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Velkorysost je nejlepší lék na všechno špatné jednání.

Pozitivní změny mohou realizovat jen spokojení učitelé
V četných diskuzích o zdravotnictví nám lékaři i po-
litici říkají, že i  přes optimální snahu není možné 
poskytovat všem pacientům péči na úrovni součas-
ného stavu lékařské vědy. Platí to i o školství?

Praktická medicína sice sle-
duje nejnovější výsledky 

lékařské vědy, ale s určitým 
přirozeným odstupem. Není 
možné, aby každé zdravot-
nické zařízení bylo přístro-
jově špičkově vybaveno. By-
lo by to zbytečné, protože 
takové vybavení by výrazně 
přesahovalo reálné možnos-
ti i účel zařízení. Ani odbor-
ná kvalifikace lékařů, ani fi-
nanční prostředky, které do 
zdravotnictví jdou, by tomu 
neodpovídaly.

V  případě diskuzí o  škol-
ství je situace jiná. Obecně 
se v nich vyžaduje, aby všich-

ni žáci byli vzděláváni tak, 
jak to ideálně formulují ka-
tedroví specialisté, čet-
ní političtí odbor-
níci na školství či 
jak si přejí rodi-
če žáků. Sku-
tečnost, že to 
ve všech pří-
padech ne-
ní reálné ane-
bo že to je čas-
to v ostrém rozpo-
ru s  tím, k čemu sou-
časná pedagogická věda 
dospěla, není nijak vnímá-
na. Přitom obdobně jako ve 
zdravotnictví, tak i  v oblas-

ti vzdělávání se reálná pra-
xe opožďuje za nejnovějšími 
poznatky pedagogické vě-
dy. Navíc vážným nešvarem 
většiny diskuzí o školství bý-
vá to, že jsou značně obec-
né a prakticky nijak se v nich 

nerozlišují stupně a dru-
hy škol.

S  určitou nad-
sázkou by se 
dalo také ří-
ci, že v  teo-
retické rovině 
máme ve škol-

ství již v  pod-
statě vše vyře-

šeno. Naše před-
stavy ale stále narážejí 

na mantinely, které vytyču-
jí směřování současné pra-
xe. Nejde přitom jen o pení-
ze, i když ty jsou mimořád-

ně důležité. Přestože je dů-
ležitá materiální vybavenost 
škol, tak skutečně pozitiv-
ní změny mohou ve školství 
realizovat jen učitelé. Proto 
by i celá společnost měla – 
pokud vůbec pozitivní změ-
ny ve školství chce – vytvá-
řet pro učitele a školy takové 
podmínky, které by učitele, 
současné i budoucí, motivo-
valy. Úsilí o změny může to-
tiž vyvíjet jen spokojený uči-
tel. Proto by péče o celý sou-
hrn vzdělávání měla být jed-
ním z  předních úkolů a  cí-
lů každého obecního zastu-
pitelstva a školství by se ne-
mělo stávat jen příhodným 
polem pro mnohdy žabo-
myší politické boje o iluzor-
ní moc.

František MORKES
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Nadváha u dětí roste
Nadváhu nebo obezitu 
má v Česku už zhruba 
čtvrtina patnáctiletých 
chlapců a 13 procent 
stejně starých dívek. Počet 
dětí s nadváhou se za 
posledních 15 let výrazně 
zvýšil a úroveň nadváhy 
dosáhla nového maxima, 
vyplývá z výzkumné zprávy 
Světové zdravotnické 
organizace. čtk

Školy a absolventi
České vysoké školy věnují 
stále větší pozornost 
udržování dobrých vazeb 
se svými úspěšnými 
absolventy. Pro univerzity 
jsou užiteční díky 
zkušenostem a kontaktům, 
mohou se stát i donátory. 
Například Právnická fakulta 
Masarykovy univerzity 
získala nyní peněžní dar od 
svého absolventa, a to tři 
miliony korun. čtk

Veletrh vědy
Novinky a zajímavosti od 
více než 80 vystavovatelů 
– vědeckých pracovišť, 
firem, science center 
i univerzit – na jednom 
místě představí Veletrh 

vědy, který se uskuteční 
od 8. do 10. června 2017 
na pražském výstavišti PVA 
EXPO Praha v Letňanech. 
Akci již třetím rokem pořá- 
dá Akademie věd ČR. nl

Nedokončená studia
Až 40 procent zapsaných 
vysokoškolských studií 
končí v Česku neúspěchem. 
Důvodem je zejména 
to, že studenti přebíhají 
mezi obory a hledají pro 
sebe to pravé. Brněnská 
vysoká škola proto vynaloží 
v příštích pěti letech 200 
milionů korun z evropských 
fondů, aby to omezila. 
Zřídí poradenské centrum, 
které pomůže s orientací 
v nabídce oborů.    čtk

Zápisník
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„Tak to by nešlo, okamžitě převléct! Žádné xenofobní projevy tu trpět nebudu. Toleroval bych 
snad jedině NO NAME!“
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Sportovní svazy dostanou dotace do konce června
Do 30. června obdrží spor-

tovní svazy 100 procent 
dotací na svoji činnost pro 
tento rok. Po jednání Národ-
ní rady pro sport to oznámi-
la ministryně školství Kateři-
na Valachová. „Jde nám hlav-
ně o transparentnost pravidel 
a přidělování financí do české-
ho sportu,“ uvedla ministryně 

s tím, že k 31. květnu bude vy-
hlášen nový investiční dotační 
program, který bude konkrét-
nější a přehlednější.

Podle ministryně budou zno-
vu posouzeny všechny proběh-
lé či nadcházející významné 
sportovní akce jako mistrov-
ství světa či mistrovství Evro-
py. „Peněz je dostatek. Není 

třeba se obávat, že akce, kte-
ré byly dosud podporovány, by 
podporu ztratily. Cílem je opět 
transparentnost,“ ujistila mi-
nistryně K. Valachová. Minis-
terstvo bude Národní radu pro 
sport informovat o  konkrét-
ním postupu a časovém rozvr-
hu při rozhodování o částkách 
pro sport. mšmt

Stále více Čechů vyjíždí do zahraničí s Erasmem
Evropský program Erasmus, 

který je zaměřený na spo-
lupráci ve vzdělávání, je stále 
populárnější. Od roku 1998 
s ním z Česka vycestovaly za 
studiem a  praxí desítky tisíc 
studentů a pedagogů a jejich 
počet roste, vyplývá z  údajů 
Domu zahraniční spolupráce, 
který má organizaci progra-
mu na starosti. Letos si Eras-
mus připomíná 30 let od své-

ho založení. Evropská komi-
se program v  Česku dotuje 
30 miliony eur (cca 825 mi-
lionů Kč). Kromě vysokoško-
láků se ho mohou zúčastnit 
i učitelé, učni, vedoucí mláde-
že, dobrovolníci nebo funk-
cionáři amatérských sportov-
ních organizací. Nabízí i  ak-
tivity pro předškolní vzdělá-
vání. V  Česku Erasmus fun-
guje od akademického roku 

1998/1999. Od té doby s ním 
za praxí a studiem vycestova-
lo zhruba devadesát tisíc stu-
dentů a třicet tisíc zaměstnan-
ců vysokých škol se zúčastni-
lo výukového pobytu či škole-
ní. Nejo blíbenější destinací je 
od začátku Německo. Další-
mi populárními cíli jsou Fran-
cie, Španělsko, Velká Británie, 
Portugalsko nebo Rakousko.

