchovské 
střední průmys-
lové školy Rad-
ko Sáblík.

„Jako ředi-
tel školy jedno-

značně podporu-
ji pokračující proces 

vedoucí ke změně finan-
cování regionálního školství. 
Zároveň vítám snahu paní mi-
nistryně dokončit proces, kte-
rý vede k nahrazení financová-
ní na žáka. Tento systém je již 
přežitý. Odborná veřejnost by-
la za léta svědkem řady poku-
sů, dobrých i  špatných, a by-
la by škoda nepodporovat ná-
vrh, který vypadá životaschop-
ně a má podporu odborné ve-

řejnosti,“ říká Jiří Nekuda, ře-
ditel Hotelové školy, obchod-
ní akademie a střední průmys-
lové školy Teplice.

Dostatek financí

„Naprosto souhlasím já 
i členové Sdružení učňovských 
zařízení s  připraveným systé-
mem financování pedagogů 
i s dosavadními kroky v přípra-
vě systému financování nepe-
dagogů. Reforma financová-
ní se zatím jeví jako první krok 
k  nápravě všech nedostat-
ků, které ve školství zanecha-
lo minulých zhruba dvacet pět 
let, kdy se nic neřešilo, pou-
ze politici měli plná ústa krás-
ných, ale prázdných slov. Bu-
de-li systém reformy financo-
vání podpořen dostatečným 
množstvím finančních pro-
středků, mohl by být prvním 
velkým krokem ke zkvalitnění 
školství a  vzdělávání v  České 
republice v komplexním poje-
tí,“ říká ředitelka Střední ško-
ly umělecké a  řemeslné No-
vý Zlíchov v Praze 5 a zároveň 
místopředsedkyně Sdružení 
učňovských zařízení ČR Jana 
Porvichová.

Táňa PIKARTOVÁ
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Střední odborné vzdělávání čekají významné změny
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Příliš mnoho změn přináší mateřským školám problémy
Celostátní odbornou konferenci k  aktuálním pro-
blémům předškolního vzdělávání uspořádala pro-
fesní sekce ČMOS pracovníků školství, která sdru-
žuje a hájí zájmy učitelek a učitelů mateřských škol.

Sekce předškolního vzdě-
lávání patří v  odborovém 

svazu mezi  ty nejaktivnější. 
Operativně reaguje na  vzni-
kající problémy, prostřednic-
tvím poradního sboru MŠMT 
hledá cesty k  jejich řešení, je 
v úzkém kontaktu s učitelkami 
a ředitelkami mateřských škol. 
Právě proto vznikla myšlenka 
uspořádat odbornou konfe-
renci, jejímž cílem bylo jednak 
zvýšit informovanost členek 
profesní sekce, jednak zpro-
středkovat diskuzi k tématům, 
která v  současné době v  ma-
teřských školách rezonují.

S  aktuálními změnami 
v  předškolním vzdělávání se-
známila účastníky konference 
Jaroslava Vatalová z  minister-
stva školství. Věnovala se ze-
jména problematice povinné-
ho posledního roku předškol-
ního vzdělávání. V první polo-
vině května se uskuteční zá-
pis do  mateřských škol podle 
nových pravidel, která obsa-
huje novela školského záko-
na a  vyhláška o  předškolním 
vzdělávání.

Podle jejích slov by se povin-
né předškolní vzdělávání mě-
lo uskutečňovat přednostně 

v mateřské škole, i když zákon 
umožňuje rodičům zvolit i  ji-
nou cestu, včetně individuál-
ního vzdělávání. I  to však má 
jasně stanovená pravidla, kte-
rá rodiče budou muset ve spo-
lupráci s mateřskou školou do-
držovat. Věnovala se i  otázce 
spádovosti mateřských 
škol, omlouvání ne-
přítomnosti dětí, 
společného vzdě-
lávání v  mateř-
ských školách, 
změny financo-
vání regionálního 
školství apod.

Irena Berkovcová, ředi-
telka jihomoravského inspek-
torátu ČŠI, poukázala ve svém 
vystoup ení na  přednosti, ale 
i  na  slabé stránky práce ma-

teřských škol 
z  pohledu škol-
ní inspekce.

Diskuzi vzbu-
dila skutečnost, 
že v rámci povin-
ného předškol-
ního vzdělávání 
v mateřské škole 
nemusí být přija-
té dítě očkova-
né, i když všech-
ny děti mlad-
ší pěti let očko-
vání pro  pobyt 
ve  školce mít 
musí. Republi-
kový výbor sek-
ce chce o  této 
otázce vyvolat 

jednání s  cílem sjednotit pod-
mínky pro předškolní vzdělává-
ní pro všechny děti.

Učitelky mateřských škol 
upozorňovaly i na další problé-
my, například na příliš dlouhé 
termíny k vyjádření pedagogic-
kých poraden a center v souvis-

losti s  inkluzivním vzdě-
láváním nebo na na-

růstající problém 
s  nedostatkem 
učitelek mateř-
ských škol, které, 
ač kvalifikované, 

jdou raději k  po-
kladně v supermarke-

tu, kde si vydělají víc.
Velkou nespokojenost vyvo-

lává přijímání dvouletých dě-
tí do mateřských škol. Na jed-
né straně přináší školkám dí-
ky normativnímu financování 
podle počtu dětí více peněz, 
na druhou stranu pro tak ma-
lé děti nejsou zatím vytvoře-
ny nezbytné provozní, perso-
nální, psychohygienické ani fi-
nanční podmínky.

Ukazuje se, že inkluze, 
dvouleté děti, povinné před-
školní vzdělávání a další změ-
ny přišly příliš najednou, ma-
teřské školy na ně nebyly do-
statečně připravené a nyní to 
přináší řadu problémů. K  je-
jich řešení chce přispět i  od-
borový svaz pracovníků škol-
ství, a  to ve prospěch samot-
ných dětí i  zaměstnanců ma-
teřských škol.

Karla TONDLOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Modrá barva rozzáří školy aneb Provětráme trička
„Modrá bude v  příš-

tích dnech velmi 
módní,“ s úsměvem předvedl 
své znalosti módy předseda 
Českomoravského odboro-
vého svazu pracovníků škol-
ství František Dobšík a  hned 
účastníkům konference k pro-
blematice předškolního vzdě-
lávání vysvětlil, že kampaň 
Konec levných učitelů, jejímž 

symbolem jsou právě mod-
rá trička se stejným nápisem, 
rozhodně nekončí, ale naopak 
nabírá na síle.

