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Spojit úsilí a rozum je někdy těžší než spojit vodu a oheň. 

Školství doplatí na absurdní politické divadlo
Nestačíme zírat, co se to na mocenských výšinách 
v  současné době děje. Politické tanečky maskující 
předčasně zahájený předvolební souboj nabraly 
čardášové tempo.

To, co začalo poměřová-
ním sil dvou lídrů k oalice, 

vyústilo v  naprosto nesmysl-
né odstoupení ministryně Ka-
teřiny Valachové, jedné z nej-
pracovitějších osob na  tom-
to postu. Ani se mi tomu ne-
chce věřit a  moc by mě zají-
malo, co se stalo to odpoled-
ne, kdy během dvou hodin do-
šlo u ministryně ke změně ná-
zoru od – budu bojovat a ne-
odstoupím – až po – nechci dá-
vat protistraně munici k odstře-
lování sociální demokracie. Pro-
kazovat takovou noblesu poli-
tické kultury v  prostředí, kde 
ministr financí rozmnožuje mi-
liardy ve svých podnicích vyu-

žíváním daňových optimalizací 
a norem na hraně zákona a ne-
považuje to za neslučitelné se 
svou funkcí, je házení 
pověstných perel.

Je pravda, že 
kontrast v  cho-
vání minist-
ryně Valacho-
vé a  ministra 
Babiše je ne-
přehlédnutelný, 
zvlášť pro ty, kteří 
ho viděli ve sněmovně 
ječet jako dítě v období vzdoru: 
„Neodstoupím, ani kdybyste 
mě zabili, tak neodstoupím…“ 
Málem by ho jeden politoval 
za  ten bezmezný vztek na  si-

tuaci, kdy by snad o něm a je-
ho neomezené moci měla roz-
hodovat jakási politická korekt-
nost. Zvlášť když se cítí podpo-
řen dalším egocentrickým klau-
nem, který žongluje s jeho od-
voláním a popírá přitom nejen 
ústavní zákon, ale i zdravý ro-

zum. Ale o  to víc mi-
nistr Babiš v  tuto 

chvíli ztrácí body. 
Svědčí o  tom 
i  bohatá účast 
na  narychlo 
svolaných pro-
testních shro-

mážděních, kte-
rá naplnila náměstí 

velikých měst.
Ale vraťme se ke školství. Je 

mi ho líto, protože mělo koneč-
ně po  letech šéfa, který ví, co 
dělat, jak to dělat, a měl schop-
nost dotahovat věci k  úspěš-

nému závěru. Mnohokrát jsem 
za  uplynulé měsíce ocenila 
schopnost, pracovitost a ener-
gii Kateřiny Valachové. Nekom-
promisně vyčíslila finanční dlu-
hy, které se ve školství léta ne-
řešily. Stanovila počet chybějí-
cích miliard a pro školský roz-
počet je vybojovala. Učitelé již 
loni dostali výrazně přidáno 
a po další tři roky byl nastaven 
směr zvyšování platů. Pojmeno-
vala i fakt, že školství zatím ži-
je na úkor platů učitelů, že je 
to nestydaté a  bude to aktiv-
ně měnit. Navykla školský terén 
na  to, že co řekne, to skuteč-
ně platí.

A mě opravdu mrzí, že vzhle-
dem ke kroku, který minulý tý-
den učinila, se už pracovníci 
škol nebudou podílet na jejích 
dalších úspěšných činech.

 Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Naučná stezka
Moravská Třebová chystá 
naučnou stezku, která 
provede návštěvníky jejich 
města po současných 
i minulých školských 
budovách. Od hlavní 
turistické sezony nabídne 
jedenáct zastavení. 
Upozorní tak na přídomek 
moravské Athény, které 
město neslo jako centrum 
umění a vzdělanosti 
v minulých staletích. čtk

Duhový most
Šumperská kapela 
O5&Radeček, která 
stála před dvaceti lety 
u zrodu časopisu pro 
dětské domovy Zámeček, 
uspořádala festival k jeho 
20. narozeninám. Festival 
proběhl v rámci akce 
Duhový most a zúčastnilo 
se ho více než 300 dětí 
z dětských domovů i rodin 
z celé republiky. vs

Mladí hudebníci
Počátkem května proběhla 
v Poličce přehlídka 
nejúspěšnějších hudebníků 
ze základních uměleckých 
škol, hudebních gymnázií 
a konzervatoří z celé 

republiky. Hlavní myšlenkou 
přehlídky byla podpora 
interpretace skladeb 
Bohuslava Martinů a tvůrčí 
činnosti, kterou jeho dílo 
inspiruje. az

Mateřská centra
Právě před 25 lety vzniklo 
vůbec první mateřské 
centrum v tuzemsku. 
V Paláci YMCA v Praze 
slouží jako místo otevřené 
a přátelské pro děti 
i jejich rodiče. Školka 
rodinného typu děti vede 
ke sportu, ale nabízí 
i angličtinu pro nejmenší, 
a to i o prázdninách. Více 
na jejích webových 
stránkách.             zm

Zápisník

„Kritiky plošných přijímaček jsme umlčeli. Jako hranici úspěšnosti jsme nastavili desatero 
budoucího prvňáčka!“
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Ve školách se připravuje mezinárodní testování
Česká školní inspekce opět 

připravuje mezinárodní 
testování.

Příští rok čeká patnáctile-
té žáky základních a středních 
škol ověřování znalostí v rám-
ci srovnání PISA 2018. Učite-
lé budou odpovídat na dota-
zy týkající se výuky a  peda-
gogické práce v projektu TA-
LIS 2018. Na jaře 2019 pak 
děti ze čtvrtých tříd základ-
ních škol projdou testováním 

TIMSS. Uvedla to Česká škol-
ní inspekce.

U patnáctiletých dětí se 
 PISA 2018 zaměří zejména na 
čtenářskou gramotnost. Dál je 
čekají elektronické testy z pří-
rodovědných a matematických 
schopností. Pilotní testy se ko-
naly letos v dubnu. Vyzkouše-
ly si je přibližně dva tisíce žá-
ků ve 47 školách. Hlavní sběr 
dat bude příští rok mezi kon-
cem března a začátkem května 

a zapojí se do něj kolem 300 až 
400 škol. Testování PISA 2018 
se zúčastní všech 35 členských 
zemí Organizace pro hospo-
dářskou spolupráci a  rozvoj 
( OECD) a  více než 80 dalších 
států. Vedle těchto dvou hlav-
ních srovnání znalostí žáků se 
příští jaro bude ve 220 školách 
konat průzkum mezi učiteli 
 TALIS 2018. Ten je stejně jako 
 PISA projektem  OECD, celkem 
se ho zúčastní 45 států. čtk

K. Valachová byla aktivní ministryní školství
Zástupci škol, školští odbor-

níci a někteří krajští politi-
ci hodnotí odstupující minist-
ryni Kateřinu Valachovou ja-
ko jednu z  dosud nejaktiv-
nějších hlav rezortu školství. 
Oceňují zejména to, že se 
snažila pro  vzdělávání zajis-
tit víc peněz. K  jejímu půso-
bení na ministerstvu mají ale 
i výtky v souvislosti s reforma-

mi, které prosadila. Nástup-
cem K. Valachové by se zřej-
mě mohl stát její náměstek 
Stanislav Štech.

Odboráři považují K. Vala-
chovou za  nejkomunikativ-
nější ze všech dosavadních 
ministrů.

„Byla ochotná komuniko-
vat a  hledat nějaké řešení,“ 
řekl předseda školských od-

borů František Dobšík. Spolu-
práci s ministryní školství oce-
ňují i  hejtmani jednotlivých 
krajů. Podle vedoucího pro-
gramu Jeden svět na školách 
společnosti Člověk v tísni ale 
K. Valachová nevěnovala po-
zornost občanskému vzdělá-
vání, mediální gramotnosti 
či výuce moderních českých 
 dějin.  čtk

Není možné, aby školy chrlily nepoužitelné absolventy
Stát podle místopředse-

dy vlády Pavla Bělobrádka 
(KDU-ČSL) nemůže připouštět 
situaci, kdy české školy chrlí 
absolventy, které na trhu prá-
ce nikdo nechce. Pro motiva-
ci budoucích zaměstnanců je 
důležité, aby viděli perspektivu 
a podle ní se orientovali. Je ta-
ké nutné udělat reformu střed-

ního školství. Například v Pra-
ze nastupuje na víceletá gym-
názia až 30 procent dětí. Vice-
premiér to řekl na Setkání líd-
rů českého exportu 2017. Ne-
dostatek kvalifikovaných pra-
covníků na  českém trhu prá-
ce podle exportérů negativně 
ovlivňuje vývozní výkonnost 
tuzemských firem.

