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Odstraníš-li svoje nedostatky, lidé k tobě budou milejší.   Abu Bakr as-Siddík

Zápisy v novém termínu na odklady vliv nemají
Zápisy do  základních škol máme za  sebou a  nyní 
startují zápisy do mateřinek. Ačkoli se s každou změ-
nou vyrojí mnoho protichůdných názorů a  emocí, 
zdá se, že se nic tak zásadního nezměnilo.

A  to zřejmě bohužel ani 
v  počtech dětí, jejichž 

rodiče letos žádají o odkla-
dy školní docházky. Mám 
kolem sebe několik bu-
doucích prvňáčků, kteří se 
do  školy těší, ale jejich ro-
diče ve  snaze udělat vše 
správně v  zájmu dítěte žá-
dají o  odklad i  tehdy, kdy 
už mateřská škola nemá je-
jich dítěti co dát. Kde se be-
re strach rodičů ze základ-
ních škol? Proč vstup svého 
dítěte do školního prostředí 
prožívají tak vypjatě, že ra-
ději dají přednost ročnímu 
odkladu místo rozvíjení jeho 
přirozených potřeb? Myslím, 

že je to pořád ten stejný tlak 
na výkon, který se projevu-
je soutěžením i  rodičů ma-
lých dětí, a  umetání 
cestiček, jen aby 
se prvňáček ne-
setkal ve škole 
s nějakým ne-
gativním po-
citem. Trou-
fám si tvrdit, 
že odkladové 
děti jsou na ško-
lu ve  většině přípa-
dů zralé, ale rodičům se zda-
jí příliš nesoustředěné, nepo-
zorné a  navíc téměř všech-
ny příšerně vyslovují. Tak-
že místo toho, aby se rodi-

na zapojila do  socializace 
dítěte, snažila se ho na učit 
mluvit a poslouchat, nechá 
jej další rok v mateřské ško-
le. To však nepřináší žádou-
cí výsledek.

Z mé strany to není žádné 
teoretické mentorování. Také 

jsem svého času dvě 
ze svých třech dě-

tí nechala v dob-
ré víře o rok dé-
le doma. Zdálo 
se mi, že ještě 
nejsou pro drs-
ný svět „tam 

venku“ dost při-
pravené. Bylo to 

krátkozraké. Problé-
my jsem sice o rok odsunula, 
ale stejně jsem jim neutekla. 
Navíc pokud pošlete do ško-
ly sedmileté dítě, vychází ze 
základní školy v šestnácti a ze 

střední ve dvaceti, a věřte mi, 
to už je značně přezrálé.

V souvislosti se současným 
trendem smíchat ve  škole 
pod praporem inkluze všech-
ny žáky, ať na to mají, či ne, 
mi přijde povyk kolem vstupu 
do základní školy obzvlášť pi-
kantní. Když inkluze, tak proč 
nevzít do  školy všechny šes-
tileté a nevyučovat je s  indi-
viduálním přístupem? Mož-
ná kacířská myšlenka, ale 
v  mnoha zemích Evropy to 
tak chodí. Prostě žádné od-
klady pro děti nemají. A při-
náší to výhody. Ubyde licita-
ce s jejich křehkou p sychikou 
a v mateřských školách navíc 
zůstane pětina volných míst.

Chce to jen odvahu k roz-
hodnutí, ale ta současné mi-
nistryni školství nechybí.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Institut informatiky
V pražských Dejvicích 
byla slavnostně otevřena 
nová budova Českého 
institutu informatiky, 
robotiky a kybernetiky 
Českého vysokého učení 
technického. Výukové 
a výzkumné centrum má 
fungovat jako ústřední 
pracoviště špičkové vědy 
napříč technickými obory.

čtk

90 tisíc pro děti
Dětem z charitativního 
projektu Čtení pomáhá 
se podařilo vybrat celkem 
90 tisíc korun na koupi 
rehabilitačních lehátek, 
která pomohou při léčbě 
dětí s handicapem. 
Vybraná částka poputuje 
do plzeňského ozdravného 
střediska Centrum Hájek. kž

Sportovní kroužky
Zhruba polovina českých 
rodičů posílá své děti na 
sportovní kroužky. Mezi 
nejpopulárnější patří 
v Česku fotbal, plavání 
a florbal. Populární je také 
hraní na hudební nástroj 
a keramika. Vyplývá to 
z mezinárodního průzkumu 

agentury Ipsos, kterého 
se účastnili lidé v Česku, 
na Slovensku, v Polsku 
a Bulharsku. čtk

Nejpevnější slitina
Vědecký tým z Vysoké 
školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava dokáže 
vyrobit nejpevnější slitinu 
titanu na světě, která je 
biokompatibilní, tedy 
snášenlivá pro lidský 
organismus. Materiál 
tak bude možné využít 
například pro výrobu 
implantátů. Na vývoji těchto 
materiálů tým pracuje ve 
spolupráci s americkou 
univerzitou.           čtk

Zápisník

k éh

„Ale kdepak - žádné nepovolené shromáždění, žádná učitelská provokace... Jenom jsme přišli 
popřát k svátku matce české inkluze!“

KR
ES

BA
: M

IL
A

N
 K

O
C

M
Á

N
EK

Dopady rozdělení profesí na mužské a ženské
Rozdělení některých profe-

sí na téměř výhradně muž-
ské nebo ženské má řadu ne-
gativních dopadů na společ-
nost a ekonomiku. Na pracov-
ním trhu se v oborech s výuč-
ním listem kvůli této situaci že-
ny potýkají s  vyšší nezaměst-
naností a  nižšími platy. Jsou 
tak často závislejší na sociál-
ních dávkách státu. Ukázal to 
průzkum neziskových organi-

zací ze čtyř visegrádských ze-
mí, který zkoumal gendero-
vé rozdíly ve vzdělávání uč-
ňů a  jejich uplatnění na trhu 
práce.

Nerovnost na trhu práce má 
podle autorů průzkumu své 
kořeny ve vzdělávacím systé-
mu, který podporuje gendero-
vé stereotypy. Počet absolven-
tek s  výučním listem v oboru 
elektrotechniky a stavebnictví 

údajně nedosahuje ani 10 pro-
cent, zatímco v oborech jako 
zdravotnictví nebo sociální 
práce tvoří dívky 80 procent 
všech absolventů.

I přes narůstající trend, kdy 
do „typicky ženských“ obo-
rů proniká více chlapců, nelze 
podle výzkumu pozorovat po-
dobnou tendenci u  proniká-
ní dívek do oborů s převahou 
mužů. čtk

Miliardy korun pro vysoké školy
Zhruba 15 miliard korun 

dostanou vysoké školy 
z  evropských dotací v  rámci 
takzvané čtyřvýzvy, kterou lo-
ni v únoru vyhlásilo minister-
stvo školství. Peníze mají posí-
lit rozvoj vysokých škol a zvý-
šit kvalitu jejich výzkumu. Z ví-
ce než 300 žádostí o podpo-
ru bylo 239 úspěšných. Ško-

ly požadovaly celkem 26,5 mi-
liardy korun.

Podle ministerstva škol-
ství se jednalo o největší výz-
vu operačního programu Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání, kte-
rá má zvýšit kvalitu vysokých 
škol a zlepšit šance uplatnění 
jejich absolventů. V programu 
bylo k dispozici 17 miliard ko-

run. Projekty mají přispět na-
příklad k tomu, aby se vzdělá-
vání přizpůsobilo potřebám tr-
hu, měly by podpořit vybudo-
vání nové infrastruktury škol 
nebo modernizaci učeben 
a  vybavení. Povedou údajně 
také k nárůstu počtu studen-
tů ze sociálně znevýhodně-
ných skupin. čtk

Pětina zdravotnických studentů míří do zahraničí
Zhruba pětina studentů 

a  studentek posledních 
ročníků zdravotnických škol 
chce po skončení studia pra-
covat v  zahraničí. Více než 
polovina studentů chce hle-
dat práci v českých nemocni-
cích, kolem 15 procent plánu-
je zamířit do ambulancí. Vy-
plývá to z průzkumu organi-
zace HealthCare Institute me-
zi studenty 109 zdravotnic-
kých škol. Největší zájem pra-
covat v zahraničí měli studen-

ti a  studentky vyšších odbor-
ných škol (čtvrtina dotazova-
ných), u středoškoláků to bylo 
18 procent a u vysokoškoláků 
o procentní bod méně.

