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Usmíváš-li se na svět, svět se usmívá na tebe. 

Kde jsou největší problémy současného vzdělávání?
Základní p rincipy současného školství byly postave-
ny před více než dvě stě lety s důrazem na konfor-
mitu a  standardizaci. Ovšem kontext současného 
světa je jiný, cílem je připravit děti nejenom na bu-
doucí povolání, ale na život jako takový.

Kde vidím největší problémy 
současného vzdělávání? 

Neučí se relevantní věci, 
které připraví děti na  život.
Když srovnám, co jsem se uči-
la ve  škole a  kolik jsem toho 
ve  skutečnosti použila v  praxi, 
bylo toho minimum. Vedle kla-
sických obsahových předmětů 
jako matematika, fyzika, jazyky 
a dějiny jsou potřeba dovednos-
ti, které uplatní každý bez ohle-
du na obor, jenž si zvolí. Jde na-
příklad o  týmovou práci, řeše-
ní konfliktů, využívání kreativi-
ty nebo rozvíjení podnikavosti 
a kritického myšlení.

Ke každému z žáků se při-

stupuje stejně. Jedny informa-
ce vyučuje jeden učitel, látka se 
probírá jedním tempem 
a  ve  stejné věkové 
skupině. Jednot-
ným přístupem 
se děti můžou 
nudit nebo ne-
stíhat a  jejich 
motivace tím 
vyprchá. Není to 
o  tom, děti neu-
čit matematiku, ale je-
jí učení personalizovat – upra-
vit tempo a obsah tomu, na ja-
ké úrovni dítě je, a  procvičo-
vat na příkladech, které je baví. 
Každé dítě má totiž své unikátní 

přirozené talenty a vášně, které 
tímto nemusí být nikdy objeve-
ny a rozvinuty.

Minimální prostor pro 
představivost a  kreativitu. 
Dva elementy, které nám berou 
kreativitu, jsou zaneprázdněnost 
a memorování. Každý den je jas-

ně naplánován do oddě-
lených tematických 

hodin a  jasných 
aktivit. Kvůli dů-
razu umět vše 
„slovo od  slo-
va“ a  zaplně-
ní každé minuty 

ztrácíme schop-
nost kreativně tvořit 

a  propojovat různoro-
dá témata a obory. Kreativita je 
klíčová, protože díky ní vznikají 
nové věci a objevy, jsme schopni 
nahlížet na problémy z různých 
úhlů pohledu a řešit je.

Na výsledky je kladen velký 
důraz. Největší důraz je kladen 
na výsledky z testu, splnění po-
vinností a získání titulu. Výsledky 
vnímáme jako nástroj k lepší bu-
doucnosti, tím ale přetlačily sa-
motný proces učení a takový pří-
stup zabíjí celý smysl vzdělávání. 
Je důležité podněcovat v dětech 
zvídavost, lásku k učení a vnitřní 
motivaci, které jsou klíčem k ce-
loživotnímu vzdělávání.

Známkování demotivuje. 
Známkování je založeno na jed-
ničce jako nejlepším ocenění 
a  s  každou chybou se známka 
snižuje. To pak může vést k de-
motivaci nebo strachu ze špat-
né známky. Inspiraci si můžeme 
vzít z  herních principů, kde se 
s každým malým pokrokem zvy-
šuje skóre, což pozitivně podpo-
ruje snažení.

Radka DOHNALOVÁ
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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
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Ocenění pro J. Grygara
Hlavní cenu letošní 
přehlídky Academia 
Film Olomouc dostal 
astronom Jiří Grygar. 
Cenu za celoživotní přínos 
popularizaci vědy obdržel 
při zahájení festivalu. 
Kromě této osobnosti 
zamířili do Olomouce i další 
špičkoví vědci z celého 
světa. Ústředním tématem 
přehlídky byl letos slogan 
The Future Is Now!. čtk

Cihla z plastu
Tým vědců z Fakulty 
architektury Českého 
vysokého učení 
technického vyvinul 
v rámci projektu Petmat 
cihlu z recyklovatelného 
plastu. Vyfouknutá cihla 
je vyrobená z materiálu 
PET. Je lehká a dá se plnit 
různým obsahem, jako 
třeba pískem, vodou, ale 
i svítidly. Cihličky se mohou 
spojovat a hodí se k využití 
jako stavební materiál pro 
interiéry. čtk

Navigace pro nevidomé
Bezpečnější pohyb po 
českých městech by lidem 
se zrakovým postižením 

mohla umožnit nová 
navigace Naviterier. Na jejím 
vývoji pracují devět let vědci 
z Fakulty elektrotechnické 
Českého vysokého učení 
technického v Praze. čtk

Optimalizace oborů
Karlovarský kraj připravuje 
optimalizaci středoškolských 
oborů. Oborovou nabídku 
chce více přizpůsobit 
poptávce na trhu práce. 
Zatímco některé obory se 
tak dočkají větší podpory, 
jiné zřejmě mohou být 
omezeny. První změny by 
chtěl kraj ale provést ještě 
letos, tedy v nadcházejícím 
školním roce.        čtk

Zápisník
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„Tady a ve školce možná působí trochu nevychovaně, ale doma má řád – po pradědečkovi 
z první světové!“
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Dohoda na růstu rozpočtu školství
Rozpočtové plány státu 

na příští tři roky zahrnu-
jí podle ministryně školství Ka-
teřiny Valachové (ČSSD) navý-
šení financí na změny ve škol-
ství o 3,5 miliardy i  další dvě 
miliardy na profesní podpo-
ru učitelů. Rozpočet regionál-
ního školství by se podle K. Va-
lachové měl v roce 2018 zvýšit 
skoro o 22 miliard na 123 mi-
liard korun. Z toho 9,5 miliardy 

korun by šlo na zvýšení tarifu 
učitelských platů o deset pro-
cent. Další růst tarifů chce mi-
nistryně schválit do výdajo-
vých rámců státního rozpočtu 
na další roky.

V roce 2020 by podle ní mě-
ly platy učitelů činit 130 pro-
cent průměrné mzdy v Česku, 
která byla ve 4. čtvrtletí loň-
ského roku 29 320 Kč. Navý-
šení chce i pro nepedagogic-

ké pracovníky. Růst platů po-
žadují dlouhodobě také škol-
ské odbory.

Ministerstvo školství chce 
peníze navíc i  na změnu fi-
nancování škol a nový kariérní 
řád. Větší rozpočet by měl ta-
ké umožnit zvýšení kapacit 
školních družin, aby v  roce 
2020 stačily pro všechny žáky 
na prvním stupni základních 
škol. čtk

Zájem o dotace na přístavby škol
Zájem o dotace na podporu 

infrastruktury škol a škol-
ských zařízení byl téměř tři-
krát vyšší, než kolik nabízí mi-
nisterstvo pro místní rozvoj 
z  evropských dotací. Minis-
terstvo přijalo 186 žádostí za 
1,6 miliardy korun, k dispozici 
mělo 593 milionů korun. Pod-

pora se týká například přísta-
veb, stavebních úprav součas-
né infrastruktury nebo vyba-
vení učeben.

Maximální výše podpory 
na jeden projekt byla 20 mi-
lionů korun, minimální jeden 
 milion. Ministerstvo vybere 
projekty, které bude financo-

vat. Z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj bude finan-
cováno 85 procent, zbytek 
půjde ze státního rozpočtu. 
Zhruba 70 procent z celkové 
částky 593 milionů korun se 
týká území, kde se nacháze-
jí sociálně vyloučené lokality.

čtk

O způsobu zveřejnění testů bylo rozhodnuto
 Ministryně školství K. Vala-

chová po setkání s ředi-
telem organizace CERMAT Ji-
řím Zíkou rozhodla, že zadání 
testů zpřístupní všem, kteří již 
zkoušku konali. Ministerstvo 
školství tak zajistí všem ucha-
zečům, kteří již konali v někte-
rém z termínů přijímací zkouš-
ky a nedostali možnost odnést 
si zadání testů domů, přístup 
k  již použitým testovým za-

dáním jednotných přijímacích 
zkoušek pro  jejich vlastní po-
třebu. CERMAT proto vybu-
duje webové rozhraní, s jehož 
pomocí bude mít každý ucha-
zeč možnost po  28. dubnu, 
po zadání rodného čísla a pří-
jmení, předmětné testy stáh-
nout. Všechny testy, resp. se-
šity budou zveřejněny po úpl-
ném ukončení přijímacích 
zkoušek, a  to dne 12.  květ-

na. Ředitel CERMATu ujistil mi-
nistryni školství, že přijímací 
zkoušky proběhly organizač-
ně i  technicky bez  vážnějších 
problémů.