Podle něj jsou předimenzo-
vaná víceletá gymnázia, která 
vysávají děti ze základních škol 
a tím snižují úroveň některých 
základních škol. Podle šéfa spo-
lečnosti Brano Group Pavla Ju-
říčka je například v  Německu 
povoleno, aby na víceletá gym-
názia nastoupilo maximálně pět 
procent dětí v ročníku. čtk
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Ministryně školství Kateřina Valachová podala 
k  31.  květnu demisi. Překvapivě a  nečekaně. Po-
dání demise, obzvláště když je podána k poměrně 
vzdálenému datu, ještě vůbec neznamená, že by 
k výměně na pozici ministra školství mělo skutečně 
dojít, je to ale možné.

Ve  hře je ještě celá řada 
možností. Demisi nemusí 

přijmout prezident, ministryně 
ji může sama odvolat, výrazně 
se změní celá politická scéna, 
takže demise jednotlivce ztratí 
smysl. Variant možného další-
ho vývoje je celá řada, a jak ří-
kával už vojenský stratég Na-
poleon, situace se  mění kaž-
dým okamžikem.

Pokud by k výměně minist-
ryně školství skutečně do-
šlo, byla by to již druhá změ-
na na  ministerstvu školství 
ve funkčním období vlády pre-
miéra Sobotky. Přestože dů-
vody i politická situace prová-
zející výměnu ministra Marce-
la Chládka a  možnou výmě-
nu Kateřiny Valachové jsou 
výrazně odlišné, mnohé mají 
oba případy společné. V obou 
případech se jedná přede-
vším o etické důvody. Zatím-
co ministr Chládek byl odvo-
lán pro své údajně zcela nepři-
jatelné osobní chování, demise 
ministryně Valachové byla vy-
volána snahou podpořit výraz-
ně upadající politickou kulturu 
tím, že by plně převzala politic-
kou odpovědnost za to, k če-
mu na  jí řízeném ministerstvu 
došlo, a  co policie nejen šet-
ří, ale již i obvinila její náměst-

kyni. Společné oběma přípa-
dům je i to, že odchod minis-
tra Chládka ani případný od-
chod ministryně Valachové ne-
byl a není spojován se špatným 
řízením a nastavením cesty ce-
lému školství. V  případě mi-
nistra Chládka ho premiér So-
botka v  souvislosti s  odcho-
dem označil za  dosud nej-
lepšího ministra škol-
ství, při  komento-
vání demise mi-
nistryně Vala-
chové nijak ne-
šetřil chválou 
a  oceňováním 
její práce.

Z  veřejně do-
stupných ohlasů 
na její demisi pouze jeden 
hlas, hlas Václava Klause ml., 
konstatoval, že je to dobře, 
protože výrazná většina toho, 
co ministerstvo školství pod je-
jím vedením realizovalo, bylo 
špatně a po volbách se to mu-
sí změnit. Ani já si nemyslím, 
že by se veškerému minister-
skému počínání pod vedením 
Kateřiny Valachové mělo tles-
kat, myslím si ale, že poziti-
va převažují. Když byl v  roce 
2006 Václav Klaus ml. dotázán 
na případnou politickou karié-
ru, odpověděl na dotaz tím, že 

by rozhodně nebyl horším mi-
nistrem než Ivan Pilip. Tehdy 
jsem to v Týdeníku ŠKOLSTVÍ 
glosoval větou, že tomu věřím, 
protože být horším ministrem 
by bylo opravdu velké umění. 
Bohužel se ukázalo, že někteří 
další ministři i onu zdánlivě ne-
překonatelnou pilipovskou lať-
ku lehce překročili.

Ministryně Valachová k nim 
ale nepatří. Dnes, na počátku 
skutečné politické kariéry je-
jího velkého kritika, si proto 
musíme položit otázku, jest-
li by bylo – pokud by k tomu 
výsledky voleb vytvořily pří-

ležitost – skutečným 
přínosem pro  na-

še školství, aby 
se drtivá většina 
několikaletého 
pozitivního úsilí 
opětovně něko-
likaletým úsilím 

měnila a  vracela 
zpět k  již před  lety 

překonanému bodu.
Kriminální kauza na  minis-

terstvu školství, která přiměla 
ministryni školství k podání de-
mise, se časovou shodou po-
tkala s  tím, co až příliš eufe-
misticky formulujeme jako kri-
zi vlády. Kdyby jejím nejvýraz-
nějším atributem nebyla se-
bestředná a  nabubřelá aro-
gance narcistních politiků ob-
dařených hroší kůží, k  demi-
si ministryně by zřejmě nedo-
šlo. Ostatně to, že demisi ne-
podá, oznamovala ještě nece-
lé dvě hodiny před  jejím po-

dáním v  přímém televizním 
přenosu na tiskové konferen-
ci. Přiznejme si ale také, že to, 
co dnes nazýváme krizí vlády, 
a do čeho se osobně svou de-
misí zapojila i ministryně škol-
ství, je do značné míry i výsled-
kem toho, že ve vládní koali-
ci nebyly včas a rozhodně ře-
šeny zjevné problémy. A stav, 
kdy jsou problémy přehlíženy 
a neřešeny, bývá v politice té-
měř vždycky sebezničující.

Zhruba před  rokem jsem 
v  Týdeníku ŠKOLSTVÍ napsal, 
že bych přivítal odluku sportu 
od ministerstva školství a jeho 
podřízenost jinému úřadu, na-
příklad méně početnému stát-
nímu výboru. Byl a stále jsem 
přesvědčen o  tom, že minis-
terstvo školství by mělo plnit 
jiné úkoly a zabývat se něčím 
smysluplnějším než vykonávat 
funkci pokladníka, který při-
děluje dotační peníze někam, 
co vůbec neřídí, a nemá prak-
ticky žádnou možnost ovlivnit 
personální či jiné složení pří-
jemců. Kdyby ministryně Vala-
chová již před svým jmenová-
ním do funkce aktivně sledo-
vala a zajímala se o fotbal, by-
la by ve svých krocích na minis-
terstvu k této zdánlivě okrajo-
vé oblasti spadající do  její mi-
nisterské gesce jistě mnohem 
ostražitější. Hlubší povědomí 
či znalost fotbalového prostře-
dí v kombinaci s milionovými 
dotacemi by ji upozornily a va-
rovaly, že je jen otázkou času, 
kdy k nějakému velkému prů-
švihu dojde. Nedostatek sebe-
záchovné ostražitosti byl u mi-
nistryně jistě ovlivněn právě 
neznalostí prostředí, do které-
ho se peníze posílaly.

Demise ministryně školství, 
která se plně přihlásila k odpo-
vědnosti za to, k čemu na mi-
nisterstvu školství došlo, je 
obecně vnímána jako uvážlivý 
a pro povznesení politické kul-
tury významný krok. Obávám 
se však, že morální apel toho-
to činu, ať už se další politický 
vývoj bude ubírat jakkoliv, zů-
stane nevyslyšen.

František MORKES
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Může demise K. Valachové podpořit politickou kulturu? 
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Elektronické závěrečné zkoušky na učilištích
Týdeník ŠKOLSTVÍ informoval v čísle 17/2017 o dub-
novém jednání odborářů ze středních škol. Kromě 
jiného na něm zazněla i kritika jednotných závěreč-
ných zkoušek, jejichž písemnou část je letos možné 
asi v polovině oborů skládat na počítači.

Jednotné závěrečné zkouš-
ky mají přispět ke zvýšení 

prestiže výučního listu a  jsme 
rádi, že se o  tomto tématu 
začíná více diskutovat. Chce-
me proto na některé výroky 
reagovat.

Otázky jsou chybně po-
ložené, je v nich příliš ci-
zích slov, takže jim žáci vů-
bec nerozumí.

Otázky, úkoly i příklady vy-
tvořili zkušení učitelé, kteří 
žáky v daném oboru připra-
vují – používají proto běžnou 
terminologii. Poukaz na „pří-
liš cizích slov“ je třeba dopl-
nit o odkaz na konkrétní úko-
ly nebo alespoň obor vzdělá-
ní. Učitelé mají kdykoliv mož-

nost obrátit se na NÚV s při-
pomínkami k  jednotným za-
dáním. Řada z  nich to také 
dělá a poskytuje tím zpětnou 
vazbu z praxe. Připomínkami 
se průběžně zabýváme a po-
užíváme je pro zlepšení celé-
ho systému.

Je s  podivem, že v  ně-
kterých oborech jsou 
otázky testové, v  jiných 
jen otevřené, takže je to 
nevyrovnané.