A si 70 procent chce praco-
vat v  českém zdravotnictví, 
zhruba desetina by ráda pra-
covala v  jiném oboru. Ti stře-
doškoláci, kteří nechtějí na-
stoupit do zdravotnictví, ja-
ko nejčastější důvod uvádě-
li špatné finanční ohodnocení 
práce (35 procent) a  také to, 

že si špatně zvolili obor studia 
(32 procent).

Lidé z praxe ale upozorňují, 
že názory, které studenti v prů-
zkumu vyjádřili, se ne vždy pro-
jeví v praxi. Například část stře-
doškoláků nesloží maturitu, 
další část zdravotních sester, 
které do nemocnic nastoupí, 
velmi brzo odchází jinam. Na-
příklad motolské nemocnici 
nyní chybí do počtu 2 200 asi 
140 zdravotních sester.

čtk
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Dovolit vstup do škol skutečně jen těm, kteří tam 
opravdu patří, je pro bezpečnost škol zásadní. 
Vhodným a  v  podstatě jediným nástrojem jsou 
moderní technologie a  také přizpůsobení budovy 
co nejmenším rizikům. Do školy by měl být jeden 
vchod, vybavený systémem kontroly vstupu aktivo-
vaným podle reálného provozu školy i úrovně rizik.

„V současnosti neexistuje 
právní předpis, který 

by na jednom místě shrnoval 
základní a  konkrétní opatře-
ní na zajištění bezpečnosti dě-
tí, žáků a studentů ve školách 
a  školských zařízeních, neboť 
část této problematiky spadá 
do působnosti jiných ústřed-
ních orgánů státní správy,“ 
předesílá Jaroslav Fidrmuc, ná-
městek ministryně školství.

Standard bezpečnosti

Vodítkem pro školy je me-
todické doporučení k bezpeč-
nosti dětí, žáků a studentů ve 
školách a školských zařízeních 
Minimální standard bezpeč-
nosti, který mohou školy vy-
užít při jednání se zřizovateli, 
a to s ohledem na nutná opat-
ření vyplývající z jejich potřeb, 
charakteru provozu a  z míst-

ních podmínek.
Ministerstvo školství vyhlá-

silo dotační program Podpora 
zabezpečení škol a  školských 
zařízení už pro rok 2015, do 
kterého se zapojila ta-
ké Základní a  ma-
teřská škola Vře-
sina s projektem 
Na jeskyňky uvi-
díme, dovnitř 
žádnou nepus-
tíme. Škola zís-
kala dotaci ve výši 
61 tisíc korun, z níž 
pořídila videovrátného 
do  vstupu budovy mateřské 
a  základní školy. Zaměstnan-
ci vidí, kdo stojí před budovou 
i kolik lidí je přede dveřmi. Ma-
jí plnou kontrolu nad tím, koho 
do budovy pouští.

Letos ministryně školství 
Kateřina Valachová chce opět 

pomoci zřizovatelům škol 
a  vyhlásit další dotační pro-
gram na podporu zabezpe-
čení škol a  školských zaříze-
ní. Je zaměřený na mateř-
ské a malotřídní základní ško-
ly a měl by být ve výši 20 mi-
lionů korun.

Jedna ze škol, které se peč-
livě a se vší zodpovědností vě-
nují pravidlům bezpečnos-
ti a  také jejich dodržování, 
je Základní škola TGM v Mo-

ravských Budějovicích. 
„Naše škola pro-

vozuje pouze je-
den vchod a vý-
chod. V  do-
bě od 6.00 do 
7.30 hodin za-
zvoní rodiče, 

kteří vedou dě-
ti do školní druži-

ny, na zvonek, ohlásí se 
jménem a žáky pustí do ško-
ly vychovatelka družiny, v do-
bě od 7.40 do 8.00 hodin je 
škola pro žáky přístupná pod 
dohledem školníka,“ vysvětlu-
je ředitel školy Miloš Březina 
a připomíná pravidla bezpeč-
nosti pro další část dne: „Od  

osmi hodin až do konce pro-
vozu je škola přístupná opět 
pouze na zvonek. Pokud jdou 
rodiče za kýmkoliv z pracov-
níků školy, domluví si schůz-
ku předem a u vchodu zvoní 
na příslušný zvonek. Žáci ne-
smí pouštět do školy cizí oso-
by a mají si všímat, zda s nimi 
současně do budovy nevchází 
cizí osoba.“

Prověří využití financí

Zabezpečení škol je jedním 
z hlavních témat také pro zři-
zovatele. V  Karlových Varech 
se krajští radní na svém letoš-
ním jednání rozhodli, že pro-
věří využití financí v probíhají-
cím projektu zabezpečení škol-
ních budov a pokusí se o ná-
sledné urychlení prováděných 
bezpečnostních opatření.

„V žádném případě nehod-
láme projekt ukončit, protože 
musíme chránit žáky i pedago-
gy například před vniknutím ci-
zích osob do školních budov. 
Chceme jej pouze pozasta-
vit a prověřit účelnost vynalo-
žení nemalých finančních pro-
středků, které šly na instala-
ci bezpečnostních prvků v jed-
notlivých školách. Poté bude-
me pracovat na zabezpečení 
především těch škol, které by-
ly dosud jen málo chráněny,“ 
uvedl náměstek hejtmanky 
Karlovarského kraje Petr Ku-
bis. Na projekt zahájený v loň-
ském roce kraj v rozpočtu vy-
členil bezmála 15 miliónů ko-
run, v letošním rozpočtu je to 
částka 14 milionů.

Zabezpečení škol a  škol-
ských zařízení je jednou z hlav-
ních priorit také Středočeské-
ho kraje. Nechal si proto zpra-
covat analýzu, jak jsou jednot-
livé školy zřizované krajem ak-
tuálně zabezpečeny. Bylo zjiš-
těno, že školy z peněz pořizo-
valy zejména vhodné zabezpe-
čení vchodů, ale některé z nich 
stále nemají dostačující zabez-
pečení, a tak kraj uvolnil z roz-
počtu na zabezpečení těchto 
rizikových škol v letošním roce 
částku 2,6 milionu korun.

Táňa PIKARTOVÁ
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Zabezpečení škol. Videovrátný, či lidská kontrola?
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Povinná informace pro odborovou organizaci
Má být odborová organizace informována o tom, 
že je u zaměstnavatele prováděna kontrola orgá-
nem inspekce práce?

Jako speciální povinnost sou-
visející se zahájením kontro-

ly zakotvuje zákon o  inspekci 
práce ve svém ustanovení § 8 
povinnost inspektora informo-
vat příslušný odborový orgán, 
radu zaměstnanců nebo zá-
stupce pro oblast BOZP o za-
hájení kontroly. Ačkoliv zde 
není uvedeno, v  jakém časo-

vém okamžiku by mělo k  ta-
kové informaci dojít ani jakým 
způsobem, lze dojít k závěru, 
že z hlediska účelu takové in-
formace by k  její realizaci ne-
mělo dojít později než při sa-
motném zahájení kontroly, 
a  co do formy lze doporučit 
formu prokazatelnou. Tato po-
vinnost inspektora není vázá-

na na žádný konkrétní časový 
okamžik, když zákon o inspek-
ci práce nestanovuje, že by in-
formace musela být podána 
před zahájením kontroly, při 
jejím zahájení nebo v konkrét-
ní lhůtě od zahájení kontroly.