CERMAT v  tuto chvíli reali-
zuje jednání validačních komi-
sí, připravuje podklady pro jed-
nání Nezávislé odborné komise 
MŠMT a postupně zpracovává 
výsledkové sestavy pro školy.

mšmt



3. května 2017 3

Žáci středních odborných učilišť budou mít stejnou 
povinnost maturovat z  matematiky jako studenti 
středních škol. Na toto téma hovoříme s předsedou 
Sdružení učňovských zařízení České republiky Kar-
lem Dvořákem.

Jaké máte zkušenosti 
s výukou matematiky ve 
středních odborných učiliš-
tích?

Výuka matematiky nepatří 
k oblíbeným předmětům a vel-
ký problém je především sku-
tečnost, že žáci, kteří se hlásí 
na učiliště, a to i na maturitní 
obory, postrádají elementární 
matematické dovednosti, tedy 
znalosti ze 6. třídy a výš. Ma-
jí také nulové studijní návyky 
a na tom nehodlají nic měnit. 
Dokázala to i  řada testů Čes-
ké školní inspekce, která mo-
nitorovala vstupní znalosti žá-
ků prvních ročníků. V systému 
normativního financování se 
navíc těžko řeší motivace žáků 
něco nového se v matematice 
opravdu naučit, protože v pří-
padě neúspěchu bez problémů 
přecházejí na jinou školu.

Mají se budoucí maturanti 
bát?

Nezdá se, že by se maturan-
ti, kteří studují ve středních od-
borných učilištích, něčeho vy-
loženě obávali nebo měli obá-
vat, protože jinak by byla je-

jich absence ve škole mnohem 
menší, ochota učit se by na-
opak byla větší a zájem o pro-
spěch a  dokončení studia by 
vzrostl. Samotnou maturitní 
zkoušku z matematiky lze slo-
žit na základě znalos-
tí z 9. třídy základní 
školy.

Co bude 
třeba ve střed-
ním odborném 
školství změ-
nit, aby byli 
studenti kvalitně 
připraveni na ma-
turitu z matematiky?

Problémem je celospole-
čenská motivace mladých li-
dí, jejich frustrace z  vývoje 
společnosti. Studenti, zejmé-
na v učilištích, nemají pozitiv-
ní vzory, respektive nacháze-
jí si vzory problematické, které 
je rozhodně nemotivují k uče-
ní, ke zvládání problémů. Řa-
da z  nich řeší pouze problé-
my daného dne a nezajímá je 
příliš budoucnost. Chtějí do-
stat papír o  vzdělání, ale ne-
jsou ochotni pro něj nic udě-

lat. Problémem je například vy-
soká absence studentů, nezá-
jem rodiny, žáci migrující z jed-
né školy na jinou.

Řada školských organizací se 
mezi sebou dohaduje, odkud 
je třeba začít s reformou škol-
ství včetně výuky matemati-
ky, zda od základních škol, od 
výuky nových učitelů na vyso-
kých školách, nebo od střed-
ních škol. Mění se také názor 

na vhodné didaktické 
postupy. Má se ma-

tematika vyučovat 
podle Hejného, 
nebo ne? Ne-
panuje shoda 
o  počtu matu-
ritních předmě-

tů v  jednotlivých 
typech škol, zda 

mezi ně má povinně 
matematika patřit. Spekulu-
je se o tom, jak dostat kvalitní 
pedagogy do škol a jak je coby 
vysokoškolsky vzdělané osoby 
dostatečně zaplatit. Problém je 
zkrátka celospolečenský.

Mají střední odborná uči-
liště dost kvalifikovaných 
učitelů matematiky, nebo je 
třeba přidat nejdřív na kvalitě 
výuky na vysoké škole?

Kvalifikovaní učitelé pro 
výuku ve středních školách 
a  především v  učilištích vět-

šinou chybějí. Nejde však jen 
o učitele matematiky. Na uči-
lištích chybějí i učitelé odbor-
ných předmětů, učitelé odbor-
ného výcviku, ale také obecně 
chybějí kvalitní učitelé. Tedy li-
dé osobnostně vyzrálí, kteří si 
dovedou získat autoritu, vzdě-
lávají se stále ve svém oboru, 
umí využívat ICT pro výuku 
a byli by ochotni jít do školství. 
A zejména aby byli ochotni jít 
učit do učilišť, tedy učit ty nej-
méně „atraktivní“ žáky, a při-
tom aby jim vyhovoval stávající 
způsob odměňování, kdy bu-
dou mít podle tabulek mno-
honásobně nižší plat než jiní 
absolventi vysokých škol. Kva-
litu výuky na vysokých ško-
lách by bylo jistě také potřeba 
zlepšit, ale i vysoké školy ma-
jí jenom takové studenty, kte-
ří se jim hlásí, a moc si vybírat 
nemohou.

Vy osobně podporujete 
zavedení maturitních zkou-
šek z matematiky?

V technických oborech 
je matematika logickým před-
pokladem. Otázka je, jestli je 
v  učilištích nutná matemati-
ka na úrovni maturity. Na dru-
hou stranu je třeba si uvědo-
mit, že možnosti výuky mate-
matiky na gymnáziích a v uči-
lištích jsou zcela rozdílné. Po-
kud jde o kvalitu studentů, po-
čty hodin matematiky během 
studia, dělení tříd na skupiny 
pro matematiku, množství ma-
turitních předmětů, to je v uči-
lištích z  hlediska odbornosti 
mnohem složitější.

Jakých oborů se bude 
maturita z matematiky týkat 
a ve kterém školním roce se 
uskuteční poprvé?

Povinnou maturitu z  mate-
matiky budou podle součas-
né legislativy skládat žáci, kteří 
se letos hlásí na gymnázia a ly-
cea, od jarního zkušebního ob-
dobí v roce 2021. Od školního 
roku 2021/2022 pak bude ma-
turita ze tří předmětů povinná 
pro všechny obory vzdělávání 
s výjimkou zdravotnických, so-
ciálních a uměleckých.

Táňa PIKARTOVÁ
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Povinná maturita z matematiky také pro učiliště
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Inkluzi ve středních školách provázejí komplikace
Situaci ve středních školách komplikuje zavádění 
legislativních změn ohledně společného vzdělává-
ní, tedy takzvané inkluze podle novely školského 
zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb. od 1. září 2016.

Školy zatěžuje přílišná admi-
nistrativa:

 Informované souhlasy 
zákonných zástupců nebo zle-
tilých žáků

Škola musí zabezpečit násle-
dující informované souhlasy:
■ žádost a souhlas k zařazení 

žáka do třídy zřízené podle 
§  16 odst.  9 školského 
zákona i přesto, že 
zákonný zástup-
ce nebo zletilý 
žák podává při-
hlášku do spe-
ciální třídy pří-
slušného oboru 
vzdělání,

■ souhlas s  poskytová-
ním podpůrných opatření,

■ souhlas s  individuálním 
vzdělávacím plánem,

■ souhlas s poskytováním po-
radenské služby pracovní-
ky školního poradenského 
zařízení.

