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Nad přítelem nezvítězíš silou zbraní, ale silou ducha. 

Pravidla profesního rozvoje učitelů odbory vítají
Závěrečným čtením prošla 7. dubna ve Sněmovně 
novela zákona o  pedagogických pracovnících, je-
hož součástí je kariérní řád pro učitele. Ten by měl 
stanovit rámec jejich profesního rozvoje. Jak tuto 
skutečnost hodnotí školské odbory?

„Vítáme skutečnost, že 
ve Sněmovně prošla no-

vela zákona o  pedagogických 
pracovnících a  doufáme, že ji 
schválí i Senát a podepíše prezi-
dent republiky. Kariérní řád by 
mohl být impulzem pro  profes-
ní rozvoj pedagogických pracov-
níků. Jeho hlavním principem je 
možnost postupu ve třech kariér-
ních úrovních. To doplní současné 
odměňování podle odučených let 
a vyučujícím umožní rychleji do-
sáhnout vyššího platu. Po postu-
pu do druhé úrovně získají začí-
nající učitelé navíc dva tisíce ko-
run měsíčně, ve třetí pak pět tisíc.

Velmi pozitivně vnímáme, že 

začínající   učitelé   budou pod-
pořeni svými uvádějícími učiteli, 
kteří budou ohodnoceni příplat-
kem. Kariérní řád bude 
motivací pro vynikají-
cí učitele, aby usi-
lovali v  atesta-
ci o  třetí kariérní 
stupeň a  získali 
tím i  vyšší finan-
ční   ohodnocení 
za svoji práci. Jsme 
velice rádi, že poslan-
ci schválili jasná pravidla 
pro povinnost setrvání pedagogů 
na pracovišti a také pro stanove-
ní nadúvazkových hodin. Novela 
uvádí, že zaměstnavatel vymezí 

případy, kdy je nutná přítomnost 
učitele na  pracovišti. Jde-li o  ji-
nou práci, pedagog si sám roz-
vrhne dobu a místo, kde ji bude 
vykonávat. Za  přímou pedago-
gickou činnost nad rozsah hodin 
stanovený ředitelem školy se po-
važuje vykonaná přímá pedago-
gická činnost i v případě, že pe-

dagogický pracovník ne-
splnil ředitelem stano-

vený týdenní rozsah 
hodin svého úvaz-
ku a  vykonával 
práce související, 
například dohled 
při návštěvě diva-

delního představení 
v rámci výuky.

Vedle toho novela zvyšu-
je již od září tohoto roku příplat-
ky za třídnictví stejně pro všech-
ny třídní učitele na 1000 až 1500 
korun. Příplatky nebyly více než 

deset let valorizovány a  nyní se 
pohybují od 400 do 800 korun. 
Původní vládní návrh měl různé 
sazby příplatků, ale s  tím škol-
ské odbory nesouhlasily, proto-
že to považovaly za nerovný pří-
stup. Schválená novela pamatu-
je i na ty, kteří ve středních ško-
lách vyučují odborné předměty. 
Odborná kvalifikace bude uzná-
na těm z nich, kdo za sebou mají 
nejméně dvacet let v oboru.

Oceňujeme také to, že nebyl při-
jat pozměňovací návrh, aby se uči-
telem mohl stát každý absolvent 
jakékoliv vysoké školy, ale bez pe-
dagogického vzdělání. Nesouhlas 
s  tím, aby byl nedostatek peda-
gogů  řešen snížením požadavků 
na kvalifikaci učitele, zřejmě s ná-
mi většina poslanců sdílí.“

František DOBŠÍK
předseda 

ČMOS pracovníků školství

jí-

n-
pra idla

g g
spln

v

d
v rá

Vedle t

Příplatky 

za třídnictví 

1000 až 1500 korun 

stejné 

pro všechny.

za tř

00 až 1
st

pr

ictví 

00 koru

hn

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ

dbjadvisory

ŠABLONY OP VVV
DOTACE 

NA ROZVOJ VAŠÍ 
ŠKOLY

Nepropásněte šanci 
na získání 100% dotace 

na rozvoj vaší školy: 
MŠ, ZŠ, SŠ či VOŠ. 

Nabízíme kompletní služby, 
od úvodního poradenství 

s nastavením projektu přes 
zpracování dotační žádosti 

až po ad ministrativní 
vedení schválené dotace. 

Neváhejte nás prosím 
kontaktovat:

Mgr. Lenka Dvořáková
dvorakova@dbjadvisory.cz

604 104 123

Více informací: www.
dbjadvisory.cz/dotaceskoly



2 číslo 15 – 16

Matematické naděje
Ústřední kolo 66. ročníku 
Matematické olympiády má 
své vítěze. Ze 44 nadějných 
mladých matematiků z celé 
České republiky byl nejlepší 
Pavel Turek z Olomouce. 
Na druhém a třetím místě 
skončili Jan Petr a Filip 
Bialas, oba z Prahy. Tři 
nejlepší matematici musí 
ještě zvládnout klání, 
v němž se utkají o postup 
s dalšími v pořadí. osch

Obnova mobiliáře
Přes 20 tisíc hodin 
strávili čeští a němečtí 
studenti společnou prací 
na obnově barokního 
mobiliáře zákristie kostela 
Nanebevzetí Panny Marie 
v Brně. Společný projekt 
brněnské Vyšší odborné 
školy restaurátorské 
a mnichovského Goering 
Institutu trvá do června. čtk

Oblíbená jídelna?
Společnost pro výživu vyhla-
šuje již osmý ročník sou-
těže O nejlepší školní oběd. 
Týmy ze školních jídelen 
letos změří své síly při pří-
pravě tříchodového menu 

se zaměřením na zdravou 
výživu. Uzávěrka přihlá-
šek je již 30. dubna 2017. 
Více na www.vyzivaspol.cz 
a www.jidelny.cz. tk

Miliony na obědy
Pomoc dětem, jejichž 
rodiče si nemohou dovolit 
platit obědy ve školních 
jídelnách, pokračuje již 
třetím rokem. Ministerstvo 
práce a sociálních věcí 
aktuálně vyhlásilo výzvu 
„Potravinová pomoc dětem 
ve vážné sociální nouzi“, 
která se vztahuje na školní 
rok 2017/2018. O peníze 
může požádat kterýkoli 
ze 14 krajů. Celkem je pro 
ně připraveno 35 milionů 
korun.                   ph

Zápisník

„Dodávku vám tu nechám a vyberu si nějaké miniauto. Živím se jako zásobovač školních bufetů!“
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K. Valachová: Růst platů o deset procent
Ministryně školství Kate-

řina Valachová chce při 
vyjednávání o rozpočtu na rok 
2018 prosadit zvýšení tarifu 
učitelských platů o deset pro-
cent. Odmítá přitom disku-
zi o zvyšování zvlášť v nároko-
vých a nenárokových složkách, 
jak tomu bylo loni. K. Valacho-
vá to řekla po jednání s  od-

bornými asociacemi ve škol-
ství. O zlepšení platových pod-
mínek dlouhodobě usilují také 
školské odbory.

Navýšení platů pro učitele 
bude stát 9,5 miliardy korun, 
uvedla K. Valachová. Podobné 
navýšení chce prosazovat i pro 
nepedagogické pracovníky, je-
jichž platy vyrovnávají údajně 

ředitelé škol 100 miliony ko-
run ze školského rozpočtu do 
minimálních mezd.

K. Valachová zdůraznila, že 
bude usilovat o  silný školský 
rozpočet na další tři roky. Je 
podle ní nezbytný pro správ-
né fungování změny financo-
vání škol a také nového kariér-
ního řádu. čtk

Ucelená data o Romech zlepší integraci
Vláda a úřady by letos mě-

ly vůbec poprvé získat 
ucelenější údaje o  životě Ro-
mů v Česku. Týkat by se mě-
ly vzdělávání, zaměstnávání, 
bydlení, přístupu ke zdravot-
ní péči v  ghettech či sociál-
ních služeb. Díky datům bu-
de možné hodnotit a také lé-
pe zacílit opatření ke zlepše-
ní situace romské menšiny. 
Vyplývá to z  metodiky hod-

nocení rady vlády pro zále-
žitosti romské menšiny. Ro-
mové tvoří zhruba dvě pro-
centa obyvatel České repub-
liky. Česko dlouhodobě údaje 
o  situaci Romů nemá, žádné 
instituce a  rejstříky etnickou 
příslušnost nezaznamenávají. 
Všechny údaje, které stát zís-
ká, budou kvalifikované od-
hady odborníků.

Podle poslední dostupné 

výroční zprávy o  stavu rom-
ské menšiny žilo v roce 2015 
u nás asi 226 300 Romů, po-
lovina z  nich v  sociál ním vy-
loučení. V Ústeckém a Morav-
skoslezském kraji se na okra-
ji společnosti ocitly dokon-
ce dvě třetiny tamních rom-
ských obyvatel. Počet ghett se 
od roku 2005 do roku 2015 
zdvojnásobil, z 300 na 600.

 čtk

Největší hrozbou je prohlubování nerovností
Největší hrozbou pro Evrop-

skou unii je prohlubová-
ní nerovností mezi společen-
skými vrstvami i  mezi jednot-
livými státy. Na pražském stu-
dentském summitu to řekl mi-
nistr zahraničí Lubomír Zaorá-
lek. Vyzval k  hledání společ-
ných postojů a  kompromisů, 
zdůrazňování odlišností podle 
něj Evropu „žene do neštěs tí“.

Nerovnosti mezi státy Unie 
se podle L. Zaorálka prohlubu-
jí mezi dlužníky na jihu a věřite-
li na severu i mezi starými čle-
ny v  západní Evropě a  nový-
mi členy ve střední a  východ-
ní části kontinentu. Nerovnosti 
mezi Východem a Západem se 
přitom nedaří zahlazovat tak, 
jak noví členové při vstupu do 
Evropské unie předpokládali. 

„Rozvíjet to, že jsme každý jin-
de, že se naše zájmy rozcházejí, 
a z toho soudit, že máme jiné 
mentality a  že bychom moh-
li mít jiné cesty, je jedno z těch 
největších rizik. Já jsem dlou-
hodobě přesvědčen, že pokud 
bychom povolili silám, které se 
snaží takto Evropu fragmento-
vat, tak se ženeme do neštěs-
tí,“ řekl L. Zaorálek. čtk
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Po březnovém schválení reformy financování re-
gionálního školství bude pro mateřské, základ-
ní a  střední školy, konzervatoře a  školní družiny 
ministerstvo školství garantovat finanční pokrytí 
vzdělávání v rozsahu vymezeném státem stanove-
ným maximem.

Půjde o  financování škol 
a  školských zařízení bez 

ohledu na to, zda jde o  ško-
lu ve velkém městě, nebo ma-
lotřídku v obci. Na to, jaké bu-
dou konkrétní kroky k zajiště-
ní reformy financování škol, se 
ptáme náměstkyně pro řízení 
ekonomické sekce ministerstva 
školství Zuzany Matuškové.

Co je podstatou reformy 
financování škol podle no-
vých pravidel?

Předně jde o  to, odstra-
nit mezikrajové rozdíly, oddě-
lit objem finančních prostřed-
ků pro školy zřizované obcemi 
a  svazky obcí od prostředků 
pro školy zřizované kraji, zprů-
hlednit podmínky financová-
ní pro ředitele škol a  omezit 
přijímání žáků do maturitních 
oborů středních škol takzva-
ně za každou cenu. Podstatou 
je také snížení administrativní 
zátěže škol a krajských úřadů 
v účetnictví a výkaznictví.