Jakkoli se následující opráv-
nění odborové organizace, 
rady zaměstnanců nebo zá-
stupce pro oblast BOZP nik-
terak nedotýká samotné čin-
nosti orgánů inspekce prá-
ce, ke vztahu zaměstnavate-

le a těchto zástupců zaměst-
nanců je možno rovněž od-
kázat na ustanovení §  108 
odst.  7 zákoníku práce, dle 
něhož je „zaměstnavatel po-
vinen umožnit odborové or-
ganizaci a  zástupci pro ob-
last bezpečnosti a  ochrany 
zdraví při práci při kontro-
lách orgánů, kterým přísluší 
výkon kontroly podle zvlášt-
ních právních předpisů, před-
nést své připomínky“.

Vít BERKA

Zásadní otázky o práci školních družin zůstaly bez odpovědí
„Stále se potýkáme se zařazováním vychovatelek do platových tříd. Už bylo mnohokrát řečeno, vysvět-
leno či napsáno, že pro ty vychovatelky, které tvoří vlastní školní vzdělávací program, nepadá nižší než 
devátá platová třída v úvahu, přesto jsou v mnoha školách zařazovány do třídy osmé,“ konstatovala Jana 
Brdová, předsedkyně republikového výboru sekce školských výchovně-vzdělávacích zařízení, který se sešel 
v Domě odborových svazů v Praze.

Na  úvod setkání vystoupil 
zástupce České školní in-

spekce Radvan Bohdanovič 
a prezentoval zprávu o výsled-
cích inspekční činnosti v uply-
nulém školním roce. Nešet-
řil chválou na zájmové vzdělá-
vání a povzbuzoval je do dal-
ší činnosti. Vysvětlil, že loni in-
spektoři zkontrolovali 806 ob-
jektů zájmového vzdělávání, 
z  toho bylo 77 procent škol-

ních družin. Pozitivním zjiště-
ním bylo to, že nabídka čin-
nosti školních družin pružně 
reaguje na potřeby a požadav-
ky dětí a  rodičů. V České re-
publice je 4 020 družin a z to-
ho v 93,4 procenta mají jejich 
pedagogové splněnu odbor-
nou kvalifikaci. Negativa na-
šla zpráva ve  finančním zajiš-
tění družin a  jejich bezbarié-
rových vstupech, které má jen 

22,7 procenta z nich. Mnoho 
družin je také umístěno pří-
mo ve  třídách škol, což 
je pro  děti nevhod-
né. Zpráva dopo-
ručuje zajistit dal-
ší zdroje financo-
vání družin a vyu-
žívat nové trendy 
v zájmové činnosti, 
jako je třeba paint-
ball, hip hop, cyklistika, 

a také zajistit ote-
vřenou klubovní 
činnost pro  starší 
děti. Zatímco vy-
stoupení inspek-
ce vyznělo velmi 
pozitivně, ve chví-
li, kdy dostaly slo-
vo členky výboru, 
se ozvalo mno-
ho kritických při-
pomínek. O zařa-
zování vychovate-
lek do  platových 
tříd promluvila Ja-
na Brdová, odpo-
vědí jí bylo, že to 
není věc, kterou 
rozhoduje škol-
ní inspekce, ale 
je třeba se obrátit 

na  ministerstvo školství. Stíž-
nosti se týkaly také toho, že 

vychovatelky málokdy do-
sáhnou na  plný úva-

zek, jejich úvazky 
jsou kráceny, od-
dělení se spojují, 
na práci není po-
třebný klid. Chy-

bějí vedoucí vycho-
vatelky, jejich prá-

ci často vykonávají pou-
ze formálně zástupci ředitele 
školy.

„Zpráva inspekce mi přijde 
zavádějící, vůbec se o našich 
problémech nezmiňuje. Jestli 
k těmto problémům bude in-
spekce takto vlažně přistupo-
vat, nezmění se nic. A pokud 
říkáte, že vy tyto věci měnit 
nemůžete, tak na ně můžete 
aspoň upozorňovat, a to ta-
ké neděláte,“ shrnula názo-
ry přítomných Renáta Mikeš-
ková z Krnova. Nezazněla ani 
odpověď na to, jak se školní 
inspekce staví k  rozporu, že 
podle bezpečnosti práce lze 
mít v oddělení družiny 25 dě-
tí, ale plný úvazek vychovatel-
ky je nastaven na počet 30.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTO: AUTORKAFOTO: AUTORKA
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Zápisy ukázaly klady i nedostatky budoucích školáků
V uplynulých týdnech si mohly české základní ško-
ly vyzkoušet, jak budou probíhat zápisy do prvních 
tříd v  pozdějším termínu. I  když na rozsáhlé roz-
bory je ještě brzy, první zkušenosti ukazují, že se 
nejspíš jedná o změnu, která bude mít na prvňáčky 
i jejich pedagogy pozitivní dopad.

Budoucí prvňačka Tonička 
Malá z  Brandýsa nad La-

bem se k zápisu těšila. Do zdej-
ší ZŠ a MŠ Palachova dorazi-
la s maminkou a  svou kama-
rádkou Terezkou. Pro Tonič-
ku byl zápis hlavně společen-
skou událostí, která jí splní vel-
ké přání: Aby už konečně za-
čala chodit do opravdové ško-
ly. „Toničce bylo šest let už lo-
ni v říjnu a osobně si myslím, 
že měla jít do školy už před ro-
kem. Je fyzicky vyspělá a zvlá-
dá i věci, které jsou pro prvňáč-
ky běžné. Ale nakonec jsem 
ráda, že půjde až letos, bude 
chodit do školy se svou nejlepší 
kamarádkou a moc se těší. Jen 
ji to už vůbec nebaví ve škol-
ce, protože se nudí,“ svěřuje 
se s úsměvem maminka Anna 
Malá, zatímco její dcerka bra-
vurně zvládá všechny úkoly, 
které má dítě u zápisu splnit.

Potřeba komunikovat
Ne všechny děti, které ten 

den do jedné z  brandýských 
základních škol dorazily, byly 
tak pohotové a  suverénní ja-
ko Tonička. Nicméně většina 
z nich splnila požadavky, kte-
ré jsou při zápisech na budou-
cí prvňáčky kladeny. To zname-
ná, že zvládají základy počítá-
ní, namalují lidskou postavu, 
rozeznávají barvy, mají paměť 
odpovídající jejich věku a pora-
dí si i s jednoduchými logický-
mi cvičeními.

Nezúčastněnému pozorova-
teli se tak může zdát, že sou-
časné děti se od svých rodičů 
a prarodičů v jejich věku mno-
ho neliší. I ony si dokážou vy-
chutnat drobné úspěchy, rá-
dy vyprávějí o  svých zážit-
cích a kamarádech, jsou hra-
vé a touží po poznání. Nicmé-
ně učitelé se shodují v tom, že 
jsou přece jen v lecčems jiné. 
Zvláště jejich nedostatky vy-

povídají o naší době i o tom, 
jak žijí rodiny. „Musím říct, že 
současné děti mají vyvinutěj-
ší logické myšlení. Ně-
kdy mě v  souvislos-
ti s  tím napadá, 
jestli je ve škole 
skutečně neza-
hlcujeme zby-
tečnými fakty. 
Žijí v  dynamic-
kém světě, kte-
rý vyžaduje trochu 
jiné dovednosti. Na 
druhou stranu z  každoden-
ního kontaktu s  žáky vidím, 
že se jim řady věcí nedostá-
vá. Například mají velkou po-
třebu komunikovat, sdělovat 
myšlenky, vyprávět příběhy. 
Z toho usuzuji, že se jim prá-
vě takových možností nedo-
stává v každodenním kontak-
tu s vrstevníky i rodiči. I když 
se snažím vyšetřit si během 

vyučování čas právě na tyto 
aktivity, není na ně ve ško-
le dostatečný prostor, mimo 
jiné i proto, že máme ve tří-
dách hodně žáků,“ svěřuje se 
se svými zkušenostmi učitelka 

Olga Kváčová z brandýské ZŠ 
a MŠ Palachova.