čtk

Na kariérní systém půjde letos 404 milionů
Na odměňování učitelů vlá-

da uvolnila 404 milionů 
z obsluhy státního dluhu. Pe-
dagogové si je mají od září 
rozdělit podle kariérního řádu, 
který právě projednává Senát. 
Pokud ho schválí, zařadí nove-
la učitele do tří stupňů od za-
čínajících po vynikající. Podle 
tohoto zařazení budou také 
odměňováni.

Kariérní řád počítá s tím, že 
každý začínající učitel bude 
muset od letošního září absol-

vovat dvouleté adaptační ob-
dobí zakončené atestačním ří-
zením ve škole, kde bude pů-
sobit. Ministerstvo školství od-
haduje, že ve školách zpočátku 
bude asi tři tisíce začínajících 
učitelů. Zařadí se mezi ně i pe-
dagogové, kteří mají méně než 
dva roky praxe učení. Pedago-
gové s více než dvouletou pra-
xí budou automaticky zařaze-
ni do druhého kariérního stup-
ně. Uvádějící učitelé budou po-
máhat začínajícím učitelům za 

příplatek 3  000 korun měsíč-
ně. Pokud bude mít uvádějící 
učitel snížen svůj rozsah přímé 
pedagogické činnosti, dostane 
příplatek 1500 korun. Nový sys-
tém by měl také umožnit sníže-
ní rozsahu přímé pedagogické 
činnosti i výchovným poradcům 
a metodikům prevence.

Sněmovna při schvalování se 
souhlasem K. Valachové sta-
novila také příplatky pro třídní 
učitele, a to na 1 000 až 1 500 
korun měsíčně. čtk
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Připraví současná výuka matematiky studenty na 
úspěšné složení maturity? Otázka, která stále visí 
ve vzduchu. Do diskuze se zapojila také Česká stře-
doškolská unie. Má obavy, že po zavedení povinné 
maturity z matematiky dojde k výraznému propa-
du a neúspěšných maturantů bude daleko víc.

„I  přesto, že je maturi-
ta z  matematiky do-

posud dobrovolně volitelný 
předmět, tak je její neúspěš-
nost velmi vysoká,“ upozorni-
la předsedkyně České středo-
školské unie Lenka Štěpáno-
vá a připomněla, že současná 
výuka matematiky stále nepři-
pravuje studenty tak, aby z ní 
mohli úspěšně složit maturit-
ní zkoušku.

Čtvrtina neuspěla

Počet studentů, kteří neby-
li úspěšní u maturity z mate-
matiky, podle ní zůstává po-
řád vysoký a nic nenaznačuje, 
že by se měl alespoň částeč-
ně, natož výrazně snížit. Unie 
by proto chtěla, aby budoucí 
vláda oddálila povinnou ma-
turitu z matematiky, která má 
být zavedena od roku 2022 té-
měř na všech maturitních obo-

rech. Pokud by tomu tak ne-
bylo, může se stát, že počet 
neúspěšných maturantů ještě 
stoupne.

„Z matematiky v  posled-
ních dvou letech neuspělo asi 
23 procent studentů, kteří z ní 
zkoušku skládali. Letos si ma-
tematiku jako druhý předmět 
vybralo 25,7 procenta 
přihlášených, před 
dvěma roky to 
bylo 30 procent. 
Vláda přitom 
letos v  únoru 
rozhodla, že od 
roku 2021 bude 
maturita z mate-
matiky povinná na 
gymnáziích a  lyceích 
a o rok později i na většině od-
borných středních škol,“ při-
pomíná Lenka Štěpánová.

Hlavním důvodem neúspě-
chu řady maturantů je podle 

ní skutečnost, že výuka nepři-
pravuje studenty k tomu, aby 
test úspěšně zvládli. Součas-
ný styl výuky matematiky prý 
často nedostatečně podporu-
je schopnost analýzy a logické-
ho myšlení.

Výuka nevyhovuje

Zakladatel iniciativy Matu-
ritní data – odtajněno Oldřich 
Botlík zase upozorňuje, že po-
doba maturitních testů po-
máhá zachovat současný ne-
vyhovující způsob výuky. „Je 
opravdu hrozně důležité, aby 

se výuka matematiky 
a češtiny začala mě-

nit, a  to zásad-
ně,“ domnívá 
se. Zásadní pro-
blém je podle 
něj v  tom, že 
lidé, kteří při-

pravují maturit-
ní a nově i přijíma-

cí testy, nejsou schop-
ni napomoct změně situace. 
„Oni ji pomáhají velice silně 
a účinně zachovat,“ dodává.

Středoškolskou unii podpo-
řil také senátor Jiří Růžička (za 

TOP 09 a STAN), který je záro-
veň ředitelem Gymnázia Jana 
Keplera v Praze. Chtěl by po-
nechat matematiku jako po-
vinně volitelnou součást ma-
turity. „Myslím si, že je těžké 
odhadnout, jaká povolání bu-
dou existovat za dvacet až tři-
cet let a čím se lidé v budouc-
nu budou živit. Škola by pro-
to měla žáky ve všech oborech 
připravovat tak, aby byli dobře 
uplatnitelní a uměli se přizpů-
sobovat. To současné škol-
ství neplní a povinná maturita 
z matematiky to nevyřeší,“ je 
přesvědčen.

Učení v souvislostech

K řešení situace a  výrazné 
proměně výuky, kterou stře-
doškoláci označují za zasta-
ralou a  přespříliš transmisiv-
ní, by mohlo napomoci zavá-
dění moderních metod do ho-
din matematiky, namísto toho, 
aby vyučující stál před třídou, 
látku vykládal a počítal na ta-
buli příklady. Je jisté, že pro-
ti tomuto způsobu výuky do-
ba už hodně pokročila. „Žáci 
by namísto pouhého pasivní-
ho poslouchání měli být vtaže-
ni přímo do problematiky a na 
řešení úloh přicházet sami. Na 
základní školy se již rozšíři-
la metoda profesora Hejného, 
která se zakládá na pedagogic-
kém konstruktivismu. Spočívá 
v důrazu na individualitu žáka 
a učení v souvislostech. Střední 
školy jsou o ni ale stále ochu-
zeny,“ připomíná předsedkyně 
České středoškolské unie Len-
ka Štěpánová.

Při volbě správné metody 
výuky matematiky je součas-
ně důležité si uvědomovat, 
co má být vlastně výstupem 
výuky matematiky. „Matema-
tika v 21. století by neměla být 
o pouhém mechanickém počí-
tání z kontextu vytržených pří-
kladů. Podle studentů z České 
středoškolské unie by mate-
matika měla učit logicky mys-
let a analyticky uvažovat, niko-
liv jen počítat,“ uzavírá Lenka 
Štěpánová.

 Táňa PIKARTOVÁ
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Maturita z matematiky? Nejdřív je třeba zlepšit výuku
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Stanovisko odborů k propustce na ošetření lékařem
Zaměstnanec potřebuje navštívit odborného léka-
ře v  pracovní době. Zaměstnavatel chce vypraco-
vat propustku s náhradou platu jen na dvě hodiny. 
Ostatní doba by byla sice omluvena, ale neplacena. 
Jaké stanovisko má zaujmout základní organizace 
odborového svazu?