Není tomu tak: ve všech 
oborech jsou otevřené otáz-
ky a  cca v  polovině obo-
rů ještě navíc test. Koncep-
ce jednotných závěrečných 
zkoušek je založena na tom, 
že jednotná zadání připra-

vují týmy zkušených peda-
gogů, ty u  každého oboru 
posuzují, zda je test vhodný, 
či nikoliv. Není účelem, aby 
závěrečné zkoušky probíhaly 
ve všech oborech úplně stej-
ně, protože jednotlivé obo-
ry se od sebe dost podstat-
ně liší. Jde ale o to, aby mě-
ly stejnou úroveň na všech 
školách, které vyučují daný 
obor.

Učňové by měli být za-
měřeni na praxi, ale otáz-
ky zkoušek jsou školo-
metské, klade se důraz na 
teorii a objevují se i otáz-
ky, které nejsou součás-
tí rámcových vzdělávacích 
programů.

Toto je třeba doložit odka-
zem na obor vzdělání a kon-
krétní úlohy. Navržené úlohy 
procházejí schvalovacím pro-
cesem, kterého se účastní od-
borník z praxe, aby posoudil 

aktuálnost vzhledem k  pra-
xi. Kromě toho – závěrečné 
zkoušky mají tři části (zkouš-
ku písemnou, praktickou 
a ústní) a je pochopitelné, že 
písemná zkouška je nejvíc za-
měřena na teorii. Přesto je za-
dání pojato tak, aby se vzta-
hovalo k  řešení praktického 
úkolu.

Obávám se, že nejmíň 
třetina žáků zkoušky ne-
udělá, i když jsou v praxi 
šikovní.

Závěrečné zkoušky podle 
jednotného zadání jsou po-
vinné od r. 2014/2015, zhor-
šení úspěšnosti žáků jsme do-
sud nezaznamenali, a to ani 
ve školách, které už loni vyu-
žily elektronické zkoušky. Rá-
di poskytneme informace na 
www.nuv.cz/t/kontakty.

Dana KOČKOVÁ,
garantka pro novou 

závěrečnou zkoušku v NÚV

Chtějí i nadále pomáhat sobě i druhým
Je obdivuhodné, kolik energie a  chutě do práce 
mají bývalí pracovníci škol sdružení v sekci seniorů 
ČMOS pracovníků školství.

Na jednání jejího republiko-
vého výboru se ukázalo, 

že ve většině regionů důchod-
ci-odboráři pracují velmi aktiv-
ně. Někde se pravidelně schá-
zejí, někde pořádají procház-
ky, výlety či zájezdy, ob-
líbené jsou ozdravné 
pobyty, ale i  od-
borné přednášky 
či exkurze do za-
jímavých místních 
podniků a  firem. 
Senioři se podílejí 
i na organizování ak-
cí Exod a aktivně podporu-
jí všechny protestní akce, kte-
ré odbory ve prospěch pracov-
níků škol pořádají.

Stěžejním tématem jedná-
ní výboru byly informace o le-
gislativních změnách, kte-
ré se bezprostředně dotýka-
jí seniorů, ať už jde o sociální 

bydlení, či úroveň vypláce-
ných důchodů a  jejich valori-
zace. Diskutovalo se ale napří-
klad i o návrhu novely záko-
na o odpadech, protože hro-
zí zvýšení ceny za svoz odpad-

ků, a  to by pro seniory 
mohl být vážný pro-

blém. Oceněna by-
la práce poraden 
pro seniory, kde 
každý, kdo řeší so-
ciální, právní či by-

tové problémy, zís-
ká potřebnou odbor-

nou radu. A to bezplatně.
O novinkách ve školské le-

gislativě informoval členky 
republikového výboru sekce 
předseda odborového sva-
zu František Dobšík. „Chce-
me výraznější posun v  pla-
tech učitelů a ostatních pra-
covníků škol,“ uvedl v reakci 

na plánované desetiprocent-
ní zvýšení. „Naším cílem stále 
je, abychom se dostali v roce 
2020 na úroveň 130 procent 
průměrné mzdy v zemi. Pro-
to naše kampaň Konec lev-
ných učitelů pokračuje.“ Ho-
vořil také o parlamentem prá-
vě projednávané novele záko-
na o pedagogických pracov-
nících, která zavádí kariérní 

systém pedagogů. Sekce se-
niorů ocenila i chystané změ-
ny v systému tarifních plato-
vých tabulek. Vláda by se mě-
la zabývat návrhem na zruše-
ní prvních dvou platových ta-
bulek, podle nichž jsou place-
ni například i  nepedagogič-
tí pracovníci škol. Jejich platy 
by se tak měly zvýšit.

Karla TONDLOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Jak žít v 21. století? Naučme děti svébytnosti
Jaká má být současná škola? Otázka to není jed-
noduchá a neexistuje na ni jednoznačná odpověď. 
Současné děti žijí v  rychle se proměňujícím světě, 
který čelí řadě společenských, ekonomických a poli-
tických nejistot, a jsou v dobrém i zlém ovlivňovány 
moderními technologiemi. Na druhou stranu potře-
bují pochopení svých nejbližších a neměly by ztratit 
kontakt s přírodou a se svým nejbližším okolím.

Odpověď na onu klíčo-
vou otázku hledala bě-

hem konference Úspěch pro 
každého žáka řada odborníků 
z různých oborů, a i když jejich 
názory vyznívaly někdy proti-
chůdně, sjednocovala je zá-
kladní idea: Nabídněme žákům 
školu, která je připraví pro život 
ve složitém světě, do něhož po-
třebují mnohem více flexibility, 
tolerance a sebedůvěry.

Zvítězíme nad roboty?

V posledních letech nezadr-
žitelně roste význam moder-
ních technologií a  fenoménu 
umělé inteligence. Futurologo-
vé tvrdí, že do roku 2030 zmizí 
z naší planety až polovina sou-
časných pracovních míst, což 
je kolem dvou miliard. „Jed-
na z největších změn, kterou 
umělá inteligence v blízké bu-
doucnosti zapříčiní, se bude 
týkat pracovního trhu a  za-
městnanosti. Existují oprávně-
né obavy, že z pracovního tr-
hu vytlačí velké množství ma-
nuální, mechanické, ale hlavně 
administrativní práce. Na roz-
díl od předchozích průmyslo-
vých a  technologických revo-
lucí nebude ve většině případů 
možné nezaměstnané rekva-
lifikovat na příležitosti, které 
na trhu práce nově vzniknou. 
Jedinou obranou proti tomu-
to trendu je vzdělávání, které 
dá lidem schopnost bránit se 
robotům. Otevřenost, sofisti-
kovanost a flexibilita způsobu 
vzdělávání současné a přichá-
zející školní generace rozhod-
nou o  tom, do jaké míry bu-
de pro náš pracovní trh umě-
lá inteligence příležitostí, nebo 
hrozbou,“ je přesvědčen Mi-
chal Pěchoušek, vedoucí ka-
tedry počítačů a centra umě-
lé inteligence, garant studijní-

ho programu Otevřená infor-
matika na ČVUT.

Na tento trend ale není škol-
ství v  mnoha evropských ze-
mích, nejenom u nás, připra-
veno, zatímco vzděláva-
cí systémy v asijských 
zemích reagují na 
současný vývoj 
daleko pružněji. 
„Základní školy 
by měly zmen-
šit objem infor-
mací a  dát větší 
prostor kreativitě. 
Jedinou obranou pro-
ti tomu, co nás na pracovním 
trhu v příštích desetiletích nej-
spíš čeká, je vytvořit prostředí, 
které v dětech povzbudí flexi-
bilitu a přizpůsobivost, jen tak 

si zvyknou na to, že budou bě-
hem své pracovní kariéry mu-
set častěji měnit zaměstnání 
a pracovat nejspíš mimo obor, 
který vystudovaly,“ nabízí ře-
šení M. Pěchoušek.