Cílem je ukázat politikům 
i rodičovské veřejnosti, že je 
nezbytné, aby stát na vzdě-
lávání vynakládal mnohem 
více finančních prostředků 
než doposud. Jestliže chce-
me, aby se platy učitelů do-

staly na  130 procent prů-
měrné mzdy v  zemi, mu-
sí objem prostředků pro re-
gionální školství růst rychleji 
než v jiných odvětvích.

„Důležité je, aby se záměr 
zvyšovat platy učitelů a ostat-
ních zaměstnanců škol do-
stal do  dlouhodobých výhle-
dů státního rozpočtu,“ uvedl 
František Dobšík.

„K  tomu budeme potře-
bovat vaši pomoc, abychom 
naše vyjednávání doved-
li k  úspěšnému konci. Pro-
to je potřeba věnovat vel-
kou pozornost získávání no-
vých členů odborového sva-
zu, přesvědčovat naše kole-
gy, že jako silná organizace 
máme mnohem větší šanci 
uspět.“ kat
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Řada nadšených a vzdělaných pedagogů chce učit alternativně
Pojem alternativní se stal jedním ze zaklínadel sou-
časnosti. Jenže tyto „jiné“ postupy nejsou automa-
tickou zárukou kvality a úspěchu: mimo jiné i proto, 
že nejsou vhodné pro každého. A pokud zůstane-
me u vzdělávání, musí být jejich použití promyšlené 
a cílené a pedagogové na něj musí být připraveni.

Svět na nás klade nároky, 
o kterých jsme před několi-

ka desítkami let neměli ani po-
tuchy. Jak se v takovém světě 
vyznat? Jak nabyté zkušenos-
ti správně využít v běžném ži-
votě i  v budoucí profesi? Od-
povědi na tyto otázky by mě-
li mladí získat nejen doma, ale 
také ve školách.

Změna přístupu

Právě k  tomu jsou vhod-
né alternativní výukové meto-
dy, o kterých se hodně mluví, 
ale daleko méně se jimi vyuču-
je. Alternativní metody se to-
tiž nehodí pro každého: mno-
ho dětí a  jejich rodičů dává 
stále přednost tradičnímu mo-
delu výuky, tedy výuce frontál-
ní. Během tradiční výuky, tak 
jak ji znalo celé 20. století, je 
kladen důraz na dílčí znalos-
ti, které jsou předávány jako 
hotové informace a fakta. Kli-
ma v takové třídě je směrová-
no k soupeření a konkurence-
schopnosti, žáci jsou hodno-
ceni převážně podle výsledků 
psaných testů a tradičních fo-
rem zkoušení.

Přibývá ovšem dětí, které 
nejsou schopny nebo ochot-
ny v  podobném prostředí pra-
covat, stejně jako učitelů, kte-
ří chtějí své svěřence vést ve 
výuce novými cestami. Ve ško-
lách, kde to podmínky jen tro-
chu dovolují, tak stoupá využití 
alternativních výukových metod 
a vznikají i specializované třídy.

Učitel v roli průvodce

Alternativních vzdělávacích 
metod je několik typů, napří-
klad podpora přirozené tou-
hy dětí po poznání, kde se uči-
tel mění v  jakéhosi průvodce 
vzdělávacím procesem. Mož-
né je propojování předmětů 
do tematických bloků nebo 
pěstování spoluúčasti dětí na 

rozhodování. „Současná do-
ba se dynamicky proměňuje, 
mění se požadavky trhu práce 
i představy o tom, co znamená 
vzdělaný člověk. Ško-
la by proto měla 
jak rozvíjet osob-
nost studenta, 
tak mu umož-
nit získat ur-
čité poznatky. 
Ty by měl získá-
vat prostřednic-
tvím metod odpoví-
dajících soudobému po-
znání v  pedagogice, psycho-
logii a  didaktice,“ říká  Lukáš 
 Šlehofr, učitel dějepisu Gym-
názia Na Zatlance v Praze.

Šance pro zvídavé

Právě tato střední škola ote-
vřela pro nadcházející škol-

ní rok 2017/18 jeden ze svých 
prvních ročníků jako alter-
nativní a  L. Šlehofr je garan-
tem celého projektu. „K to-
muto kroku nás vedlo mimo 
jiné to, že máme řadu nad-
šených a  vzdělaných učitelů, 

kteří chtějí učit v  rámci toho-
to nového projektu,“ vysvětlu-
je L. Šlehofr.

Výuka v  alternativní třídě 
nabízí vhodné řešení pro zví-
davé, aktivní a  motivované 
studenty, pro které je uče-
ní radost. Ti nehledají školu, 
která staví především na vý-
konu, ale očekávají smyslupl-
nou činnost, která je připra-

ví na život a naučí spo-
lupracovat s  ostat-

ními. Právě to je 
důležité si uvě-
domit, když se 
dítě nebo je-
ho rodiče roz-
hodují pro al-

ternativní vzdělá-
ní. Někdy stačí, když 

je dítě málo motivova-
né nebo pro něj studium ne-
představuje nejdůležitější věc 
v  životě, případně potřebu-
je k dosažení dobrých výkonů 
„mít nad sebou bič“. Alterna-
tivní přístup pro ně pak bude 
představovat spíše zátěž než 
přínos.

Respekt vůči individualitě

A jakou konkrétní podo-
bu má alternativní model na 
Gymnáziu Na Zatlance? Výuka 
bude probíhat v  tematických 
blocích: „Kultura a  společ-

nost“ propojuje dějepis, li-
teraturu, základy společen-
ských věd a  sociální geogra-
fii, „přírodní vědy“ spojují fy-
ziku, chemii, biologii a fyzikál-
ní geografii. Posledním základ-
ním blokem je „tvorba“ pro-
pojující hudební, výtvarnou 
a dramatickou výchovu.