 Úprava formuláře Indivi-
duální vzdělávací potřeby

 Vypracování plánu pod-
půrných opatření

 Úprava školního vzdělá-
vacího programu

 Úprava školních řádů
 Průběžné vyhodnocová-

ní poskytovaných podpůrných 
opatření

 Sledování platnosti do-

poručení školského poraden-
ského zařízení pro vzdělávání 
žáka se SVP, protože platnost 
doporučení končí různě bě-
hem školního roku – dříve byla 
doporučení vydávána na škol-
ní rok

 Vypracování snímku ško-
ly pro školní poradenské za-

řízení. Každé ŠPZ má jiný 
formulář, střední škola 

může spolupracovat 
podle typu posti-
žení žáků se SVP 
až s několika ŠPZ. 
Naše škola spolu-

pracuje se 14 ŠPZ
 Vypracování 

seznamu pomůcek a je-
ho postupné doplňování

 Vypracování podkla-
du pro ŠPZ k  vyšetření žá-
ků se SVP, zpravidla 1x v  ro-
ce pro každého žáka s mentál-
ním postižením a 1x za 2 roky 
pro další žáky se SVP. Dříve by-
lo doporučení ke speciálnímu 
vzdělávání žáků se SVP plat-
né po celou dobu vzdělávání 
ve střední škole. Poradny do-
poručení automaticky vystavo-
valy pro daný školní rok. Kom-
plikace především u těch střed-
ních škol, které vzdělávají větší 
počet žáků se SVP

 Doporučení ŠPZ ke vzdě-
lávání žáka se SVP zasílá ŠPZ 

příslušné škole. Platné je až 
po podpisu zákonným zástup-
cem, což musí zajistit střed-
ní škola. Dalším problémem 
v rámci přijímacího řízení je to, 
že doporučení pro střední ško-
lu je adresováno základní škole

Inkluze má také své pozitiv-
ní stránky:

 Ve financování asisten-
tů pedagoga. Je to plné fi-
nancování, zatímco dříve v na-
šem kraji bylo na 1,00 úvazku 
10 650 korun

 Ve financování žáků se 
zdravotním znevýhodněním 
podle přiznaných podpůrných 
opatření. Dříve nebyli finančně 
zvýhodněni

 Financování žáků nada-
ných a mimořádně nadaných 
podle přiznaných podpůrných 
opatření na nákup pomůcek, 
asistenta pedagoga aj.

 Plán pedagogické pod-
pory se ve středních školách 
dá využít i při zdravotních po-
tížích žáka, rizikovém těhoten-

ství a  není třeba individuální 
vzdělávací plán.

Domnívám se, že ve střed-
ní škole se žáci se speciálními 
vzdělávacími potřebami mohli 
vzdělávat i před účinností no-
vely školského zákona a  vy-
hlášky č.  27/2016 Sb., po-
kud splnili podmínky přijímací-
ho řízení a podmínky zdravot-
ní způsobilosti podle zákona 
č. 373/2011 Sb. o specifických 
zdravotních službách a přílohy 
č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 
Sb., o soustavě oborů vzdělání 
v základním, středním a vyšším 
odborném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů.

Rozhodně nejsme proti spo-
lečnému vzdělávání, ale velmi 
nám ztěžuje práci někdy ne-
smyslná byrokracie. Domnívá-
me se, že legislativa byla při-
pravena pouze pro základní 
školy a nebyla brána v úvahu 
specifika středního vzdělávání.

Eva SEDLAČÍKOVÁ, 
speciální pedagog

Kolektivní smlouva může určovat rozsah prací
Má odborová organizace možnost vyjádřit se k roz-
sahu prací, které jsou ukládány provozním zaměst-
nancům? Setkáváme se občas s námitkami, že jim 
jsou ukládány v  rámci stanovené pracovní doby 
pracovní úkoly navíc.

Zaměstnavatel má právo 
určovat zaměstnancům 

množství práce, která má být 
vykonána, a  rovněž i  pracov-
ní tempo. Přitom by zaměst-
navatel měl organizovat práci 

zaměstnancům tak, aby neby-
li vystaveni nadměrnému pra-
covnímu zatížení. Podle usta-
novení §  300 zákoníku prá-
ce je zaměstnavatel povinen 
při určení množství požado-

vané práce a pracovního tem-
pa vzít v  úvahu fyziologic-
ké a neuropsychické možnos-
ti zaměstnance, předpisy k za-
jištění BOZP a čas na přirozené 
potřeby, jídlo a oddech. Množ-
ství požadované práce a pra-
covní tempo je možné určit ta-
ké normou spotřeby práce. Za-
městnavatel je povinen zabez-
pečit, aby výše uvedené pod-
mínky byly vytvořeny před za-

hájením práce. V odst. 3 § 300 
zákoníku práce je pak uvede-
no, že množství práce a pra-
covní tempo, popřípadě zave-
dení nebo změnu normy spo-
třeby práce určuje zaměstna-
vatel, nejsou-li sjednány v ko-
lektivní smlouvě, po projed-
nání s odborovou organizací. 
Definici projednání obsahuje 
§ 278 odst. 3 zákoníku práce.

Vít BERKA

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTO: Petr MERTAFOTO: Petr MERTA
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Splní jednotné přijímací zkoušky očekávání?
Kolem jednotných přijímacích zkoušek na střed-
ní školy se vedou vášnivé diskuze. Jsou prokletím, 
nebo požehnáním? Pravdu ukáže až čas, protože 
právě ten je zapotřebí k tomu, aby byly vyhodnoce-
ny zkušenosti.

Jednotné přijímací zkouš-
ky na střední školy se týka-

jí především 86 tisíc žáků, kte-
ří si letos podali přihlášku ke 
středoškolskému studiu. Prá-
vě oni se mohli po několika le-
tech pilotního zkoušení pustit 
do vyplňování testů vytvoře-
ných Cermatem.

Není škola jako škola

Odpůrci plošných přijíma-
cích zkoušek, které zahrnu-
jí testy z matematiky a z češti-
ny, jim vyčítají řadu nedostat-
ků. Například přílišnou náklad-
nost. Roční rozpočet činí zhru-
ba 21 milionů korun, přitom 
v řadě zemí, včetně sousední-
ho Slovenska, vycházejí zku-
šební testy o dost levněji.

Diskutabilní se může zdát 
i  důvod, proč se minis-
terstvo školství pro ten-
to způsob testování ucha-
zečů o studium rozhodlo. 
Hlavní motivací byla pře-
devším snaha zvýšit kva-
litu uchazečů o  maturitní 
studium, a tím snížit míru 
neúspěšnosti u státní ma-
turity. Otázkou ovšem zů-
stává, jestli se tento pro-
blém vyřeší tak, že stej-
né testy absolvuje ucha-
zeč o  studium na prestiž-
ním gymnáziu a  uchazeč 
o studium dejme tomu na 
střední škole zaměřené na 
lesnictví nebo technolo-
gii výroby potravin. V praxi 
jde o to, že se jedná o růz-
né typy škol a žáci by zde 
měli prokázat různá nadá-
ní a dovednosti.

Výuka podle šablony?

Až za pár let zjistíme, 
zda byly rovněž oprávně-
né připomínky upozorňují-
cí na to, že jednotný systém 
zkoušek formou testu po-
vede k jednostranné výuce 
u žáků základních škol.

Zadání přijímacích testů se 
skutečně může projevit tak, 
že učitelé budou nutit žáky vy-
pracovávat typové úlo-
hy, a ostatně to po 
nich budou poža-
dovat i  rodiče. 
Děti tak budou 
schopny vypra-
covat požado-
vané zadání, ale 
rozhodně to ne-
zvýší jejich znalost 
dané problematiky a  zís-
kané poznatky pak nejspíš ne-
budou schopny aplikovat na ji-
nou, byť podobnou situaci. Ty-
to obavy se ozývají i  z praxe, 
jak to potvrzují slova Tomáše 
Langera, ředitele Střední prů-
myslové školy stavební Josefa 
Gočára v Praze:

„Pokud by měl tento zku-
šební systém směřovat k  to-
mu, že bude výsledek jednot-
ných přijímacích zkoušek vý-
razně dominantním kritériem 
pro přijetí uchazeče na střední 
školu, a pokud nebude podpo-
rován vznik hodin pro přípravu 
na přijímací zkoušky, může to 

v některých základních 
školách vést k  de-

formaci výuky. 
A to i v důsledku 
tlaku rodičů na 
školy. Osobně 
však doufám, že 

se to nestane.“
Podobný názor 

zastává i Tomáš Bou-
da, výzkumník PedF Ost-

ravské univerzity, který řekl: 
„Vycházím z vlastní zkušenos-
ti učitele českého jazyka v zá-
kladní škole, který zažil jednot-
né přijímací zkoušky. K reduk-
ci učiva výrazně docházelo, po-
chopitelně neoficiálně, výuka 
u žáků hlásících se na maturit-

ní obory se soustředila hlavně 
na testované učivo.“ Podle něj 
takto pojaté přijímací zkouš-
ky nemohou vést k vyšší kva-
litě vzdělávání ani směřovat ke 
správným a  žádoucím typům 
vzdělávání.