Doba, ve které žijeme, je ná-
ročná nejen pro dospělé. Sou-

časní mladí jako by ztráceli 
vnitřní jistotu a pocit štěs tí. Ne-
můžeme se pak divit, že podle 
statistik jsou nejšťastnějšími 
mladými lidmi naší planety ti 
ze zemí, jako jsou Indonésie, 
Nigérie nebo Indie. Netrápí je 
ani obezita, ani ADHD, depre-
se, autismus a nejsou posed-
lí médii tak jako my. Peníze 
a úspěch nejspíš skutečně ne-
jsou nejdůležitější hodnotou, 
protože děti v  těchto zemích 
žijí v mnohem horších podmín-

kách než děti české. Určitě 
jim například nechybí 

kontakt s vrstevní-
ky nebo schop-
nost poradit si 
v  situacích, kdy 
mladí Češi stá-
le spoléhají na 

rodiče nebo ji-
né blízké dospě-

lé. „Průměrné americ-
ké dítě tráví venku méně ča-
su než vězni v nápravných za-
řízeních. Průměrné české dítě 
je na tom podobně. Nejenže 
se tak zkracuje doba, kterou 

prožije v přírodě, ale postup-
ně tak ztrácí svobodu a schop-
nost samostatného uvažování. 
Našim dětem se mění životní 
styl, přičemž ten současný jim 
způsobuje zdravotní problémy 
a stres. Zcela namístě jsou pro-
to snahy vrátit děti do přírody, 

zvýšit jejich kontakt s vrstevní-
ky. To jde i ve školách. Vždyť 
řadu předmětů lze spojit s po-
bytem v přírodě, děti by se mě-
ly znovu naučit hrát si venku, 
pochopit, že kolem nich je za-
jímavý a  vzrušující svět,“ mí-
ní Petr Daniš, předseda sítě 
středisek ekologické výchovy 
Pavučina.

Dětem sebevědomí

Děti, které nebudou mít 
zdravotní a jiné problémy, kte-
ré se naučí zvládat problémo-
vé situace, budou nejen spo-
kojenější, ale také sebevědo-
mější. „Právě sebevědomí je 
pro současný svět velmi dů-
ležité. Jen sebevědomí lidé se 
dokážou lépe postavit hroz-
bám, které v  něm číhají: in-
ternetu, uprchlickým otáz-
kám a  dalším globálním ne-
bezpečím. Proto připravme 
děti na to, že se vše neustále 
mění, naučme je žít ve společ-
nosti, která je zahlcena zprá-
vami, informacemi a  médii, 
v době, která vede k povrch-

nosti. Naučme je odstupu od 
toho všeho, naučme je vlast-
ní svébytnosti,“ říká Šimon Pá-
nek, ředitel obecně prospěšné 
společnosti Člověk v tísni. Ví-
ce o konferenci naleznete na 
www.ucimekvalitne.cz.

Romana SLANINOVÁ
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Kdo může pořádat dětské tábory?
V právním režimu živnostenského zákona lze pro-
vozovat činnosti, které spadají do oblasti výchovy, 
vzdělávání a  cestovního ruchu. Lze podnikat také 
v oblasti mimoškolní výchovy, a to konkrétně pořá-
dat dětské tábory?

Pořádání dětských táborů je 
možné uskutečňovat podle 

živnostenského zákona. Tato 
aktivita spadá do oboru činnos-
ti živnosti ohlašovací volné č. 72 
„Mimoškolní výchova a  vzdě-
lávání, pořádání kurzů, škole-
ní, včetně lektorské činnosti“. 
Obsahová náplň této živnosti 
je specifikována v nařízení vlá-
dy č. 278/2008 Sb., o obsaho-
vých náplních jednotlivých živ-
ností, ve znění pozdějších před-
pisů, kde se mimo jiné uvádí:

„Jiná mimoškolní výchova 
a vzdělávání, doučování žáků 
a  studentů, výchovně-vzdělá-
vací činnost na dětských tá-
borech a  jiných zotavovacích 
akcích, zejména vedení těch-
to akcí, zajišťování výchov-

ných, relaxačních a  vzděláva-
cích programů pro účastníky 
těchto akcí, dohled nad dětmi 
a podobně.“

V  případě, že je pořádá-
ní dětských táborů nabízeno 
v kombinaci s  jinými služ-
bami cestovního ru-
chu, tzn. například 
s dopravou, uby-
továním, stra-
vou, organizo-
váním výletů, 
průvodcovský-
mi službami, je 
naplněna definice 
„zájezdu“ ve smyslu 
zákona č. 159/1999 Sb., o ně-
kterých podmínkách podniká-
ní v  oblasti cestovního ruchu 
a o změně zákona č. 40/1964 

Sb., občanský zákoník, ve zně-
ní pozdějších předpisů, a záko-
na č. 455/1991 Sb., o živnos-
tenském podnikání (živnosten-
ský zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů.

Je-li zmíněná kombinace slu-
žeb cestovního ruchu nabíze-
na podnikatelským způsobem, 
resp. se jedná o činnost sou-
stavnou, provozovanou samo-
statně, vlastním jménem, na 

vlastní odpovědnost a  za 
účelem dosažení zis-

ku, potom osoba 
nabízející kombi-
naci služeb mu-
sí vlastnit pří-
slušné živnos-
tenské opráv-

nění. Konkrétně 
se jedná o koncesi 

pro provozování ces-
tovní kanceláře; toto je spoje-
no s povinností mít záruku pro 
případ úpadku, a to buď v po-
době pojištění, anebo ve for-
mě bankovní garance.

Pokud jsou v  rámci provo-
zování tábora zajišťovány stra-
vovací služby a jsou-li součas-
ně naplněny znaky „živnos-
ti“, jde o podnikání vyžadují-
cí živnostenské oprávnění pro 
živnost ohlašovací řemeslnou 
k  předmětu podnikání „Hos-
tinská činnost“. Je-li stejným 
způsobem zabezpečována ta-
ké výuka dovedností některé-
ho ze sportovních odvětví, je 
k podnikání v této živnosti ne-
zbytné živnostenské opráv-
nění pro poskytování tělový-
chovných a  sportovních slu-
žeb v dané oblasti.

Vít BERKA

Student v evidenci uchazečů o zaměstnání?
Je možné, aby studenti, kteří se soustavně připra-
vují na budoucí povolání, byli vedeni v  evidenci 
uchazečů o zaměstnání, a dokonce i pobírali pod-
poru v nezaměstnanosti?

V  §  25 odst.  4 zákona 
č.  435/2004 Sb., o  za-

městnanosti, se stanoví: „Zařa-
zení a vedení v evidenci ucha-
zečů o  zaměstnání nebrání, 
pokud fyzická osoba soustav-

ně se připravující na budoucí 
povolání získala v rozhodném 
období (§ 41) zaměstnáním 
nebo jinou výdělečnou činnos-
tí dobu důchodového pojiště-
ní podle jiného právního před-

pisu v délce alespoň 12 měsí-
ců. Skutečnost, že se soustav-
ně připravuje na budoucí po-
volání, je fyzická osoba povin-
na krajské pobočce úřadu prá-
ce oznámit při podání žádos-
ti o zprostředkování zaměstná-
ní nebo osobně anebo písem-
ně do 8 dnů ode dne zahájení 
soustavné přípravy na budou-
cí povolání.“

Pokud tedy fyzická oso-
ba soustavně se připravují-
cí na budoucí povolání tyto 
podmínky splňuje, může být 
nejen vedena v evidenci ucha-
zečů o  zaměstnání, ale záro-
veň při splnění zákonem sta-
novených podmínek jí mů-
že být poskytována podpora 
v nezaměstnanosti.

Vít BERKA
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Ovoce do škol
Nové nařízení vlády 
o  stanovení někte-
rých podmínek pro 
poskytování podpo-
ry na dodávky ovoce, 
zeleniny, mléka a vý-
robků z nich do škol.

Ve Sbírce zákonů ČR, 
částce 27 rozeslané dne 
13. března 2017, je pu-
blikováno nařízení vlády 
č. 74/2017 Sb., o stanove-
ní některých podmínek pro 
poskytování podpory na 
dodávky ovoce, zeleniny, 
mléka a výrobků z nich do 
škol a  o  změně některých 
souvisejících nařízení vlády. 
V § 1 – předmět úpravy – 
tohoto předpisu se stano-
ví, že se upravují podmínky 
poskytované podpory na: 
a) dodávky ovoce, zeleniny 
a výrobků z ovoce a zeleni-
ny žákům základních škol, 
včetně přípravných tříd zá-
kladních škol nebo pří-
pravného stupně základ-
ních škol speciálních  (dále 
jen „projekt Ovoce a zele-
nina do škol“), b) dodávky 
mléka a mléčných výrobků 
žákům základních a střed-
ních škol včetně příprav-
ných tříd základních škol 
nebo přípravného stup-
ně základních škol speciál-
ních (dále jen „projekt Mlé-
ko do škol“) a c) doprovod-
ná vzdělávací opatření (dále 
jen „školní projekt“).

Vládní nařízení č. 74/2017 
Sb. nabylo účinnosti dnem 
15. března 2017.

Vít BERKAFOTO: Petr MERTAFOTO: Petr MERTA
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Záchrana hloupého království Truhlíkov
Letošní celoroční hra v  Základní škole Stráž u  Ta-
chova a  zároveň eTtwinningový projekt Traja pá-
trači, kde spolupracujeme se školami ze Slovenska 
a Polska, se nese ve znamení pohádek a vynálezů.