A s  čím měly podle ní děti 
během zápisů největší problé-
my? „Jednoznačně to byla vý-
slovnost. Rodiče nám sice říka-
jí, že s dětmi chodí na logope-
dii, ale výsledky zatím moc vi-
ditelné nejsou,“ říká O. Kváčo-
vá. Její slova potvrzuje i zkuše-

nost učitele Milana Koc-
mánka ze ZŠ Masa-

rykova v  Lanžho-
tě: „Děti u zápisu 
se mi letos zdá-
ly mírně lepší 
než v  jiných le-
tech, ale musím 

říct, že jsem viděl 
jen asi třetinu zapi-

sovaných a  posouzení 
této otázky je čistě subjektiv-
ní, neexistuje žádná metodika. 
Co se ovšem nemění, to je ka-
tastrofální úroveň řeči budou-
cích školáků.“

Pedagogové jsou 
optimističtí

Jedním z  důvodů, proč se 
ministerstvo školství rozhod-
lo pro posunutí termínů zápi-

sů, byla i  snaha snížit počet 
odkladů, protože mnohé děti 
mohou za další dva tři měsíce 
ještě dozrát. K tomu se pro Tý-
deník Školství vyjádřil také psy-
cholog Václav Mertin:

„Tři měsíce mohou v tomto 
věkovém období skutečně za-
příčinit nemalý posun ve vývoji 
dítěte. Jenže o to podle mého 
soudu primárně nejde. Odklad 
je zejména úřední akt, a pro-
tože poradenská zařízení ne-
jsou nafukovací, může se stát, 
že rodiče, kteří se začnou zají-
mat o vyšetření v poradnách až 
po zápisu, nebudou vyslyšeni, 
takže do konce května, kdy je 
pro podání odkladů lhůta, to 
nestihnou. Pokud se tedy sníží 
počet odkladů, bude to spíše 
právě organizačními okolnost-
mi, a ne vyšší zralostí dětí.

Samotné odklady bych tedy 
řešil až na druhém místě, pro-
tože představují následek širší-
ho problému, a ne jeho příči-
nu. Prvotně bych změnil výraz-
něji podmínky v prvních a dru-
hých třídách. Podstatným způ-
sobem bych zasáhl do maxi-
málního počtu dětí v první tří-
dě. Dále bych v prvních roční-
cích zavedl výlučně formativní 
hodnocení. Zápis bych vrátil do 
lednových a únorových termí-
nů a zaměřil bych se pak u dě-
tí na zjištění toho, co by u nich 
šlo ještě v následujícím půlro-
ce měnit a zlepšovat. U zápi-
su bych také věnoval větší po-
zornost informacím z  mateř-
ské školy než těm, které učite-
lé získají při zápisu.“

Pedagogové z praxe ale zda-
leka tak kritičtí nejsou: „U zá-
pisů jsme měli 96 dětí a 18 dě-
tí po loňském odkladu. Letos 
požádalo o odklad z naší spá-
dové oblasti pět dětí a všech-
ny už měly vyřízenou potřeb-
nou dokumentaci z poraden. 
Po vyhodnocení celkových vý-
sledků se jeví, že největší pro-
blém měly děti s  řečí a  s  dr-
žením tužky. Posunutí zápi-
su na duben splnilo mé oče-
kávání, děti jsou o  tři měsíce 
starší a zralejší, což se projevi-
lo například v kresbách posta-
vy, které jsou detailnější a pro-
pracovanější,“ je přesvědčena 
Michaela Pavelková, zástupky-
ně ředitele ZŠ a MŠ Palachova 
v Brandýse nad Labem.

Romana SLANINOVÁ
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Minimální výše příplatku za vedení
Jaká je minimální výše příplatku za vedení, který 
musí jako nárokový obdržet ředitel základní školy?

Poskytování příplatku za ve-
dení upravuje § 124 záko-

níku práce. Tento příplatek je 
nárokovou nadtarifní složkou 
platu, kterou se oceňuje řídicí 
práce vedoucích zaměstnan-
ců. Těmi jsou podle § 11 záko-
níku práce zaměstnanci, kteří 
jsou na jednotlivých stupních 
řízení zaměstnavatele opráv-
něni stanovit a  ukládat pod-
řízeným zaměstnancům pra-
covní úkoly, organizovat, řídit 
a kontrolovat jejich práci a dá-
vat jim k tomu účelu závazné 
pokyny.

Příplatek je diferencován 
podle stupně řízení a  podle 
náročnosti řídicí práce. Spod-
ní a  horní hranice příplatku 
je pro jednotlivé stupně říze-
ní stanovena procentem z nej-
vyššího platového tarifu v pla-

tové třídě, do které je (vedou-
cí) zaměstnanec zařazen. Tato 
konstrukce umožňuje udrže-
ní stálého poměru příplatku za 
vedení k platovému tarifu (za-
chování jeho reálné hodnoty) 
a  zároveň zohledňuje nároč-
nost (složitost, odpovědnost 
a namáhavost) prací, které ve-
doucí zaměstnanec řídí (čím 
náročnější práce, tím vyšší pla-
tová třída a platový tarif, z ně-

hož se odvozuje příplatek za 
vedení).

Základním kritériem, podle 
kterého jsou v §  124 
odst. 3 rozlišeny jed-
notlivé stupně ří-
zení, je, zda ve-
doucí zaměst-
nanec řídí pou-
ze další (řado-
vé) zaměstnan-
ce (nejnižší stu-
peň řízení), nebo 
zda řídí další vedoucí 
zaměstnance na nižších stup-
ních řízení. Vyšší odpovědnost 
vedoucích zaměstnanců, kte-
ří jsou statutárními orgány, je 
zohledněna tím, že tito vedou-
cí zaměstnanci jsou pro účely 
příplatku za vedení zařazeni do 
stejného stupně řízení jako ve-
doucí zaměstnanci, kterým je 

v řídicí hierarchii podřízen o je-
den řídicí stupeň více.

Ve druhém stupni řízení je 
tak zařazen vedoucí zaměstna-
nec, který řídí vedoucí zaměst-
nance na 1. stupni řízení, a zá-
roveň vedoucí zaměstnanec – 
statutární orgán –, který řídí 
práci podřízených (řadových) 
zaměstnanců. Příkladem může 
být malá organizace s  jedno-
duchou strukturou, kde statu-

tární orgán řídí přímo zaměst-
nance bez dalšího stupně (me-
zistupně) řízení.

Z  toho pak vyplývá i odpo-
věď na položený dotaz. Ředi-
tel školy jako statutární orgán 

nemůže být zařazen ní-
že, než je druhý stu-

peň řízení (může 
být ovšem zařa-
zen i  do vyšší-
ho stupně říze-
ní v  závislosti 
na organizační 

struktuře školy). 
Ve druhém stup-

ni řízení je příplatek 
za vedení stanoven v  rozpětí 
15–40 procent z platového ta-
rifu nejvyššího platového stup-
ně v platové třídě, do které je 
vedoucí zaměstnanec (ředitel 
školy) zařazen. Pokud je ředitel 
zařazen ve 12. platové třídě, 
kde platový tarif v  nejvyšším 
stupni činí 29 500 Kč, rozpětí 

příplatku za vedení představu-
je 4 425 až 11 800 Kč. V pla-
tovém výměru je nutné uvést 
příplatek za vedení v absolut-
ní výši – nikoliv procento z pla-
tového tarifu. Vedoucímu za-
městnanci, který je statutár-
ním orgánem, určuje příplatek 
za vedení (stejně jako ostatní 
složky platu) orgán, který ho 
na pracovní místo ustanovil.

Vít BERKA
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Započítávání 
praxe
Jak má být učiteli započí-
tána předchozí praxe? Ta 
spočívá v  jiných druzích 
pedagogické činnosti, než
má být vykonávána.