Rodiče chtějí doučování

V  současnosti jsme navíc 
svědky toho, že se zhorší pod-
mínky pro dosažení vyššího 
vzdělání pro děti ze sociálně 
slabých rodin. Rodiče totiž na 
zavedení jednotných přijíma-
ček reagují zvýšeným zájmem 
o placené doučovací kursy. Ko-
lem tohoto aspektu se v minu-
lých týdnech objevovaly možná 
až zbytečně hysterické disku-
ze v médiích, v nichž zaznívaly 
názory, že tuto formu podpo-
ry adeptů středoškolského stu-
dia si budou moci dovolit pou-
ze movitější rodiny.

Pravda je ale spíše taková, že 
pokud se nějaké „nůžky me-
zi jednotlivými skupinami ro-

zevřou“, pak nejspíš mezi 
těmi, které mají o studium 
skutečný zájem, a  těmi, 
u nichž tato motivace ne-
ní tak silná, což platí nejen 
o samotných žácích, ale ta-
ké o jejich rodičích.

Čas ukáže víc

Na první hodnocení cel-
kových výsledků jednot-
ných přijímacích zkou-
šek s napětím čekají nejen 
odborníci, ale i  laická 
veřejnost.

„Jestliže se ukáže, že vý-
sledky uchazečů v přijíma-
cích zkouškách budou roz-
loženy v celé šířce hodnoti-
cího spektra, pak svůj účel 
splnily. Pokud se ale ukáže, 
že většina uchazečů do-
padla dobře nebo jen špat-
ně, pak nebyly postaveny 
správně a  byly buď nad-
hodnocené, nebo podhod-
nocené. V tom případě by 
měla následovat korekce 
poměru obtížnosti a  času 
na vypracování testu,“ na-
hlíží na situaci T. Langer.

Romana SLANINOVÁ
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Podmínky pro zkušební dobu dítěte ve školce
Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o sta-
novení zkušebního pobytu dítěte v mateřské ško-
le až na dobu tři měsíce. Jsou v  nějakém předpi-
se stanoveny bližší podmínky pro takové 
rozhodnutí?

Stanovení zkušebního poby-
tu dítěte v mateřské škole 

upravuje § 34 odst. 1 školské-
ho zákona, kde se stanoví, že 
ředitel mateřské školy rozho-
duje o přijetí dítěte do mateř-
ské školy, popřípadě o stano-
vení zkušebního pobytu dítěte, 
jehož délka nesmí přesáhnout 
tři měsíce. Žádný další předpis 
stanovení zkušebního pobytu 
dítěte v  mateřské škole neu-
pravuje. MŠMT podalo k usta-
novení § 34 odst. 3 školského 
zákona následující výklad:

„O přijetí dítěte k předškol-
nímu vzdělávání rozhoduje ře-
ditel mateřské školy ve správ-
ním řízení (§ 34 odst.  3 ve 

spojení s §  165 
odst. 2 písm. b) 
školského záko-
na). V rámci to-
hoto rozhodová-
ní může stanovit 
v  odůvodnitelných 
případech zkušební po-
byt dítěte, jehož délka nesmí 
přesáhnout tři měsíce. Pokud 
se tak ředitel školy rozhod-
ne, znamená to, že ve výroku 
správního rozhodnutí o přije-
tí dítěte k předškolnímu vzdě-
lávání stanoví zkušební pobyt 
a zároveň v odůvodnění zdů-
vodní, proč je stanovení zku-
šebního pobytu namístě. Po-
kud je stanovení zkušebního 

pobytu odůvodnitelné, lze jej 
uvedeným postupem stano-
vit v podstatě každému dítěti 

(byť původní záměr zá-
konodárce byl ten, 

že zkušební pobyt 
bude využíván 
spíše v  případě 
dětí se speciál-
ními vzděláva-
cími potřebami, 

dnes je v praxi po-
třebné stanovit zku-

šební pobyt spíše u dě-
tí, u nichž nelze během zápi-
su rozpoznat, jak budou před-
školní vzdělávání zvládat, a  je 
třeba se seznámit s jejich vzdě-
lávacími potřebami).

Vzhledem k tomu, že podle 
§ 183 odst. 2 školského záko-
na se rozhodnutí, kterým se 
vyhovuje žádosti o  přijetí ke 
vzdělávání, oznamuje zveřej-
něním seznamu uchazečů pod 
přiděleným registračním čís-
lem a s výsledkem řízení u kaž-
dého uchazeče a  nezasílá se 
tedy zákonným zástupcům dí-
těte rozhodnutí o přijetí, musí 
být již z tohoto oznámení zřej-
mé, že se zkušební pobyt sta-
novuje (pokud tak ředitel ško-
ly rozhodne). Ve spise o správ-
ním řízení je potom u každého 
dítěte založen originál rozhod-
nutí o přijetí, ve kterém může 
být ve výroku rozhodnutí sta-
noven zkušební pobyt a záro-
veň je toto rozhodnutí řádně 
odůvodněno.“ Vít BERKA

Možnosti odstoupení od pracovní smlouvy
Jakým způsobem upravuje zákoník práce odstou-
pení od pracovní smlouvy, jestliže zaměstnanec ne-
nastoupí do práce?

Odstoupení od pracovní 
smlouvy upravuje §  34 

odst.  3 a  4 zákoníku práce, 
kde se stanoví:

„Nenastoupí-li zaměstna-
nec ve sjednaný den do prá-
ce, aniž mu v tom bránila pře-
kážka v práci, nebo se zaměst-
navatel do týdne (§ 350a) ne-
dozví o  této překážce, mů-
že zaměstnavatel od pracovní 
smlouvy odstoupit.

Od pracovní smlouvy je mož-
né odstoupit, jen dokud za-
městnanec nenastoupil do 
práce. Pro odstoupení od pra-
covní smlouvy se vyžaduje do-
držení písemné formy, jinak se 
k němu nepřihlíží.“

V případě, že zaměstnanec 
ve sjednaný den nenastoupí 
do práce, aniž mu v tom brá-
nila překážka v práci nebo se 
zaměstnavatel do týdne ne-

dozví o  této překážce, mů-
že zaměstnavatel od pracovní 
smlouvy odstoupit. Zaměstna-
vatel se o překážce v práci pře-
devším dozví, když jej zaměst-
nanec o této překážce uvědo-
mí, nicméně může se o ní do-
zvědět od třetí osoby či z jiné-
ho zdroje. V každém případě, 
pokud je zaměstnavateli zná-
mo, že zaměstnanec má pře-
kážku v práci, nemůže od pra-
covní smlouvy odstoupit. Tý-
den se pro účely zákoníku prá-
ce rozumí sedm po sobě násle-
dujících dnů (§ 350a zákoníku 

práce). I v případě tohoto zá-
konného důvodu pro odstou-
pení od pracovní smlouvy pla-
tí, že zaměstnavatel může od 
pracovní smlouvy odstoupit, 
jen pokud zaměstnanec nena-
stoupil do práce. Po nástupu 
zaměstnance není možné od-
stoupení ani v tomto případě.

Při nedodržení písemné for-
my odstoupení od pracovní 
smlouvy se k  němu nepřihlí-
ží. Jednalo by se tedy o pou-
hé zdánlivé právní jednání bez 
jakýchkoliv právních důsledků.

Vít BERKA
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 Příspěvek 
na podnikání
Po  skončení pracov-
ního poměru ve  škole 
jsem nyní veden jako 
uchazeč o zaměstnání 
na  úřadu práce. Hod-
lám zahájit podni-
katelskou činnost. Je 
možno získat od  úřa-
du práce nějaký pří-
spěvek do  začátku 
podnikání?