Protože tvoříme společný 
Lexikon pohádkových by-

tostí, ve kterém dětští pátrači 
hledají v národní literatuře po-
hádkové bytosti, které jsou ně-
čím výjimečné, tak se nám na 
dobu aprílovou hodilo pátrá-
ní po nejhloupější pohádkové 
bytosti. Vytvořili jsme pohád-
kové království Truhlíkov, kte-
ré by děti měly zachránit od 
hlouposti.

Cesta do Truhlíkova
Bylo nebylo jedno pohád-

kové království a do něj se vy-
pravily tři dospělé průvodky-
ně spolu s pětadvaceti dětmi. 
Všichni zúčastnění nejprve mu-
seli podepsat cestovní smlou-
vu, ve které se zavázali k dodr-
žování několika pravidel, a ta-
ké absolvovali povinné očko-
vání vtipnou kaší proti „hlu-
penóze a truhlikóze“. Děti stu-
dovaly chování obyvatel Truh-
líkova a  jejich zvyky, protože 
chtěly splynout s davem. Nej-
zkušenější průvodkyně dětem 
přečetla pohádku B. Němcové 
O  kocouru, kohoutu a  kose, 
která pojednává o návštěvách 
hloupých království. Všichni se 

učili, jak se chovat nenápadně. 
Po prvním seznámení se s oby-
vateli Truhlíkova použily dě-
ti k získávání dalších informa-
cí moderní metody, jako napří-
klad fotografování nejnovějším 
„fotoaparátem značky Cent-
ropen“, tzn. kreslení silným fi-
xem, hod kouzelnou kostkou 
a zvídavý rozhovor. Děti se roz-
dělily do dvojic a  hod kostky 
jim vždy určil, jak bude vypa-
dat určená část těla obyvatele. 
Kreslené postavy následně po-
mocí aplikace ChatterPix Kids 
rozmluvily a postavičky se tak 
představily, sdělily své jméno, 
povolání, zájmy apod.

Spousta zmatků
Poté došlo k rychlému vytvo-

ření videa s rozmluvenými po-
stavičkami z Truhlíkova a pub-
likování na YouTube. Po zhléd-
nutí videa se cestovatelé roz-
losovali do skupinek a  vydali 
se na první procházku po hlav-
ní třídě (to je po škole). Zjistili, 
že Truhlíci jsou opravdu truhlí-
ci, protože cestovatelé objevili 
spoustu zmatků. Hrnce se vá-
lely, kde je nikdo nečekal, mi-
zely obrazy a kdosi při venče-

ní zapomněl klávesnici uváza-
nou u topení. Zmatky děti za-
znamenávaly do připravených 
listů.

Rozhodli jsme se, že Truhlí-
kům pomůžeme a přineseme 
do jejich životů trochu vzdě-
lanosti a kultury. Nastalo vel-
ké budování infrastruktury – 
škol, divadel, knihoven, koste-
lů, muzeí. To vše zabalené ja-
ko 3D bludiště, aby už při ces-
tě tam museli Truhlíci používat 
hlavu. Děti ve skupinách vytvo-
řily velkolepé objekty, kdy do 
ploché krabice na dno přilepi-
ly různé krabičky, ruličky či ke-
límky, aby tvořily překážky pro 
kuličku, ale zároveň tak, aby se 
kulička dostala z jednoho kon-
ce krabice na druhý. Z krabiček 
vytvořily mosty, tunely, slepé 
uličky, vytvářely pasti na kulič-
ku apod. Při manipulaci s blu-
dištěm procvičujeme motoriku, 
předvídání a soustředění.

Světelná minishow
A nastala tma. Čas na noční 

procházku královstvím a  ces-
tu za sedmery odemčené dve-
ře. Místo baterek jsme rozsvítili 
barevné svíticí tyčinky a uspo-
řádali oslavnou světelnou mi-
nishow. Truhlíci se ukázali jako 
velcí vtipálci. Dveře odemykali 
a zamykali zcela náhodně, tak-
že přinést sedm loutek ze sed-
mi místností bylo trochu nároč-

né, ale výprava nakonec byla 
úspěšná. I přes pokročilou ve-
černí hodinu účastníci zvlád-
li ještě nacvičit a sehrát s lout-
kami truhlíkovské pohádky na 
dobrou noc. V každé místnos-
ti si skupinka vybrala libovol-
nou loutku. Po příchodu do 
společného prostoru si vylo-
sovali název známé pohádky, 
ale tu museli sehrát s  loutka-
mi, které si přinesli. Takže Šíp-
ková Růženka se píchla o ve-
likou řepu, sedm kůzlátek lá-
kal na pamlsky drak místo vl-
ka apod. Zážitků bylo tolik, že 
někteří nemohli pod jejich tí-
hou usnout.

Ráno jsme rozdali čestná ob-
čanství udělená králem Truhlí-
kem I. všem účastníkům zájez-
du. Účastníci si nenechali svoje 
zážitky jen pro sebe a předali je 
i ostatním ve škole. Na chodbě 
u školní družiny vznikla výstav-
ka kreseb obyvatel Truhlíkova 
společně s  návodem ke hře. 
Děti si mohou zahrát pohádky 
s loutkami, a to nejen ty pople-
tené, ale i ty správné.

Alena TUČÍMOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
Jarka Pachlová

ZŠ Stráž 21, Bor

E-mail: J.Pachlova@

seznam.cz
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Kdo může za falešná maturitní vysvědčení?
Na nástěnce ve sborov-

ně září novinový článek 
s palcovým titulkem: Matu-
ritní vysvědčení nabízel za 
pětadvacet tisíc. Němčinářka 
Hartungová nevěřícně krou-
tí hlavou. „Kdybys potřebo-
vala ještě jeden magisterský 
diplom, stačí ušetřit pěta-
sedmdesát tisíc a  máš ho 
v  kapse,“ laškuje Hromád-
ka a se zájmem pozoruje za-
skočenou kolegyni. „Už před 
několika lety zadržela policie 
podnikavce, který na zakáz-
ku vyráběl a prodával faleš-
né diplomy budoucím práv-
níkům, dokonce i lékařům.“

„Tady čtu, že manželé ne-
dávno úspěšně prodali dvacet 

padělků maturitních vysvěd-
čení a  vysokoškolských di-
plomů,“ nestačí se divit Har-
tungová. „To je hodně smut-
né zjištění. Ještě hor-
ší je, že tuhle po-
vedenou dvoji-
ci již před osmi 
lety stíhala po-
licie za stejnou 
,živnost‘,“ po-
baveně rozvádí 
Hromádka. „Vů-
bec nechápu, jak 
se mohli dostat k ori-
ginálním tiskopisům, razít-
kům a  zejména podpisům,“ 
zvedá oči ke stropu Hartun-
gová. „Jsou to vypečení jed-
notlivci, kteří jednali na vlastní 

pěst. Nedávno však potkal ob-
dobný skandál jednu fakultu. 
Její oblíbený učitel zhotovoval 
a  veřejně prodával prestižní 

certifikát potvrzující ex-
celentní znalost ob-

chodní francouz-
štiny. Až poz-
ději se náho-
dou zjistilo, že 
stovky studen-
tů si zaslepeně 

kupovaly pouze 
bezcenný cár papí-

ru,“ ilustruje Hromád-
ka příběhy ze života.

„Kdo si může ke své hlou-
posti ještě koupit za pěta-
dvacet tisíc padělané ma-
turitní vysvědčení?!“ nepře-

stává se divit němčinářka. 
„Znáš některé naše žáky. 
Už z domu jsou vedeni k to-
mu, že se dá koupit cokoli. 
Proč se čtyři roky trápit s ná-
mi učiteli, když stačí hloubě-
ji sáhnout do peněženky. Vi-
níků je však více…,“ dodává 
češtinář a odkládá noviny na 
stůl. „Václave, bojím se, že 
k nim patříme i my. Narůs-
tající zájem o falešná vysvěd-
čení projevují zejména opa-
kovaně neúspěšní maturan-
ti. A kdo za to může? Jako 
vždy přece my, jejich učite-
lé. Raději ten článek z  ná-
stěnky sundám,“ poprvé se 
pousměje Hartungová.

Roman KANTOR

Zákon o ochraně zdraví
Brzy by měl platit nový zákon o ochraně zdraví 
před škodlivými účinky návykových látek. Bude se 
týkat také škol?

Ve Sbírce zákonů ČR, 
částce 21, rozeslané dne 
3. března 2017 je publiko-
ván zákon č. 65/2017 Sb., 
o ochraně zdraví před škod-
livými účinky návykových 
látek. Tento zákon nabývá 
účinnosti dnem 31. květ-
na 2017 a  zároveň se ru-
ší zákon č.  379/2005 Sb., 

o  opatřeních k  ochraně 
před škodami způsobený-
mi tabákovými výrobky, al-
koholem a jinými návykový-
mi látkami a o změně sou-
visejících zákonů.