Nový systém má garan-
tovat financování podle sku-
tečného rozsahu vzdělávání. 
Jaký tedy bude tok peněz?

V  toku peněz nedojde 
k žádným změnám oproti sou-
časnosti. Finanční prostřed-
ky státního rozpočtu pro školy 
nadále „potečou“ po linii roz-
počet ministerstva školství – 
rozpočet kraje – rozpočet ško-
ly. Zásadní změnou však bude 
to, že v rozpisu finan čních pro-
středků pro kraj již minister-
stvo školství stanoví výši pro-
středků pro pedagogy 
jednotlivých škol 
a školních družin 
a  výši prostřed-
ků pro nepeda-
gogy v  mateř-
ských, základ-
ních a středních 
školách. Finan-
ční prostředky urče-
né v rozpisu rozpočtu pro 
jednotlivé školy a školní druži-
ny již krajský úřad nebude pro-
střednictvím svých krajských 
normativů dále přerozdělo-
vat, ale bude je školám roze-
pisovat ve výši stanovené mi-
nisterstvem. Upravit škole vý-
ši přidělených prostředků stát-
ního rozpočtu odlišně od vý-

še stanovené ministerstvem 
bude krajský úřad moci pou-
ze v případě, že v  rámci ově-
ření správnosti údajů vykazo-
vaných jednotlivými školami 
zjistí rozdíl mezi vykázaným 
a skutečným stavem.

Prostředky na financová-
ní dalších školských zařízení 
s  výjimkou pedagogické prá-
ce ve školních družinách bu-
dou nadále z  úrovně minis-
terstva školství rozepisová-
ny prostřednictvím republiko-
vých normativů a krajský úřad 
je bude jednotlivým školským 
zařízením nadále rozepiso-

vat prostřednictvím jím sta-
novených krajských 

normativů.
Budou školy 

dostávat pe-
níze jednorá-
zově, nebo po-
stupně během 

roku?
Peníze ze stát-

ního rozpočtu bu-
dou na účty jednotlivých 

škol a  školských zařízení na-
dále poskytovány postup-
ně, v intervalech stanovených 
mezi ministerstvy školství a fi-
nancí v  rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace do rozpočtů krajů.

Školy budou ale již začát-
kem roku vědět, kolik peněz 
jim v jeho průběhu přijde.

Kdo a jak často bude hod-
notit skutečný rozsah vzdělá-
vání ve školách?

Skutečný rozsah vzdělávání 
bude hodnocen zejména pro-
střednictvím vlastního proce-
su financování, kdy v  prvním 
kroku vybrané druhy škol bu-
dou předkládat svůj definova-
ný nárok na přidělení finan-
čních prostředků ze státního 
rozpočtu, který bude vycházet 
ze školních vzdělávacích pro-
gramů a organizace vzdělává-
ní. Ve druhém kroku minister-
stvo školství v rámci předběž-
né kontroly posoudí, zda de-
finovaný nárok nepřekraču-
je nárok vyplývající pro školu  
ze stanoveného maximálního 
rozsahu; pokud tomu tak ne-
bude, je škole ministerstvem 
školství přiznán objem tarif-
ních platů včetně příslušen-
ství ve výši definovaného ná-
roku; pokud definovaný ná-
rok bude překračovat nárok 
vyplývající pro školu ze stano-
veného maximálního rozsahu 
(PHmax vycházející z  naříze-
ní vlády), je škole přiznán ob-
jem tarifních platů včetně pří-
slušenství ve výši maximálního 
rozsahu, respektive objem fi-
nančních prostředků je zkrá-
cen v poměru, ve kterém pře-
kračuje nárok školy stanovený 
maximální rozsah. Sledová-
ní skutečného rozsahu vzdě-
lávání bude také součástí in-
spekční činnosti České škol-
ní inspekce. Evaluací nastave-
ní stanoveného rozsahu vzdě-
lávání z věcného hlediska bu-
de pověřen Národní ústav pro 
vzdělávání.

Od kterého školního roku 
bude reforma závazně platit?

Ustanovení školského zá-
kona, která přímo nesouvi-
sí s  rozdělováním finančních 
prostředků, a  podpůrné pod-
zákonné předpisy, které sou-
visí s  organizací škol a  škol-
ských zařízení, budou účinné 
od 1. září 2018. Financování 
škol a školských zařízení podle 
nových principů bude zaháje-
no od 1. ledna 2019.

Táňa PIKARTOVÁ
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Reforma financování regionálního školství má zelenou
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Členství v odborech má smysl a přináší pozitivní výsledky
Vedení škols kých odborů vyjíždělo během března 
do regionů a setkávalo se s předsedy základních or-
ganizací. Zkušenosti z těchto výjezdů byly pro nás 
velmi cenné.

„Výjezdy hodnotíme ja-
ko úspěšné. Každého 

se zúčastnilo přibližně 80 až 
100 odborářů, takže jsme měli 
možnost oslovit větší okruh li-
dí, než kdybychom uskutečnili 
jedno původně plánované ce-
lostátní setkání. Účastníci byli 
rádi, že se mohli sejít, dozvě-
dět se o dění ve svazu, vymě-
nit si zkušenosti a zaznělo je-
jich přání pořádat taková 
setkání častěji.

Jednoznačně se 
prokázalo, že nám 
v  odborovém sva-
zu vázne infor-
movanost. Přesto-
že informace posí-
láme na  oblastní ra-
dy a  ty je přeposílají základ-
ním organizacím, je tato ces-
ta k  jednotlivým členům příliš 
dlouhá a  leckdy se informace 
ztratí. Informovali jsme tedy 
účastníky setkání nejen o tom, 
co chceme ještě prosadit, ale 
i  o  spoustě úspěchů, kterých 
jsme dosáhli v  loňském roce. 
Poznatkem pro nás bylo i  to, 

že by řadoví členové rádi do-
stávali častěji podkladové in-
formace, které jsme jim na vý-
jezdech rozdávali. V  Českých 
Budějovicích jsme se dohodli, 
že nám do  konce dubna po-
šlou mailové adresy, na  kte-
ré budeme informace o našich 
akcích rozesílat. Chceme tak 
zároveň co nejvíce eliminovat 
nespravedlivý povzdech, že 

odbory nic nedělají.
Pro  zvýšení infor-
movanosti našich 
členů jsme také vy-
tvořili nový e-Zpra-
vodaj, který bude 
každých čtrnáct dní 

rozesílán elektronic-
kou poštou a  interak-

tivní formou bude přinášet ak-
tuální zpravodajství. Ukázalo 
se však, že máme mailové ad-
resy pouze na  tři tisíce členů, 
takže je nám líto, že se e-Zpra-
vodaj nedostane ke všem čle-
nům. Vyzýváme proto všechny 
zájemce o  informace, pošlete 
nám mailovou adresu, na kte-
rou chcete novinky odebírat. 

Můžeme samozřejmě mai-
lem rozesílat i další informace 
z centra školských odborů.

Nejnovější informace do-
stáváte také každý týden pro-
střednictvím Týdeníku ŠKOL-
STVÍ, který by neměl chybět 
žádnému odboráři. Lze jej ob-
jednat i v elektronické podobě 
a zaplatit jej z fondu kulturních 
a sociálních potřeb. Podivovala 
jsem se nad tím, že jsou základ-
ní odborové organizace, které 
Týdeník ŠKOLSTVÍ neodebírají.

Předsedům základních orga-
nizací chybí také právní pově-
domí, co vlastně odbory mo-
hou a  mají požadovat, nevě-
dí, co prosazovat do kolektiv-
ních smluv, jak vyjednávat s ře-
diteli škol. Leckdy neznají své 
možnosti, třeba i v otázce roz-

počtu škol. Domluvili jsme se, 
že s  pomocí oblastních rad 
připravíme pro  zájemce ško-
lení na  témata, která budou 
potřebovat.

Naši členové slíbili některé 
informace vyvěsit ve  školách 
na  společné nástěnky, aby se 
tak i neodboráři dozvěděli, co 
všechno pro ně školské odbo-
ry dělají. Přislíbili jsme také, 
pokud bude zájem a sejdou se 
lidé, připravit besedy pro  ne-
členy odborů s tím, že bychom 
jim naši činnost představili. 
Mohli by pak dospět k rozhod-
nutí, že členství ve  školských 
odborech má smysl a  přináší 
pozitivní výsledky.“

Markéta SEIDLOVÁ
místopředsedkyně

ČMOS pracovníků školství

Velikonoční výzva všem, kdo podporují školství
Vážená paní ředitelko, vá-

žený pane řediteli, vážené 
kolegyně a  kolegové, vážení 
rodiče, vážení příznivci škol-
ství, kterým leží na srdci vzdě-
lávání našich dětí i podmínky, 
za kterých se  jim ho dostává. 
Pedagogové v  naší zemi již 
dlouhodobě působí ve  složi-
tých podmínkách neustálých 
koncepčních změn ve  škol-
ství. Nároky na  tuto odpo-
vědnou práci se zvyšují a vy-
žadují celoživotní vzdělávání. 
Učitelé toto vnímají jako dů-
ležitou součást svého profes-
ního rozvoje. Nelze však ak-
ceptovat nedůstojné p latové 
ohodnocení, ve  kterém naše 

republika výrazně zaostala 
za  vyspělejšími zeměmi Ev-
ropy. Špatná situace si vybírá 
daň v podobě velmi nízkého 
zájmu mladých lidí o  uči-
telské povolání. Velké pro-

cento absolventů pedagogic-
kých škol, nikdy nezasedne 
za katedru.

Bez  perspektivy kvalit-
ního vzdělání na  všech stup-
ních škol nelze další vývoj 

společnosti spojovat s  rozvo-
jem vyspělého národa, který 
je závislý na  znalostech a  vy-
soké kvalifikaci. Obracíme se 
na Vás proto s žádostí o pod-
poru požadavku školských 
odborů na  takový růst platů 
pedagogů, abychom v  roce 
2020 dosáhli 130 procent 
průměrné mzdy.

Oprávněně požadujeme za-
jištění důstojných existenč-
ních podmínek,   lepší životní 
perspektivu a  zvýšení atrak-
tivnosti zejména pro  mladé 
pedagogy.

Za účastníky seminářů ČMOS
pracovníků školství

Vedení odborového svazu

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTO: ARCHIVFOTO: ARCHIV
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Nestrkat hlavu do písku a šikanu řešit i pomocí internetu
Přesné údaje sice k dispozici nejsou, ale podle nej-
různějších průzkumů z posledních let je zřejmé, že 
téměř polovina žáků základních a středních škol se 
někdy stala obětí šikany.

Někdy jde jen o  ojedině-
lé případy, kdy byl žák ši-

kanován jednou či dvakrát, ale 
i tak je zřejmé, že se s tímto je-
vem setkaly desetitisíce školá-
ků v tom nejcitlivějším věku.

Podstatné je šikanu nepře-
hlížet a bojovat s ní. Vzhledem 
k  tomu, že je všudypřítomná 
(to ostatně byla vždy, jen v po-
sledních letech narůstá i  díky 
možnostem šířit ji po interne-
tu a  hlavně po sociálních sí-
tích), je důležité před ní nestr-
kat hlavu do písku. Jakmile se 
některý ředitel školy chlubí, že 
v  „jeho“ vzdělávacím ústavu 
šikana neexistuje, je to zřejmě 
naopak signál naznačující, že 
daná škola má s  tímto jevem 
nejspíš velké problémy.