Zápočet dosažené pra-
xe pro účely zařazení za-
městnance do platového 
stupně upravuje §  4 na-
řízení vlády č.  564/2006 
Sb., o  platových pomě-
rech zaměstnanců ve ve-
řejných službách a správě. 
Podle platné právní úpravy 
se rozlišuje praxe v oboru 
požadované práce a  jiná 
praxe. Praxi v oboru poža-
dované práce započítá za-
městnavatel v plném roz-
sahu. Touto praxí se rozu-
mí výkon práce, pro kte-
rou jsou potřebné znalos-
ti stejného nebo obdob-
ného zaměření jako pro 
výkon požadované prá-
ce. Jiná praxe se započítá-
vá v rozsahu nejvýše dvou 
třetin, a to v závislosti na 
míře její využitelnosti pro 
výkon požadované prá-
ce. O rozsahu zápočtu ji-
né praxe rozhoduje za-
městnavatel. V  metodic-
kém výkladu MŠMT č.  j. 
11705/2013-201 je k zá-
počtu praxe uvedeno:

„MŠMT doporučuje za-
městnavatelům a v přípa-
dě ředitelů škol a školských 
zařízení zřizovatelům, aby 
dosažená pedagogická 
praxe, tj. praxe pedago-
gických pracovníků, zís-
kaná ve všech pedagogic-
kých profesích uvedených 
v zákoně č. 563/2004 Sb., 
kteří vykonávají nebo dří-
ve vykonávali pedagogic-
kou činnost přímým půso-
bením na vzdělávané děti 
na základě školského zá-
kona, byla posuzována ja-
ko ‚praxe v  oboru poža-
dované práce‘ a započítá-
na v plném rozsahu.“

Vít BERKA
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Osobnosti českých dějin přijely do Klášterce nad Ohří
České dějiny jsou plné nejrůznějších zajímavých 
příběhů a  také osobností, které svůj význam pře-
nášejí symbolicky nejen do současné doby, ale i do 
budoucna. Jak je přiblížit dětem na prvním stupni 
základních škol, aby je to nenudilo?

Jednou z  možností je re-
cept dětí z 5. B ze ZŠ Krátká 

v Klášterci nad Ohří, které se 
pod vedením své učitelky Jaro-
slavy Kockové toulají českými 
dějinami často a rády.

Komenský a škola hrou
V rámci učebních osnov jsme 

osobnosti českých dějin začí-
nali více probírat ve čtvrté tří-
dě ve vlastivědě, tam už se ob-
jevuje Sámo, Konstantin a Me-
toděj, Karel IV. Jeden z českých 
velikánů nás provází vlastně 
od první třídy, tím je Jan Amos 
Komenský a jeho, pro nás dů-
ležitá myšlenka škola hrou. Ne-
jde o to, aby si děti při vyučo-
vání jen hrály podle svých zá-
jmů, ale o to, aby si dobře zvo-
lenou metodou lépe učivo při-
blížily a  zapamatovaly. Nej-
jednodušší bylo zařazení uči-
va o významných historických 
osobnostech do hodin české-
ho jazyka. Děti dostaly napří-
klad text o Sámovi nebo Janu 
Husovi, do kterého doplňovaly 
ztracená písmenka, slova i celé 
věty. Zopakovali jsme na tom 
nejen veškerý pravopis, ale zá-
roveň žáci museli zapojit i své 
logické myšlení a zapřemýšlet, 

jaké slovo doplnit, aby věta ne-
ztratila svůj význam a zároveň 
aby byla pravdivá. Děti dosta-
ly následně určitou část textu 
rozstříhanou na ústřižky nej-
různějšího tvaru, měly to po-
skládat jako puzzle a nalepit. 
Činnostní učení, které vede 
děti přirozenou cestou k pře-
mýšlení, používáme často a ve-
lice rádi. V čítance jsou k téma-
tu osobnosti českých dějin ta-
ké moc pěkné příběhy. A i ta-
dy jsme během čtení neustále 
pilovali zároveň pravopis. Ně-
které příběhy děti ve skupin-
kách ztvárnily dramaticky.

Šifry a letopočty
V  hodinách matematiky 

jsme počítali, kolik se kdo do-
žil let, jak dlouho vládl. Děti na 
to samy vymýšlely pro spolu-
žáky slovní úlohy. Samozřej-
mě jsme si trochu pohráli také 
se šiframi – s letopočty a řím-
skými číslicemi. V hodinách in-
formatiky žáci tvořili prezenta-
ce, kde si mohli vybrat oblíbe-
nou osobnost a zpracovat je-
jí životopis nebo jen zvolený 
úsek jejího života. Žáci si tak 
nejen osvěžili už dříve získané 
znalosti, ale procvičovali si zá-

roveň hledání informací na in-
ternetu, vybírání pro ně důle-
žitých dat, vkládání fotografií 
a dalších obrázků.

Osobnosti jsme kreslili ve vý-
tvarné výchově, a to celé po-
stavy i  portréty. Využili jsme 
přehledné tabulky s  hlaholicí 
a cyrilicí a zkusili jsme si tím-
to písmem zapsat některé sou-
časné pojmy. Byla s tím doce-
la dost legrace, některá pís-
menka dětem připomínala 
vše možné, jenom písmenka 
ne. V hudební výchově jsme si 
pouštěli husitské chorály a ta-
ké barokní hudbu. Osobnos-
ti českých dějin u  nás prošly 
opravdu všemi předměty, ne-
zůstalo pouze u vlastivědy. Ne-
chyběly ani zábavné kvízy, há-
danky, křížovky, které ověřova-
ly získané znalosti dětí.

Historické osobnosti
Občas nás napadlo, jaké 

by to bylo, stát vedle takové 
osobnosti? Kdo z  nás by ne-
chtěl na vlastní oči vidět kní-
žete Sáma, Žižku či Masaryka 
v životní velikosti a reálné po-
době? Jen málokdo má mož-
nost dostat se do muzea vos-
kových figurín, kde by mohl 
tyto postavy vidět. A  tady se 
nám nabídla skvělá možnost – 
zúčastnit se zážitkové výstavy 
Historické osobnosti. Neváhali 
jsme a projekt jsme objednali.

Výstava proběhla v  tělo-

cvičně. Po celé její délce by-
ly rozmístěny makety nejrůz-
nějších osobností v životní ve-
likosti a  zároveň u  nich byly 
pro ně charakteristické před-
měty. Mohli jsme tak na vlast-
ní oči vidět Sáma, Konstantina 
a Metoděje, Karla IV., Jana Hu-
sa, Jana Žižku, Rudolfa II., Jana 
Amose Komenského, Marii Te-
rezii i T. G. Masaryka.

Nejdříve jsme si vyslechli 
poutavou přednášku. Všech-
ny nás nadchl závěr celé ho-
diny. Mohli jsme jít k historic-
kým osobnostem blíž, vyfotit 
se s nimi, prohlédnout si napří-
klad i maketu Karlova mostu, 
různé alchymistické pomůcky 
používané v době Rudolfa  II., 
knihu Orbis pictus, o  které 
jsme dosud jen slyšeli, ale ne-
dokázali jsme si ji názorně moc 
představit. Nejen kluky dosta-
lo to, že si mohli vzít do ruky 
repliky husitských zbraní a tro-
chu si s nimi „zabojovat“.

Většina z dětí už teď souhla-
sí s  tím, že naše historie není 
zdaleka tak nudná, jak si zpo-
čátku myslely.

Alena TUČÍMOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
Jaroslava Kocková

ZŠ Krátká 676

Klášterec nad Ohří

kockova@zskratka.cz
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Neberte si nic osobně
Učil mou dceru. Mě bohu-

žel ne, ale hlavně že vů-
bec učí. Že nešel prodávat pi-
lulky na zhubnutí nebo tak 
něco. Chlapů ve školství je 
málo. Natož aby dodržovali 
a  propagovali čtyři dohody, 
jako to dělá on. Jedna z nich 
zní: Neberte si nic osobně.

Přemýšlím, jaké by to by-
lo, kdybych si nevzala osob-
ně větu, jež nade mnou vise-
la celé dětství: „Tydlencty ko-
pyta nesnáším!“ Pronesla ji 
pionýrská vedoucí, neb jsem 
pro nadváhu nebyla dost ob-
ratná. Od té doby mám vry-
to v  mozku: „Jsem kopyto 
a radši se o nic nebudu po-
koušet.“ Připadala jsem si 
nejen jako kopyto, ale rov-
nou i  jako pytel, pysk, sle-
pýš…, a  tak jsem klopýtala 
životem dlouhá léta.