V daném případě je nutno 
vycházet z ustanovení na-

řízení vlády č.  590/2006 Sb., 
kterým se stanoví okruh a roz-
sah jiných důležitých osobních 
překážek v práci, kde se v bo-
du 1 přílohy uvádí: „Vyšetření 
nebo ošetření

a) Pracovní volno s náhra-
dou mzdy nebo platu se po-
skytne na nezbytně nutnou 
dobu, bylo-li vyšetření nebo 
ošetření provedeno ve zdra-
votnickém zařízení, které je 
ve smluvním vztahu ke zdra-
votní pojišťovně, kterou si za-

městnanec zvolil, a  které je 
nejblíže bydlišti nebo praco-
višti zaměstnance a je schop-
né potřebnou zdravotní pé-
či poskytnout (dále jen „nej-
bližší zdravotnické zařízení“), 
pokud vyšetření nebo ošetře-
ní nebylo možné provést mi-
mo pracovní dobu.

b) Bylo-li vyšetření nebo 
ošetření provedeno v  jiném 
než nejbližším zdravotnickém 
zařízení, poskytne se pracov-
ní volno na nezbytně nutnou 
dobu; náhrada mzdy nebo 

platu však přísluší nejvýše za 
dobu podle písmene a).“

Nařízení vlády tedy stano-
ví povinnost zaměstnavate-
le poskytnout zaměstnanci 
při této překážce v práci pra-
covní volno s náhradou pla-
tu na nezbytně nutnou dobu 
odpovídající postupu pod pís-
menem a). Paušalizace maxi-
málně přípustné doby pro po-
skytnutí náhrady platu zna-
mená postup, který odporuje 
právní úpravě a je nepřípust-
ný. Vít BERKA

Školské odbory ke kariérnímu systému pedagogů
Návrh novely zákona o  pedagogických pracovní-
cích, která zavádí kariérní řád učitelů, v  současné 
době projednává Senát. Školské odbory upozorňují, 
že novela obsahuje i vymezení nadúvazkových ho-
din či úpravu přítomnosti pedagogů na pracovišti.

Odborový svaz se procesu 
přípravy kariérního řá-

du pedagogů průběžně zú-
častňoval. Výsledky mno-
ha jednání řadových učitelů 
i  vedoucích pracovníků škol 
svaz zpracovával a v jednotli-
vých fázích projednávání ná-
vrhu kariérního řádu průběž-
ně promítal do svých připomí-
nek a stanovisek. Řada z nich 
byla ministerstvem školství ak-
ceptována. „Z jednání ke ka-
riérnímu řádu, která probíha-
la v nejrůznějších formách, 
nikdy nevyplývalo, že 
kariérní řád v  po-
době, v jaké je ny-
ní předkládán Se-
nátu, by měl být 
zamítnut s  tím, 
že myšlenka ka-
riérního systému je 
zbytečná, anebo s tím, 
že je třeba připravit kariérní 
řád koncepčně zcela jiný,“ 
zdůraznil předseda ČMOS 
pracovníků školství Franti-
šek Dobšík. „V diskuzích s ši-
rokým spektrem pedagogic-
kých pracovníků opakovaně 
zaznělo, že k  tomu, aby by-

ly naplněny cíle kariérního řá-
du, je třeba vytvořit finanční 
podmínky, vážně se zabývat 
přípravou učitelů na povolání 
a  obecně zlepšovat podmín-
ky pro práci učitelů, ať už se 
to týká počtu žáků ve třídách, 
dalšího vzdělávání v  průbě-
hu profesní kariéry, ochrany 
učitelů před agresí jakéhoko-
liv druhu, či úpravy pracovně-
právních vztahů.“

Školské odbory požadu-
jí, aby v návazných právních 

normách bylo jednoznačně 
stanoveno, že se za-

vedením kariérního 
systému nevznik-
nou pedagogům 
nové povinnosti. 
Ministerstvo škol-

ství by podle ná-
zoru odborářů mě-

lo rozptýlit obavy uči-
telů z nárůstu administrativní 
zátěže a garantovat, že obsa-
hem navrhovaného pedago-
gického portfolia budou jen 
dokumenty, které jsou již ny-
ní součástí příprav a  práce 
učitelů.

Květnové předsednictvo 

odborového svazu se kro-
mě kariérního řádu zabýva-
lo i dokumentem České škol-
ství – co chceme a  upřesni-
lo směr, kterým se odborový 
svaz bude ubírat v příštím ob-
dobí. Kromě zlepšování spo-
lečenského postavení učitelů 
se školské odbory chtějí sou-
středit na zvyšování plato-
vé úrovně učitelů i ostatních 
zaměstnanců škol a  také na 
zdokonalování řízení rezortu 
školství.

Dalším tématem jednání 
předsednictva odborového 
svazu bylo společné vzdělá-
vání dětí. Odborový svaz za-

hájil spolupráci s  organiza-
cemi Open Society Found 
a  Českou odbornou společ-
ností pro inkluzivní vzdělá-
vání s cílem získat objektivní 
data o  spolupráci učitelů se 
školskými poradenskými za-
řízeními, o  aplikaci doporu-
čených podpůrných opatře-
ní, o  finančním zabezpeče-
ní těchto opatření apod. Vý-
sledky připravovaného dotaz-
níkového šetření by neměly 
být názorem jednotlivců, ale 
obrazem názorů lidí, kteří se 
s inkluzí ve školách každý den 
setkávají.

Karla TONDLOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTO: ARCHIVFOTO: ARCHIV
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Kantořina, to nejsou jen problémy, ale hlavně radosti
Před koncem školního roku se člověk neubrání bi-
lancování. Na školství se  valily novinky, události 
a změny ze všech stran. Někdo je z nich nadšen, ně-
kdo je spíše skeptický. Nicméně většina pedagogů 
potřebuje pozitivní motivaci. Co je tedy v poslední 
době potěšilo?

Podobnou otázku si polo-
žila i  nezisková organiza-

ce EDULAB a mezi téměř dvě-
ma tisíci učitelů středních a zá-
kladních škol zjišťovala, jaké 
jsou jejich pocity z právě kon-
čícího školního roku. Spíše než 
o stížnosti se průzkum zajímal 
o to, co pedagogy potěšilo.

Přes všechna úskalí, která 
s  sebou učitelská profese ne-
se, je 86 procent kantorů se 
svou volbou spokojeno a ne-
měnilo by. S tím souvisí i jejich 
potřeba se ve své práci zdoko-
nalovat, takže se nemůžeme 
divit, že 93 procent z dotáza-
ných uvedlo, že se stále vzdě-
lává. Uvědomují si i to, že žije-
me v době moderních techno-
logií, které jsou pro žáky a stu-
denty naprosto běžnou sou-
částí života, a že jejich využi-
tí během vyučování je dnes už 
nezbytné. Z  průzkumu jasně 
plyne, že většina učitelů chce 
ve svých hodinách využívat po-
můcky jako interaktivní tabu-
le, dotykové obrazovky, table-
ty nebo chytré telefony.