Web na pomoc obětem

Naštěs tí už dnes převažuje 
opačný přístup. Jenže velkým 
úskalím šikany mezi dětmi 
a mládeží je to, že se o ní často 
dospělí vůbec nedozvědí, pro-
tože její oběti mají strach ně-
co říct. Ten pramení nejen 
z obavy před dalším týrá-
ním nebo pomstou, ale 
někdy se oběť dostane 
do situace, kdy je agreso-
rem někdo, koho považo-
val za kamaráda. Ostatní 
spolužáci často mlčí také 
proto, že nechtějí být ob-
viněni z „práskačství“, za 
které by mohli jejich jed-
nání vrstevníci považovat. 
Nezúčastněná osoba si 
ostatně jen těžko předsta-
ví, co všechno se odehrá-
vá v hlavě týraného člově-
ka i těch, kteří jsou svědky 
podobného jednání.

Díky trojici mladých 
mužů z  Brna, kteří mo-
mentálně studují na Gym-
náziu Vídeňská, dostaly obě-
ti šikany úžasný dárek. Jan 
Sláma, David Špunar a  Pavel 
Ihm rozjeli projekt Nenech to 
být, který je oficiálně v  pro-

vozu od 26. března letošní-
ho roku. Projekt, to je přede-
vším stejnojmenný web, jehož 
prostřednictvím mohou obě-
ti šikany, ale i  ti, kte-
ří o podobném jed-
nání vědí, nahlá-
sit, že se něja-
kému dítěti ve 
škole děje pří-
koří. Záštitu 
nad webem pře-
vzala nejen Linka 
bezpečí, ale také mi-
nisterstvo školství.

Pomohly vlastní zkušenosti

Co vlastně stálo za tím, 
že web vznikl? „Od mala se 
všichni tři věnujeme interne-
tovým projektům. Teď na pře-
lomu roku jsme některé z nich 
úspěšně prodali a octli jsme se 
na křižovatce: Co budeme dě-
lat dál? Chvíli jsme uvažova-
li o  on-line kuchařce, ale ani 
jeden z  nás neumí vařit. Pro-
to jsme začali hledat něco, 
k  čemu máme blízko. Logic-

ká volba padla na školní pro-
středí a  šikana se doslova sa-
ma nabízela. Myslím, že právě 
ona komplikuje život velkému 
množství nadaných studentů 

a žáků, tak proč s tím něco ne-
udělat?“ popisuje zrození ná-
padu Jan Sláma, jeden z auto-
rů projektu.

Mladíci se netají tím, že i oni 
sami šikanu zažili. „Kdyby to-
mu tak nebylo, sotva by nás 
napadlo udělat podobný web. 
Na gymnáziu, které navštěvu-

jeme, problémy se ši-
kanou skutečně 

nejsou, v  tomto 
směru jde o jed-
nu z  nejlepších 
škol v Brně. Ale 
v  základní ško-

le se všichni čle-
nové našeho týmu 

setkávali se šikano-
váním velmi často. Obvyk-

le jsme tvořili onu mlčící větši-
nu a nevěděli, jak se zachovat. 
A  pak jsme poznali roli oběti 
dokonce sami na sobě,“ říká 
J. Sláma.

Zájem je opravdu velký

Kolem webu se pohybuje 
celý tým mladých nadšených 
lidí, kteří spolupracují s  psy-
choložkou Lenkou Skácelo-
vou z PPP Brno a s odborníky 
z  Linky bezpečí. Na tom, aby 
se web stal dostupný všem, 

má velkou zásluhu také minis-
terstvo školství.

A co se konkrétně děje, po-
kud někdo na webu nahlá-
sí šikanu? Důležité je, aby by-

la uvedena škola, ve které k ní 
dochází, a zaznělo jméno šika-
nované oběti. Jen tak se zprá-
va dostane na konkrétní mís-
to a ke konkrétnímu člověku, 
nejlépe ke školnímu metodi-
kovi prevence, který už ví, jak 
s  hlášením naložit. Pokud by 
tomu tak nebylo, tak provozo-
vatelé webu přikládají do mai-
lu dokumenty s návodem. Za-
jištěno je i to, že k hlášení ne-
má přístup nikdo jiný. V  ně-
kterých případech je hláše-
ní postoupeno i  odborníkům 
z Linky bezpečí.

Web je v  provozu sice jen 
několik týdnů, ale už teď je 
jasné, že se stal nesmírně uži-
tečnou pomůckou. „Zájem je 
opravdu velký a nás to pocho-
pitelně těší. Už během prvních 
tří dnů oficiálního provozu 
jsme překročili stovku hláše-
ní. Do projektu se mohou za-
pojit i jednotlivé školy a těchto 
přihlášek rovněž rychle přibý-
vá. Nejvíce registrovaných škol 
zatím máme z Prahy a Brna,“ 
popisuje J. Sláma.

Pravidelná setkání

Jak už bylo uvedeno, v hlá-
šení, které mohou učinit nejen 

žáci a  studenti, ale ta-
ké učitelé nebo rodiče, je 
podstatné, aby zaznělo 
jméno oběti a byly popsá-
ny problémy a útoky, kte-
rým čelí. Jen tak se jí mů-
že dostat pomoci. O mož-
nosti zapojit svou ško-
lu do dlouhodobého bo-
je se šikanou prostřed-
nictvím webu jsou podle 
ministerstva školství ško-
ly dostatečně informová-
ny, nicméně všechny po-
třebné informace jsou 
k dispozici také na strán-
ce www.nntb.cz.

Provozovatelé stránek 
plánují i  pravidelná set-
kání se školními metodiky 
prevence, na nichž si bu-

dou moci vyměnit zkušenosti 
s používáním webu proti šika-
ně, což pomůže i  jeho provo-
zovatelům získat lepší zpětnou 
vazbu. Romana SLANINOVÁ
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Co je a co není porušení pracovní kázně
Bylo by možné posoudit jako porušení pracovní káz-
ně případ, kdy zaměstnankyně nemůže po ukon-
čení rodičovské dovolené nastoupit do zaměstnání 
z důvodu nutnosti osobně pečovat o dítě?

Platné znění zákoníku práce 
již pojem „pracovní kázeň“ 

nepoužívá. Místo toho je uží-
váno označení „porušení po-
vinnosti vyplývající z právních 
předpisů vztahujících se k za-
městnancem vykonávané prá-
ci“. V daném případě by podle 
mého názoru o porušení „pra-
covní kázně“ nešlo. Takový 
výklad je většinově zastáván 
a  publikován. Například Nej-
vyšší soud ČR ve svém rozsud-
ku sp. zn. 21 Cdo 4411/2007 
ze dne 10. 10. 2008 mimo ji-
né uvádí:

„Zaměstnankyně, které za-
městnavatel poskytl na její žá-
dost další mateřskou dovole-

nou do tří let věku dítěte (ny-
ní se jedná o rodičovskou do-
volenou), porušuje povinnost 
stanovenou právní-
mi předpisy, jestli-
že po jejím skon-
čení nenastoupí 
do práce. O po-
rušení pracov-
ní kázně, kte-
ré by mohlo být 
důvodem k rozvá-
zání pracovního po-
měru, se však může jed-
nat jen tehdy, porušila-li tu-
to pracovní povinnost zavině-
ně, tj. úmyslně nebo alespoň 
z nedbalosti.“

Pokud je tedy důvodem ne-

nastoupení zaměstnankyně 
do práce nemožnost umís-
tit dítě do mateřské školy, je 
nepochybné, že jde o závažný 
důvod existující bez zavinění 
zaměstnankyně, a  její jednání 
proto nelze považovat za zavi-
něné porušení pracovních po-

vinností (porušení „pra-
covní kázně“).

V  této souvis-
losti upozor-
ňuji na usta-
novení §  206 
odst.  1  a  2 zá-

koníku práce, 
které ukládá za-

městnanci tyto po-
vinnosti:

„Je-li překážka v  práci za-
městnanci předem známa, 
musí včas požádat zaměstna-
vatele o  poskytnutí pracov-
ního volna. Jinak zaměstna-
nec uvědomí zaměstnavatele 
o překážce a o předpokládané 
době jejího trvání bez zbyteč-
ného průtahu.

Překážku v  práci je za-
městnanec povinen proká-
zat zaměstnavateli. Ke spl-
nění povinnosti podle vě-
ty první jsou právnické a  fy-
zické osoby povinny poskyt-
nout zaměstnanci potřebnou 
součinnost.“

Povinností zaměstnankyně 
vyplývající z citovaných zákon-
ných ustanovení je se zaměst-
navatelem jednat a překážku 
v práci prokázat. Vít BERKA

Zdravotní způsobilost žáka a povinnost rodičů
Jakým způsobem může ředitel školy vyžadovat po 
rodičích, aby jej informovali o změně zdravotní 
způsobilosti jejich dítěte?

K tomuto dotazu sdělilo mi-
nisterstvo školství odborové-
mu svazu následující odpověď:

Mezi základní povinnosti žá-
ků a  zákonných zástupců ne-
zletilých žáků patří povinnost 
informovat školu o  změně 
zdravotní způsobilosti, zdra-
votních obtížích a jiných závaž-
ných skutečnostech, které by 
mohly mít vliv na průběh vzdě-

lávání, a  to podle ustanovení 
§ 22 odst. 2 písm. a) a odst. 3 
písm.  c) zákona č.  561/2004 
Sb., o  předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odbor-
ném a  jiném vzdělávání (škol-
ský zákon). Tato povinnost ko-
responduje s  povinností školy 
zajišťovat bezpečnost a ochra-
nu zdraví žáků při vzdělávání 
a s ním přímo souvisejících čin-

nostech na základě ustanove-
ní § 29 odst. 2 školského zá-
kona. Žáci, respektive zákon-
ní zástupci, jsou taktéž povinni 
oznamovat škole údaje zapiso-
vané do školní matriky, z nichž 
je třeba zmínit údaje o  zdra-
votním postižení a zdravotním 
znevýhodnění ve smyslu usta-
novení §  16 školského záko-
na a údaje o zdravotní způso-
bilosti ke vzdělávání a o zdra-
votních obtížích, které by moh-
ly mít vliv na průběh vzdělávání 
podle ustanovení § 22 odst. 2 

písm. c), odst. 3 písm. e), § 28 
odst.  2 písm.  f), g) školského 
zákona.

Co se týče možnosti vynuce-
ní plnění povinnosti, pak v pří-
padě zletilých žáků lze uklá-
dat kázeňská opatření. V  pří-
padě zákonných zástupců ne-
zletilých žáků však nelze nezle-
tilého žáka žádným způsobem 
trestat za to, že jeho zákonný 
zástupce nesplní svou povin-
nost. V  tomto případě nelze 
splnění povinnosti tedy vynu-
tit. Vít BERKA

ávní
i-

o-
ž j d

vinnos
cov

k
měs

i i

Právník 

radí

Doba 
vyplácení 
nemocenské
Zaměstnanec měl 
termínovaný pracov-
ní poměr do 28. úno-
ra. Před jeho skonče-
ním onemocněl. Do 
jaké doby mu bude 
vyplácena náhrada 
platu z titulu pracov-
ní neschopnosti?

Pokud dojde v  průbě-
hu prvních 21 kalendář-
ních dnů trvání dočasné 
pracovní neschopnosti 
ke skončení pracovního 
poměru, vyplácí se ná-
hrada platu jen do po-
sledního dne trvání pra-
covního poměru.

V  případě pracovní-
ho poměru na dobu ur-
čitou tento pracovní po-
měr skončí bez ohle-
du na existenci dočas-
né pracovní neschop-
nosti uplynutím doby, 
na kterou byl sjednán. 
Nemocenská bude za-
městnanci příslušet až 
do 22. kalendářního dne 
trvání dočasné pracovní 
neschopnosti.