Kdo nebyl onálepkován 
podobnými tituly, měl výho-

du. Případné výtky vnímal, 
ale nehroutil se. Člověk se učí 
po celý svůj život. Před mno-
ha lety mě starost o  zdraví 
dcery přiměla jet na hudeb-
ní tábor, kde se za pomoci 
flétny vyfoukávaly plicní ne-
duhy. Podmínkou k  tomu, 
aby dítě mohlo jet 
na takový tábor, 
byla účast jed-
noho z  rodi-
čů. A tak jsem 
se ocitla v pís-
kajícím kolek-
tivu. Jednou 
mi bylo vytknu-
to, že jsem písk-
la jinou notu. Jenže 
já zrovna v téhle skladbě – 
ze strachu, abych něco ne-
zkazila – pouze hmatala, ne-
pískala jsem tedy nijak – ani 
správně, ani nesprávně. Cítila 
jsem to jako nespravedlnost. 
Až do doby, kdy jsem pro 

změnu byla – stejně „nespra-
vedlivě“ – pochválena. Došlo 
mi, že ukočírovat velký kolek-
tiv nejde bez toho, že by se 
občas někomu něco nepřiši-
lo, ať příjemného, nebo ne-
příjemného. Od té doby vím, 
že občas dostanu vynadá-

no a občas pochvalu 
a ani jedno si „ne-

smím tak brát“. 
M a m i n k á m , 
které podob-
ně jako kdy-
si já plakaly, 
neboť nevědě-

ly, že si nema-
jí brát nic osob-

ně, jsem sdělila tuto 
svou teorii a byly jsme v po-

hodě všechny.
Dnes už je k mání literatu-

ra. Kniha moudrostí starých 
Toltéků od dona Miguela Ru-
ize Čtyři dohody nabízí pra-
vidla chování, přinášející do 

života svobodu a pocit štěs tí. 
Pravidla neboli dohody jsou: 
1. Nehřešte slovem – neuží-
vejte slova proti sobě ani pro-
ti druhým. 2. Neberte si nic 
osobně – ani chválu, ani vý-
čitky, ani pomluvy – tak se vy-
hnete utrpení. 3. Nevytvářej-
te si domněnky – mluvte jas-
ně, abyste se vyhnuli nedoro-
zuměním. 4. Dělejte vše, jak 
nejlépe dovedete.

Ó jak by bylo krásné, kdy-
by se čtyři dohody zaved-
ly i do výuky na pedagogic-
kých fakultách. A mladí kan-
toři by už v seznamovací ho-
dině svým prvním žákům po-
věděli o  čtyřech dohodách 
a  stejně jako někdejší učitel 
mé dcery zdůraznili: neberte 
si nic osobně. Poučte se, ale 
neurážejte se. Kritika vás má 
zdravě vyhecovat k lepším vý-
sledkům, ale ne vás zdeptat.

Hana SYNKOVÁ
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Pracovní zařazení po návratu z rodičovské dovolené
Jakou má zaměstnavatel povinnost vůči své zaměst-
nankyni při návratu z mateřské dovolené anebo z ro-
dičovské dovolené, pokud jde o pracovní zařazení? 

Pracovní zařazení zaměst-
nankyně po skončení ma-

teřské dovolené upravuje 
§  47 zákoníku práce. Podle 
jeho ustanovení v  případě, 
kdy nastoupí zaměstnankyně 
po skončení mateřské dovole-

né do práce, zařadí ji zaměst-
navatel na její původní práci 
a pracoviště. Není-li to mož-
né proto, že původní práce 
odpadla nebo pracoviště by-
lo zrušeno, zařadí ji zaměstna-
vatel podle pracovní smlouvy.

Ustanovení § 47 zákoníku 
práce jde nad obecnou po-
vinnost zaměstnavatele při-
dělovat zaměstnanci prá-
ci podle pracovní smlouvy  
a ukládá zaměstnavateli po-
vinnost zařadit zaměstnan-
kyni na tutéž práci a praco-
viště, kde byla zaměstnána 
před nastoupením mateřské 
dovolené.

Teprve není-li to možné, 
vzniká možnost přidělit prá-
ci podle pracovní smlouvy. 
Zákoník práce však nijak ne-
brání tomu, aby již další den 
zaměstnavatel zařadil za-
městnankyni podle pracov-
ní smlouvy v  rámci obecné 
dispoziční pravomoci, která 
je dána sjednaným druhem 
práce.

Zpětné vyplacení důchodu a jeho valorizace
Chci požádat zpětně o  vyplacení důchodu. Nárok 
na důchod mi vznikl v roce 2014. Jak je to s valori-
zacemi, které byly za tu dobu provedeny? Kdy si 
mám požádat o přepočet?

Zpětné přiznání důcho-
du je možné. Datum, od 

kterého budete požadovat 
důchod přiznat, je na vašem 
uvážení. Zákon o důchodo-
vém pojištění umožňuje do-
platit důchod zpětně nejvý-
še pět let od data podání 
žádosti.

Česká správa sociálního 
zabezpečení po obdržení žá-
dosti o důchod provede je-
ho výpočet včetně valorizač-

ních zvýšení, která od data 
přiznání důchodu náležejí. 
Současně je možné pro-
vést přepočet dů-
chodu za dobu 

výdělečné činnosti při 
důchodu (za kaž-
dých 360 dní).

Budete-li žá-
dat o  přizná-

ní důcho-

du zpětně, může být žádost 
o přepočet podána současně 
se žádostí o důchod. Budete-
-li nadále pracovat, je vhod-
né po dalších 360 dnech po-
žádat o  další přepočet dů-
chodu. Bližší informace k va-
ší konkrétní situaci vám po-
dají pracovníci okresní sprá-
vy sociálního zabezpečení 
podle místa bydliště.

yplacení důchodu. Nárok 
e 2014. Jak je to s valori-

dobu provedeny? Kdy si 
?

ních zvýšení, která od data
přiznání důchodu náležejí. 
Současně je možné pro-
vést přepočet dů-
chodu za dobu

výýděd lečné činnosti při 
důchodu (za kaž-
dých 360 dní).

Budete-li žá-
dat o  přizná-

ní důcho-

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka
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Škola počítačovou hrou v Opavě
Žáci deváté třídy v Základ-

ní škole Šrámkova v Opa-
vě v rámci výuky dějepisu hra-
jí počítačovou hru. Nejedná 
se však o  klasickou hru ný-
brž o  promyšlenou didaktic-
kou simulaci moderních čes-
kých dějin s  názvem Česko-
slovensko 38–89. Unikátní 
česká vzdělávací simulace, na 
jejímž vzniku se podílela řa-
da odborníků, historiků a di-
daktiků dějepisu, získala první 
cenu v prestižní soutěži o  ti-
tul nejlepší výukové hry roku 
2015, pořádané v americkém 
Madisonu.

Učitel promítá herní situaci, 
v rámci níž žáci pátrají po osu-
du svého dědečka. Setkávají se 
s pamětníky dobových událos-
tí, kterým kladou otázky, a od-
povědi zpracovávají do pra-
covních listů. Zapojení spočí-
vá v tom, že žáci hlasují, kte-
rou otázku by chtěli pamětní-
kovi položit. Práce s perspekti-
vou pamětníků se ukazuje jako 
velice přínosná, protože i jinak 
pasivní žáky dokáže zaujmout 
konkrétním dramatickým osu-
dem. Kromě rozhovorů se žá-
ci v rámci práce se simulací se-
tkávají s  řadou hříček. Napří-

klad mají za úkol vybrat z po-
válečné domácnosti němec-
kých obyvatel konkrétní věci, 
které by si s sebou vzali do Ně-
mecka při odsunu.

Největší klad výukové simu-
lace spočívá v  tom, že před-
stavuje historii ze širokého 
spektra pamětnických vzpo-
mínek. Namísto strnulé „jedi-
né pravdivé“ historie se zde 
otevírá prostor pro interpreta-
ci a opravdu kritické uvažová-
ní o dějinách, jehož rozvoj by 
měl být hlavním cílem moder-
ně vyučovaného dějepisu.