Na  podporu zahájení sa-
mostatné výdělečné činnos-
ti osobami, které jsou vede-
ny jako uchazeči o zaměst-
nání, slouží překlenovací pří-
spěvek jako nástroj aktiv-
ní politiky zaměstnanosti 
(§ 114 zákona č. 435/2004 
Sb., o  zaměstnanosti). Pře-
klenovací příspěvek je určen 
na  úhradu provozních ná-
kladů při  zahájení této čin-
nosti a poskytuje se na do-
bu nejdéle pěti měsíců. Mě-
síční výše příspěvku činí nej-
výše 25 procent průměrné 
mzdy v národním hospodář-
ství za první až třetí čtvrtletí 
kalendářního roku předchá-
zejícího kalendářnímu roku, 
ve kterém byla uzavřena do-
hoda o  překlenovacím pří-
spěvku. V  roce 2017 tedy 
představuje částku 6 750 Kč. 
Úřad práce vám tudíž mů-
že letos poskytnout překle-
novací příspěvek až do výše 
33 750 Kč. Vít BERKAFOTO: Stanislav JUGAFOTO: Stanislav JUGA
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Studenti z Kadaně objevili novou hvězdu
Studentům, kteří navštěvují kroužek astronomie 
v Gymnáziu Kadaň pod vedením Pavla Pintra, se po-
dařil zajímavý astronomický objev. Fabián Bodnár, 
Michal Pintr, Martin Oršulák a Jan Beránek objevili 
při zpracování profesionálních astronomických dat 
novou proměnnou hvězdu.

Kroužek pracuje už dva ro-
ky, začalo to tak trochu 

náhodou. Pavel Pintr pracuje 
v Akademii věd v Turnově ja-
ko optický specialista a občas 
pořádá pro veřejnost v Kada-
ni večerní pozorování oblohy. 
Tam jej oslovil ředitel Gymná-
zia v Kadani s nabídkou, jest-
li by nechtěl vést při gymnáziu 
astronomický kroužek.

Základy astronomie
První rok to byl takový zá-

kladní astronomický kurz, kde 
se studenti seznámili s  noč-
ní oblohou, se souhvězdími, 
učili se o  sluneční soustavě, 
o  planetách sluneční sousta-
vy. Pozorovali také noční oblo-
hu z Františkánského kláštera 
v Kadani. Bylo to hlavně v zim-
ním období a na jaře, kdy se 
dá obloha docela krásně pozo-
rovat. Když je hezky, tak mají 
studenti připravený dalekohled 
i ve třídě.

Studenti v  kroužku už po-
znali, že astronomie není jen 
pozorování oblohy, ale že mu-
sí zvládnout také přednášky, 
že se musí něco naučit a  se-

známit se i s nejnovějšími po-
znatky o vesmíru.

Zpracování dat
Tento školní rok je pro stu-

denty pestřejší. Začali zpraco-
vávat profesionální astrono-
mická data, kdy za pomoci po-
čítačů a volně dostupných as-
tronomických programů mo-
hou dělat i objevy. Je to inter-
aktivnější, studenti pracují i sa-
mi doma, nejsou omezeni jen 
na společná setkání.

Romantická doba, kdy ast-
ronom proseděl u dalekohledu 
celou noc, je však nenávratně 
pryč. Dnes za něj v noci pracu-
jí robotické dalekohledy, kte-
ré pořizují obrovské množství 
dat. Moderní astronom sedí 
u počítače, ovládá dalekohled 
nebo se snaží tato pozorová-
ní zpracovat, interpretovat vě-
decká data do různých mode-
lů a publikovat vědecké články.

Objev nové hvězdy
V létě Pavel Pintr pořídil as-

tronomická data. Vzal foto-
aparát do Krušných hor a fo-
til noční oblohu. A  právě ty-

to snímky se ukázaly jako ve-
lice důležité. Když je studenti 
začali zpracovávat, to zname-
ná v počítači pomocí různých 
profesionálních programů po-
rovnávat snímky, tak zjistili, že 
se tam objevila nová proměn-
ná hvězda, která ve známých 
katalozích proměnných hvězd 
nebyla ještě zanesena.

Po následné kontrole astro-
nomických katalogů a  zpra-
cování dalších profesionálních 
dat z  robotické přehlídky ob-
lohy SuperWasp se zjistilo, že 
se jedná skutečně o objev no-
vé proměnné hvězdy.

Proměnné hvězdy jsou 
hvězdy, které mění pravidelně 
nebo nepravidelně svou jas-
nost. Studenti objevili takovou, 
u níž je změna jasnosti způso-
bena rotací nebo zákrytem 
hvězdy. Lze říci, že ve skuteč-
nosti objevili dvojhvězdu, kdy 
jasná složka viditelná na sním-
ku je zakrývaná slabším nevi-
ditelným průvodcem. Zákryt se 
pak projeví poklesem jasnosti 
hlavní hvězdy.

CzeV 1091 And
Své výsledky zadali studen-

ti do katalogu nových pro-
měnných hvězd, kde to ješ-
tě jednou prověřili profesioná-
lové, a obratem dostali potvr-
zení, že skutečně objevili no-
vou proměnnou hvězdu. Ta by-
la vložena do českého katalo-
gu a  dostala označení CzeV 

1091 And. Nemohli ji bohu-
žel pojmenovat podle sebe, to 
by museli objevit kometu nebo 
asteroid, takže dostala jméno 
– Cze jako Česko, V jako pro-
měnná hvězda, And je označe-
ní souhvězdí Andromedy, kde 
hvězda je. Číslo 1091 zname-
ná, že Češi objevili od pade-
sátých let 1 090 proměnných 
hvězd, tato byla právě 1 091. 
Hvězda je stará několik miliard 
let a je od nás vzdálená něko-
lik stovek světelných let.

Splněný sen
Pro kluky, kteří hvězdu ob-

jevili – Fabián Bodnár, Martin 
Oršulák, Michal Pintr a Jan Be-
ránek –, to bylo naprosto ne-
zapomenutelné, splnili si tak 
svůj sen.

Zároveň je to pro všechny 
obrovským povzbuzením do 
další práce. Už teď mají zálusk 
na další proměnnou hvězdu, 
ale ještě to musí potvrdit pro-
fesionální astronomové. Na zá-
kladě práce v kroužku už ně-
kteří studenti uvažují o profe-
sionální dráze astronoma.

Alena TUČÍMOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
Pavel Pintr
Gymnázium 

5. května 620

Kadaň
pintr@ipp.cas.cz



8 číslo 18

Zajímavosti z dějin českého školství
Protesty

Učitel Alois Konečný, pů-
sobící v Českém Bohdíkově 
na Šumpersku, byl v březnu 
1908 suspendován a přelo-
žen na podřízené místo. Byl 
obviněn z toho, že rozšiřoval 
letáky s  textem „Češi, ku-
pujte jen u Čechů“, čímž prý 
„vybízel k  zášti proti jiným 
národnostem“. Případ měl 
značný ohlas v tisku a v Brně 
a Olomouci se konala velká 
protestní shromáždění pro-

ti rozhodnutí úřadů. V obou 
městech byl hlavním řeční-
kem prof. Masaryk.

Potrestání
O přičinlivosti rakousko-

-uherského četnictva v  le-
tech první světové války 
svědčilo i to, že byl zadržen 
student klatovského gym-
názia za to, že své tanečnici 
napsal na vějíř: „Všechno je 
na světě marné, i království 
boží, všecko hyne a pomine 
jako špatné zboží, jen císa-

ři, samovláda a takové sloty, 
ty potrvají věčně věkův jak 
juchtové boty.“

Vzácná návštěva
Když při své návštěvě Pra-

hy v  roce 1868 zavítal cí-
sař František Josef i  na vý-
razně vlastenecky oriento-
vanou pražskou Vyšší dívčí 
školu, uvítal ho ředitel školy 
dr. Gabler německým i čes-
kým proslovem a sbor dívek 
zazpíval císaři českou píseň 
Kde domov můj.

Překročení bariéry

Životopisci prezidenta Ma-
saryka se shodují na tom, že 
Masaryk byl prvním vysoko-
školským profesorem, který 
překročil bariéru mezi pro-
fesorem a studentem, která 
byla zcela typická pro uni-
verzitní výuku. Masaryk byl 
také prvním vysokoškolským 
profesorem, který „se snížil“ 
k tomu, že přednášel v děl-
nických spolcích.