Vít BERKAFOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Internetová škola je krokem do budoucnosti
Březová je obec s tisícovkou obyvatel v tajemném 
kraji Bílých Karpat. Takových najdeme v naší zemi 
desítky, ale tato má něco, co ji odlišuje. Zdejší zá-
kladní škola je jedinou v České republice, která nabí-
zí nadstandardní systém individuálního vzdělávání.

Před více než patnácti le-
ty byla březovská základ-

ní škola v podstatě odsouzená 
k zániku. Většina žáků odchá-
zela do větších škol.

„Do Březové jsem nastou-
pil na konci června 2001. Teh-
dy to byla malotřídka spojená 
s mateřskou školou. Vzděláva-
cí ústav byl před zánikem, žáci 
odcházeli pryč, protože rodiče 
byli nespokojeni s úrovní výuky. 
Počet žáků základní školy klesl 
na třicet tři, školku navštěvova-
lo v průměru sedm až devět dě-
tí,“ popisuje neveselou situaci 
Ludvík Zimčík, ředitel školy.

Individuální přístup
Pokud chtěl L. Zimčík ško-

lu zachovat, musel nabídnout 
něco, co jinde neměli. Co ale 
vymyslet v  obci, která leží na 
konci světa? Naštěs tí žijeme 
v  době moderních technolo-
gií, které nabídly řešení.

„Náš vzdělávací program je 
postaven na maximálním vy-
užití informačních technolo-
gií ve výuce. Proto se může-
me věnovat e-learningu, kte-
rý je vhodný pro distanční stu-
dium. Nechceme takto na-
hrazovat klasickou výuku, ale 
jsme vstřícní potřebám rodi-
čů a dětí, kteří například čas-

to cestují a mění bydliště, ta-
lentovaným sportovcům, kte-
ří nestíhají každodenní výuku, 
znevýhodněným dětem, které 
mají nějaký zdravotní problém 
nebo se špatně začleňují do 
kolektivu, případně mají jinou 
představu o  svém vzdělává-
ní, než jakou nabízejí klasické 
školy,“ říká L. Zimčík a dodá-
vá: „Jako jediná škola v  Čes-
ké republice nabízíme žákům 
a  rodičům nadstandardní po-
moc při domácím vzdělává-
ní na prvním i  druhém stup-
ni základní školy, protože pro-
jekt využívá všechny možnos-
ti e-learningu a  individuálních 
on-line konzultací.

Škola má propracovaný 
model individuálního školní-
ho vzdělávání. Jedná se vlast-
ně o systém internetové školy, 
který využívá počítače a inter-
net ke každodennímu kontak-
tu se školou, k němuž se žáci 
mohou připojit z každého mís-
ta na světě. Žáci tak mají k dis-
pozici přehledy učiva ze všech 
předmětů, úlohy i  informa-
ce o aktuálním dění ve škole. 
Žák, který se do školy přihlá-
sí, dostane přihlašovací jmé-
no a heslo, a tak se nikdo jiný 
k jeho materiálům nedostane.

„Ke komunikaci s  indivi-

duálně vzdělávanými žáky vy-
užíváme LMS Moodle (Lear-
ning Management Systém = 
systém řízení výuky), který je 
efektivní a  dostupný jak žá-
kům v různých místech repub-
liky, tak těm, kteří žijí v  za-
hraničí. Moodle je založen 
na dobrovolnosti, testy slou-
ží jako podpora při výuce, ze-
jména při procvičování učiva 
a k samostatné přípravě,“ vy-
světluje L. Zimčík.

Pro individuálně vzdělávané 
žáky nabízí březovská škola od 
4. do 9. ročníku v  některých 
předmětech (například čes-
ký jazyk, matematika, fyzika, 
angličtina nebo zeměpis a dě-
jepis) vždy ve stejný den a ve 
stejnou hodinu on-line výuku. 
Žák si spustí Skype a  požádá 
vyučujícího o připojení do vir-
tuální třídy. I přes tuto vymo-
ženost ale není tento způsob 
nastaven tak, aby nahradil ro-
diče, kteří na sebe vzali úlohu 
„domácích učitelů“.

Minimum zkušeností
Netradiční způsob vyučová-

ní pochopitelně klade na uči-
tele nároky, s  jakými se kole-
gové z běžných škol nesetká-
vají tak často. Především mu-
sejí být velmi zdatní ve využí-
vání informačních technolo-
gií a být také připraveni na to, 
že někteří z  žáků budou mít 
zvláštní požadavky.

„Ani já, ani moji kolegové, 
s  nimiž jsem projekt před le-
ty rozjížděl, jsme neměli pří-

mou zkušenost s  individuál-
ním vzděláváním. Nicmé-
ně když jsem působil na po-
čátku 90. let v  základní škole 
v Dolním Němčí, pořádali jsme 
tam kurzy pro získání základ-
ního vzdělání. Některých po-
znatků, ovšem převedených 
do virtuálního světa, šlo využít 
i v Březové.

Učitel u  nás nevystačí jen 
se znalostmi ze svého oboru 
a  se základy psychologických 
a  didaktických disciplín. Musí 
používat informační a  komu-
nikační technologie na tako-
vé úrovni, aby dětem umož-
nil zvládnout učivo,“ popisu-
je L. Zimčík.

Projekt pokračuje
To, co vypadalo před lety tak 

trochu jako sci-fi, se dnes uka-
zuje jako krok správným smě-
rem. Škola v  Březové se za-
chránila a dnes ji vedle virtuál-
ních žáků navštěvuje i  téměř 
120 místních dětí. Individuální 
žáci se mohou přijet podívat 
na běžné vyučování, což víta-
jí oni, stejně jako jejich rodi-
če. „Spolupracujeme i s další-
mi vzdělávacími ústavy, které 
se věnují individuálnímu vzdě-
lávání, a také s nadačním fon-
dem Qiido, který se věnuje 
podpoře nadaných dětí. Zažá-
dali jsme si o licenci pro střední 
školu. Žádost byla schválena, 
takže se náš první středoškol-
ský ročník otevře letos v září,“ 
uzavírá L. Zimčík.

Romana SLANINOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady
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Proč už v první třídě nechtějí děti chodit na tělocvik?
V den otevřených dveří jsem 

se cíleně vypravila podívat 
na hodinu tělocviku třídy mé-
ho prvňáka. Syn, který úspěšně 
hraje hokej ve sportovním oddí-
lu, po mně totiž už několik týd-
nů požaduje uvolnění z tělesné 
výchovy a  má v  pondělí velký 
problém s odchodem do školy.

Do šatny před tělocvičnou 
jsem dorazila v 9:45, tedy o vel-
ké přestávce. Děti tu seděly na 
lavičkách a  paní učitelka (mi-
mochodem jako jediná chrou-
pala jablko) je vyzvala k vyprá-
vění o tom, co dělaly o víkendu.

Poté se odebraly do tělocvič-
ny, kde proběhlo v rychlém sle-
du několik cvičení. Nemůžu po-
soudit, zda koncepce hodiny 

byla v  pořádku, nejsem učitel 
tělocviku a ani netuším, jak má 
hodina probíhat správně. Ně-
které úkony si děti celkem uží-
valy. Co mi však vadilo, 
byl tón, jakým pa-
ní učitelka s  dět-
mi jedná, jak na 
ně křičí, píská 
na píšťalku, po-
sílá na trestné 
lavice.

Když se při od-
chodu chtěl Viktor 
na WC napít, protože 
už asi chudák opravdu potře-
boval, vytáhla ho za rameno, že 
neumí poslouchat a že se napi-
je až ve třídě.

Můj závěr z toho je asi tako-

vý: Než se děti po první hodině 
dostanou z  třetího patra, přes 
šatnu do druhého patra vedlejší 
budovy a tam se opět svléknou 

a převlečou do tělocvič-
ného úboru, bude 

minimálně 9 hodin 
za předpokladu, 
že nedrží první 
přestávku. Pak si 
tedy něco odcvi-

čí a v době velké 
přestávky vypráví 

paní učitelce, co dě-
laly o víkendu, bez sva-

čin a pití a pak si opět za zvuku 
ostré píšťalky odcvičí 30 minut 
a spěchají se, neustále pobíze-
ni k rychlosti a tichosti, převlék-
nout, přejít, svléknout a vyběh-

nout tři patra do třídy, aby se 
připravily na matematiku. Ne-
vím, zda jim zbude trochu ča-
su na svačinu, pokud ne, jejich 
soustředění v oné poslední ho-
dině bude jen těžko směřováno 
k matematice.

Cílem předmětu tělesná vý-
chova je získat kladný vztah 
k  fyzickým aktivitám a  sportu, 
vytvářet návyky zdravého život-
ního stylu vedoucí k progresiv-
nímu utužování zdraví a  zdra-
vého životního stylu vůbec, do-
držování sportovní etiky, pravi-
del a jednání fair-play. To, čeho 
jsem byla svědkem, je spíše ces-
ta k odporu dětí vůči hodinám 
tělocviku.

Markéta HOLUBOVÁ

Školní přestávky
Jak jsou v  platném znění vyhlášky o  základním 
vzdělávání upraveny přestávky mezi vyučovacími 
hodinami?

Přestávky mezi vyučovací-
mi hodinami jsou upraveny v 
§ 1 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 
Sb., o  základním vzdělávání 
a  některých náležitostech pl-
nění povinné školní docházky, 
kde se stanoví:

„Přestávky mezi vyučova-
cími hodinami jsou nejméně 
desetiminutové. Během do-
poledního vyučování, zpravi-
dla po druhé vyučovací hodi-
ně, se zařazuje alespoň jed-
na přestávka v  délce nejmé-

ně 15  minut. Přestávka me-
zi dopoledním a odpoledním 
vyučováním trvá nejméně 
50  minut. V  případech hod-
ných zvláštního zřetele lze 
zkrátit některé desetiminu-
tové přestávky na nejméně 
5 minut a přestávku mezi do-
poledním a odpoledním vyu-
čováním na nejméně 30 mi-
nut. Při zkracování přestávek 
ředitel školy přihlédne k  zá-
kladním fyziologickým potře-
bám žáků.“

Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání
Při jednání na úřadu práce jsem byl upozorněn, že 
jako nezaměstnatelný uchazeč o zaměstnání nesmím 
mařit součinnost s tímto úřadem. Co se rozumí tímto 
mařením součinnosti?

Uchazeč o  zaměstnání ma-
ří podle §  31 zákona 

č.  435/2004 Sb., o  zaměstna-
nosti, součinnost s krajskou po-
bočkou úřadu práce, jestliže:

„a)  je podle lékařského po-
sudku schopen plnit povinnosti 
vůči krajské pobočce úřadu prá-
ce, a přesto je neplní,

b) neprojedná doporučené za-
městnání ve lhůtě stanovené kraj-
skou pobočkou úřadu práce,

c)  se nedostaví na krajskou 
pobočku úřadu práce ve sta-

noveném termínu bez vážných 
důvodů,

d) neplní povinnosti stanovené 
zákonem v souvislosti se svou 
zdravotní způsobilostí,

e)  jiným jed-
náním zma-
ří zpro-
s t řed-
kování 
za-

městnání nebo nástup do 
zaměstnání."

Zákon o  za-
městnanosti sta-
noví, že vyřaze-

ní z  eviden-
ce ucha-

zečů o  zaměstnání se provede 
dnem, kdy nastala některá z výše 
uvedených skutečností, a že ucha-
zeč o zaměstnání, který byl vyřazen 
z evidence uchazečů o zaměstnání 
z některého z výše uvedených dů-
vodů, může být na základě nové pí-
semné žádosti do evidence uchaze-
čů o zaměstnání znovu zařazen nej-
dříve po uplynutí buď tří, nebo šesti 
měsíců ode dne vyřazení z eviden-
ce uchazečů o zaměstnání.