Jiří KAREN

Školáci z Litovle oslavili Den vody plaveckou soutěží
U příležitosti Dne vody, kte-

rý se slaví 22. března, po-
řádají v Litovli tradiční plavec-
kou soutěž dětí 3. až 5. tříd 
základních škol a současně se 
v  hale ZŠ Vítězná konal tur-
naj ve volejbale pro okolní fir-
my, které patří k největším od-
běratelům vody. Děti soutěži-

ly na 50metrové trati libovol-
ným stylem ve třech katego-
riích a v závěrečném poloho-
vém závodě.

Letošního závodu se zúčast-
nilo 44 dětí z  pěti základních 
škol. V 1. kategorii zvítězil Kryš-
tof Weiser ze ZŠ Vítězná, Litovel, 
v 2. kategorii Patrik Venos ze ZŠ 

Jungmannova, Litovel, a 3. ka-
tegorii vyhrál Oliver Doležal opět 
ze ZŠ Vítězná, Litovel. 

Každý účastník dostal od po-
řadatelů pěkný dárek a pro ví-
těze plavání i volejbalového tur-
naje byly připraveny hodnotné 
ceny.

Eva ZEMÁNKOVÁ

Šarm ve znamení první republiky
Tělocvična znojemské střed-

ní školy na Přímětické se 
na počátku dubna proměnila 
v  prvorepublikový módní sa-
lón. Konal se zde totiž již osmý 
ročník prestižní kadeřnicko-
-kosmetické soutěže s meziná-
rodní účastí. Tentokrát na téma 
Lady 20. let.

Soutěžící se utkali ve dvou 
kategoriích. Pro kosmetičky 

to bylo dekorativní líčení, kdy 
musely v  určitém časovém li-
mitu zvládnout nalíčit vybra-
nou modelku a  vycházet při-
tom ze zvoleného tématu, vše 
v  souladu s  účesem a  kostý-
mem. Účesová tvorba, to byl 
úkol pro mladé kadeřníky. Ti 
zase museli na modelce vytvo-
řit náročný účes. 

Za obor kosmetička repre-

zentovaly znojemskou školu 
Anežka Duchoňová ze čtvrté-
ho ročníku, která v soutěži vy-
bojovala zlato, a druhačka Mi-
chaela Jandásková, která ob-
sadila místo čtvrté. V klání bu-
doucích kadeřníků změřily za 
naši školu své síly dívky druhé-
ho ročníku. Jana Polášková zís-
kala bronz a Kristýna Procház-
ková skončila jako osmá.

Soutěž obohatil 
pestrý doprovod-
ný program. Vy-
stoupil například 
pěvecký sbor pů-
sobící při naší ško-
le, taneční sku-
pina pod vede-
ním Lenky Reich-
manové či taneč-
ní studio  M  a  M. 
Prezentovala se 
zde i bojová umě-
ní, workout a k vi-
dění byl také 
bodypainting.

Kateřina 
KOTOUČOVÁ

Žít jako 
muž
PHILIP ROTH

Spisovatel Peter Tarnopol 
(za jehož maskou se ne-
skrývá nikdo jiný než Phi-
lip Roth) se v  tomto ro-
mánu nejen snaží na-
jít způsob, jak ve složité 
současnosti dostát oče-
kávání a „žít jako muž“, 
ale také jak vypovědět 
bolestný příběh svého ne-
vydařeného manželství. 
Vše dokáže Tarnopol vy-
líčit s neodolatelným hu-
morem a sebeironií, jimiž 
čtenáře, který občas neví, 
jestli se má smát, nebo 
plakat, vtáhne do víru str-
hujícího příběhu. Vypráví 
zde o  fingovaném těho-
tenství, jímž ho ostřílená 
harcovnice Maureen při-
měla, aby se s  ní oženil, 
o svém psychickém zhrou-
cení i o půvabné mladičké 
vdově Susan, s níž si vzá-
jemně poskytují psychic-
kou i sexuální rehabilitaci. 
Knihu vydalo nakladatel-
ství Mladá fronta.

Znáte je?
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Projevil kreativitu při získání zadání testů
Podmínečný trest odnětí svo-

body na tři měsíce dostal 
u  francouzského soudu 27le-
tý student právnické fakulty ve 
městě Clermont-Ferrand, kte-
rý se dovedně vydával za no-
vého učitele, aby získal přístup 
k  zadání přijímacích zkoušek 

pro advokátské studium. Sku-
tek se stal v roce 2016. Mladý 
muž, který se na zkoušky ne-
stihl připravit, neponechal nic 
náhodě. Nejprve zavolal do tis-
kárny a představil se jako no-
vý vyučující. Tvrdil, že chce po-
znat, jak funguje tamní repro-

grafický systém. Když se po-
té osobně dostavil, podařilo se 
mu pohledem do počítače zjis-
tit jméno osoby odpovědné za 
zadání zkoušek, která si žáda-
la výtisk. Posléze se mu poda-
řilo přesvědčit tiskaře, aby mu 
zadání určené této osobě svě-

řil, aby mohl „provést opravy“.
Univerzita ale na podvod 

rychle přišla a  zadání zkou-
šek změnila. Mladý muž byl 
poté vyloučen ze vzdělává-
ní na státních vysokých ško-
lách. Proti tomuto rozhodnu-
tí se odvolal.

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Vládní stipendia pro vysokoškoláky
Slovensko letos 

a v dalších čtyřech 
letech poskytne 520 
vládních stipendií na 
vysokoškolské stu-
dium zájemcům ze ze-
mí zasažených kon-
flikty. Hodnota pro-
gramu, který skončí 
v  roce 2028, dosáh-
ne 19,59 milionu eur 
(524 milionů Kč). Vy-
plývá to z  materiálu, 
který zveřejnilo slo-
venské ministerstvo 
zahraničí.

K poskytnutí stipen-
dií se Slovensko za-
vázalo loni na schůz-
ce věnované uprch-
líkům, kterou svolal 
tehdejší americký pre-
zident Barack Obama 

se zástupci dalších ze-
mí. Bratislava plánuje 
v  rámci zmiňovaného 
projektu podpořit ze-
jména syrské uprch-
líky. Část kvóty bu-
de poskytnuta rovněž 
občanům dalších ze-
mí, například Jordán-
ska, Libanonu, Iráku, 
Afghánistánu či Etio-
pie. Pro nadcházející 
akademický rok Slo-
vensko vyčlení z  pro-
gramu 80 míst, v dal-
ších letech pak po 
110 místech.

Slovensko nabíd-
ne zájemcům stu-
dium v  pěti oborech, 
a  to lékařství, infor-
mační a  komunikač-
ní technologie, dále 

zdravotnické vědy, ar-
chitektura a  stavitel-
ství, jakož i konstruk-
ční inženýrství.

Studium v  rám-
ci vládních stipendií 
začne povinným kur-
zem slovenštiny a od-
borných předmětů 
v  trvání deseti měsí-
ců. Studenti budou 
po dobu studia pobí-
rat od Slovenska kro-
mě jiného měsíční 
stipendium 280 eur 
(7  490  Kč), což od-
povídá zhruba třeti-
ně průměrné hrubé 
mzdy na Slovensku. 
Budou mít nárok i na 
prospěchové stipen-
dium a na jednorázo-
vé příspěvky.

Návrat k latince
Kazachstán se zba-

vuje azbuky, no-
vý standard národ-
ní abecedy na zákla-
dě latinky má být vy-
hotoven do konce le-
tošního roku. Roz-
hodl o tom prezident 
Nursultan Nazarbajev. 
V  roce 2018 se mají 
změnit školní osnovy 
a s konečnou platnos-
tí má být azbuka zru-
šena do roku 2025. 
Do té doby se mohou 
obě abecedy užívat 
souběžně.