Vyřešené problémy potěší

Správný kantor si dovede na-
jít na své práci to dobré a uvě-
domuje si, že jeho krásné, ale 
těžké poslání by nemělo smysl 
bez žáků a ostatních kolegů. 
Ostatně posuďte sami…

„Většinou se píše o tom, co 
je ve školství špatně. Musím 
popravdě říct, že i v mé pozi-
ci ředitelky gymnázia jsem si 
zvykla na to, že řeším jen pro-
blémy, a téměř se cítím, že od 
toho tady jsem, abych se jimi 
zabývala. Všechno mé těšení 
je založeno na tom, že mám 
radost právě z  oněch vyřeše-
ných problémů nebo z úspěš-
ného zahájení školního roku, 
což znamená především spo-
kojenost s nastavenými úvazky 
učitelů a ostatních zaměstnan-

ců školy a  s  přijetím rozvrhu 
a rozdělením volitelných semi-
nářů žáků a vytvoření příznivé-
ho klimatu ve škole. V rozběh-
nutém školním roce pak mám 
radost z  vyřešení kázeňských 
problémů a  zejména 
z pokračujících ino-
vací ve vzdělávání 
žáků a  ze spo-
lupráce s učiteli 
nad společnými 
úkoly pomocí 
cloudových slu-
žeb. Těší mě také 
uskutečněná školení 
ředitelů škol a učitelů v té-
to oblasti. V provozních pod-
mínkách školy mi udělalo ra-
dost, že jsme zažehnali hrozí-
cí ukončení provozu školního 
bufetu kvůli pamlskové vyhláš-
ce a proběhla úspěšná jednání 

pro vybudování nové sportovní 
haly. Ale mou největší profes-
ní radostí je především šíření 
vlastních zkušeností a příkladů 
dobré praxe při používání mo-
derních přístupů ke vzdělává-
ní,“ shrnula ředitelské rados-

ti a starosti Anna Martínková, 
ředitelka Gymnázia Říčany.

Běžný školní život

„Radosti tento rok nebylo až 
tak moc, neboť nárůst papíro-
vání a počtu integrovaných dě-
tí zatěžuje hlavu normálního 
učitele natolik, že si tu radost 
musí sám vyhledávat. To je ale 
to, co mě na procesu učení 
baví, takže rozhodně se našlo 
dost momentů, které mě potě-

šily a stály za to. Napří-
klad různé projekty, 

kde se žáci pře-
stanou chovat 
jako ,ve škole‘ 
a  začnou uka-
zovat, co v nich 
opravdu je.
Těší mě také prá-

ce ve fotokroužku, 
který společně s dětmi táh-

neme již několikátý rok. Ale pře-
devším je to běžný život ve škole 
s dětmi, které vás rády pozdraví, 
pomůžou s něčím, co je třeba, 
a také to, že se mnozí bývalí žá-
ci rádi vracejí. To dělá tuhle práci 

opravdovým posláním. A za to 
všem díky,“ hodnotí své profes-
ní štěs tí učitel Marek Velechov-
ský ze ZŠ a MŠ Nymburk.

Dobrý kolektiv

Někdy se může v běhu všed-

ních dní zdát, že veřejnost, 
včetně rodičů, nedokáže pe-
dagogickou činnost dostateč-
ně ocenit. Zkušenost Josefa Ja-
rého, ředitele ZŠ a MŠ Palacho-
va z Brandýsa nad Labem, ale 
ukazuje, že to zase tak špatné 
není. Jemu totiž udělal největ-
ší radost následující dopis od 
maminky Zuzky Tomanové ze 
6. třídy:

„Vážený pane řediteli, ráda 
bych Vám poděkovala za Váš 
přístup k  dětem v  hodinách 
matematiky. Z  tohoto před-
mětu neměla sice Zuzka špat-
né známky, ale co měla, by-
ly časté stresy a strachy z ne-
úspěchu… Nevím, jak jste to 
dokázal, ale matematika je 
nyní Zuzčin nejoblíbenější 
předmět. Přijde mi naprosto 
úžasné, že je možné v nácti-
letých dětech vytvořit tak vře-
lý vztah k  tomuto náročné-
mu předmětu. Děkuji za Va-
ši práci…“

A protože v  jednoduchos-
ti je síla, na závěr jsme si ne-
chali odpověď Miluše Kirch-

schlägerové, ředitelky MŠ Ko-
menského, Vrchlabí: „Největ-
ší radost mám určitě ze zdra-
ví a  dobrého kolektivu ko-
lem sebe, kterému patří velké 
poděkování.“

Romana SLANINOVÁ
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Maturující žáci, jejich ubytování a stravování
Jak má škola postupovat, pokud jde o  docházku 
žáků v době, kdy konají maturitní zkoušku nebo se 
připravují na její konání?

Ve výkladu MŠMT se uvádí:
„V  době po uzavření 

klasifikace v posledním ročníku 
středního vzdělávání se žáci již 
zpravidla nezúčastňují výuky, 
ale účastní se pouze maturit-
ních zkoušek.

Docházka do školy
a odpovědnost školy 

vůči žákovi
Škola není povinna požado-

vat po žácích, aby v tomto ob-
dobí do školy docházeli, ne-
mají-li právě naplánován ter-
mín zkoušky. Může však žá-
kům nabídnout například se-
mináře, konzultace nebo mož-
nost připravovat se k maturit-
ní zkoušce v  prostorách ško-
ly. Stanovení rozsahu, povahy 

a způsobu plnění školních po-
vinností žáků a nabídky nepo-
vinných aktivit v tomto období 
záleží zásadně na řediteli školy.

Pokud škola tuto nabíd-
ku pro žáky vytvoří, má 
po dobu přítomnos-
ti žáků ve škole 
vůči nim stejný 
vztah jako v do-
bě vyučování.

Pokud žáci 
nemusejí být ve 
škole a ani nevy-
užijí možnosti do 
školy docházet, pohlí-
ží se na vztah školy k  žákům 
obdobně jako třeba v  době 
prázdnin. Nelze tedy ani mlu-
vit o  absenci žáka. Případná 

nepřítomnost při zkouškách 
je právními předpisy upravena 
samostatně (např. § 81 odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb.).

Z hlediska své odpovědnos-
ti tedy škola postupuje v sou-
ladu s  ustanovením §  391 
odst.  3 zákona č.  262/2006 
Sb., zákoník práce, ve zně-

ní pozdějších předpisů, 
podle kterého od-

povídá žákům za 
škodu, která jim 
vznikla poruše-
ním právních 
povinností ne-
bo úrazem při 

teoretickém ne-
bo praktickém vy-

učování nebo v přímé 
souvislosti s ním, tedy vždy při 
činnosti organizované ško-
lou pro žáky. Odpovědnost za 
bezpečnost a ochranu zdraví 
žáka má škola také v případě, 
že žák školu navštíví například 
kvůli vyřízení administrativních 
záležitostí.

Z důvodu právní jistoty žáků 
se doporučuje ve školním řá-
du uvést, že v období školní-
ho vyučování, kdy je ukonče-
na výuka v posledním ročníku 
vzdělávání, již žák školu nena-
vštěvuje (pokud nekoná ško-
lou stanovené aktivity). Ředi-
tel školy tak školním řádem 
podle § 30 odst. 1 a 2, případ-
ně § 164 odst. 1 písm. a) zá-
kona č. 561/2004 Sb. upravuje 
harmonogram období vzdělá-
vání školního roku, jehož sou-
částí je vedle rozvrhu vyučo-
vacích hodin i  harmonogram 
zkoušek maturitní zkoušky.“

Vít BERKA

Výpověď kontra rozvázání pracovního poměru dohodou
Obdržel jsem jako zaměstnavatel od zaměstnance sdě-
lení, že rozvazuje pracovní poměr tak, že dává výpověď 
dohodou. Jak tomu mám rozumět?