Přijímání do mateřské školy
Je v pravomoci zřizovatele mateřské školy, aby nějak 
zasahoval do přijímacího řízení při přijímání dětí do 
mateřské školy?

V ustanovení § 34 odst. 2 a 3 
zákona 561/2004 Sb., škol-

ský zákon, je uvedeno:
„Zápis k  předškolnímu vzdě-

lávání od následujícího školní-
ho roku se koná v  období od 
2. května do 16. května. Ter-
mín a místo zápisu stanoví ředi-
tel mateřské školy v dohodě se 
zřizovatelem a zveřejní je způso-
bem v místě obvyklým.

Ředitel mateřské školy rozho-
duje o  přijetí dítěte do mateř-
ské školy, popřípadě o  stano-
vení zkušebního pobytu dítěte, 

jehož délka nesmí přesáhnout 
3 měsíce.“

V dohodě se zřizovatelem po-
stupuje ředitel mateřské školy při 
plnění náležitostí podle odst.  2 
(jeho citované znění je účinné od 
1. ledna 2017). Do rozhodování 
ředitele mateřské školy již zřizo-
vatel nemá žádné oprávnění za-
sahovat (např. stanovovat krité-
ria k přijímacímu řízení). O přije-
tí k předškolnímu vzdělávání roz-
hoduje ředitel mateřské školy; při 
tomto rozhodování je nezávislý 
a za své rozhodnutí zodpovědný.
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Cirkus Bombastico přinesl radost až do školy
Do Základní školy speciální 

Diakonie v pražských Sto-
důlkách zavítal cirkus Bombas-
tico. Jeho představení doká-
že z  jednoduchých akrobatic-
kých kousků vykouzlit úsměv 
a  nadšení u  diváků, do před-
stavení zapojit každého, do-

spělé, děti, zdravé i ty s handi-
capem. Principál Bombi se svou 
ženou Barbsine a  dětmi Ba-
bem a Barou přijeli z  Němec-
ka, k  nám zavítali již po čtvr-
té. Šapitó opět postavili v tělo-
cvičně. Stěny i  strop byly po-
kryty díly stanu, v  rozích stály 

reflektory, aparatu-
ra, všude byly polo-
ženy pomůcky, ná-
činí, rekvizity a hlav-
ně sezení pro divá-
ky. Cirkusáci před-
vedli úžasnou a ve-
selou show, žong-
lovali s  kruhy, šát-
ky,  točili talíři na 
tyči, házeli míčky, 

tančili se stuhou, hráli na růz-
né hudební nástroje, bubnova-
li a zpívali. My jsme je sledova-
li, tleskali, pomáhali a  nechali 
se zapojit do vystoupení, malí 
i velcí. Všichni jsme se náram-
ně bavili, smáli se, povykova-
li, tleskali. Všem se moc dařilo, 
protože vždy byl někdo z do-
spělých po ruce, aby dětem 
pomohl. Dokázali jsme stejné 
kousky jako oni – točit kruhy, 
obručemi, stuhou, talíři, žong-
lovat a vyhazovat šátky, míčky, 
skákat a prolézat obručí, zpívat 
a  bubnovat. S  cirkusem jsme 
se rozloučili bouřlivým potles-
kem a společným fotografová-
ním. Věra RŮŽIČKOVÁ

To nejlepší 
z Hurvínka
HELENA ŠTÁCHOVÁ
DENISA 
KIRSCHNEROVÁ
MIKI KIRSCHNER
MARTIN KLÁSEK
ONDŘEJ LÁŽNOVSKÝ

Oblíbená dobrodružství 
Hurvínka, Spejbla, Má-
ničky a  jejich čtyřnohého 
kamaráda Žeryka. Jak to 
chodí v Oslově, ve městě, 
o kterém nikdy nikdo ne-
slyšel? Opravdu se tam 
vůbec nechodí do školy? 
Kde leží Tramtárie? Kdo 
tam žije a  kdo takové 
zemi vládne? Co je to 
Kostitřaska a  k  čemu asi 
slouží? Kdo Hurvínkovi 
pomůže splnit velké přání 
stát se dospělým? A bude 
Hurvínek v  dospělém 
těle šťastný? Pokud se to 
chcete dozvědět, pusťte 
se do čtení. Kniha vyšla 
v nakladatelství Fragment.

Znáte je?

Akademie oslavila patnáct let školy v Litovli
Už je to celých patnáct let, 

kdy se slavnostně otevře-
la nová škola na Vítězné v Li-
tovli. Za těch patnáct let ško-
la prožila mnohé. Změny na 
místě ředitele, odchody učite-
lů a  příchody nových sil. Její-
mi dveřmi prošly stovky dětí. 
Škola je organismus živý, ne-
ustále se proměňující s dobou. 
Co zůstává, je její význam, a to 
nejen jako instituce vzděláva-
cí, ale především jako institu-
ce kulturní.

Slavnostní žákovská akade-
mie uspořádaná k  patnácté-
mu výročí otevření školy pro-
běhla symbolicky 28. března, 
kdy si svět připomíná naroze-
ní učitele národů Jana Amose 
Komenského. Po dlouhé týdny 
pedagogové se svými žáky na-
cvičovali jednotlivá vystoupe-

ní. Pečlivě se připravovaly cho-
reografie, kostýmy, rekvizity 
i kulisy. Zúčastnilo se všech 22 
tříd prvního i  druhého stup-
ně, tedy přibližně 400 účinku-
jících. O organizaci se zaslou-
žily především Iveta Pospíšilo-
vá a Michaela Skálová, ale po-
máhali všichni.

Akademii zahájila ředitelka 
školy Zuzana Absolonová spo-

lu s  místostarostou města Li-
tovle panem Viktorem Kohou-
tem. A pak už nastupovaly jed-
notlivé třídy. Na jevišti se stří-
dali tanečníci, zpěváci, hudeb-
níci, recitátoři, sportovci, kou-
zelníci i reklamní agenti. Hem-
žilo se to skřítky a kovboji, po-
peláři a modely a modelkami, 
zvířátky, kytkami a  chodícími 
stromy, zněly známé i  exotic-

ké rytmy, pro-
letěli jsme se 
křížem krá-
žem celým svě-
tem. A  na kaž-
dém zúčastně-
ném ulpěl stří-
pek z  úspěchu 
a opojení toho-
to odpoledne.

Miloslava 
FLÁŠAROVÁ

Emilly nám upekla máslové slzy
V  těchto dnech hostí SOŠ 

a  SOU na Přímětické ve 
Znojmě několik finských stu-
dentů. A tak děvčata z Finska 
pracují ve školce, stříhají v ka-
deřnictví nebo pečou a  vaří 
v  kuchyni. A  právě tam uka-
zuje, co umí, Emilly. I  když je 
Finka, pleť má tmavou. „Můj 
tatínek je Afričan a  maminka 
Ruska. Oba ale žijí a pracují ve 
Finsku, a tak jsme Finové,“ vy-
světlila s  odzbrojujícím úsmě-

vem Emilly. Jejím oborem je už 
třetím rokem kuchař-číšník.

Mezi místními učni a  stu-
denty se rozhodně neztratila. 
I když bohužel angličtinou ješ-
tě všichni nevládnou, přesto 
se vždy domluvili. Ti, co ang-
ličtinu ovládali, s  Emilly pro-
brali vše, co mladé lidi zajímá. 
Emilly si zkusila, jak se zadělá-
vá na české buchtičky s  vanil-
kovým krémem, zajímavé pro 
ni byly i  bramboráky a  lokše. 

Na oplátku zase ona předvedla 
jejich domácí recept, který pro 
nás nazvala Emillyiny máslo-
vé slzy. „Těsto je jednoduché. 
Kvásek, hladká mouka, cukr, 
vejce a hlavně kardamom. Ten 
se musí rozdrtit a dodává se do 
těsta,“ popisuje finskou specia-
litu Emilly. Koláč je zlatistý, křu-
pavý a chutí připomíná sladkou 
briošku. A  proč slzy? Protože 
máslo přidané do důlku z něho 
vytéká jako slzy. Anna ČERNÁ
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Zdroj informací pro učitele češtiny, na co se zaměřit
O zajímavém výukovém internetovém portále 
www.umimecesky.cz jsme už psali. Jak jsme se od 
jeho autorů dozvěděli, navštěvují ho nejenom děti 
školou povinné, ale také dospělí, kteří si chtějí ově-
řit, kolik toho z  češtiny zapomněli od chvíle, kdy 
opustili školní lavice.

K  dispozici jsou tak docela 
zajímavé statistiky, jak si my 

Češi různého věku stojíme ve 
znalostech rodné řeči. Zajíma-
vé je zjištění, že se chybuje stá-
le ve stejných jevech, jaké dělá-
valy problémy žákům a studen-
tům už před několika desetiletí-
mi. Podobná statistika je ale pře-
devším důležitým zdrojem infor-
mací pro všechny učitele češtiny, 
na co se při procvičování mluvni-
ce se svými žáky zaměřit.

Ypsilon i „íčko“
Tradičním oříškem zůstáva-

jí vyjmenovaná slova. Stále se 
tak najdou ti, kteří si pletou 
„nabitý kanon“ a „nabytý ma-

jetek“, „pobité vojáky“ a „po-
byt na chalupě“ nebo „mýce-
ní lesa“ s „vymítáním ďábla“. 
Bohužel ale měkké „i“ a tvrdé 
„y“ jsou problém i  v  dalších 
slovech, zvláště cizích: velmi 
často se chyby objevují ve vý-
razech jako „azyl“, „byrokra-
cie“, „labyrint“ nebo „lyrika“.

Ypsilon a  měkké „i“ jsou 
strašákem i v koncovkách sklo-
ňovaných podstatných a  pří-
davných jmen: víc než polovi-
na lidí chybuje ve tvarech jako 
„jít na oběd do menzy“ nebo 
„strýčkovi koně“. Jednoduché 
zřejmě není pro leckoho ani 
rozlišování měkkých a tvrdých 
přídavných jmen. A ne každý ji-

noch je správně „spanilý“ a ne 
všichni rytíři správně „urostlí“. 
Nejspíš i v médiích chybné po-
užívání, respektive nepoužívá-
ní duálního skloňování u částí 
lidského těla napomáhá tomu, 
že se stále pletou tvary s „no-
hami“ a s „nohama“.

Velká písmena
Tradičními češtinskými chy-

táky zůstávají také dlouhé sa-
mohlásky u  slov jako „výjim-
ka“ a „výhrůžka“ nebo krát-
ké a dlouhé samohlásky u dvo-
jic typu „školicí středisko“ 
a „školící důstojník“. Psaní vel-
kých písmen dokázalo vždyc-
ky potrápit i  relativně zdatné 
češtináře a  nedávná „refor-
ma“ těchto pravidel tento jev 
určitě nezjednodušila. Ve cvi-
čeních na webu Umíme správ-
ně česky se nejčastěji chybu-
je ve spojeních jako například 
„Velká francouzská revoluce“, 

„slovanští věrozvěsti“, „Duch 
svatý“ nebo „Senát Parlamen-
tu ČR“. Zdatně jim pak sekun-
dují „rakousko-uherská mo-
narchie“, „sluneční soustava“ 
a „moravské Slovácko“.