František MORKES

Způsobilost nezletilých osob k práci
Za jakých podmínek mohou nezletilí uzavírat pra-
covněprávní vztahy?

Občanský zákoník (zá-
kon č.  89/2012 Sb.) 

byl novelizován zákonem 
č. 460/2016 Sb. Součástí té-
to novely je i změna § 35 ob-
čanského zákoníku a změna 
zákoníku práce. Tyto změ-
ny nabyly účinnosti dnem 
28. února 2017.

Ustanovení § 35 občanské-
ho zákoníku nově zní:

„Nezletilý, který dovršil 

15 let, se může zavázat k vý-
konu závislé práce podle ji-
ného právního předpisu. Ja-
ko den nástupu do práce 
nesmí být sjednán den, kte-
rý by předcházel dni, kdy ne-
zletilý ukončí povinnou škol-
ní docházku.“

Z ustanovení § 35 občan-
ského zákoníku je vypuštěn 
dřívější odst.  2, který dával 
možnost zákonnému zástup-

ci nezletilého, který nedosá-
hl věku 16 let, rozvázat jeho 
pracovní poměr nebo smlou-
vu o výkonu práce zakládají-
cí mezi zaměstnancem a za-
městnavatelem obdobný zá-
vazek, pokud je to nutné 
v zájmu vzdělání, vývoje nebo 
zdraví nezletilého, způsobem 
stanoveným jiným právním 
předpisem (tím předpisem 
byl zákoník práce). V návaz-
nosti na nové znění § 35 ob-
čanského zákoníku byl záko-
nem č. 460/2016 Sb. změněn 

i zákoník práce, a to takto:
Byl zrušen §  56a, který 

upravoval okamžité zrušení 
pracovního poměru zákon-
ným zástupcem nezletilého 
zaměstnance, který nedosá-
hl věku 16 let.

Byly zrušeny odstavce 5 a 6 
v § 77, které upravovaly oka-
mžité zrušení dohody o pro-
vedení práce nebo dohody 
o  pracovní činnosti zákon-
ným zástupcem nezletilého 
zaměstnance, který nedosá-
hl věku 16 let.

Musím při zkráceném úvazku pracovat i přesčas?
Mám sjednánu kratší pracovní dobu. Zaměstnava-
tel mě ale upozornil, že v případě potřeby jsem po-
vinen pracovat ve větším rozsahu, než je ve smlou-
vě. Může mi prý  nařídit práci přesčas.

Práva a povinnosti zaměst-
nance a  zaměstnavate-

le v daném případě vyplýva-
jí z ustanovení § 80 a § 78 
zákoníku práce. Podle usta-
novení § 80 může být kratší 
pracovní doba sjednána pou-
ze mezi zaměstnavatelem 
a  zaměstnancem. Zaměst-
nanci přísluší plat odpovída-
jící sjednané kratší pracovní 
době. V § 78 odst. 1 písm. i) 
se pak stanoví „prací přesčas 
práce konaná zaměstnan-
cem na příkaz zaměstnava-
tele nebo s  jeho souhlasem 
nad stanovenou týdenní pra-
covní dobu vyplývající z pře-

dem stanoveného rozvržení 
pracovní doby a konaná mi-
mo rámec rozvrhu pracov-
ních směn.

U zaměstnanců s  krat-
ší pracovní dobou je pra-
cí přesčas práce přesahující 
stanovenou týdenní pra-
covní dobu; těmto 
zaměstnancům 

není možné práci přesčas 
nařídit. Prací přesčas není, 
napracovává-li zaměstna-
nec prací konanou nad sta-
novenou týdenní pracovní 
dobu pracovní volno, které 

mu zaměstnava-
tel poskytl na je-
ho žádost“.

Zaměstnan-

cům s kratší pracovní dobou 
tedy nelze práci přesčas na-
řídit. Zaměstnavatel se s ni-
mi však může dohodnout, 
že vykonají práci nad do-
hodnutou kratší pracov-
ní dobu. Nebude se však 
jednat o  práci přesčas až 
do té doby, kdy bude na-
plněna stanovená (plná) tý-
denní pracovní doba. Te-
prve potom se jedná o prá-
ci přesčas nařízenou, ale i o 
práci přesčas, na které se 
zaměstnanec se zaměstna-
vatelem dohodli.

dem stanoveného rozvržení 
pracovní doby a konaná mi-
mo rámec rozvrhu pracov-
ních směn.

U zaměstnanců s  krat-
ší pracovní dobou je pra-
cí přesčas práce přesahující 
stanovenou týdenní pra-
covní dobu; těmto
zaměstnancům 

novenou týdenní pracovní 
dobu pracovní volno, které 

mu zaměstnava-
tel poskytl na je-
ho žádost“.

Zaměstnan-

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka
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Studenti darovali spolu s kabelkami naději
Žáci studijního oboru so-

ciální činnost ze SOU a SOŠ 
Přímětická ve Znojmě se s vel-
kou chutí zapojili do akce zva-

né Kabelkománie. To vlast-
ně byla sbírka nepotřebných 
a nepoškozených kabelek, ba-
tohů, peněženek, ale také ces-
tovních tašek a kufrů. Studen-
ti i pedagogové v rámci jarní-
ho úklidu prohlédli své skříně 
a shromáždili šedesát opravdu 
skvostných kousků všech veli-
kostí, tvarů i barev pro dospě-
lé i malé parádnice.

Vybrané věci byly předány 
do dobročinného bazaru, kte-
rý se konal během znojem-
ských velikonočních trhů a je-
hož výtěžek byl určen nadaci 
pro transplantaci kostní dřeně.

Marcela SABOVÁ

Museli zabránit kybernetickému útoku
Zvládli by studenti infor-

mačních technologií vypo-
řádat se například se skuteč-
ným hackerským napadením? 
A dokázali by naprogramovat 
alarm do auta s  internetovým 
připojením?

Nejen s těmito úkoly si mu-
seli poradit během soutě-
že Cisco Networking Acade-
my Games pro mladé IT talen-
ty. Finále 12. ročníku soutěže 
pro střední a vysoké školy le-
tos proběhlo ve Střední škole 

a  vyšší odborné škole apliko-
vané kybernetiky v Hradci Krá-
lové. Do letošního ročníku se 
přihlásilo 72 družstev a do vel-
kého finále se jich probojova-
lo 34.

Soutěžilo se ve dvou kate-
goriích. Tou první byla katego-
rie zaměřená na počítačové sí-
tě a soutěžní družstva musela 
zabránit masivnímu kyberne-
tickému útoku na datovou síť. 
Dalším úkolem byla příprava 
bezpečnostního auditu. Druhá 

kategorie se zaměřila na inter-
netové záležitosti a na soutě-
žící čekaly úkoly jako sestavení 
a  naprogramování inteligent-
ních samozavlažovacích květi-
náčů nebo již zmiňované na-
programování alarmu v autě. 
V první kategorii zvítězili stu-
denti ze Střední školy infor-
mačních technologií z Frýdku-
-Místku a v druhé družstvo Mi-
krocheap z Vyšší odborné ško-
ly a  střední průmyslové školy 
z Jičína. Martin ROHÁČEK

Do křesla usedla zdravotní sestra i lesní inženýrka
Letošní školní rok se v  Zá-

kladní škole a mateřské ško-
le Hrádek na Rokycansku ne-
se ve znamení projektu, který 
se nechal inspirovat kdysi po-
pulárním televizním pořadem 
Křeslo pro hosta. I tady do po-
myslného křesla usedají zají-

maví lidé, kteří dovedou o své 
práci vyprávět s nadšením, lás-
kou a mohou tak přiblížit ma-
lým posluchačům dosud nepří-
liš známé prostředí.

Prostřednictvím těchto ne-
tradičních a často nevšedních 
setkání přibližuje projekt dě-

tem různé profese 
a činnosti. Vedle zá-
bavy a poznání tak 
děti zároveň získají 
i inspiraci, až se bu-
dou v budoucnu sa-
my rozhodovat, ja-
kou profesi si pro 
svůj život vyberou.

Setkání s  lidmi 
z  nejrůznějších ob-
lastí je většinou do-
provázeno i zajíma-
vým programem. 