V  praxi se poměrně často 
vyskytují problémy s  for-

mulací projevu vůle zaměst-
nance ukončit pracovní po-
měr. Z nejasné formulace, tak 
jak je uvedena v  dotaze, ne-
může zaměstnavatel zjistit, ja-

ký způsob ukončení pracovní-
ho poměru zaměstnanec za-
mýšlí. Přitom uváděné způso-
by (výpověď, dohoda) se zá-
sadně odlišují. Výpověď je jed-
nostranný právní úkon, doho-
da je právní úkon dvoustranný 

a bez shodné vůle smluvních 
stran k dohodě nedojde. Pro-
to je vhodné, aby zaměstna-
vatel kontaktoval zaměstnan-
ce a v osobním jednání si vy-
světlili, zda se jedná o žádost 
ke sjednání dohody o skončení 
pracovního poměru (§ 49 zá-
koníku práce), nebo podání vý-
povědi (§ 50 odst. 3 zákoníku 
práce). Vít BERKA
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Velký pátek 
a práce přesčas
Provozní zaměstna-
nec školy má pra-
covní dobu rozvrže-
nou rovnoměrně na 
pondělí až pátek. 
Zaměstnavatel mu 
nařídil na Velký pá-
tek (což je den svát-
ku) výkon práce. 
Jde v tomto případě 
o práci přesčas?

Zaměstnavatel může 
zaměstnanci nařídit vý-
kon práce ve svátek za 
podmínek stanovených 
v  §  91 zákoníku práce. 
Poskytování platu nebo 
náhradního volna za prá-
ci ve svátek pak upravu-
je § 135 zákoníku práce. 
V  daném případě je za-
městnanec povolán do 
práce ve svátek, který při-
padne na běžný pracovní 
den dle rozvrhu jeho pra-
covní doby. Proto mu bu-
de tato práce kompen-
zována podle ustanove-
ní výše uvedeného § 135 
zákoníku práce náhrad-
ním volnem (za jehož čer-
pání se plat nekrátí) ne-
bo po dohodě se zaměst-
navatelem příplatkem ve 
výši průměrného hodi-
nového výdělku za hodi-
nu práce ve svátek místo 
náhradního volna. Pokud 
jde o posouzení, zda jde, 
či nejde o práci přesčas, 
je nutné zohlednit, že za-
městnanec by tento den 
normálně pracoval, i kdy-
by svátek nebyl. Jestli-
že zaměstnanec v  tento 
den svátku má pracovat, 
jde o výkon práce v rám-
ci stanovené pracovní do-
by. Prací přesčas by byla 
proto až práce nad stano-
venou délku pracovní do-
by danou příslušným roz-
vrhem, kdyby tento den 
nebyl svátek.

Vít BERKA

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Rodiče zkoušejí Hejného matematiku na vlastní kůži
S  nadsázkou můžeme říct, že v  letošním školním 
roce ovládl české školy nový fenomén. Večer po pra-
covní době do stejných školních lavic jako jejich děti 
usedají rodiče, kteří se nad šálkem kávy chtějí do-
zvědět více o Hejného metodě výuky matematiky.

Zavádění metody, podle níž 
se vyučují žáci v  přibliž-

ně třetině škol v České repub-
lice, vyvolává u  rodičů otáz-
ky a u řady z nich také nedů-
věru. Důvodem je nejen hra-
vé vyučování, ale i zcela odliš-
né učebnice či typy úloh, než 
si generace třicátníků a čtyři-
cátníků sama pamatuje ze své 
školní docházky.

Nedůvěra rodičů mizí
„Učitelé vyučující podle Hej-

ného metody registrují vel-
ký zájem rodičů o bližší infor-
mace. Řešíme ho formou ote-
vřených hodin, které postup-
ně přerostly v to, čemu říkáme 
kavárny. Zatímco v  loňském 
školním roce se jednalo řádo-
vě o desítky případů škol, ny-
ní lze mluvit o stovkách setkání 
pořádaných nejenom jednorá-
zově, ale často jako celé cyk-
ly,“ vysvětluje Petra Prokopová 
Machalová, jež má ve společ-
nosti H-Mat jako lektorka na 
starost kontakt s rodiči a sama 
vyučuje matematiku v  ZŠ Tá-
borská v Praze. Kavárny často 
vznikají spontánně z  iniciativy 

pedagogů, kteří jejich přípravě 
věnují svůj volný čas.

Na počátku těchto setkání je 
zpravidla nedůvěřivý rodič. Ty-
pické jsou dotazy a připomín-
ky typu: „Bojím se, že Hejné-
ho matematika nepřipraví mé-
ho syna na přijímačky, protože 
si v hodinách jen hraje a neu-
čí se. Je tato metoda vhodná 
pro moji dceru, která postrá-
dá logické myšlení? Co do-
ma dělat s dítětem, které ne-
má chuť hledat řešení?“ „Od-
povědi na takové otázky ne-
spočívají jen v teoretickém vy-
světlování, snažíme se s lekto-
ry těchto setkání nechat rodiče 
prožít hravou matematiku na 
vlastní kůži, aby si sami pro-
šli dobrodružstvím jejího obje-
vování,“ říká Petra Prokopová 
Machalová.

Hejného metoda
Rodiče obvykle sedí po 

čtyřech u dvou sražených la-
vic, v  takzvaném hnízdě, po-
píjejí kávu a  čaj a  řeší tytéž 
úlohy jako jejich děti. „Hra 
je promění, po dvou hodi-
nách v zápalu řešení úloh vy-

plaví endorfiny a zpravidla se 
z  nich stanou příznivci Hej-
ného metody, kteří se chtějí 
vracet,“ shrnuje typický pro-
ces proměny rodičů lektorka. 
Není výjimkou, pokud do „ka-
várny“ dorazí více než třicet 
či čtyřicet rodičů, ale proběh-
la i setkání, na která jich při-
šlo šedesát.

Ale i ve školách, kde mate-
matické kavárny nejsou, by 
měli mít rodiče možnost si ově-
řit, zda je jejich dítě vyučová-
no správně. Z tohoto důvodu 
existuje na webových strán-
kách pro rodiče okénko, kde 
mohou umístit dotaz (http//
www.h-mat.cz/pro rodice).

Vyskytují se případy, kdy 
se někteří učitelé nedokážou 
oprostit od určitého drilu. Ob-
dobně se proti duchu Hejné-
ho metody chová učitel, kte-
rý je netrpělivý a  nedává žá-
kům prostor, aby zákonitos-
ti matematiky objevovali svým 
vlastním tempem. Indikátorem 
správného přístupu učitele mi-
mo jiné může také být, jak se 
staví k chybám. „Dělání chyb 
nevyhnutelně k Hejného me-
todě patří, jejich prostřednic-
tvím se děti posouvají dále. 
Učitel by měl vhodně zvolený-
mi otázkami usměrnit tok žá-
kových myšlenek, čímž nená-
padně dovede dítě k poznání. 
Každopádně za chyby dítě ne-
trestá, ale spíše ho povzbuzu-
je,“ uzavírá Petra Prokopová 
Machalová.