Zpropadené čárky
Posuňme se ke slovním dru-

hům. Ne všechna slova se jed-
noduše zařazují do jednotlivých 
skupin, to všichni dobře víme, 
ale nejhůře na tom Češi jsou 
u  výrazů jako „velmi“, „do-
konce“, „dost“, „nijaký“, „co-
pak“, „zde“ nebo „mnohý“.

A to už nemluvíme o  psa-
ní čárek v  jednoduchých vě-
tách i souvětích. Ale jak praví 
moudré přísloví, žádný učený 
z nebe nespadl, a my se díky 
tomu můžeme alespoň laska-
vě pousmát nad větou: „Potkal 
jsem souseda, který měl na vo-
dítku psa a sousedku.“

Romana SLANINOVÁ

Jak si zamilovat knihy? Vyprávějte je!
Mají knížky u  současných 

dětí vůbec šanci? Vždyť 
virtuální svět je pro ně láka-
vější a  plný vzrušení. Jednou 
z  akcí, která by mohla ma-
lým čtenářům pomoci uvědo-
mit si, že papírová kniha je ne-
nahraditelná, byl i první ročník 
soutěže Vypravuj! aneb Klání 
vypravěčů.

U jejího zrodu stála myšlen-
ka Ondřeje Müllera, progra-

mového ředitele nakladatel-
ství Albatros. I  proto se ten-
to vydavatelský dům ujal spo-
lečně s  nakladatelstvím Frag-
ment a  Klubem mladých čte-
nářů pořadatelské role. Pořa-
datelům soutěže šlo přede-
vším o propojení knižního svě-
ta se zdánlivě lákavějším svě-
tem videí a  internetu a  o  to, 
dokázat dětem, že i s knihami 
se jim otevírá svět stejně vzru-

šující. Navíc dětem dnes schází 
dostatek příležitostí pocvičit se 
v mluveném projevu.

Smyslem soutěže bylo pře-
vyprávět obsah knihy tak, aby 
vypravěč v posluchačích vzbu-
dil zájem o  příběh a  chuť si 
knížku přečíst. Klání se zúčast-
nilo 163 dětí, které soutěžily 
ve třech kategoriích: pro dě-
ti z nižších stupňů základních 
škol, pro děti z druhých stup-

ňů základních škol a pro skupi-
ny. V I. kategorii zvítězila Ště-
pánka Šimonová ze ZŠ Kunči-
na na Svitavsku, která vyprá-
věla knihu Kronika města Ko-
courkova. V II. kategorii si od-
nesla vítězství Agáta Śmiłows-
ka ze ZŠ Dr. Olszaka v Karviné 
s  knihou Poslední aristokrat-
ka a  v  kategorii skupinového 
vyprávění zvítězily Pavlína Br-
níková a  Sára Pulkrábková ze 
ZŠ  a  MŠ Pražská ve Znojmě, 
které převyprávěly příběhy Lui-
sy a Lotky. Porota, v níž usedli 
mimo jiné herci pražského di-
vadla Ypsilon Jiří Lábus, Martin 
Dejdar a Jan Jiráň, udělila také 
mimořádnou cenu neslyšícím 
spolužačkám Anetě Kunet-
kové a Stele Skýpalové z MŠ, 
ZŠ a SŠ pro sluchově postiže-
né děti ve Valašském Meziříčí. 
Aneta Stele znakovou řečí vy-
právěla děj své oblíbené knihy 
Malý princ.

Porotci hodnotili především 
přednes, jeho plynulost a  sa-
mozřejmost a  také prezen-
taci obsahu i  schopnost zau-
jmout a získat pro knihu nové 
čtenáře. Romana SLANINOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Šesťáci ze Stráže se pustili do tvorby animovaných filmů
Celý měsíc se šesťáci ze Základní školy Stráž neda-
leko Tachova zabývali při informatice tvorbou ani-
movaného filmu. Vymýšleli děj, animovali figurky, 
fotili jednotlivá políčka. Využívali aplikaci pro střih 
videa, ozvučení a  přidání titulků. Výsledkem byl 
festival animovaných filmů Stráž Fest 2017.

A jak to všechno probíhalo? 
Již od ledna jsme se pus-

tili při informatice do úpra-
vy fotografií. „A budeme ta-
ky někdy pracovat s videem?“ 
padla zvědavá otázka. „Mohli 
bychom,“ zněla stručná odpo-
věď. „A co kdybychom si zku-
sili vytvořit animovaný film?“ 
Zajásali, aniž tušili, co je če-
ká. Dostali za úkol shromáždit 
si doma všechny možné figur-
ky, které mohou hýbat částmi 
těla, a samozřejmě také jejich 
příslušenství. Moje příprava 
spočívala v  tom, že jsem při-
pravovala malá studia – kar-
tonové desky se zeleným po-
zadím, protože kromě ani-
mace jsem chtěla dětem uká-
zat i možnosti klíčování – a ta-
ké techniku. V našem případě 
iPady s aplikací Stop Motion.

Focení v jídelně
A pak to vypuklo. Rozděle-

ni do dvojic a trojic obsadili žá-
ci velké stoly ve školní jídelně 
a  připravili si scénu. Vysvětlili 
jsme si, jak pohybovat figurka-
mi a  jak fotit jednotlivé sním-
ky. Čím víc snímků, tím plynu-
lejší pohyb a delší film. Ukáza-
li jsme si, jak pracovat s aplika-
cí. Od této chvíle bylo všech-
no v režii žáků. O čem příběh 
bude? Jak si rozdělí práci? Kdo 

bude za co zodpovědný? Před 
koncem hodiny bylo nutno vy-
klidit pozice, aby bylo možno 
vydávat svačiny. Pokračování 
za týden.

Tiché soustředění
To už jídelnu připravova-

li o přestávce a netrpělivě če-
kali, až dorazím s  technikou. 
Znovu se pustili do práce, ten-
tokrát s  instrukcí, že na kon-
ci hodiny by měli mít nafocený 
příběh uzavřený. V  následují-
cích 45 minutách mě oslovi-
li dvakrát. Jednou potřebova-
li lepidlo, aby si mohli opravit 
zelenou plochu, podruhé pro-
vázek, protože potřebovali fi-
gurky na scénu spustit.

Během následujícího týd-
ne mi ukazovali, že Stop Mo-
tion mají v mobilu a co si do-
ma zkoušeli. A mě napadlo, že 
celou akci Tvoříme animovaný 
film uzavřeme festivalem ani-
movaných filmů. Plakát zvoucí 
na tuto akci ozdobil dveře po-
čítačové učebny.

Přišla další hodina, tentokrát 
s návštěvou probíhající inspek-
ce. Cíl byl jasný. Do nasníma-
ného filmu doklíčovat poza-
dí (aplikace Green Screen by 
Do Ink), film nadabovat a do-
dat titulky (aplikace iMovie). 
Jednotlivé kroky byly rozepsá-

ny na tabuli. Žáci se pustili do 
práce. Když potřebovali dabo-
vat a  nechtěli být rušeni, od-
cházeli na chodbu. Zatím jsme 
si s  inspekcí povídali o  tom, 
proč nepracují každý na svém 
počítači. Samozřejmě, že to 
jde, ale v tuhle chvíli šlo o tý-
movou práci, kterou měli do-
končit společně. „A paní uči-
telko, šla by tam vložit nějaká 
hudba?“ Šla a dodali ji pod ti-
tulky. Na konci hodiny měla 
jedna skupina komplet hoto-
vo. Další dokončili za týden.

Festival byl za dveřmi a  mě 
napadlo, co by to bylo za fes-
tival bez předávání cen. Cena 
byla obratem navržena a vyro-
bena, Stráž Fest 2017 mohl za-
čít. Domluveno bylo i odpoled-
ní promítání pro školní družinu.

Projekce a ceny
Nejprve jsme se podívali na 

filmy, které jsme s dětmi děla-
li ve škole kdysi dávno, a filmy, 
které vznikaly v rámci IT klubu. 
Porotou se stali sami tvůrci. 
Zopakovali jsme si, které kro-
ky měli všichni zvládnout – fo-
cení, klíčování, zvuk, titulky – 
i  ty se měly stát kritérii při je-
jich hodnocení. Projekce zača-
la, porota hodnotila, body byly 
sečteny a cena poroty pro nej-
lepší animovaný film si převza-
li Mates, Linda a Nikola za film 
Stěhování.

Na cenu od diváků si muse-
li tvůrci počkat do odpoledne, 
kdy děti z družiny velmi odpo-
vědně hodnotily, vytýkaly chy-
bějící dabing či absenci titulků 
u některých snímků a nakonec 
vybraly ten nejlepší film ze své-
ho pohledu. Cenu diváků zís-
kal film Dnes žiješ, zítra umřeš 
z  dílny Davida, Radka a  Kris-
týny. Všechny filmy si může-
te prohlédnout i na webu na-
ší školy.

Tvořivá práce nekončí
Je za námi pět týdnů (pět 

hodin) samostatné, tvůrčí a tý-
mové práce. A  co bude dál? 
Vzhledem k  otázkám, „jak 
stříhat film, když můj mo-
bil iMovie nemá“ nebo „co si 
mohu nainstalovat do počíta-
če pro střih videa“, věřím, že 
někteří ještě neskončili. Tvoři-
vá práce s  různými počítačo-
vými programy, týmová spo-
lupráce, možnost vlastní se-
berealizace a v neposlední řa-
dě spousta trpělivosti a nadše-
ní žáků přinesly své ovoce. 
A příští rok si včas přečtu mo-
tivační témata kroměřížského 
Animágu a zúčastníme se ho.

Hana PILAŘOVÁ

Kontakt:
ZŠ Stráž 21, Bor

pilarova@zsstraz.cz

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady
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Asociace speciálních pedagogů hodnotí společné vzdělávání
Rada Asociace speciálních pedagogů České repub-
liky na základě poznatků získaných z  průzkumu 
v  základních školách a  školských zařízeních, který 
asociace realizovala během ledna a  února 2017, 
konstatuje, že aktuálně nastavený průběh realizace 
společného vzdělávání nenaplňuje proklamovaná 
očekávání a  přináší nepřiměřenou administrativní 
a personální zátěž.

Nejvyšší očekávání jsou 
především v nárůstu fi-

nančních prostředků k  rea-
lizaci podpůrných opatření. 
Jedná se o avizované finan-
ční zajištění pomůcek a na-
výšení mzdových prostřed-
ků pro pedagogy a další pe-
dagogické pracovníky. Sou-
časná situace je taková, že 
ministerstvo školství sice in-
formuje, kolik peněz k rea-
lizaci tzv. společného vzdě-
lávání zajistilo, ale ško-
lám se jich v potřebné výši 
nedostává.

Úroveň vzdělání
Významným ukazatelem 

vývoje základního vzdělává-
ní po 1. září 2016 je snížená 
úroveň vzdělávání v důsledku 
vyššího počtu žáků s výchov-
nými a závažnými výukovými 
problémy, s přiznaným stup-
něm podpůrných opatření ve 
třídách a z toho plynoucí ne-
dostatek času pedagogů pro 
běžné žáky a pro žáky s mi-
mořádným nadáním.

Významně negativně je 
vnímán nárůst administra-
tivy a  skutečnost, že za da-
né situace nelze plnohodnot-
ně pracovat ve třídě, ve které 
jsou žáci s podpůrnými opat-
řeními bez asistenta pedago-
ga, kteří převážně ruší výuku 
a snižují její efekt. Pedagogo-
vé postrádají dostatek rele-
vantních a srozumitelných in-
formací k systémovým změ-
nám ve vzdělávání.