Projekty a expedice

Bloky jsou doplněny češ-
tinou, dvěma cizími jazyky 
a  matematikou. Ve školním 
vzdělávacím programu nechy-
bí pochopitelně tělesná výcho-
va a nové předměty jako osob-
nostní a sociální výchova, dob-
rovolnictví, zájmové a  specia-
lizované semináře a dostateč-
ný prostor je věnovaný také 
poznávacím projektům a  ex-
pedicím. Učitelé budou vyu-
žívat především metody koo-
perativního učení, projekto-
vou výuku a metody z progra-
mu Čtením a psaním ke kritic-
kému myšlení. Automatický je 
respekt vůči individualitě kaž-
dého ze studentů a ti zase mo-

hou svou zralost projevit tak, 
že dobrovolně přijmou společ-
ně vymezené hranice a  ome-
zení, bez kterých nemůže fun-
govat ani ten sebedemokratič-
tější kolektiv.

Romana SLANINOVÁ

Respekt vůči individualitě
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Nárok na potvrzení o zdravotním stavu dítěte
Může ředitel školy ve správním řízení v rozhodová-
ní podle §  165 odst.  2 písm.  e) školského zákona 
požadovat po zákonném zástupci potvrzení o zdra-
votním stavu dítěte, když správní řád v § 45 tento 
dokument nevyžaduje?

K  tomuto dotazu zaujalo 
MŠMT následující stano-

visko. V § 165 odst. 2 písm. e) 
školského zákona se stano-
ví, že ředitel školy rozhodu-
je o  právech a  povinnostech 
v oblasti státní správy v těchto 
případech: „přijetí k základní-
mu vzdělávání podle § 46, pře-
stup žáka podle § 49 odst. 1, 
převedení žáka do ji-
ného vzdělávacího 
programu podle 
§  49 odst.  2 
a  zamítnutí žá-
dosti o  povole-
ní pokračová-
ní v  základním 
vzdělávání podle 
§ 55 odst. 2“.

Obecně lze uvést, že 
pokud bude v rámci správního 
řízení uvedeno tvrzení o zdra-
votním stavu dítěte či žáka, 
pak rovněž musí být označen 
důkaz na podporu tohoto tvr-
zení. V  těchto případech pak 
může ředitel školy jako správ-
ní orgán požadovat po zákon-
ném zástupci podklady pro 
vydání příslušného rozhodnu-
tí. Podle našeho názoru však 
nelze požadovat potvrzení 
o zdravotním stavu žáka, aniž 
by to v daném správním říze-

ní bylo podstatné pro vydání 
rozhodnutí.

V  řízeních podle §  165 
odst. 2 písm. e) školského zá-
kona není možné uplatňo-
vat jako kritérium zdravotní 
stav žáka, protože by tím ško-
la tohoto žáka diskriminovala 
a rozhodla by v rozporu s § 2 
odst. 1 písm. a) školského zá-

kona, který stanovu-
je, že vzdělávání je 

založeno na zá-
sadách „rovné-
ho přístupu kaž-
dého státního 
občana České 

republiky nebo 
jiného členského 

státu Evropské unie 
ke vzdělávání bez jakéko-

liv diskriminace z  důvodu ra-
sy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, 
víry a  náboženství, národnos-
ti, etnického nebo sociálního 
původu, majetku, rodu a zdra-
votního stavu nebo jiného po-
stavení občana…“.

Povinnost informovat ško-
lu o zdravotním stavu žáka by 
měla být podrobněji zakotve-
na ve školním řádu, který jako 
vnitřní předpis školy upravu-
je podrobnosti k  výkonu práv 
a povinností žáků (zákonných 

zástupců), jakož i  podmínky 
zajištění bezpečnosti a ochra-
ny jejich zdraví (ustanovení 
§ 30 odst. 1 písm. a) a c) škol-
ského zákona). Oprávnění po-
žadovat informace o  zdra-
votním stavu žáka podlože-
né příslušným dokumentem 
se vztahuje pouze k  posky-
tování vzdělávání a  k  činnos-
tem s ním souvisejícím a úda-
je v nich uváděné musí spadat 
do množiny údajů dle ustano-
vení § 22 odst. 2 písm. a), c), 
odst. 3 písm. c), e) a ustanove-
ní § 28 odst. 1 písm. i), odst. 2 
písm. f), g) školského zákona. 
Povinnosti vyplývající ze škol-
ního řádu však lze uplatňo-
vat pouze na žáky či zákon-
né zástupce, nikoliv na žada-
tele o přijetí.

Přes uvedené skutečnosti 
ovšem platí, že každý žák má 
právo na vzdělání i  v  přípa-
dě, že jeho zákonný zástupce 
předmětnou informační po-
vinnost nesplní (tj. nepředloží 
posudek o zdravotní způsobi-
losti, jak by mu ukládal školní 
řád). Žák se primárně považuje 
za způsobilého k účasti na ce-
lém vzdělávacím obsahu, a  je 
naopak povinností zákonných 
zástupců informovat ško-
lu o případných obtížích, kte-
ré účast žáka na určité vzdě-
lávací aktivitě znemožňují. Jen 
na základě doporučení lékaře 
má žák také právo být z před-
mětu tělesné výchovy – či urči-

tých aktivit v  rám-
ci tělesné výcho-
vy – uvolněn (usta-
novení § 50 odst. 2 
školského zákona). 
Případné neplnění 
povinnosti ze stra-
ny zákonného zá-
stupce je proto tře-
ba řešit pomocí ji-
ných institutů, na-
příklad výzvou ře-
ditele školy dosta-
vit se k projednání 
této otázky ve ško-
le podle ustano-
vení §  22 odst.  3 
písm.  b) školského 
zákona.

Nesplnění této informač-
ní a  oznamovací povinnosti 
ze strany zákonného zástup-
ce ve smyslu ustanovení § 22 
odst. 3 písm. c) školského zá-
kona má totiž význam v přípa-
dě posuzování odpovědnos-
ti konkrétních zaměstnanců 
školy. Pokud by došlo k újmě 
na zdraví žáka v  průběhu 
vzdělávání z  důvodu zdravot-
ních obtíží, aniž by tyto byly 
škole ze strany zákonných zá-
stupců či ze strany žáka ozná-
meny, škola sice ponese odpo-
vědnost za újmu takto vznik-
lou žákovi, nelze však shledat 
zavinění právnické osoby za 
tento následek, a  tedy zásad-
ně ani odpovědnost pracovně-
právní (odpovědnost konkrét-
ního zaměstnance vůči práv-
nické osobě vykonávající čin-
nost základní školy), popřípa-
dě odpovědnost trestní.