Zákon č.  65/2017 uklá-
dá řadu povinností i školám 
a školským zařízením a Čes-
ké školní inspekci.
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Zdravotní pojištění
Zaměstnankyně ukončila rodičovskou dovolenou 
ve třech letech věku dítěte. Rodičovský příspěvek 
pobírá až do čtyř let věku dítěte. Musí platit zdra-
votní pojištění?

Osoba na rodičovské do-
volené a příjemce rodi-

čovského příspěvku jsou ve 
zdravotním pojištění katego-
riemi, za které je plátcem po-
jistného stát. Lze říci, že při 
takovém souběhu oznámí 
zaměstnavatel zdravotní po-
jišťovně kódem „U“ ukonče-
ní té kategorie, která skon-
čí později, v  tomto případě 

ukončení pobírání rodičov-
ského příspěvku.

Kdyby došlo k  situaci, že 
by osoba vyčerpala nárok na 
rodičovský příspěvek rychle-
ji, třeba již za dva roky, pak 
by zaměstnavatel použil kód 
„O“ ke dni dovršení tří let 
věku dítěte, kdy končí rodi-
čovská dovolená, je-li o  ni 
v takovém rozsahu žádáno.

Čerpání dovolené v následujícím roce
Za jakých podmínek se může přesunout čerpání do-
volené do dalších let?

Podle ustanovení §  218 
odst. 1 zákoníku práce je 

zaměstnavatel povinen určit 
zaměstnanci čerpání dovo-
lené tak, aby dovolenou vy-
čerpal v kalendářním roce, ve 
kterém zaměstnanci právo 
na dovolenou vzniklo, leda-
že v tom zaměstnavateli brá-
ní překážky v práci na straně 
zaměstnance nebo naléhavé 
provozní důvody.

V odst. 2 § 218 se pak sta-
noví: „Nemůže-li být dovole-
ná vyčerpána podle odstav-

ce 1, je zaměstnavatel po-
vinen určit ji zaměstnanci 
tak, aby byla vyčerpána nej-
později do konce následují-
cího kalendářního roku, 
není-li v  odstavci 4 
stanoveno jinak.“ 
Podle 

odst.  4, na který odst.  2 
§  218 odkazuje, 
v případech, kdy 
nemůže být do-
volená vyčer-

pána ani do 

konce následujícího kalen-
dářního roku proto, že za-
městnanec byl uznán dočas-
ně práce neschopným nebo 
z  důvodu čerpání mateřské 
anebo rodičovské dovolené, 
je zaměstnavatel povinen ur-
čit dobu čerpání této dovole-
né po skončení těchto překá-
žek v práci.

že přesunout čerpání do

ce 1, je zaměstnavatel po-
vinen určit ji zaměstnanci 
tak, aby byla vyčerpána nej-
později do konce následují-
cího kalendářního roku, 
není-li v  odstavci 4 
stanoveno jinak.“
Podle 

, ý
§  218 odkazuje, 
v případech, kdy 
nemůže být do-
volená vyčer-

pána ani do

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka
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Děti se učí řešit krizové situace v bezpečí
Linka bezpečí se znovu vráti-

la k projektu Linka bezpečí 
ve vaší třídě, který formou kur-
zů pořádaných v  základních 
školách po celé České republi-
ce pomáhá dětem hledat řeše-
ní krizových situací. Obsah kur-
zu si volí třída sama z nabíd-
ky témat, která se týkají bez-
pečnosti na internetu, vzta-
hů, dospívání nebo tíživých si-
tuací. „Nejvíce mají děti zájem 
o tematické bloky Láska a od-
lišnosti, Když se nedaří a On-
-line bezpečí,“ informuje Táňa 
Mančíková, lektorka kurzů.

Blok je veden dvojicí lektorů, 
kteří vyrážejí za žáky přímo do 
škol. Psycholožka Lucie Bukov-
ská upozorňuje: „Pro zdravý 
psychický vývoj člověka je dů-
ležité, aby získával zkušenosti, 

jak rozpoznat 
nestandardní 
situaci nebo 
krizi, a  uměl 
v  ní správ-
ně reagovat. 
Dobrá reakce 
v těchto chví-
lích může dí-
tě ochránit 
před závaž-
ným ohrože-
ním, jako jsou 
zneužití, vydírání či psychické 
týrání.“

Linka bezpečí nabízí kurzy už 
od roku 2012.

Školy se mohou do projek-
tu hlásit pomocí jednoduché-
ho formuláře, který najdou na 
http://spolek.linkabezpeci.cz/
pro-skoly/. Aby mohla Linka 

bezpečí nabízet školám kurz 
zcela zdarma, potřebuje také 
pomoc široké veřejnosti. Libo-
volným příspěvkem na Hithit.
com může kdokoliv podpořit 
bezplatné pokračování kurzů, 
případně kurz objednat pro ja-
koukoliv základní školu.

Michaela PIŠIOVÁ

Mladí šachisté se sešli v Šumné
Dne 22. dubna vyvrcholila 

žákovská šachová sezona 
v jihomoravské Šumné. Probě-
hl zde již 24. ročník Memoriá-
lu Bohumila Nekuly, hraný ja-
ko okresní přebor žáků okresu 
Znojmo. Letošního ročníku se 
zúčastnilo celkem 31 šachistů 
a šachistek. V rámci turnaje vy-
hlásili pořadatelé tyto přebor-
níky okresu pro rok 2017: Ji-
ří Veselý (ZŠ Dobšice), Matyáš 
Bernát (ZŠ Dobšice), Pavel Vej-

lupek (GDKP Znojmo), Roman 
Odvárka (ZŠ Pražská), Adéla 
Vávrová (GPOA Znojmo, spo-
lek), Zuzana Jackovičová (ZŠ 
Dolní Dubňany) a Karolina Pe-
řinková (ZŠ Dobšice).

Nebývale vyrovnaný turnaj 
ovládl v posledním kole Pavel 
Vejlupek a  stal se se ziskem 
šesti bodů celkovým vítězem. 
Je potěšitelné, že základy ša-
chové hry získával právě u nás 
v Šumné. Richard NEKULA

Netradiční království počítačových her

Od letošního jara má i naše 
hlavní město vlastní krá-

lovství únikových her, kterým 
se stalo Escape Café Imagina-
torium, které najdete na praž-
ských Vinohradech.

To, co ze začátku vypada-
lo jako zábava pro podivíny, 
se během dvou let proměni-
lo ve skutečný fenomén úni-

kových her, který vznikl pů-
vodně v Japonsku, odkud se 
rozšířil do celého světa. Tento 
typ her byl založen na hrách 
počítačových, ve kterých hráč 
uzamčený v  místnosti mu-
sí nejdříve dobře prozkou-
mat své okolí, aby se dostal 
ven. Jde o  originální kom-
binaci skvělé  zábavy, logic-

kého myšlení a  týmové spo-
lupráce. Všechny hry se dě-
jí v místnosti plné hádanek, 
šifer, hlavolamů, logických 
i elektronických rébusů a fa-
lešných stop.

Více informací na http://
www.theroom.cz, kde si mů-
žete i zarezervovat návštěvu.

Andrea NĚMEČKOVÁ

Dobronínské 
morytáty
Letopisy královské 
komory
VLASTIMIL VONDRUŠKA

Na počátku adventu při-
jíždí Jiří Adam z  Dobro-
nína s pomocníky bakalá-
řem Petrem a jeho ženou 
Rozárkou na svůj statek 
na Vysočině. Po příjezdu 
ho vyhledá stařena, která 
byla kdysi jeho kojnou. 
Prosí o  pomoc, protože 
se jí ztratil vnuk. Jiří Adam 
záhy najde jeho mrtvé 
tělo v opuštěném mlýně. 
Před očima se mu za-
čnou odvíjet vzpomínky, 
jako by se vracel do doby, 
kdy v Dobroníně vyrůstal. 
I když je advent a křesťané 
by měli očekávat narození 
Páně, dojde k dalším mor-
dům a smrt hrozí i  jemu. 
Naštěs tí má své dva od-
dané pomocníky. Více na 
mobaknihy.cz.

Znáte je?
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Nehledejme ideální školu, ale vylepšujme tu vlastní
Zdá se mi, že zaznívá hlavně kritika, co všechno 
se u nás ve školství dělá špatně. Je to ale opravdu 
tak? Jsme na tom ve srovnání s jinými evropskými 
zeměmi tak špatně? Skvělou příležitostí pro uči-
tele, jak získat nadhled, je vycestovat do zahra-
niční školy a mít tak možnost srovnání.