Vliv a dopad tzv. společné-
ho vzdělávání na činnost me-
todických sdružení ve školách 
je vnímán v nárůstu adminis-
trativních činností, především 
v  souvislosti s  potřebou vy-
pracování nového školního 
vzdělávacího programu.

Zájem o  práci ve třídách, 
ve kterých se vzdělávají žá-
ci s  přiznanými podpůrný-
mi opatřeními, je převáž-
ně u  škol malých, tedy mi-
mo velké aglomerace, kde 
byl tento způsob vzdělávání 
uplatňován vždy a práce s in-
tegrovanými žáky je pro ně již 
mnoho let obvyklá.

Obavy pedagogů plynou 
z  jejich odborného zaměře-
ní, které je orientováno pře-
devším na aprobaci, ale v po-
třebné míře postrádá speciál-
něpedagogické dovednosti.

Negativně je vnímána ne-
možnost škol zřízených podle 
§ 16 odst. 9 školského záko-
na čerpat finanční prostředky 
z mimorozpočtové sféry.

Nabídky DVPP v oblasti in-
kluzívního vzdělávání ne-
jsou tematicky vhodně vo-
lené a  provedené na odpo-
vídající odborné úrovni. Ne-
odbornost je zmiňována pře-
devším směrem k  lektorům, 
kteří často nemají praktické 
zkušenosti. Negativně je vní-
máno monotematické zamě-
ření většiny nabídek DVPP na 
zavádění inkluze.

Spolupráce škol
Předávání poznatků, infor-

mací, zkušeností atp. v rám-
ci škol je považováno obec-
ně za velmi dobré. Předá-
vání poznatků, informací, 
zkušeností v  rámci jednot-
livých regionů lze považo-
vat v  celkovém kontextu za 
nevyhovující.

Doporučení, realizace 
a  personální zajištění před-
mětů speciálněpedagogické 
péče ze strany školských po-
radenských zařízení je vnímá-
no negativně, ale i bez pově-
domí o skutečnosti, že před-

měty speciálněpedagogické 
péče nelze realizovat ve ško-
le pomocí pracovníků ŠPZ.

Přetížené poradny
Aktivní podíl ŠPZ na spo-

lečném vzdělávání je u větši-
ny respondentů vnímán po-
zitivně jako spolupracující, 
ale pouze pokud nejsou ta-
to zařízení přetížena. Tehdy 
se jejich spolupráce stává ví-
ce formální. Spoluúčast ŠPZ 
na vypracování individuál-
ního vzdělávacího plánu je 
školami nesprávně vnímá-
na jako povinnost vypraco-
vat plán pedagogické pod-
pory nebo IVP poradenským 
zařízením. Plán pedagogic-
ké podpory je materiál, kte-
rý vypracovává škola bez 
ŠPZ. Ve většině výpovědí je 
považován za zcela zbyteč-
ný a administrativně zatěžu-
jící pedagogy.

U škol, které mají s posky-
továním podpory zkušenos-
ti, je spoluúčast ŠPZ vnímána 
pozitivně. Zpráva ŠPZ je urče-
na zákonným zástupcům ne-
bo zletilým žákům, kteří ško-
le nemusí sdělovat údaje po-
třebné k definování odpoví-
dajících didaktických postu-
pů. Je zřejmé, že tato pro ne-
málo škol novinka v  systé-
mu poradenství, není škola-
mi vnímána pozitivně.

Poradenství je v  nastave-
ní podpůrných opatření pro-
střednictvím doporučení IVP 
a  nastavení jejich jednotli-
vých stupňů často vnímá-
no negativně – IVP je pova-
žován za zbytečný materiál 
a  jednotlivé stupně podpůr-
ných opatření nejsou dosta-
tečně přijaty.

Doporučení ŠPZ jsou pro 
školy technokratická, ne-
přehledná a  bez konkrétní-
ho uvedení, o jaký druh spe-
ciálních vzdělávacích po-
třeb se jedná, a tedy ve vlast-
ní školské praxi jen obtížně 
realizovatelná.

Podpůrná opatření nejsou 
respondenty zmiňována dle 
jednotlivých stupňů, ale jsou 

obecně vnímána negativně 
z  důvodu nárůstu adminis-
trativních činností prováze-
ných špatnou metodikou pro 
nastavení potřebných pod-
půrných opatření v praxi.

Funkce asistenta pedago-
ga je všeobecně velmi dobře 
vnímána i hodnocena. Nega-
tivně je přijímána odbornost 
asistenta pedagoga a  nad-
hodnocení jejich funkce ve 
vzdělávání.

Pozitivní je očekávání fi-
nančních prostředků při za-
jišťování pomůcek v  jednot-
livých stupních podpůrných 
opatření a podpora ze stra-
ny ŠPZ při nastavení jednotli-
vých stupňů.

Finanční zabezpečení
Finanční zabezpečení spo-

lečného vzdělávání je v  ko-
nečném výsledku vnímáno 
obecně negativně, proto-
že je nedostatečné a do škol 
proudí se zpožděním. Avizo-
vaný nárůst finančních pro-
středků na jeho zajištění je 
rovněž v plném rozsahu na-
plnění všech potřeb žáků se 
SVP nedostatečný.

Funkce asistentů peda-
goga jsou všeobecně velmi 
dobře vnímány i  hodnoce-
ny, ale velkým problémem je 
jejich nedostatečné financo-
vání stanovené z  rozpočto-
vých prostředků, a  tedy je-
jich obecně nízký plat. To má 
za následek jejich faktický 
nedostatek.

Školní psycholog ani školní 
speciální pedagog stále ne-
bývají běžnou součástí pe-
dagogických sborů, protože 
školy ze svého rozpočtu mo-
hou tyto pozice jen obtížně 
financovat. Velmi často je za 
školního psychologa považo-
ván pracovník PPP, který do 
školy pravidelně dochází.

Z dosavadních zkušeností 
vyplývá, že činnost školních 
speciálních pedagogů ne-
probíhá podle metodických 
doporučení.

Martin ODEHNAL, předseda 
Asociace speciálních pedagogů ČR
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Poslední šance předložit projekt v EU pe níze školám – MŠ a ZŠ
Čerpala vaše základní škola v  letech 2010 – 2015 finanční prostředky v  rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost na tzv. šablony? Chcete vaši školu dále rozvíjet za finanční podpory 
fondů EU prostřednictvím šablon tentokrát z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání? Máte 
jedinečnou šanci předložit svůj projekt. Ale pozor, termín ukončení příjmu žádostí o podporu je 30. 6. 2017. 
Doporučujeme tedy přípravu projektu zbytečně neodkládat. 

Více než 3 900 mateřských 
a základních škol již před-
ložilo žádost o podporu ve 
výzvě Šablony MŠ a ZŠ I.

MŠMT připravilo a  vy-
hlásilo v  rámci Ope-
račního programu 
Výzkum, vývoj a 
vzdělávání vý-
zvu Podpora škol 
formou projektů 
zjednodušeného 
vykazování – Šablony 
pro MŠ a ZŠ I.

Cílem výzvy je podpo-
řit mateřské a  základní 
školy. Výzva podpoří osob-
nostně profesní rozvoj pe-
dagogů prostřednictvím dal-
šího vzdělávání pedagogic-

kých pracovníků, vzájemné 
setkávání a sdílení zkuše-
ností pedagogů.  Šablony 
pomohou školám lépe zvlád-

nout průběh společného 
vzdělávání dětí/žáků, 

a  to možností per-
zonálního posí-
lení o školní asis-
tenty, školní psy-
chology, speciální 

pedagogy, sociální 
pedagogy, případně 

chůvy v mateřských ško-
lách. Důležitými oblastmi 
podpory jsou také usnadnění 
přechodu z mateřské do zá-
kladní školy a spolupráce 
s rodiči dětí a žáků. Zařazení 
žáků se speciálními vzděláva-

cími potřebami (SVP) do hlav-
ního vzdělávacího proudu 
pomohou extrakurikulární 
aktivity (čtenářské kluby, 
kluby zábavné logiky a des-
kových her a doučování žáků 
základních škol ohrožených 
školním neúspěchem).

Na tyto aktivity je vy-
členěna celková částka 
4,5  mld.  Kč, kterou mohou 
využít všechny základní školy 
v ČR (0,5 mld. Kč je určeno 
pro MŠ a ZŠ v  Praze a více 
než 4  mld. Kč pro MŠ a ZŠ 

z území celé ČR mimo hl. m. 
Praha).

Podrobné informace k  vý-
zvě naleznete na webo-
vých stránkách MŠMT 
http://opvvv.msmt.cz v záložce 
výzvy.

Pro bližší informace se 
můžete obracet na kon-
zultační linku odboru ad-
ministrace zjednodušených 
projektů, a to telefonicky 
na číslo +420 234 814 777 
nebo e-mailem na adresu 
dotazyZP@msmt.cz.

Soutěž Aleš Hrdlička Challenge zkoumala Asii
Dne 17. března se konal již 

8. ročník tradiční vyzývací 
soutěže v  anglickém jazyce, 
kterou organizovala Základní 
škola A. Hrdličky v Ostravě-Po-
rubě s  názvem Aleš Hrdlička 
Challenge, tentokrát v  du-
chu zkoumání asijského kon-
tinentu. Soutěž byla zahájena 
ve vestibulu školy uvítáním 
hostů zástupkyní ředitelky Pe-
trou Trunkátovou a písní žáků 
6. ročníku Zahraniční student. 
Následovala krátká předsta-

vení našich žáků v  bojových 
uměních.

Letošní soutěžení probíhalo 
v  duchu znalostí o  Asii a  pl-
nily se disciplíny, které připra-
vili samotní žáci společně s vy-
učujícími anglického jazyka.

Tříčlenná družstva pl-
nila jednotlivé úkoly v  rámci 
workshopů, které byly umís-
těny v  pěti učebnách naší 
školy, a  žáci 9. ročníku ang-
licky vysvětlovali zadání jed-
notlivých úkolů. Úkoly byly za-

měřeny nejen na znalost ang-
lického jazyka, ale prolínaly se 
zde i znalosti a schopnosti z ji-
ných předmětů. Účastníci měli 
možnost vyzkoušet si svoji 
úroveň angličtiny, ale 
i  schopnost týmové 
spolupráce.

Na prvním místě 
se umístil tým ZŠ 
Matiční ,  pěkné 
druhé místo patřilo 
žákům ZŠ Pokor-
ného a  třetí místo 

obsadila ZŠ J.  Šoupala. Náš 
nesoutěžní tým získal nejvyšší 
počet bodů a  vzorně repre-
zentoval školu.

Petra TRUNKÁTOVÁ

Poklady z naší školky putovaly do nemocnice ve Zlíně
Naše mateř-

ská škola 
Klíček Primáto-
ra Hájka v Uher-
ském Brodu se 
již po několikáté 
zapojila do  po-
moci těm, kteří 
to potřebují nej-
více, nemocným 
dětem. Zlínská 
Baťova nemoc-
nice ve  spolu-

práci s fakultou managemen-
tu a ekonomiky Univerzity To-
máše Bati uspořádala sbírku 
hraček, her, stavebnic, kní-
žek, pastelek a  omalovánek. 
Prostě všeho, co by malým 
pacientům pomohlo zpříjem-
nit čas strávený v nemocnici. 
Stačilo opravdu málo a  naše 
školička se začala plnit krás-
nými „poklady“, které určitě 
těm nejmenším pacientům 
udělají radost. Tato aktivita 

podporuje a posiluje prosoci-
ální chování, přispívá k rozví-
jení sociálního cítění, a tak se 
naše děti do pomoci druhým 
zapojují.