Vít BERKA
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Stravné 
u příspěvkových 
organizací
Podle jakého ustano-
vení zákoníku práce 
se provádí krácení 
stravného u  zaměst-
nanců příspěvkových 
organizací?

Na tyto zaměstnance se 
vztahuje §  176 zákoníku 
práce o poskytování strav-
ného, kde se v odst. 3 sta-
noví: „Bylo-li zaměstnanci 
během pracovní cesty po-
skytnuto bezplatné jídlo, 
přísluší zaměstnanci strav-
né snížené za každé bez-
platné jídlo o  hodnotu 
a)  70  % stravného, trvá-
-li pracovní cesta 5 až 12 
hodin, b)  35  % stravné-
ho, trvá-li pracovní cesta 
déle než 12 hodin, nejdé-
le však 18 hodin, c) 25 % 
stravného, trvá-li pracovní 
cesta déle než 18 hodin.“ 
Zákoník práce tedy stano-
ví závazný postup pro sní-
žení stravného.

Vít BERKA

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Zápisu se nebojíme, školu už přece dobře známe
Blíží se zápis budoucích prvňáčků do základních 
škol. Jak je zbavit obav ze zápisu a jak je zároveň 
nasměrovat ke konkrétní škole, to je občas tvrdý 
oříšek. Recept na to našli ve Vejprtech, kde už léta 
funguje zajímavý projekt, který se týká právě pře-
chodu dětí z mateřských do základních škol.

Naše mateřská škola Po-
hádka je v  současné do-

bě jedinou mateřskou školou 
ve Vejprtech. V  roce 2010 se 
naše školka sloučila se Základ-
ní školou ve Vejprtech, ta síd-
lí v samostatné budově kousek 
od nás.

Společný projekt
V  mateřské škole připravu-

jeme děti na vstup do základ-
ní školy po celou dobu jejich 
docházky, hlavní část je však 
samozřejmě nasměrována do 
posledního roku před školou. 
Vždy jsme se zároveň snaži-
li o to, aby děti měly možnost 
poznat základní školu ješ-
tě dříve, než poprvé půjdou 
k  zápisu. A  tak vznikl společ-
ný projekt školy a školky, kte-
rý probíhá už desátým rokem.

Zpočátku jsme s  předškolá-
ky navštívili školu vždy jen jed-
no dopoledne pár dní před 
zápisem, aby zjistili, jak to ve 
škole chodí, nakoukli do tříd, 
podívali se na jednu vyučo-
vací hodinu. Poté se přida-
ly další návštěvy už v prosinci, 
navštěvovali jsme první třídy. 
Dnes tato intenzivní spoluprá-

ce obou škol probíhá téměř po 
celý školní rok a zapojili se do 
ní nejen vyučující, ale přede-
vším také žáci devátých tříd.

Seznámení s počítači
Začínáme na podzim, kdy 

jednou měsíčně chodíme 
s předškoláky do základní ško-
ly. Společně se svými kamará-
dy z devátých tříd si tam dě-
ti procvičují na počítačích nej-
různější znalosti potřebné 
k  zápisu. Deváťáci se na tato 
setkávání vždy moc těší. Mě-
li jsme zpočátku trochu oba-
vy, že je to nebude bavit, 
ale už od začátku je to chyt-
lo a nadšeně se na tyto hodi-
ny hlásí. Děti ze školky vše od 
starších žáků vezmou přece 
jen trochu jinak, deváťáci jsou 
jejich starší kamarádi. A  ti se 
zase cítí být důležití a hlavně 
potřební, snaží se proto tu-
to roli pomocníka brát velice 
zodpovědně.

Návštěva v první třídě
O přípravu na tuto hodinu 

u  počítačů se stará paní uči-
telka Jindrová, která v základ-
ní škole učí mimo jiné infor-

matiku a  vybírá pro předško-
láky vhodné akreditované pro-
gramy. Prochází je předem i se 
žáky z  deváté třídy, aby vše 
klapalo tak, jak má. Jedná se 
většinou o  logické úlohy, dě-
ti procvičují tvary, barvy, čísla, 
množství, velikosti, pojmy vět-
ší a menší. Společná setkávání 
u počítačů probíhají tři až čty-
ři měsíce. Nezřídka se také stá-
vá, že když jdeme s dětmi do 
školy, stavíme se o  přestáv-
ce také v první třídě, aby děti 
pozdravily své kamarády. Mají 
tak možnost podívat se po tří-
dě, vyslechnout si nejdůležitěj-
ší novinky.

Před zápisem děti provede 
po celé škole pan ředitel a od-
tajní jim další prostory – tělo-
cvičnu, jazykovou učebnu a ji-
né. Zároveň dětem řekne in-
formace o  zápise tak, aby to 
všechny pochopily a  hlavně 
aby věděly, že se při něm ne-
mají čeho bát. Zápisem ale ná-
vštěvy předškoláků nekon-
čí. Děti ještě chodí do dalších 
hodin ke konkrétním pedago-
gům, kteří budoucí prvňáčky 
budou mít, to znamená pře-
devším k budoucímu třídnímu 
učiteli. Předškoláci se jdou po-
dívat také na hodinu němec-
kého jazyka, který mají děti 
ve Vejprtech už od první třídy, 
a na výchovy, kde žáky vyuču-
je jiná paní učitelka.

Opravdové učení

Děti dostávají možnost pro-
žít si na vlastní kůži celou vy-
učovací hodinu. Rozdělíme 
děti ze školky a spojí se polo-
vina předškoláků s  polovinou 
současných prvňáčků, ti ná-
sledně absolvují společně jed-
nu hodinu výuky. Další hodi-
nu pak děti stráví v  družině, 
kde se pro změnu setkají s pa-
ní vychovatelkou. Děti tak zna-
jí školu dobře předem.

Spolupráce školky a  školy 
se nám velice dobře osvědču-
je. Přispívá k lepší adaptaci dě-
tí na školní prostředí. Předško-
láci dostávají možnost poznat 
své budoucí učitelky, způsob 
výuky, navazují nová přátel-
ství s kamarády v základní ško-
le, kam od září budou cho-
dit. Děti si pochvalují i  to, že 
se jim osobně věnuje pan ře-
ditel. A co je pro všechny nej-
cennější, děti nemají strach ze 
zápisu a v září jsou ve škole už 
jako doma.