Během setkání s  Vendulou 
Pátkovou, zdravotní sestrou 
z  Fakultní nemocnice v  Plzni, 
se děti mohly seznámit nejen 
s její prací, ale zároveň se i na-
učit základům první pomo-
ci. Za dětmi z prvního stupně 
přišel oblíbený Martin Votru-
ba z plzeňské zoo. Jeho vyprá-
vění o životě zvířat bylo přija-
to s nadšením, obzvláště když 
jeho součástí byla i živá ukáz-
ka. S přírodou souviselo i set-
kání s Jitkou Maxovou ze Sprá-
vy lesů ČR, která přiblížila ma-
lým posluchačům život v  les-
ním světě. Děti se díky ní nau-
čily rozeznávat stopy i zname-
ní, kterými na sebe lesní zvířata 
prozradí, že jsou někde poblíž. 
A dokonce si s ní zazpívaly při 
zvuku lesnické trubky.

Dalšími pozvanými například 
byly Marie Pavlíčková Bolinová, 
pracovnice pražské Linky bez-
pečí, nebo učnice ze Střední 
integrované školy živnosten-
ské v Plzni, které se připravu-
jí na budoucí povolání v oboru 
kosmetička.

Jelikož se projekt stal vel-
mi oblíbeným, chceme i v dal-
ším období pokračovat, a spo-
jit tak učivo ve školních lavicích 
s praktickými zkušenostmi.

Anna VALEŠOVÁ

Dej mi ty 
prachy
IVA PEKÁRKOVÁ

Velkoměsto, láska, zlo-
čin, umění i  smrt. Au-
torka v  románu sklou-
bila hlubokou znalost 
New Yorku a jeho obyva-
tel s dramatickým vypra-
věčským uměním, bás-
nickými popisy míst i  si-
tuací a  legračními scén-
kami. Kniha koncipo-
vaná jako milostný do-
pis městu New York od ři-
dičky žlutých taxíků je na-
psaná s  naprostou pre-
cizností a úctou ke geniu 
loci: každé ze dvou tisíc 
newyorských nároží je vy-
líčené tak, jaké skutečně 
bylo, když ho autorka vi-
děla na vlastní oči. To platí 
i  o všech newyorských 
čtvrtích, i o těch, do kte-
rých nikdy nebylo radno 
chodit, natož v  nich po-
bývat. Knihu vydalo na-
kladatelství Mladá fronta.

Znáte je?
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Bolí vás záda? Možná je to tím, že špatně sedíte
Bolí vás záda? Třeba to je tím, že špatně sedíte. 
Zkuste si spočítat, jak dlouho sedí každý den va-
ši žáci a jak dlouho sedíte vy sami. Většina z vás 
asi dojde k poměrně vysokému číslu. Nabízí se te-
dy otázka, zda sedíme správně. Fyzioterapeutka 
Marie Zemánková radí, jak na to.

Marie Zemánko-
vá ze Šlapanic 

u Brna se prevenci, 
léčbě zad a  pohy-
bového aparátu 
věnuje celý život. 
Vystudovala fyzi-
oterapii a 25 let lé-
čí lidi pohybem. Je 
autorkou preven-
tivně vzděláva-
cího programu 
Škola zad Ma-
rie Zemánkové, 
kterým bojuje 
s chorobami po-
hybové sousta-
vy při jednostran-
né práci. Prosazuje 
zdravý přístup k ce-
lému tělu, a  tím 
i zádům.

Mohla byste 
vyjmenovat zá-
sady správného 
sezení, které by 
měli dodržovat 
všichni?

Správné se-
zení považuji za 
cvičení a  při tré-
nování správného sedu dopo-
ručuji dodržovat tyto zásady: 
Výšku židle si nastavte tak, aby 
kyčle byly výš než kolena. No-
hy dejte na šířku pánve, malí-
kové hrany chodidel paralelně, 
celé chodidlo opřete o podlož-
ku. Seďte přímo na sedacích 
hrbolech. Vzpřimte trup. Ra-
mena volně pusťte dolů, abys-
te cítili široký hrudník. Hla-
vu napřimte a zasuňte bradu. 
Dýchejte do břicha.

Děti ve škole sedí hodně 
dlouhou dobu. Jak by mohly 
sedět co nejlépe?

Ze své školní docházky na 
prvním stupni si pamatuji, že 
jsme často v hodinách sedáva-
li s rukama za zády. Když se na 
tento typ sedu dívám pohle-

dem fyzioterapeuta, 
tak to bylo velmi vý-
chovné a prospěšné 
opatření pro zdra-
vý a správný rozvoj 
dítěte. Zkuste si to 
představit nebo lé-

pe, dejte si právě teď 
při čtení ruce chvíli za 

záda. Až za opěra-
dlo 

židle. Musí-
te se posu-

nout na židli až dozadu, záda 
jsou opřená o opěradlo židle, 
automaticky se napřimujete 
a  hrudník se krásně otevírá. 
Ramena povolte od uší smě-
rem dolů k pasu. A když tak 
budete chvíli sedět, nasko-
čí i  správné dýchání do bři-
cha. Pro mě velmi prospěšné 
sezení, ale nejsem si jistá, zda 
by tento povel kantorů nebyl 
brán od žáků i rodičů jako 
šikana.

Jsou nějaké rozdíly 
podle věku dětí? Je po-
třeba něco jiného hlídat 
v základní a něco ji-
ného ve střední škole?

Asi je to neřešitelné, 
ale problém vidím v  tom, 

že každé dítě ve třídě je jinak 
vysoké a všechny děti sedí ve 
stejných lavicích. Hoši na dru-
hém stupni začínají rychle růst 
a lavice jim nestačí. Konkrétní 
příklad mám z minulého týd-
ne, kdy jsem byla na jarních 
prázdninách. Syn mojí kolegy-
ně je v 7. třídě a měří 178 cm. 
Při řeči jen tak mimochodem 
zmínil, že ve škole mu zvětšili 
židli, aby odpovídala jeho výš-
ce, ale lavice zůstala stejně vy-
soká. Když chce psát a přisu-
nout se k lavici, tak nedá kole-
na pod lavici.

Pro zdravý vývoj dítěte je ne-
zbytná vhodná fyzická aktivi-
ta a sport. Hodiny tělesné vý-

chovy mají stejnou důleži-
tost jako všechny ostat-

ní předměty. A nezále-
ží na tom, jak je dítě 

pohybově nadané. 
Pohyb je nezbytný. 
Jen tak se formu-
je pohybový a sva-

lový aparát, obrat-
nost, vytrvalost, mršt-

nost. Samozřejmostí by měla 
být spolupráce rodiny 
– s rodiči a souro-
zenci jít do le-

sa, na kolo, 
honit se za 
míčem, pla-

vat, lyžovat, 
běhat, ská-
kat, hrát vy-
bíjenou a co já 
vím ještě.

Asi se nedá 
říct, že učitelské 
povolání je vy-
loženě sedavé, 
ale rozhodně 
učitelé prosedí 
hodně času. 
Na co by si 
měli dávat 
pozor?

Sezení je dovednost, kterou 
nás nikdo neučil. A přitom v ži-
votě prosedíme víc času, než 
kolik prospíme. Spánek nám 
zabere zhruba třetinu živo-
ta, ale sezení více než polovi-
nu, jak uvádí všeobecné statis-
tiky. Pokud si uvědomíme, že 
sezení už prostě patří k naše-
mu životnímu stylu, nezbývá 
než přijmout, že sedět prostě 
musíme. Není to otázka volby. 
Ale jak sedíme, to už věcí vol-
by je. Způsob sezení může zá-
sadně ovlivňovat naše zdraví. 
Vzpomeňte si, jak trpíte, když 
si v noci přeležíte krk. Co když 
stejně špatně každý den se-
díte? My ve Škole zad učíme 
kontrolované držení těla vse-
dě, ve stoji, při práci, sportu 
a nakonec i vleže.

Co byste doporučila učite-
lům během hodin? Například 
chodit mezi lavicemi? Část 
výuky, pokud to je jen trochu 
možné, vést v kruhu na zemi?