Cílem supervize na školách, 

kterou poskytují lektorky, je mi-
nimalizovat nedostatky ve výuce 
a zvyšovat podíl učitelů, kteří si 
Hejného metodu skutečně vza-
li za svou.

Několik příkladů
Na večerní hodiny matema-

tiky zve rodiče svých žáků ta-
ké Táňa Mutinová. „Odcháze-
jí většinou s úsměvem a říkají, 
že to bylo dobré,“ říká učitel-
ka ZŠ Vladislava Vančury Pra-
ha-Zbraslav. „Úkolem učite-
le je najít a nastavit správnou 
úroveň obtížnosti matemati-
ky pro každého žáka tak, aby 
každé dítě zažilo úspěch. Mu-
síme to opakovaně vysvětlovat 
rodičům, kteří zažili klasickou 
matematiku a rádi by, aby je-
jich děti uměly všechno pokud 
možno co nejrychleji. Já jim ro-
zumím, chtějí pomáhat. Když 
nevědí jak, mohou se začít no-
vým věcem i bránit,“ shrnuje 
Táňa Mutinová své důvody.

Někde se dokonce do „kur-
zu matematiky pro rodiče“ 
dobrovolně zapojují i  děti. 
„Čas od času  se u  nás rodi-
če sejdou a vyzkouší si někte-
rá prostředí. Při minulém set-
kání dokonce děti pro rodi-
če přichystaly úlohy, které pak 
dospělí řešili. Rodiče to moc 
baví a  proti této matemati-
ce už neřeknou ani slovo,“ ří-
ká učitelka Magdalena Málko-
vá ze Základní školy Prosperity 
v Nové Vsi u Kolína.

Romana SLANINOVÁ

(S využitím článku J. Šedy)

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady
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Mohou být dva příplatky za třídnictví?
Může učitel, který má dvě třídnictví, mít i  dva 
příplatky za třídnictví?

Poskytování zvláštních 
příplatků, upravuje v ná-

vaznosti na §  129 zákoní-
ku práce ustanovení § 8 na-
řízení vlády č. 564/2006 Sb., 
o  platových poměrech za-
městnanců ve veřejných služ-
bách a správě, a dále příloha 
č. 10 k tomuto vládnímu na-
řízení. V § 8 odst. 3 naříze-
ní vlády č. 564/2006 Sb. se 
stanoví:

„Zaměstnanci přísluší pou-

ze jeden zvláštní příplatek 
ve skupinách I  až V, s  vý-
jimkou zvláštního příplat-
ku za práce vykonáva-
né střídavě ve dvou-
s m ě n n é m , 

třísměnném ne-
bo nepřetrži-
tém provozním 

režimu. Výši 
z v l á š t -

ního 

příplatku určí zaměstnanci 
zaměstnavatel v rámci rozpě-
tí, které je při splnění stano-
vených podmínek pro za-
městnance nejvýhodnější.“ 
Pokud vykonává zaměstna-
nec současně činnost tříd-
ního učitele ve více třídách, 
náleží mu tedy pouze jeden 
příplatek.

Pevné termíny pro výplatu nemocenských dávek?
U výplat důchodů jsou stanoveny pevné termíny je-
jich vyplácení. Existují obdobně pevné termíny i pro 
výplatu nemocenských dávek?

Zákon č.  187/2006 Sb., 
o nemocenském pojiště-

ní, v § 110 stanoví pro vyříze-
ní dávky nemocenského po-

jištění lhůtu třiceti dnů, ale 
ve většině případů je dávka 
zpracována a vyplacena pod-
statně dříve.

Žádné pevné termí-
ny ovšem neexistují, jed-
notlivé žádosti se vyřizu-
jí v  pořadí, v  jakém dora-
zí na úřad, a rychlost jejich 
zpracování je ovlivněna 
řadou faktorů, například 
množstvím žádostí došlých 

současně s  tou konkrétní, 
komplikovaností případu, 
zda zaměstnavatel správ-
ně vyplnil údaje v  „přílo-
ze k žádosti o dávku“, kde 
jsou uvedeny příjmy, ze 
kterých se dávka vypočítá-
vá, apod.

Namístě je spíš trochu nepohodlí než luxusu
Sotva ve středních školách 

skončilo nekonečné mar-
tyrium s maturitami a přijí-
macími zkouškami, nastal 
čas výletů. Tak jak školy, dle 
zadání, jsou stále méně mís-
tem vzdělávání a roste jejich 
socializační role, roste i roz-
sah a cena projektů, výletů 
a dalších aktivit.

Skutečně, vezměte si libo-
volný informační či reklamní 
leták školy a skoro na žád-
ném se nebudou chlubit 
vzdělávacími výsledky, za-
to že byla děcka začátkem 
června v Bandžustánu a že 
mají rozsáhlý turistický pro-
gram, to tam bude určitě.

Z  hlediska výletů může-
me sledovat dva základní je-
vy. Zaprvé jsou víc aseptické. 
Logicky. Pokyny a legislativa 
rostou ve všech oborech lid-
ské činnosti – tábory, školy 
v přírodě a školní výlety ne-
jsou pozadu. Někde ve vy-
spělém světě jsou legislati-
va a pojistky již tak rozsáhlé, 

že žádné outdoorové akce 
nedělají. České školy rizika 
a organizační pakárnu čas-
to řeší tím, že nakoupí ce-
lou akci od cestovní kance-
láře. Tím klesá ale i role uči-
tele, na místě jsou animáto-
ři a pasivní či prefabrikované 
skupinové zážitky.

Odbočím, ale na nové le-
gislativě mě vždy za-
ráželo, jak je-
den učitel ne-
smí spát v no-
ci a drží noč-
ní dozor. Pak 
je ráno logic-
ky polomrtvý 
a  i  z  bezpeč-
nostních hle-
disek nepoužitel-
ný. Chápu, že má něk-
do noční službu – musí půl 
hodiny po večerce zahnat 
sedmáky od holek. U  star-
ších o  dvě hodiny později 
projít objekt a případně za-
sáhnout, aby bylo jasné, že 
dnes žádná „párty“ nebude. 

Ale ve čtyři ráno? Já mám 
svoje vlastní děti radši než 
studenty a  bojím se o  ně. 
Ale že bych kvůli tomu v no-
ci nespal, seděl na chodbě 
u ložnice a chodil je kontro-
lovat? Není to overkill?

Zadruhé u  školních akcí 
roste cena. Jede se do Do-
lomit či bůhví kam. Zájezdy 

jsou drahé, polovina 
třídy nejede. Navíc 

snaha „neoši-
dit“ dítě je čím 
dál tím silněj-
ší a  řada ro-
din se nesmy-
slně omezuje 

jen proto, aby 
Janička mohla 

do Florencie taky 
jet, stejně jako Pavlínka 

od vedle. Přitom školní akce 
by měly být co možná nej-
levnější, aby byly pro všech-
ny. Česká republika je krás-
ná, rozmanitá a  na spous-
tu míst se v životě nepodí-
váte, když tam nepojedete 

se školou. Třeba Rychlebské 
hory – za dva dny po hře-
benu z Bílé Vody až ke Krá-
lickému Sněžníku nepotkáte 
živého člověka, jen pár dře-
vorubců. Nádherné hory, ni-
kde žádný ekolog, obrovské 
borůvky. Opravdu musíte na 
trek do Severní Itálie a kodr-
cat se šestnáct hodin tam 
a zpět busem?