Alena TUČÍMOVÁ

Opravdové učení

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
Romana Romová

ZŠ a MŠ Vejprty

Moskevská 723/2

ms.zsamsvejprty@centrum.cz
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Každý má mít svého uvádějícího učitele
„Občas si vzpomenu na 

své krušné učitelské 
začátky. Tenkrát jsem si blá-
hově nasadil masku odvážné-
ho vůdce smečky, kterou mu-
sím zavčas zkrotit,“ zamýšlí 
se Hromádka po poslední od-
učené hodině. Dnes ví, že o pár 
let později bylo všechno jinak. 
„Taky si docela ráda připomí-
nám svůj kantorský start. Hod-
ně jsem se bála, ale díky jedno-
mu kolegovi jsem brzy získa-
la pevnou půdu pod nohama,“ 
přidává se Turová. „No, vidíš. Já 
to měl mnohem horší. Ve sboru 
se nenašel nikdo, kdo by mi ně-
co vysvětloval nebo aspoň po-
radil,“ doznává češtinář. „Přesto 

mi život nadělil jednoho skvě-
lého pomocníka. V  okamžiku, 
kdy jsem nevěděl, jakou meto-
du zvolit, abych u žáků nepro-
padl, vzpomněl jsem si 
na svého oblíbeného 
učitele ze střední 
školy. Byl přísný. 
Spravedlivý. Hu-
morný. Kama-
rádský. Vstříc-
ný. Přestože učil 
matematiku, do-
kázal nám báječně 
vyprávět o  antickém 
umění, středověké hudbě, 
o novodobé historii. Hltal jsem 
každé jeho slovo a gesto. Na-
konec i jeho důležité vzorečky. 

Kdykoli jsem vstupoval do tří-
dy, vždy jsem si přál, abych byl 
aspoň v něčem stejný jako on,“ 
ochotně přiznává Hromádka.

„Vítám, že se po letech 
znovu zavádí funk-

ce uvádějícího uči-
tele. Chyběl mi. 
Přestože jsem 
poznala člově-
ka, s nímž jsem 
často probírala 

své drobné úspě-
chy a  docela velké 

průšvihy. Každý začí-
nající kantor by se měl opí-

rat o  jeho přirozenou autori-
tu,“ laskavě se pousměje Turo-
vá. „Všichni v  životě potřebu-

jeme svého moudrého učitele. 
Člověka, kterému s důvěrou na-
sloucháme a  bytostně věříme. 
Kterého si umíme upřímně vážit 
a jemuž se můžeme kdykoli svě-
řit,“ hloubavě se prochází češti-
nář po sborovně.

„Právě takového člověka 
jsem, Václave, poznala,“ tajem-
ně se odmlčí Turová. „No, po-
vídej, znám ho?“ náhle zbystří 
Hromádka. „Znáš! Stačí, aby 
ses podíval do zrcadla…“ Ve 
sborovně se zhoupne příjem-
né ticho. Okamžik hřejivého 
poznání. „To ti, milá kolegy-
ně, opravdu děkuji…“ poma-
loučku ze sebe souká pár slov 
 Hromádka. Roman KANTOR

Vyplacení platu
Jaký je nárok zaměstnance na výplatu platu při 
skončení pracovního poměru? Pokud by měl být 
plat vyplacen později než při skončení pracovního 
poměru, musí k tomu dát zaměstnanec souhlas?

V  §  141 odst.  5 zákoníku 
práce je stanoveno, že „při 
skončení pracovního poměru 
je zaměstnavatel povinen vy-
platit zaměstnanci na jeho žá-
dost mzdu nebo plat za měsíč-
ní období, na které mu vznik-
lo právo, v  den skončení pra-
covního poměru. Jestliže to 
neumožňuje technika výpoč-
tu mezd nebo platů, je zaměst-
navatel povinen mu vypla-

tit mzdu nebo plat nejpozdě-
ji v nejbližším pravidelném ter-
mínu výplaty mzdy nebo pla-
tu následujícím po dni skonče-
ní pracovního poměru“. Mož-
nost pozdější výplaty platu než 
při skončení pracovního pomě-
ru tedy zákoník práce připouš-
tí pouze v případě, kdy to neu-
možňuje technika výpočtu pla-
tů. Souhlas zaměstnance k ta-
kovému postupu není nutný.

Odpovědnost zaměstnavatele za odložené věci
Jak zákoník práce upravuje odpovědnost zaměst-
navatele za odložené věci zaměstnance, které do 
práce obvykle nenosí?

Úpravu tohoto druhu odpo-
vědnosti obsahuje §  268 

zákoníku práce, kde se stanoví:
(1) Zaměstnavatel je povinen 

nahradit zaměstnanci skuteč-
nou škodu. Jde-li o škodu způ-
sobenou úmyslně, může za-
městnanec požadovat rovněž 
náhradu ušlého zisku.

(2)  Škodu na věcech, které 
zaměstnanec obvykle do prá-
ce nenosí a  které zaměstnava-
tel nepřevzal do zvláštní úscho-
vy, je zaměstnavatel zaměst-

nanci povinen nahradit do část-
ky 10 000 Kč. Jestliže se zjistí, že 
škodu na těchto věcech způsobil 
jiný zaměstnanec nebo došlo-li 
ke škodě na věci, kterou za-
městnavatel převzal do 
zvláštní úscho-
vy, je za-
měst -
nava-
tel po-

vinen nahradit zaměstnanci ško-
du v plné výši.

(3)  Právo na 
náhradu škody 
podle odstav-

ce 2 se pro-
mlčí, 

jestliže její vznik neohlásí za-
městnanec zaměstnavateli bez 
zbytečného odkladu, nejpoz-
ději do 15 dnů ode dne, kdy se 
o škodě dozvěděl.

(4)  Vláda může zvýšit naří-
zením částku podle odstav-
ce 2. Pro oba případy je stano-
vena propadná lhůta 15 dnů 
ode dne, kdy se zaměstnanec 
o škodě dozvěděl.

sem si 
ho 
í 

ě 
kém 

„Vítám
znov

ce
t

s
chy

průšv

Ze 

sborovny

Povinné odvody při dohodách
V jakých případech se z odměny z dohody o prove-
dení práce provádí odvod na zdravotní a  sociální 
pojištění?