Díky programu Erasmus+ 
jsem měla možnost strá-

vit čtrnáct dní v  němec-
ké škole Neues Gymnasium 
 Rüsselsheim, kde jsem získa-
la inspiraci ke změnám v na-
ší škole. Vedla jsem četné dis-
kuze s německou kolegyní Li-
dií de Paz. Výsledkem jsou ty-
to zkušenosti ze školství, a sice 
českého a německého.

Pavlína
Střední škola Náhorní, kde 

působím třetím rokem, se na-
chází v klidné části Prahy 8 a je 
umělecky a humanitně zamě-
řena. Počet žáků se blíží pěti 
stům. V  letošním školním ro-
ce učím na oborech grafický 
design a  knihkupecké a  na-
kladatelské činnosti. Mám to 
štěs tí, že nemám žádnou třídu, 
kam by se mi nechtělo.

Učit jsem začala před pat-
nácti lety ještě při studiu, což 
u nás nebyl a není – oproti Ně-
mecku, kde se na vzdělání pe-
dagogů klade větší důraz – 
žádný problém. V  současné 
době je mým stěžejním před-
mětem anglický jazyk a k ně-
mu mám v úvazku ještě jednu 
dvouhodinovku tvůrčího psa-
ní, kterému se věnuji i ve vol-
ném čase. Je to současně můj 
způsob, jak si přivydělat pení-
ze. To němečtí kolegové řešit 
nemusejí, jejich práce je dobře 
finančně ohodnocena.

Po návštěvě gymnázia v Rüs-
selsheimu musím přiznat, že 
bohužel nemáme tak dobré 
technické vybavení jako oni. 
I  mně by se líbilo mít vlastní 
učebnu s  interaktivní tabulí. 
Na druhou stranu jsme se s ně-
meckou kolegyní Lidií shodly 
na tom, že ani nejmoderněj-
ší učebna nenahradí dobré-
ho učitele, který si umí vystačit 
s křídou a kazeťákem.

Dalším pozitivním překvape-
ním v německé škole pro mě 
byli samotní žáci, kteří jsou vel-
mi ukáznění. Neviděla jsem je-
diný mobil v  hodině, ty jsou 
zkrátka zakázané a  tento zá-
kaz nikdo neporušuje. Také se 
mi velmi líbilo, že se žáci zají-
mají o veřejné dění, ať už škol-
ní, nebo světové. Na konci ho-
diny bylo samozřejmostí, že 
služba zametla třídu a žáci se 
vzájemně hlídali, zda někdo 
někde nenechal nepořádek. 
Ale takové chování se nedá 
nařídit, to se musí dlouhodo-
bě pěstovat. Musím také po-
chválit německé učebnice an-
gličtiny, které ukazují svět ta-
kový, jaký skutečně je. Žáci se 
v nich setkávají s tématy, jako 
jsou sociální sítě, inkluze či ra-
sové problémy. Hodina anglič-
tiny není jen o  výuce jazyka, 
ale je i  jakousi nenásilnou vý-
chovou žáka k občanství. A na 
mladých Němcích je to znát.

A teď k  pozitivům našeho 
školství. Prvním z  nich je tý-
denní úvazek, který u nás čítá 
21 vyučovacích hodin, zatím-
co ve spolkové zemi Hesensko 
26. Dále je fajn, že na jazyky 
dělíme třídy do menších sku-
pin. Lidia má na hodině an-
gličtiny až třicet žáků, což je 
opravdu hodně. Z mého poby-
tu v zahraničí vyplynulo pros-
té zjištění: nehledejme ideální 
školu, ale díky získané inspira-
ci vylepšujme tu vlastní.

Lidia
Sedmým rokem učím ang-

ličtinu a španělštinu na vícele-
tém gymnáziu v Rüsselsheimu. 
Do práce jezdím patnáct minut 
vlakem. Naše škola s tisíci žá-
ky vznikla před osmi lety a síd-
lí v budově bývalé továrny, je-
jíž rekonstrukce získala různá 
ocenění. Objekt původně pat-
řil automobilce Opel. Svou prá-
ci mám ráda, protože s mladý-
mi lidmi se nikdy nenudím. 
Náš pedagogický sbor je velmi 
mladý a jsme zvyklí si vzájem-
ně pomáhat a učit se od sebe. 
To je podle mě velmi důležité, 
protože být dobrým učitelem 
znamená být zároveň věčným 
žákem.

Hodně mě baví organiza-
ce výměnných pobytů se Špa-
nělskem, protože díky nim si 
žáci mohou vzájemně procvi-
čit jazyky, které se učí. Získá-
vání zahraničních zkušeností 
považuji za důležité i pro nás 
učitele. Díky Erasmu+ jsem 
byla dvakrát v  Irsku na vzdě-
lávacím kurzu. Velmi přínos-
nou zkušeností pro mě byl se-
minář v USA v rámci Fulbrigh-
tova programu, kde jsem se 
mimo jiného potkala s  pat-
nácti německými kolegy. Ač-
koliv jsme jeden stát, školství 
má každá spolková země od-
lišné. Bylo podnětné zabývat 
se rozdíly.

Naši školu mohu porovnat 
hlavně se školami americkými, 
které jsem na rozdíl od čes-
kých navštívila. Byla jsem mi-
le překvapena tím, že žáci ve 
škole kromě výuky rádi tráví 
i svůj volný čas. Navštěvují růz-
né kroužky či sportovní kluby. 
Naši žáci, zejména ti starší od 
patnácti do osmnácti let, ne-
zůstávají ve škole déle, než je 
nutné. To je věc, pro kterou 
bychom jako učitelé měli ně-
co udělat.

Ve své škole či spíše němec-
kém školství obecně bych změ-
nila vytíženost učitelů, a to jak 
výši úvazku, tak počet žáků 
ve třídách. Líbilo by se mi mít 
v hodinách jazyků jen polovi-
nu žáků, jak je tomu v České 
republice. Na druhou stranu si 
nemohu stěžovat na platové 
podmínky a  finanční zajištění 
v penzi. Velmi si cením technic-
kého zázemí, které mi umož-
ňuje využívat moderní tech-
nologie. Baví mě i to, že se ja-
ko učitelka jazyků mohu s žá-
ky zabývat tím, co nám je blíz-
ké, jako je například historie, 
literatura a kultura. Zároveň je 
mohu vést k utváření hodnot, 
uznávání demokratických prin-
cipů a ekologickému chování. 
Vzájemně si sdělujeme názory 
a učíme se respektovat druhé. 
A to je důvod, proč svou práci 
považuji za oboustranně obo-
hacující. Pavlína VOČKOVÁ

Lidia de PAZFOTO: AUTORKAFOTO: AUTORKA



17. května 2017 11

Podejte si projekt – Šablony pro SŠ a VOŠ I
Jedná se opět o projekty zjednodušeného vykazování, tzn., že škola nemusí specifikovat aktivity projektu, 
ale pouze vybírá již přednastavené šablony aktivit a dle vlastních potřeb si sestaví celý projekt.

Pro  střední i  vyšší odborné 
školy jsou některé šablony 

rozdílné. Školy si vyberou takové 
šablony, které jsou určeny právě 
pro  konkrétní typ školy. Žáci 
a  studenti škol mohou objevo-
vat zájmy, preference a vhodné 
směry vzdělávání a  profesní 
orientace směřující k výběru po-
volání při  vstupu na  trh práce 
například prostřednictvím indi-
viduálních setkání se školním 
kariérovým poradcem. Šablony 
mohou být využity i  pro  me-
todu CLIL, která zvyšuje atrakti-
vitu výuky tím, že propojuje cizí 
jazyky s jiným vzdělávacím obo-
rem, a  vzděláváním pedagogů 
tak přispívá ke  zvyšování jazy-
kových kompetencí žáků a stu-
dentů. Školy mohou také za-
jistit pro  pedagogické pracov-
níky stáže u možných budoucích 
zaměstnavatelů. Tato šablona 
zvýší kvalitu každodenní práce 
při  vzdělávání a  výchově žáků 
a  studentů. Pedagog se může 
během stáže například věnovat 
zvyšování kompetencí pro zařa-
zování průřezových témat, roz-
voj tvořivého myšlení a badatel-
ských postupů. Výzvy usnadní 
středním školám zajistit hladký 
průběh společného vzdělávání, 
a  to prostřednictvím personál-
ního posílení o  školního asis-
tenta, školního psychologa, spe-
ciálního pedagoga, sociálního 
pedagoga. Výzvy také umožní 
spolupráci škol a  zaměstnava-
telů, zapojení odborníka z praxe 

do  výuky či aktivity zajišťující 
technickou podporu ICT. Další 
podporované aktivity jsou zamě-
řeny na  další vzdělávání peda-
gogických pracovníků včetně je-
jich osobnostně sociálního a pro-
fesního rozvoje, přičemž nemů-
žeme v této souvislosti opome-
nout vzájemné setkávání a  sdí-
lení zkušeností pedagogů.