Jenže poznávací a  leh-
ce vlastenecký význam čer-
vnových výletů klesá. Přitom 
o to by mělo jít.

Vidět něco zajímavého 
a přece jen skrytě vzděláva-
jícího, užít si třídní kolektiv 
i s učitelem v trochu jiné ro-
li než „před tabulí“. Namístě 
je spíš trochu nepohodlí než 
luxusu – spát ve stanu nebo 
v noclehárně, nést si báglík. 
A pan učitel to celé krásně 
naplánoval, budeme na to 
vzpomínat ještě na srazu po 
čtyřiceti letech.

No jo, no.
Václav KLAUS ml.
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ím

dvě třídnictví, mít i  dva

ze jeden zvláštní příplatek
ve skupinách I  až V, s  vý-
jimkou zvláštního příplat-
ku za práce vykonáva-
né střídavě ve dvou-
s m ě n n é m , 

třísměnném ne-
bo nepřetrži-
tém provozním

režimu. Výši 
z v l á š t -

ního 

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka
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Čínské zastavení ve škole na Valašsku
Základní školu Křižná ve Va-

lašském Meziříčí navštívila 
milá návštěva z Číny, kterou by-
la Xiao jun Wang, doktorandka 

z Pedagogické fakulty Univerzi-
ty Palackého v Olomouci. Set-
kala se s žáky osmých a devá-
tých tříd a představila jim svou 

rodnou zemi, o které jim pro-
mítla i krátký film, a odpověděla 
na řadu jejich dotazů. Na oplát-
ku pro ni žáci připravili prezen-
taci o Valašsku a zdejších lido-
vých zvycích, včetně ukázky li-
dové písně. Procvičili se zároveň 
i v angličtině, protože povídání 
probíhalo právě v tomto jazyce.

Velkou radost máme všichni 
z  toho, že si žáci mohli opět 
vyzkoušet své jazykové znalosti 
v rozhovoru s cizincem, mimo 
jiné proto, že je tento úspěch 
motivuje k dalšímu učení.

Romana VALLOVÁ

Žáci se aktivně brání proti nebezpečí
V Základní škole Šrámkova 

v Opavě probíhal užitečný 
projekt s názvem Preventivně 
navzájem. Aktivity projektu by-
ly zaměřeny na vytváření kva-
litních vztahů mezi pedagogy 
a žáky a zvyšování znalostí dě-
tí. Cílem bylo předejít problé-
mům a  následkům spojeným 
s  rizikovými projevy chování. 
Tyto cíle byly naplňovány pro-
střednictvím zařazování tříd-
nických hodin s cíleným obsa-
hem a realizací peer programů.

Žáci žákovského parlamen-
tu se zúčastnili dvoudenního 
výjezdního semináře, kde by-
li proškoleni v oblasti preven-
ce rizikových jevů chování spo-
jených s  online komunikace-
mi. Učili se vystupovat na ve-
řejnosti, formulovat své myš-
lenky, seznámili se s riziky ky-
berprostoru a naučili se spolu-
pracovat při řešení společných 

úkolů. Během školního roku si 
připravili peer program, který 
byl obsahově zaměřen na ko-
munikaci, vzájemnou pomoc 
a respekt k odlišnostem, agresi 
a násilí, netolismus a jiné stin-
né stránky internetu.

Výstupem projektu je ná-
stěnný preventivní kalendář 

pro žáky a zákonné zástupce, 
který zachycuje jednotlivá rizi-
ka a přikládá odkazy, kde mo-
hou zájemci získat o  proble-
matice bližší informace. Kalen-
dář bude na vyžádání rozesí-
lán zájemcům ze škol Morav-
skoslezského kraje.

Eva HALFAROVÁ

Setkání dvou rozdílných světů proběhlo s úsměvem
Oblastní charita Znojmo ve 

spolupráci s Denním sta-
cio nářem sv. Damiána uspo-
řádala již 4. ročník setkání lidí 
s postižením i bez něj nesou-
cí název Úsměvy. Na program 
s  tematikou olympijských her 
se přišli nejenom podívat, ale 
především zasoutěžit si klienti 
z  různých speciálních zaříze-
ní okresu Znojmo, ale také ze 
sousedního Rakouska.

Pro návštěvníky bylo připra-
veno 25 stanovišť s  různými 

soutěžemi a úkoly, jejichž or-
ganizaci a zajištění měli na sta-
rosti studenti prvního a třetího 
ročníku oboru sociální činnost 
ze střední školy na Přímětické 
ulici ve Znojmě. Dívky z téhož 
oboru se postaraly o hudební 
produkci nebo se zapojily do 
vítání všech účastníků.

Celá akce byla příjemným 
zpestřením výuky. Studenti si 
zde mohli vyzkoušet a v praxi 
ověřit komunikaci i  spoluprá-
ci s hendikepovanými klienty. 

Museli také pro-
kázat určitou mí-
ru organizačních 
schopností a  im-
provizace. „Všich-
ni jsme se shodli 
na tom, že se té-
to akce rádi příš-
tí rok opět zúčast-
níme,“ vyjádřili se 
zástupci jednotli-
vých tříd.

Petra MORAVCOVÁ, 
Marcela SABOVÁ

Jákobovy 
barvy
LINDSAY HAWDON

Jákob, osmiletý cikánský 
chlapec, ze čtvrtiny Rom 
a ze čtvrtiny Jeniš, zůstal 
úplně sám v nacisty oku-
povaném Rakousku. Pr-
chá lesem, na nohách 
boty z  pytloviny potřís-
něné cizí krví, v jedné ruce 
kámen a  v  druhé dřevě-
nou truhličku jako jedi-
nou upomínku na dřívější 
život. Prchá zběsile a zou-
fale, plný strachu a  zba-
ven všech nadějí. Na po-
zadí tragického příběhu 
malého Jákoba sledujeme 
osudy tří generací z  na-
prosto rozdílných vrstev 
a  prostředí, abychom se 
společně s naším hrdinou 
pokusili nalézt naději tam, 
kde už žádná nezbyla. 
Knihu vydalo nakladatel-
ství DOMINO.

Znáte je?
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Mapy bez hranice Krymu
Ruský soud vyměřil pokutu 

moskevskému naklada-
telství AST za to, že na ma-
pách ve školním atlasu neo-
značilo Krymský poloostrov 
jako součást Ruské federa-
ce. Nakladatelství má zapla-
tit 100 tisíc rublů (asi 40 tisíc 
korun) za „nesprávné vyob-
razení geografických objektů 
a narušení technických pravi-
del a norem“. Proti rozsudku 
se ohradilo a hodlá se odvo-

lat. Nakladatelství tvrdí, že je-
ho údajné pochybení nebylo 
záměrné, šlo prý o  technic-
kou chybu. Rusko ukrajinský 
Krym vojensky obsadilo před 
třemi lety a  po spěšně zor-
ganizovaném referendu úze-
mí anektovalo. Drtivá větši-
na států světa zábor neuzná-
vá, Ukrajina stále Krym pova-
žuje za součást svého území 
a nevzdává se plánů na jeho 
návrat.