Provádění uvedeného odvo-
du závisí na výši odměny 

z  dohody. Jestliže měsíční od-
měna z  dohody o  provedení 
práce nepřesáhne 10  000  Kč, 
pak se z výdělku nestrhává ani 
zdravotní, ani sociální pojiště-
ní. Platí to, i  když má zaměst-
nanec příjmy do 10 000 Kč mě-
síčně u  více zaměstnavatelů 
současně. Výše příjmu se hod-
notí u  každého zaměstnavate-
le zvlášť. Ovšem pokud vyko-
nává práci na základě více do-
hod o  provedení práce s  od-

měnou do 10 000 Kč u jedno-
ho a téhož zaměstnavatele, tak 
se výše odměn sčítá a přesáh-
ne-li 10  000  Kč měsíčně, pla-
tí se zdravotní i  sociální po-
jištění. Osvobození od pojist-
ných odvodů ale ani při výděl-
ku do 10 000 Kč neplatí abso-
lutně. Pokud má zaměstnanec 
v  určitém měsíci příjem pou-
ze z dohody o provedení práce 
s odměnou do 10 000 Kč a ne-
ní pojištěncem, za kterého pla-
tí zdravotní pojištění stát, musí 
si platit zdravotní pojištění sám.

e odpovědnost zaměst-
zaměstnance, které do

anci povinen nahradit do část-
y 10 000 Kč. Jestliže se zjistí, že 
kodu na těchto věcech způsobil
ný zaměstnanec nebo došlo-li 
e škodě na věci, kterou za-

městnavatel převzal do 
vláštní úscho-
y, je za-

měst -
ava-

el po-

vinen nahradit zaměstnanci ško-
du v plné výši.

(3)  Právo na 
náhradu škody 
podle odstav-

ce 2 se pro-
mlčí, 

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka
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Lyžařský kurz pro žáky z Okružní v Mostě
Kluci a  děvčata první-

ho stupně Základní ško-
ly Okružní v Mostě se zúčast-
nili lyžařského kurzu na Klí-
nech. Jeden týden tak strávi-
li na horských svazích. Každé 

ráno vyjížděli od školy a  od-
poledne se vraceli unave-
ni a s novými zážitky zpět do 
Mostu. Mezi dětmi byli úplní 
začátečníci i  mírně pokroči-
lí lyžaři. Pod vedením instruk-

torů se žáci naučili lyžovat 
a zdokonalili se také v jízdě na 
snowboardu. Zájemci si moh-
li vyzkoušet i  večerní jízdy na 
osvětlené sjezdovce. Sportov-
ní týden byl obohacen o  vý-
let na ekofarmu. Dalším zá-
žitkem bylo lezení na horole-
zecké stěně a soutěže v  tělo-
cvičně. Děti strávily jednu noc 
ve sportovní hale. Spaní mi-
mo domov bylo pro malé děti 
opravdovým dobrodružstvím, 
na které budou dlouho vzpo-
mínat. Lyžařský kurz ve ško-
le opakovaně organizují Iveta 
Dufková a  Markéta Mikuláš-
ková. Organizace sportovního 
kurzu v zimním období je ná-
ročná, ale spokojenost dětí je 
pro učitelky velkou odměnou.

Edita DOLEŽALOVÁ

Vínu nejlépe rozumí Zuzana Komůrková ze Znojma
V  Českém Těšíně proběh-

la prestižní soutěž pro 
mladé znalce vína Těšínská ka-
rafa 2017.

Soutěž je určena pro stu-
denty odborných škol, kteří 
v době konání soutěže nepře-
kročí věkovou hranici 21 let. 
Letos se zapojilo devět škol 
a  celkem dvacet čtyři soutě-
žících. Nejdříve museli všich-
ni zvládnout odborný písem-
ný test. Následovala soutěž 
O nejlepšího degustátora. Šlo 
o degustaci anonymních vzor-
ků. Úkolem soutěžících bylo 

vína do protokolu senzoricky 
popsat a pokusit se určit jejich 
odrůdu, ročník a případně pří-
vlastek. V  samotném finále 
pak museli soutěžící doporučit 
nápoje tuzemské provenien-
ce k připravenému jídlu, odha-
lit chyby v nápojovém lístku či 
bezchybně naservírovat sekt. 
Nejúspěšnější byla Zuzana Ko-
můrková ze znojemské střed-
ní školy na Přímětické. Získa-
la první místo kategorie znalec 
a druhé místo v soutěži O nej-
lepšího degustátora.

Kateřina KOTOUČOVÁ

Řekni to 
jinak
CARL ALASKO

Kolikrát se vám stalo, že 
jste v  určité situaci nějak 
zareagovali a později jste 
si říkali: „Měl jsem to říct 
jinak.“ To už ovšem často 
bývá pozdě. Lze se však 
naučit říkat správná slova 
ve správný čas?
Autor knihy, která vyšla 
v  nakladatelství Portál, je 
o tom přesvědčen. Na zá-
kladě dlouholeté terapeu-
tické praxe vytvořil šede-
sát modelových scénářů 
z  několika zásadních ob-
lastí, ať již jde o  navazo-
vání a  budování dlouho-
dobých vztahů, vztahy 
mezi rodiči a  dětmi, ko-
legy na pracovišti, anebo 
v každodenním životě.

Znáte je?

Jak učit o holocaustu přiměřeně věku?
Příležitost seznámit se s no-

vými metodami výuky 
o holocaustu měli učitelé děje-
pisu a společenských věd SOŠ, 
SOU, gymnázií, druhého stup-
ně základních škol, kteří se zú-
častnili vzdělávacího progra-
mu v  Pardubicích pořádané-
ho NIDV.

Významní odborníci na tu-
to problematiku účastníkům 
představili mezinárodní zaří-
zení pro výuku o  holocaus-
tu v Jeruzalémě a jeho vzdělá-
vací přístup k danému tématu 
(http://www.yadvashem.org/).
V  rámci vzdělávacího přístu-

pu je tematika zpracovaná 
v  kategoriích: oběť, pacha-
telé, kolaboranti, přihlížející 
a zachránci.

Účastníci semináře se, mimo 
jiné, společně zamýšleli nad 
základními problémy a  otáz-
kami proč učit o  holocaus-
tu, co učit o holocaustu a  jak 
o něm vyučovat.

Z  didaktického hlediska za-
znělo doporučení, aby se ta-
to problematika řešila ve ško-
le vždy přiměřeně věku žáků. 
Bylo akcentováno, aby se bě-
hem vzdělávání o  holocaus-
tu, především v  jeho začátku, 

uvážlivě používaly ukázky do-
bových fotografií s mrtvými tě-
ly vězňů.