Procházet mezi lavicemi je 
dobrý nápad. Je třeba povo-
lit napětí v těle, pak se povo-
lí i přetížené svalové skupiny. 

Výuku vést v  kruhu na 
zemi? Proč ne. Oblí-

bený a  nejčastější 
je sed turecký. 

Pod hýždě si 
dejte podlož-
ky nebo pol-
štářky tak, 
aby byla steh-

na paralelně 
se zemí. Tím-
to způsobem 
se dá snadně-
ji páteř udržet 
ve vzpřímené 

poloze.
Máte nějaká 

další doporučení?
Nečekejte, až vás 

začnou bolet záda, 
a  zajímejte se, jak 
bolestem v  zádech 
předejít. Jak záda še-
třit a jak správně cvi-

čit. Denně trénujte 
tělo i duši zvládnu-
telnými cíli.

Markéta 
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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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15. 5.–18. 6. 2017

Věda, které rozumíte

Porozumět vědě není žádná věda. Přijďte se o tom přesvědčit společně s odborníky z Akademie věd ČR na dny 
otevřených dveří, exkurze, science show, přednášky a výstavy.

www.jarniexkurze.cz
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Závazná objednávka

Objednáváme … ks „Účetnictví školské příspěvkové organizace “

Přesná adresa pro fakturu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PSČ, město  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Místo dodání (je-li odlišné od fakturační adresy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Č. účtu  . . . . . . . . . . . . . . . . . IČO  . . . . . . . . . . . . .  telefon  . . . . . . . . . . . . .

Datum objednávky  . . . . . . . . .  podpis (u organizací razítko)  . . . . . . . . . . . . .

PARIS vzdělávací agentura s.r.o.
Nakladatelství a vydavatelství
Žižkova 2379, 734 01 Karviná – Mizerov
tel. 596 338 027
nakladatelstviparis@seznam.cz
www.paris-karvina.cz

nabízí 
školským příspěvkovým organizacím 

a jejich zřizovatelům publikaci

Účetnictví školské 
příspěvkové 

organizace – 2. aktualizované vydání
autor Ing. Zdeněk NEJEZCHLEB

Nabízíme aktualizované vydání publikace „Účetnictví školské příspěvkové 
organizace“, kterou naše nakladatelství vydalo v březnu 2015. Obsah pů-
vodní publikace je aktualizován na právní stav března 2017 a je dále do-
plněn o řešení některých nových problémů vzniklých ve vazbě na změny 
daňové legislativy (daň z příjmů, zákon o rezervách) v roce 2017.
Publikace je zaměřena na komplexní výklad problematiky účetnictví škol-
ských příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými cel-
ky. Výklad je doplněn velkým množstvím praktických příkladů. K jednotli-
vým problémům dále naleznete na přiloženém CD další detailnější analý-
zy, příklady, judikáty soudů a další metodické materiál, které jsou většinou 
převzaty ze stránek www.pouctuje.cz, které autor administruje.
Publikace se podrobně věnuje mimo jiné této problematice:
· Účetní metody
 Oceňování
 Odpisování (včetně základů daňového odepisování)
 Pravidla pro časové rozlišení nákladů a výnosů
 Opravné položky
· Komplexní oblasti
 Dlouhodobý majetek a jeho účtování
 Zásoby
 Fondy
 Transfery
 Hlavní a doplňková činnost včetně metod rozdělení nákladů
· Účtování na vybraných účtech (neřešených výše)
 Aktivní a pasivní účty
 Výsledkové účty
 Podrozvahové účty
· Účetní závěrka a její prezentace
Ukázku z připravované publikace najdete na stránkách www.paris-kar-
vina.cz
Publikaci mŮžete objednat na výše uvedené adrese a kontaktech nakla-
datelství PARIS.
PARIS 4/2017, cena 398Kč (plus manipulační náklady), brož., 400 stran, 
CD-R s přílohami

Závazná objednávka

Objednáváme … ks „Právní rámec řízení škol a školských zařízení“

Přesná adresa pro fakturu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PSČ, město  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Místo dodání (je-li odlišné od fakturační adresy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Č. účtu  . . . . . . . . . . . . . . . . . IČO  . . . . . . . . . . . . .  telefon  . . . . . . . . . . . . .

Datum objednávky  . . . . . . . . .  podpis (u organizací razítko)  . . . . . . . . . . . . .

PARIS vzdělávací agentura s.r.o.
Nakladatelství a vydavatelství
Žižkova 2379, 734 01 Karviná – Mizerov
tel. 596 338 027
nakladatelstviparis@seznam.cz
www.paris-karvina.cz

nabízí školám, školským zařízením, dalším 
pedagogickým institucím, odborovým organizacím 

a orgánům státní správy ve školství odbornou publikaci

Právní rámec řízení škol 
a školských zařízení

PEDAGOG MEZI PARAGRAFY
3. vydání – Autor Jiří Valenta

Neznalost zákona neomlouvá – tato stará zásada platí beze zbytku i dnes a měla 
by být dostatečnou motivací ke studiu alespoň základních souvislostí, které vy-
plývají z našeho právního řádu při řízení školy a školského zařízení.
Předkládaná publikace si klade za cíl pomoci ředitelům a dalším vedoucím pra-
covníkům škol a školských zařízení, ale také odborným pracovníkům orgánů ve-
řejné správy orientovat se ve spleti právních norem. Dílo je strukturováno tak, 
aby jej mohli používat efektivně jak začínající ředitelé, kteří teprve hledají základ-
ní souvislosti, tak i zkušení řídící pracovníci, kteří se potřebují rychle dobrat k od-
povědi na konkrétní otázku z vybrané oblasti práva. Podtitul „Pedagog mezi pa-
ragrafy“ vystihuje také skutečnost, že základní vhled do právních souvislostí pro-
cesu vzdělávání by měli mít i jednotliví pedagogičtí pracovníci. Proto by před-
kládaná publikace neměla chybět v žádné sborovně a učitelské knihovně, pro-
tože dává odpovědi na otázky, které řeší všichni pedagogové.
Publikace nabízí poměrně obsáhlý a přitom přehledně strukturovaný výčet nej-
důležitějších oblastí práva, které je nutno brát v úvahu při řízení školy a škol-
ského zařízení. Nechybí ani příklady z praxe, odvolávky na nejdůležitější judi-
katuru a užitečné vzory. Všechny pasáže jsou zpracovány s ohledem na potře-
by školské praxe, a to jak při výběru jednotlivých oblastí práva, tak i při zpra-
cování jejich obsahu.
Třetí vydání reflektuje zásadní změny v právních předpisech ovlivňující řízení 
škol a školských zařízení, ke kterým došlo v roce 2015 a 2016, zejména rozsáh-
lou novelu školského zákona a také změny v zákoně o pedagogických pracovní-
cích zasahující pravidla pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou s pe-
dagogickými pracovníky. Samozřejmostí je přizpůsobení výkladu vlivu nového 
občanského zákoníku na školskou praxi.
Autor čerpal z mnohaletých zkušeností garanta a lektora studia pro ředitele škol 
(tzv. funkčního studia), z bohaté konzultační praxe v oblasti řízení škol a samo-
zřejmě z ohlasů a požadavků účastníků nesčetných seminářů a přednášek v rám-
ci jeho lektorské činnosti. Z tohoto důvodu může být tato publikace vhodným 
materiálem pro ucelenou přípravu ředitele školy a školského zařízení k výkonu 
jeho funkce na všech úrovních a formách této přípravy.
Z obsahu ▶ základní pojmy z teorie práva  ▶ ústavní právo  ▶ občanské právo  
▶ pracovní právo  ▶ školská legislativa  ▶ správní právo  ▶ rodinné právo  ▶ fi-
nanční právo  ▶ vzory, schémata a pracovní pomůcky.
Součástí publikace je vložené CD-R, které obsahuje úplné znění vybraných práv-
ních předpisů, všechny vzory dokumentů uvedených v textové části publikace 
a některé další užitečné materiály ke stažení.
Publikaci lze objednat na výše uvedené adrese a kontaktech nakladatelství Paris.
PARIS 3/2016, cena 460,- Kč (+ manipulační náklady), brož., 368 stran, CD-R 
s přílohami.