Kazaština patří 
do turkické jazyko-
vé skupiny a  její pí-
semná forma prošla 
během staletí něko-
lika reformami. Té-

měř tisíc let se až do 
20. století používa-
lo při zápisu kazašti-
ny arabské písmo. Po 
vzniku Sovětského 
svazu, jehož součás-
tí byl i Kazachstán, se 
ve 20. letech začala 
šířit turkická abeceda 
na základě latinky, 
která byla úředně za-
vedena v  roce 1928. 
Na konci 30.  let ale 
sovětské vedení roz-
hodlo o  tom, že zá-
pis většiny neslo-
vanských jazyků bu-
de převeden na re-
formovanou cyrili-
ci, tedy azbuku. Kro-
mě turkických jazyků 
se rozhodnutí týkalo 
i moldavštiny.

Ve třídách má být jen třetina přistěhovaleckých žáků
Německá ministryně škol-

ství Johanna Wanková se 
vyslovila pro co nejvyváženější 
skladbu žáků ve třídách, po-
kud jde o jejich původ. Jestli-
že je ve třídách příliš mno-
ho studentů z přistěhovalec-

kých rodin, komplikuje to je-
jich integraci.

Některé učitelské odbory 
její slova podpořily s  tím, že 
ve školních třídách by nemě-
lo být více než 35 procent ta-
kových studentů.

Školní třídy s  podílem při-
stěhovalců nad 35 procent 
vedou podle německého 
sdružení gymnaziálních uči-
telů jazyků ke snížení výkon-
nosti žáků a  jejich obtížnější 
integraci.

Podle ministryně by ne-
měly existovat třídy, v nichž 
příliš vysoký podíl žáků s mi-
grační historií vede k tomu, 
že se mezi sebou baví pře-
devším ve svém rodném ja-
zyce. To prý ztěžuje inte-
graci. Učitelé gymnázií rov-
nou varují před „ghettoi-
zací školství“. Jestliže jsou 
děti uprchlíků v  městských 
aglomeracích posílány pře-
devším do spádových škol 
s  volnými kapacitami, inte-

grace se nedaří, varují stře-
doškolští učitelé.

Ani sdružení nepožaduje 
pevně stanovenou kvótu na 
počet dětí z přistěhovaleckých 
rodin. Zmíněných 35 procent 
uvádí jako „směrnou hodno-
tu“, kterou odvozuje z výsled-
ků různých studií. Proti roz-
mísťování dětí z  přistěhova-
leckých rodin do jiných škol 
se staví školský odborový svaz 
VDE, který zastupuje kolem 
140 000 pedagogů. Upozor-
ňuje, že pokud by se tak ne-
jasný požadavek uplatňoval, 
musely by být některé třídy 
například v  porúrských měs-
tech zcela zrušeny. Děti by 
v takovém případě musely být 
do škol rozváženy autobusy.

čtk
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Se studenty za poznáním! Zvou vás ústavy Akademie věd ČR
Poroz umět vědě není žádná věda. Přesvědčit se o tom lze na Jarních exkurzích do světa vědy, které kaž-
doročně připravuje Akademie věd České republiky. Květnové a červnové exkurze, které jsou přichystány 
ve vybraných vědeckých pracovištích Akademie věd ČR, jsou zaměřeny především na studenty středních 
škol, a představují tak vhodný a atraktivní doplněk výuky.

Žáci a jejich učitelé se mohou 
bezplatně seznámit s prací 

vědců, zúčastnit se zajímavých 
přednášek, science show a vý-
stav a odnést si mimořádné zá-
žitky. Centrem festivalového 
dění bude Praha, kde se usku-
teční na  třicet různých aktivit 
napříč vědeckými obory.

Dny otevřených dveří
Stěžejní součástí Jarních ex-

kurzí do  světa vědy jsou dny 
otevřených dveří ve  vybra-
ných ústavech Akademie věd 
ČR. Pod pokličku práce vědců 
je možné nahlédnout v  té-
měř dvacítce ústavů, třeba 
v  Ústavu pro  českou litera-
turu, Ústavu fyziky plazmatu, 
Astronomickém nebo Botanic-
kém ústavu.

Jarní exkurze 
po celé republice

Festival potěší zájemce též 
za hranicemi hlavního města, 

bohatý program je připraven 
i v dalších šesti krajích. Napří-
klad Geologický ústav organi-
zuje terénní exkurze v Českém 
ráji, pracovníci Ústavu biologie 
obratlovců rádi provedou stu-
denty po  Mohelenské had-
cové stepi a  představí práci 
ornitologů.

Program pro školáky
Za poznáním se mohou vy-

dat nejenom středoškoláci, ale 
i  mladší žáci. Většina ústavů 
má program přizpůsobený 
také pro 2. stupeň ZŠ, ale na-
příklad v Ústavu živočišné fy-
ziologie a genetiky v Liběchově 
se zaměřili i  na  1. stupeň ZŠ 
a předškoláky.

Úplný program včetně kon-
taktů na příslušné pracovníky, 
se kterými je třeba domlu-
vit vhodný termín návštěvy, je 
na  www.jarniexkurze.cz. Jste 
srdečně zváni.

Ústavy Akademie věd ČR připravily program jak pro studenty 
středních škol, tak i pro mladší žáky.

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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Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633
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Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kladno, Norská 2633 vypisuje 
konkurz na obsazení pozice zástupkyně/zástupce ředitelky školy 

pro odloučené pracoviště mateřské školy Montessori.
Hledáme do kreativního, aktivního a spolupracujícího týmu učitelek 

podobného člověka, se schopností řídit lidi.

Požadavky: 1. Vzdělání podle zákona o pedagogických pracovnících. 
2. Diplomový kurz Montessori podmínkou. 3. Alespoň 3 roky praxe 

v mateřské škole Montessori 4. Schopnost vedení týmu
Termín konkurzu: 31.5.2017 9.00 hodin v hlavní budově ZŠ a MŠ 

Kladno, Norská 2633 – ředitelna školy.

Životopis a motivační dopis zasílejte do 26.5.2017 na adresu: Základní 
škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. K rukám ředitelky školy, 

Norská 2633, 272 01 Kladno. Na obálce uveďte: „Konkurz MŠ“

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.
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1. září
Začal nový školní rok. Do 
mateřských, základních, 
středních a vyšších 
odborných škol chodí letos 
zhruba o 30 tisíc více dětí 
ve srovnání s loňským 
rokem. V základních 
školách bude 882 700 
žáků, z toho prvně svou 
školní docházku zahájilo 
118 000 prvňáčků, 552 700 
žáků navštěvuje 1. stupeň 
základních škol a 330 000 
žáků 2. stupeň. Téměř pět 
set tisíc žáků nastoupilo do 
1. ročníků středních škol.

3. září
Školský výbor poslanecké 
sněmovny projedná 
vládní návrh novely 
zákona, kterým se mění 
zákon č. 563/2004 
Sb., o pedagogických 
pracovnících.

Učitelé nesmějí být nejhůře placení zaměstnanci státní správy ......................3
Rodiče jsme vtáhli do Hry na dopravu ...........................................................5
Rodilí mluvčí - skvělá motivace pro studium jazyků .....................................11

Nový školní rok – nové pohledy na staré problémy
Těsně před zahájením nového školního roku se sešli 
představitelé odborového svazu pracovníků školství 
ze všech regionů na společném jednání, jehož se 
zúčastnila i ministryně školství Kateřina Valachová.

S  nástupem nového ve-
dení ministerstva školství

vela školského zákona, do níž 
se podařilo prosadit jednotné

učitelů a ostatních pracovníků 
škol, a co je důležité, měly by 
pokrýt i potřeby zvyšujícího se 
počtu žáků v základních a ma-
teřských školách.

Nyní se diskutuje o tom, ja-
kým způsobem upravit plato

tovými stupni. Postupně by se 
tak narovnala platová tabulka, 
která byla po zásazích z let ex-
ministra Josefa Dobeše značně 
deformována.

„Naším záměrem je, aby se 
celé tříprocentní navýšení ob
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V tomto čísle najdete Krátce

Týdeník ŠKOLSTVÍ
Týdeník ŠKOLSTVÍ

je také na Facebooku.
je také na Facebooku.

Spojte se s námi, najdete nás jednoduše.
Těšíme se na vaše lajky.