Autoři příspěvků několikrát 
připomněli, aby se k  tématům 
o  holocaustu přistupovalo teri-
toriálně a využívalo se individuál-
ních příběhů konkrétních lidí.

Účastníkům byla předsta-
vena e-learningová platforma 
Iwitness a návod, jak ji používat 
v  české škole (http://iwitness.
usc.edu/SFI/). Svědectví pa-
mětníků holocaustu lze získat 
také v  mezinárodním archivu 
http://vhaonline.usc.edu/login.

nidv
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Opakovaná tragédie v Číně 
Jeden žák zahynul a  dva-

cet dalších bylo zraněno 
při tlačenici, která vypukla bě-
hem ranní přestávky v základ-
ní škole v  provincii Che-nan 
ve  střední Číně. Informovaly 

o tom místní úřady, které in-
cident vyšetřují.

Při  předchozích případech, 
kdy se ve  škole někdo zranil 
nebo byl ušlapán v  mačkají-
cím se davu, byla vina připsá-

na přeplněným vzdělávacím 
zařízením či špatnému archi-
tektonickému návrhu škol-
ních budov.

Čína má ještě v živé paměti 
případ, který se stal v Šangha-
ji během novoročních oslav 
1. ledna 2015. V davu na po-
břežní promenádě bylo tehdy 
ušlapáno 36 lidí.

Zajímavosti ze zahraničního tisku

V sirotčinci
Když chlapci poprvé 

vstoupili do výcvikové-
ho zařízení radikálního Is-
lámského sátu ve východ-
ním Mosulu, plakali a pta-
li se, kde jsou jejich rodi-
če, zmizelí v  roce 2014, 
kdy IS začal zabírat úze-
mí severního Iráku. Po týd-
nech výcviku začali vstře-
bávat ideologii IS a  o  ro-
dičích a příbuzných mluvi-
li jako o odpadlících. Vět-
šina hochů byla z komuni-
ty iráckých šíitů nebo jezí-
dů, které sunnitský IS tím-
to termínem označuje, na-
psala agentura Reuters.

Radikály zajímaly děti ve 
věku od tří do šestnácti let. 
Dívky oddělili od chlapců 
a začali je připravovat jako 
novou generaci bojovníků. 
V Mosulu si k tomu vyčle-
nili bývalý sirotčinec.

Patnáct diplomů
Ital Luciano Baietti není váž-

ný kazatelský učenec, ný-
brž jadrný sedmdesátiletý 
muž. A  přesto drží světový 
primát v počtu univerzitních 
diplomů, k  nimž se dostal 
studiem četných oborů. Má 
jich patnáct a  již pracuje na 
dalším, tentokrát v oboru vý-
živy. „Cítím se díky knihám 
svobodnější. Ta dvě slova 
mají vlastně stejný původ,“ 
řekl L. Baietti s  poukazem 
na italské výrazy pro knihu 
a svobodu libro a liberta.

L. Baietti se dostal do 
Guinnessovy knihy rekordů 
už v  roce 2002, když obdr-
žel svůj osmý diplom, který 

získal za studium zákonitostí 
pohybového ústrojí na uni-
verzitě v Římě. Tehdy už se 
mohl pochlubit ukončeným 
studiem sociologie, filozo-
fie, práv, politologie i huma-
nitních věd. Později si vzdě-
lání doplnil studiem strate-
gických věd v Turíně, krimi-
nologie v Římě i cestovního 
ruchu v  Neapoli. Svůj pat-
náctý diplom získal L. Baiet-
ti studiem na dálku na uni-
verzitě v Neapoli. Nyní smě-
řuje k šestnáctému diplomu 
studiem vědy o  výživě. Pra-
cuje stejně jako dosud, v ti-
chu své pracovny mezi třetí 
a pátou hodinou ranní. 

Schovejte mobil, připravte si úsměv
Rodiče dětí z jedné základ-

ní školy na severovýcho-
dě Anglie vítá u  vchodu do 
areálu značka vyzývající, aby 
se při čekání na potomky ne-
věnovali mobilu, nýbrž si pro 
své děti nachystali úsměv na 
přivítanou.

Rozhodnutí o  rozmístění 
značek nebylo důsledkem ně-
jakého akutního problému, ci-

tuje britský list The Indepen-
dent ředitelku St Joseph‘s RC 
Primary School v  Middlesb-
rough Elizabeth Kingovou. 
Smyslem kroku bylo podle ní 
spíše povzbudit rodiny, aby 
spolu více mluvily. Značky 
s  nápisem „Uvítejte své dě-
ti s úsměvem, ne s mobilem“ 
jsou podle ní jednoduché, 
ale jejich poselství je důležité. 

E.  Kingová dodala, že rodiče 
se nezlobili, že je škola pouču-
je, a značky měly kladný ohlas.

Zákaz segregace
Švédská vláda chce zaká-

zat školám možnost roz-
dělovat žáky do tříd na zá-
kladě jejich pohlaví. Nařízení 
se bude vztahovat na všech-
ny předměty včetně tělo-
cviku, uvedl ministr školství 
Gustav Fridolin. Loni vyvolal 
ve Švédsku debatu případ 
muslimské školy, která od-
dělovala při výuce dívky od 
chlapců.

V současnosti švédské zá-
kony umožňují rozdělit bě-
hem výuky chlapce od dívek 
pod podmínkou, že se obě-
ma skupinám dostane stej-

ně kvalitního vzdělání. Podle 
ministra G. Fridolina ale 
v poslední době získalo „pří-
liš mnoho škol dočasná po-
volení, aby vyučovaly chlap-
ce a dívky odděleně i po do-
bu několika let“.

Na podzim loňského ro-
ku se ve Švédsku rozprou-
dila debata o  segregaci ve 
školách podle pohlaví poté, 
co školní inspektorát zveřej-
nil zprávu, podle které řada 
vzdělávacích zařízení včet-
ně řady těch muslimských 
odděluje chlapce a dívky při 
tělocviku.

čtk
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Šikana – jeden z problémů, který řeší třídní učitel
Jedním z problémů, které musí třídní učitel běžně 
řešit, je šikana. Její zvládnutí bývá vzhledem k ne-
dostatku odborných materiálů často intuitivní.