Podmínky výběru šablon

Školy nesmí opomenout zaří-
dit si elektronický podpis, neboť 
žádosti o  podporu a  celý pro-
ces schvalování probíhá elektro-
nicky prostřednictvím informač-
ního systému KP14+ v  termínu 
od 20. 12. 2016 do vyčerpání fi-
nančních prostředků ve výzvách, 
nejpozději však do 30. 9. 2017. 
Celková výše finančních pro-
středků v obou výzvách je ve výši 
1 miliardy korun. Je důležité klást 
důraz na zabezpečení kvalitního 
řízení a realizaci projektu, což je 
primární náplní hlavního mana-
žera nebo koordinátora projektu. 
Na zkušenostech, schopnostech 
a autoritě tohoto pracovníka zá-
visí úspěšnost příjemce při  rea-
lizaci projektu. Každá škola by 
měla zvážit, jak velký objem 
podporovaných aktivit a v jakém 
čase je schopna realizovat. Škola 
si může do  své žádosti o  pod-
poru vybrat jednu nebo více ša-
blon, které bude realizovat. Vý-
běr šablon musí zohledňovat vý-
sledky výstupu z analýzy potřeb 
KAP a podmínky naplnění baga-

telní podpory ve výši 24 hodin. 
Další šablony si mohou školy li-
bovolně vybrat podle toho, které 
jim pro  realizaci v  podmínkách 
školy nejlépe vyhovují a  jsou 
pro ně nejvíce potřebné.

Stanovení rozpočtu

Každá škola musí při sestavo-
vání svého projektu dodržet pod-
mínky výzvy pro minimální a ma-
ximální výši finanční podpory 
na jeden projekt. Minimální výše 
činí 200  000 Kč. Do  maximální 
výše se započítává minimální 
výše a  počet žáků/studentů: 
200  000 Kč + (počet žáků/stu-
dentů školy v  denním studiu 
x  2  000 Kč + počet žáků/stu-
dentů v ostatních formách stu-
dia x 500 Kč) = maximální částka 
na školu.

Závěrem

Výzvy „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
budou pro  školy významným 
usnadněním pro čerpání finanč-
ních prostředků z  OP VVV, ne-
boť se jedná o projekty zjedno-
dušeného vykazování, tedy se-
stavení projektu z již přednasta-
vených šablon nebo aktivit. Ša-
blony mají pomoci školám lépe 
zvládnout společné vzdělávání 
a podpořit vzdělávání žáků ohro-
žených školním neúspěchem. 

Důležitou aktivitou je také pod-
pora osobnostně profesního ro z-
voje pedagogů, jehož součástí 
je vzájemné setkávání a  sdílení 
zkušeností. Zajímavou aktivitou 
je spolupráce školy a zaměstna-
vatelů formou stáží pedagogů 
pro  rozvoj odborných kompe-
tencí využitelných ve  výuce. Je 
nutné si zvolit správný typ vý-
zvy, neboť šablony jsou rozdě-
leny dle území realizace pro-
jektu. Výzva č. 02_16_035 je ur-
čena středním a  vyšším odbor-
ným školám na celém území ČR 
mimo hlavní město Praha a vý-
zva č. 02_16_042 je určena 
pro střední a vyšší odborné školy 
pouze v  hlavním městě Praha. 
Výzvy jsou určeny pro  střední 
školy, konzervatoře a  vyšší od-
borné školy, které jsou zapsané 
ve školském rejstříku.

Školám doporučujeme vy-
užít možnosti bezplat-
ných konzultací na  nově zří-
zené lince +420 234 814 777, 
která je dostupná od  pondělí 
do  pátku v  čase 9.00–15.00, 
nebo na  e-mailové adrese 
dotazyZP@msmt.cz. Více in-
formací k  výzvám nalez-
nete na  webových stránkách 
http://opvvv.msmt.cz v  záložce 
Výzvy OP VVV / Vyhlášené výzvy.

VERONIKA ŠEFL

Zapojte se do soutěže Školní jídelna chutně a zdravě
Cílem soutěže, kterou po-

řádá Magistrát hl. města 
Prahy je podpořit postavení 
školních jídelen v povědomí ve-
řejnosti a vyměnit si zkušenosti.

Chceme také pře-
svědčit další zřizova-
tele, že investovat 
energii do  školního 
stravování se vy-
platí. Pozitivní zájem 
a  podpora zřizova-
tele je totiž inspira-
tivní jak pro pracov-

níky ve  školních jídelnách, tak 
i pro jejich ředitele a přináší vý-
sledek ve  formě spokojených 
strávníků i jejich rodičů. Soutěž 
probíhá ve dvou kolech a sou-

těží se ve třech kate-
goriích, a to mateřské 
školy, základní školy 
a střední školy.

První kolo soutěže 
je korespondenční. 
Soutěžní úkol zní:

Sestavte polední 
rybí menu z  moder-

ních a nutričně hodnotných po-
krmů a  zařaďte je na  týdenní 
jídelní lístek (každá soutěžící 
škola normuje pro svou nejvyšší 
věkovou kategorii a vychází z fi-
nančních limitů daných vnitřní 
směrnicí / ceníkem stravování. 
Zapojené mateřské školy nor-
mují pouze oběd). Pro  splnění 
prvního kola je třeba:
1. Vyplnit přihlášku
2. Vypracovat receptury menu 

včetně technologického po-
stupu a kalkulace pro 10 porcí

3. Připravit týdenní jídelní lístek 
s rybím menu

4. Menu připravit a nafotit (ale-
spoň 2 MB)

5. Uvedené podklady poslat 
elektronicky na adresu ilona.
kumzakova. r i chterova@
praha.eu
Přihlášky do  soutěže posí-

lejte elektronicky do 31. května 
2017.

Kontakt pro  informace: 
Ilona Kumžáková, telefon 
236 005 294
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Jak vypadá svět za dveřmi pracovišť Akademie věd ČR?
Prozradí Jarní exkurze do světa vědy!

Porozumět vědě není žádná 
věda. Přesvědčit se o  tom lze 
na Jarních exkurzích do světa 
vědy, které každoročně připra-
vuje Akademie věd České re-
publiky. Květnové a červnové 
exkurze jsou přichystány ve vy-
braných vědeckých pracoviš-
tích Akademie věd ČR, jsou za-
měřeny především na studenty 
středních škol a představují tak 
i vhodný a atraktivní doplněk 
výuky.

Žáci a  jejich učitelé se mo-
hou bezplatně seznámit s prací 
vědců, zúčastnit se zajímavých 
přednášek, science show a vý-
stav a  odnést si mimořádné 
zážitky. Pro zájemce je připra-
veno na 40 různých akcí napříč 
obory.

Do nekonečných 
hlubin vesmíru!

V hlavní budově Akademie 

věd v  Praze na  Národní 3 
je možné navštívit výstavu 
AD INFINITUM Astronomic-
kého ústavu, která návštěv-
níky přenese do  prostoro-

času kolem extrémně hmot-
ného objektu ve  vesmíru 
a  umožní zaposlouchat se 
do  rentgenových vln převe-
dených na  frekvenci slyšitel-

ného zvuku. Pro  školní sku-
piny jsou plánovány i komen-
tované prohlídky výstavy.

Přednášky 
od odborníků 

na slovo vzatých
Učitelé a studenti jsou zváni 

na  četné přednášky. Vybrat 
si mohou z  nabídky Mate-
matického ústavu, například 
o  motýlím efektu nebo Buf-
fonově jehle. Archeologický 
ústav pak chystá přednášku 
o  Římanech v  Pasohlávkách. 
Zajímavou přednášku i  s  ex-
kurzí je však možné domluvit 
si téměř v každém ze zapoje-
ných ústavů Akademie věd.

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

Dvacítka pracovišť Akademie věd ČR připravila zajímavý pro-
gram pro žáky i jejich učitele
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Platí pro ÈR pøi objednání min. osmi souprav do 31. 7. 2017 Ceny vèetnì DPH

3.499,- Kè3.499,- Kè

Výroba: Za Nádražím 2601,  397 01  Písek

Školní nábytek vyrábíme 25 letŠkolní nábytek vyrábíme 25 let
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www.krovina.cz
www.krovina.com
tel.: 382 274 312
e-mail: krovina@krovina.cz

Konstrukce RAL 3002