Sbírku jsme osobně předali 
7. března v prostorách Univer-
zity Tomáše Bati ve  Zlíně. Or-
ganizátoři sbírky byli mile pře-
kvapeni množstvím hraček, 
které jsme pro  nemocné dě-
ti přivezli.

Andrea GAHUROVÁ
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Na příznaky alergie fungují jen léky, nepodceňujme ale prevenci
Některé alergie jsou sice celoroční (např. astma a alergická rýma), ale pro mnoho lidí je synony-
mem jara právě slovo alergie. Ti kvetoucí stromy a trávy spíše proklínají, než aby si je užívali. Jak 
tedy můžeme s nepříjemnými alergickými reakcemi bojovat? A je taky možné, že se u nás projeví 
příznaky alergie až v dospělosti? Odpoví nám doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Alergie se vyvíjí na základě 
genetické dispozice. Vý-

zkumy zjistily, že v sobě nese 
vlohu pro  její rozvoj celých 
60 % populace. Musí být 
ovšem vyprovokována vlivy 
zevního prostředí.

„Pravděpodobnost vzniku 
alergického onemocnění 
u dítěte nealergických rodičů 
se pohybuje kolem 10 %. 
Jestliže má dítě jednoho z ro-
dičů alergika, existuje až 30% 
pravděpodobnost, že bude 
rovněž alergické. Pokud má 
oba rodiče alergiky, pak je 
u  něj riziko rozvoje alergie 

50–60 %. Jestliže mají do-
konce oba rodiče stejný typ 
alergie (např. na  pyly trav), 
pak je až 80% pravděpo-
dobnost, že dítě bude aler-
gické na travní pyly,“ vysvět-
luje doc. MUDr. Jaromír Bys-
troň, CSc.

Pozor na koncentraci 
alergenu

Kromě genetiky závisí roz-
voj alergie na množství, délce 
a intenzitě působení konkrét-
ního alergenu.

„Pokud má v  sobě někdo 
genetickou dispozici pro roz-
voj alergie a  během dětství 
má náhodný nebo běžný 
kontakt  např. s  kočkami 
v  okolí domu, je pravděpo-
dobné, že se u  něj alergie 
nevyvine. Spíše se stane vůči 
alergenům koček tolerantní. 
Ale pokud takto dispono-

vanému jedinci, např. dítěti 
v  6 letech, pořídíme kočku 
do bytu, kde je tisícinásobně 
vyšší koncentrace kočičího 
alergenu než venku, je velmi 
pravděpodobné, že se u něj 
alergie vyvine,“ pokračuje 
odborník.

Typický je takzvaný aler-
gický pochod. Alergie začíná 
při přechodu na umělou vý-
živu jako alergie na  kravské 
mléko a  projevuje se zaží-
vacími potížemi. V  kojenec-
kém věku se rozvine atopický 
ekzém a  v  batolecím věku 
se začínají objevovat alergie 

respirační – alergická rýma 
a  následně astma. Jestliže 
jste si tímto procesem nepro-
šli, ještě nejásejte. Alergie vás 
může překvapit v jakémkoliv 
věku.

Jak vyzrát na příznaky 
alergie?

P r i m á r n í 
je přede-
vším pre-
vence, mít 
tedy co nej-
přirozenější 
životní styl 
a návyky.

„Důležitá 
je pestrá 
strava bo-
hatá na  vi-
tamín C, 
žádné jed-
nostranné 
diety (po-

kud to není ze zdravotních 
důvodů), dostatečný pobyt 
na  čistém vzduchu, otužo-
vání, dostatek spánku a od-
počinku, ne-
přecházet na-
chlazení a do-
držovat zá-
kladní pra-
vidla hy-
gieny,“ zdů-
razňuje lékař.

Když se 
s  projevy aler-
gie setkáte 
poprvé, zkuste 
sami identi-
fikovat pří-
činný alergen, 
abyste ho ná-
sledně mohli 
ze svého 
okolí co nej-
více odstra-
nit. Mohou vám pomoci 
stránky pylové služby, kde 
najdete přehled sezónních 
alergenů. Mějte na  paměti, 
že se množství pylu s deštěm 
výrazně snižuje.

„Ke  zmírnění potíží mů-
žeme použít základní léky – 
antihistaminika, která jsou 
volně prodejná v  lékárnách 
jak ve formě tablet, tak i lo-
kální ve formě nosních sprejů 
nebo očních kapek. Jedná se 

o  velmi bezpečné 
léky ověřené svou 
účinností, proto 

jsou volně v pro-
deji. Zásadně 
platí, že je dobré 
je použít co nej-
dříve,“ radí pan 
docent.

J e d n í m 
z  osvědče-
ných tipů jsou 
např. kapky 
do  očí a  sprej 
do nosu Aller-

godil. Kapičky pomáhají od-
stranit zarudnutí, svědění 
nebo slzení očí spojené s ký-
cháním. Sprej zase pomůže 

s vodnatým výtokem 
z  nosu, svěděním 
v  nose nebo ucpa-
ným nosem.

Pokud jste dostali 
vše pod kontrolu, 
není potřeba 
žádných dalších 

opatření. Jestliže 
ale tato opatření 
nejsou dostatečná 
a alergie vás ome-
zuje v  pracov-
ních či společen-
ských aktivitách, 
je vhodné ob-
rátit se na  prak-
tického lékaře, 
který může udě-
lat běžné zá-

kladní alergolo-
gické vyšetření.

Největší mýtus o alergii: 
Nebudu jíst chemii, 
pomůže mi alternativa

Na  internetu i  v  knížkách 
sice najdete informace o al-
ternativních postupech a pří-
pravcích, jak bojovat s alergií, 
ale žádný z nich nemá ově-
řený standardní efekt, který 
se pohybuje na  max. hra-
nici 20–30 % účinnosti, což 
je u alergií účinnost placeba.

„Skutečně účinná léčba má 
úroveň účinnosti 70–80 %.
Výhodou však někdy je, že 
někteří z  pacientů, kteří se 
dají na  alternativní cestu 
zvládání alergie, začnou sami 
od  sebe (mnohdy i  nevě-
domky) uplatňovat správná 
režimová opatření, která 
sama o  sobě výrazně sníží 
úroveň alergických potíží,“ 
dodává doc.  MUDr.  Jaromír 
Bystroň, CSc.

 Alergie? Allergodil®
Trápí vás nepříjemné pří-

znaky alergie, jakými je za-
rudnutí, svědění nebo slzení 
očí spojené s  kýcháním či 
vodnatým výtokem z  nosu, 

svěděním v nose nebo ucpa-
ným nosem? Pomohou oční 
kapky a  nosní sprej Allergo-
dil®, které jsou dostupné 
bez lékařského předpisu.

n í 
-
-
t 
-
í 
 

á
á
-
-
 

nebo očních ka
o  vel

léky
účin

jso
de
pl
je
d
d

n
d
d

p
-
-
-
-
-
-
-

e
-
e
e 
-
í-
n, 
á-

a-
vám pomoci 

p
s vod
z  n
v  n
ným

Po
v

ž
op
al
ne
a 
z
n
s
j
r
t
k
l

k



TÝ
D

EN
ÍK

www.tydenik-skolstvi.cz

Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1. Šéfredaktorka Ing. Zlata Šťástková. E-mail: stastkova@tydenik-skolstvi.cz, 
tel.: 774 824 006. Inzerce a předplatné: mullerova@tydenik-skolstvi.cz, tel. 774 739 484. Za rok vychází 40 čísel, celoroční předplatné 
tištěné podoby 1 320 Kč, elektronické verze 890 Kč, na predplatne@tydenik-skolstvi.cz nebo www.tydenik-skolstvi.cz. Nevyžádané 
rukopisy a fotografi e se nevracejí. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., Postservis. Podávání novinových zásilek povoleno 
Ředitelstvím pošt v Praze č. j. NP 3160/1994. ISSN 0862-9641. MK ČR E 4861.

Rezervace místa nutná na: 777 787 064  I  info@neviditelna.cz  I  www.neviditelna.cz

Dobrodružná hodinová prohlídka
v naprosté tmě za doprovodu

nevidomého průvodce.
Skupina (min. 20 osob)

120 Kč za osobu - 
2 pedagogové

mají vstup

zdarma. 
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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.

Hudebně zábavný festival připomene Den Evropy

Přijďte na Střelecký ostrov oslavovat s námi
Akce nabídne bohatý program – vystoupí například kapela 
Eddie Stoilow nebo zpěvačka Debbie, bude se diskutovat 

o cestování, kultuře i studiu s účastníky programu Erasmus+. 
Chybět nebudou ani další aktivity a soutěže, a to jak 

pro dospělé, tak pro děti. Některé budou v retrostylu, jako 
připomínka 60 let od podpisu Římských smluv a vzniku 

Evropského sociálního fondu. Festivalu se letos zúčastní na čtyři 
desítky organizací, ambasád a kulturních institucí.

Začínáme ve 13:00, hudební produkce startuje v 18:00. Vstup je zdarma.
Víc e informací bude aktualizováno na webových stránkách 

akce www.evropskedny.cz.

Komplexní hodnocení 
škol a školských zařízení

Propojování externího 
a interního hodnocení

Příklady 
inspirativní praxe

Národní a mezinárodní 
zjišťování výsledků 
vzdělávání
Analýzy informací 
o vzdělávání

individuální projekt systémový
Komplexní systém hodnocení

www.csicr.cz
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Relaxace v rakouských termálních lázních
Vezměte kamarády, přátele nebo kolegy z práce a užijte si relax v rakouských termál-
ních lázních v Laa an der Thaya, ležících 65 km jižně od Brna. Veškeré bazény o celkové 
ploše 2 000 m2 jsou zásobeny vodou z  termálního minerálního pramene s obsahem 
sodíku, chloru a jodu.

 Vnitřní termální bazén s divokou řekou a masážními 
hlavicemi, 34 °C

 Venkovní masážní bazén se vzduchovými masážními 
lehátky, vodopády, masážními stěnami a tryskajícím 
gejzírem, 34 °C

 Slaný venkovní bazén s relaxační podvodní hudbou, 36 °C
 Aktivní venkovní bazén, teplota vody v zimě 28–30 °C, 

v létě 24–26 °C
Kromě toho tu najdete saunový svět se spoustou různých 

druhů saun s mnoha saunovými procedurami, kde najdete klid, 
odpočinek a očistu.
Pro skupiny od 10 dospělých osob je připraven 
speciální tarif:
Pobyt na 4 hodiny:
Vstupenka na 4 hodiny, textilní sauna a vodní gymnastika
Cena za osobu: 19,00 € (místo 21,20 €)

Cena za osobu včetně saunového světa: 
24,50 € (místo 29,50 €)
Cena za dítě: 13,60 €

Pobyt na celý den:
Vstupenka na celý den, textilní sauna a vodní 
gymnastika
Cena za osobu: 22,50 € (místo 26,00 €)
Cena za osobu včetně saunového světa: 
28,00 € (místo 34,30 €)
Cena za dítě: 15,70 €
Volný vstup:
Od 10 platících osob: 1 osoba zdarma; 
od 20 platících osob: 2 osoby zdarma; 
od 30 platících osob: 3 osoby zdarma

Rezervace nutná!
Informace a rezervace: k.chmel@therme-laa.at

Therme Laa
Thermenplatz 1, 2136 Laa an der Thaya, Rakousko
www.therme-laa.at/cs

Žáci základních škol platí 9,90 € 

a studenti ze středních škol 13,00 €. 

Cena je na osobu a na čtyřhodinový 

pobyt. Učitelé j ako doprovod mají 

vstup vždy zdarma.