V nakladatelství Raabe však 
nyní vyšla publikace Žák 

v krizové situaci z ediční řady 
Třídní učitel II. V kapitole Pre-
vence šikany – moře emocí 
na dlani přináší autorka Sylvie 
Navarová kromě seznámení 
čtenáře s preventivními opat-
řeními na poli šikany a mecha-
nismy fungování emocí u dětí 
také řadu tipů, jak s  dětmi 
a  jejich emocemi pracovat. 
Problém šikany je představen 
v  celé jeho šíři, pomáhá čte-
náři si uvědomit, že šikana není 
jen jakýsi problém mezi agre-
sorem a obětí, ale že se naopak 
mnohdy jedná o vztahový pro-
pletenec s mnoha aktéry. Exis-
tují různé typy útočníků i obětí. 
Dočteme se například o agre-
sorovi hrubém (fyzickém), jem-

ném (kultivovaném), o agreso-
rovi „srandistovi“, o  agreso-
rovi spouštějícím ekonomic-
kou šikanu, o nudícím se agre-
sorovi či o agresorovi bránícím 
se konkurenci. Stejně jako va-
riabilita agresora existuje dle 
autorky řada typů obětí. Nava-
rová rozlišuje tzv. oběť na první 
pohled (slabé či mírné děti), 
oběti setrvávající dlouhou 
dobu pod ochranitelskými kří-
dly matek nebo babiček, han-
dicapované a  učitelské děti. 
Autorka upozorňuje, že učitel 
by měl mít vždy oči otevřené, 
jelikož vzhledem ke  specifič-
nosti šikany a odlišným typům 
útočníků není vždy efektivní 
jen jedno jediné řešení, ale ře-
šení individuální, a  to na  zá-
kladě typologie agresora a in-

dividuálního posouzení situace.
Autor následující kapitoly 

Reálné řešení šikany, Robert 
Čapek, o šikaně v úvodu píše: 
„Šikana je bezesporu jedním 
z  nejvážnějších jevů ve  ško-
lách. Její nebezpečí tkví ze-
jména v  tom, že je obtížně 
diagnostikovatelná, její projevy 
jsou velmi pestré a zvrat situace 
bývá obtížný.“

Čapek v kapitole rozvádí ne-
lehkou úlohu třídního učitele, 
jelikož ne vždy je situace pře-
hledná a šikana, ke které do-
chází, nemá „tabulkový“ prů-
běh. Proto se v kapitole věnuje 
problému komplexně a  při-
náší řadu tipů a postupů, jak 
může pedagog šikanu odhalit 
a řešit. Uvádí různé příklady ši-
kany z praxe s  jejich řešením 
a  doplňujícími otázkami. Pří-
klady slouží jako ilustrace si-
tuací, do kterých se může pe-

dagog dostat, aniž by napří-
klad ihned zpozoroval, že se 
jedná o šikanu. Čapek připo-
míná, že v praxi je často šikana 
z hlediska jejího řešení zákeřná 
v tom, že nejrůznější opatření 
a  „návody“, jak postupovat, 
jsou příliš „papírové“, počí-
tají s  jednotným průběhem 
u  všech případů a  se stejnou 
motivací a charakterem agre-
sora i  oběti. V  praxi je však 
třeba vycházet z konkrétní si-
tuace a umět ji dobře pojmeno-
vat. To je strategie, která může 
zajistit efektivní vyřešení tak zá-
važného problému.

Kromě šikany se publikace vě-
nuje také tématům, jako je záško-
láctví, vliv rozvodu či rozchodu ro-
dičů na dítě a domácí násilí.

Článek byl sepsán na  zá-
kladě publikace Žák v krizové 
situaci nakladatelství Raabe.

Anna PETRNOUŠKOVÁ

1. Třídní učitel jako kouč
2. Žák v krizové situaci
3. Jak budovat dobrý vztah s rodiči žáků

Nakupte na dobraskola.raabe.cz

Při objednání celé 
ediční řady ušetříte 226 Kč

Staňte se 
nejoblíbenějším 
třídním učitelem!
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Aktivity pro týmovou spolupráci
Cíle cvičení: definovat po-

jem diskriminace, naučit 
se, co tento pojem vlastně zna-
mená; prožít si, co to je, být 
diskriminován.

Věk/čas: od 12 let / 15 minut
Popis činnosti:
1) Žákům řekneme, že v této 

hře je velmi důležité přesně do-
držovat pravidla. Každý žák 
musí udělat to, co nařizují pra-
vidla hry, a zapomenout na svůj 
skutečný vztah k dané osobě.

2) Potom rozdělíme žáky 
na dvě skupiny: žluté a modré.

3) Žáci v každé skupině si na-
vzájem podají ruce a  přesunou 
se do středu třídy.

4) Poté dáme studentům tyto 
instrukce: Papír, který každý dr-
žíte v ruce, není papír, ale zlato. 
Vy chcete získat co nejvíce zlata. 
Budete se procházet po  třídě 
a  každého, na  koho se podí-
váte, požádáte o  kousek zlata, 
tedy papíru. Když vás o  zlato 
požádá někdo z  vaší skupiny, 
musíte se usmát a dát mu zlato, 
pokud vás však o zlato požádá 
někdo z druhé skupiny, zamra-

číte se a řeknete: „Ne, ty jeden/
jedna škaredý/škaredá kluku/
holko, tobě zlato nedám.“

5) Hra trvá 5–7 minut.
6) Poté se žáci posadí 

do kruhu a debatujeme o tom, 
co cítili a prožívali.

7) Klademe následující otázky:
a) Jak jste se cítili, když jste 

požádali o kousek zlata někoho 
z vaší skupiny?

b) Jak jste se cítili, když jste po-
žádali někoho z druhé skupiny?

c) Přistihli jste se, že se vyhý-
báte členům druhé skupiny? 
Proč?

d) Co má tato hra společného 
s diskriminací?

Otázky do diskuze:
• Co tedy vlastně diskrimi-

nace znamená?
• Jak souvisí diskriminace 

s  tématem šikany? Kde vidíte 
podobnosti?

• Proč je diskriminace nespra-
vedlivý způsob chování k lidem?

• Byli jste vy sami nebo ně-
kdo, koho znáte, diskrimino-
váni? Jak?

(Zdroj: Shapiro, s. 71, 1995)