Plán na státní učebnice 
dějepisu zrušen
Nový jihokorejský prezi-

dent Mun Če-in zrušil 
kontroverzní plán své před-
chůdkyně, aby se dějepis vy-
učoval pouze podle učebnic 
vydaných státem. Proti tomu-
to záměru exprezidentky Pak 
Kun-hje v  minulosti protes-
tovala řada historiků i učite-
lů. Mun prohlásil, že jeho roz-
hodnutí vychází z přesvědče-
ní, že výuka dějepisu by ne-
měla být politizována.

Kritici plán nedávno sesa-
zené prezidentky Pak Kun-
-hje zavést jednotné, stá-
tem schválené učebnice 
pro výuku dějepisu vníma-
li jako pokus zmírnit po-
pis krutých diktátorských 
režimů z  dávné minulos-
ti. Bývalá prezidentka Pak 
Kun-hje svůj plán hájila 
s  tím, že při výuce dějepi-
su je důležité podporovat 
patriotismus.

Zajímavosti ze zahraničního tisku

čtk

Hymna na promoci nezazněla
Hebrejská univerzita v Je-

ruzalémě se dočka-
la kritiky ze strany vysokých 
představitelů izraelské vlá-
dy, když odmítla na pro-
moci studentů fakulty hu-
manitních věd nechat za-
hrát izrael skou státní hym-
nu. Univerzita uvedla, že to-
to rozhodnutí přijala s ohle-
dem na arabské účastníky 
slavnostní akce.

V izraelské hymně zva-
né Hatikva se zpívá o židov-
ském národu toužícím po 
vlastní zemi a  zhruba mi-
lion izraelských Arabů, kte-
ří tvoří přibližně šestinu izra-

elských obyvatel, se s ní ne-
může identifikovat.

Hebrejská univerzita v Je-
ruzalémě je instituce, kte-
rá dostává finance od vlá-
dy. Podobně se zachova-
la již loni, což se nelíbi-
lo řadě zaměstnanců i  stu-
dentů. Úřad ministra škol-
ství Naftaliho Bennetta sdě-
lil vedení univerzity, že jako 
veřejná instituce by univer-
zita měla respektovat stát, 
který ji podporuje. Univer-
zita kritiku odmítla s tím, že 
není právně zavázána hrát 
hymnu na akademických 
slavnostech.

Škrty a okupování kanceláře
Skupina univerzitních stu-

dentů se v Sydney poku-
sila okupovat volební kan-
celář australského premiéra 
Malcolma Turnbulla. Chtěla 
tak protestovat proti chysta-
ným škrtům v rozpočtu pro 
vysoké školy. Policie mladé 
lidi zastavila. Po neúspěš-
ném pokusu kancelář ob-
sadit zablokovali mladí lidé 
za zpěvu dopravu v  okolí. 
Strážníci následně studenty 
vytlačili na pěšinu. Studen-
ti protestovali i před volební 

kanceláří ministra školství Si-
mona Birminghama v Ade-
laide. Ministr byl v  té době 
v Canbeře. Jeden z nespo-
kojenců vyjádřil obavu, že 
vláda nemá zájem otevřeně 
se studenty o změnách dis-
kutovat. Plánovaný rozpo-
čet předpokládá snížení pro-
středků pro univerzity o 2,8 
miliardy australských dolarů 
(přes 50,6 miliardy korun). 
Zároveň se počítá s postup-
ným zvyšováním poplatků za 
studium.

 Sociální reforma pro všechny
Britská vládní Konzer-

vativní strana zveřejni-
la svůj program pro před-
časné červnové volby. Sli-
buje v  něm mimo jiné re-
formu rostoucích výda-
jů na sociální péči, více pe-
něz do zdravotnictví a škol-
ství, výstavbu nových domů 
a zbrzdění imigrace do ze-
mě. Konzervativci, kteří se 
zavázali, že budou vládou 
pro všechny, zatím v  prů-
zkumech veřejného míně-
ní jasně vedou. Konzerva-
tivci chtějí také pokračovat 
v  omezování imigrace ze 

zemí mimo Evropskou unii 
a  kontrolovat a  brzdit mi-
graci z  unijních států. Čis-
tá migrace, rozdíl mezi po-
čtem přistěhovalých a vystě-
hovalých, činila mezi zářím 
2015 a 2016 asi 273 000 li-
dí. Strana by v případě vítěz-
ství omezila čistou migra-
ci na desítky tisíc lidí ročně. 
Žádný termín ale neuvedla.

Předčasné volby plánova-
né na 8. června T. Mayová 
prosadila právě s argumen-
tem, že vláda potřebuje mít 
co nejsilnější pozici v jedná-
ních o brexitu.

Pod tlakem školného a hypoték
Únava z nedostatku spán-

ku, úzkost, strach kvů-
li hypotékám a  školnému. 
Zdá se, že nová čínská střed-
ní třída už sdílí spoustu pro-
blémů, jimiž trpí podstatně 
déle zavedené střední vrstvy 
v  Británii a  dalších zemích, 
a to včetně sílící nespokoje-
nosti špatně placených slu-
žek a  dalších zaměstnanců 
v domácnosti.

Průzkum mezi 50 tisíci lid-
mi definovanými jako střed-
ní třída díky ročním ziskům 
v rozmezí od sto tisíc do pě-
ti set tisíc jüanů (asi 356 ti-
síc až 1,78 milionu korun) 

zjistil, že 72 procent z nich 
má problémy se spánkem 
a  31 procent má pohlavní 
styk jednou měsíčně anebo 
vůbec. Průzkum také zjis-
til, že 95 procent respon-
dentů pravidelně cítí úz-
kost. Jako nejvyšší výdajo-
vé položky v rodinném roz-
počtu pak uváděli hypoté-
ky a půjčky na vůz, nákupy 
a  školné pro děti. Plat niž-
ší, než jaké je jejich očeká-
vání, je značným zdrojem 
stresu pro 42 procent dotá-
zaných, zatímco 46 procent 
si stěžuje, že jsou na praco-
višti nedocenění.



inzerce  inzerce  inzerce  inzerce  inzerce  inzerce  inzerce  inzerce

�������	
�������
�	��������	��

����	�����	�������

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

�����	�
������� �����	�
������� 

�!"#$�$	%�$#&$�!"#$�$	%�$#&$

"!'()*+,-&-	./0#$�.1	"2.3.1"!'()*+,-&-	./0#$�.1	"2.3.1

www.krovina.cz
www.krovina.com
tel.: 382 274 312
e-mail: krovina@krovina.cz

Konstrukce RAL 3002

pvp_inzerce_skolstvi_185x125mm.indd   1 18.05.2017   13:05:29



12 číslo 22
TÝ

D
EN

ÍK

www.tydenik-skolstvi.cz

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

Závazná objednávka

Objednáváme … ks „Účetnictví školské příspěvkové organizace “

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

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

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

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

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

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

nabízí 
školským příspěvkovým organizacím 

a jejich zřizovatelům publikaci

Účetnictví školské 
příspěvkové 

organizace – 2. aktualizované vydání
autor Ing. Zdeněk NEJEZCHLEB

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

Závazná objednávka

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

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

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

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

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

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

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

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

a orgánům státní správy ve školství odbornou publikaci

Právní rámec řízení škol 
a školských zařízení

PEDAGOG MEZI PARAGRAFY
3. vydání – Autor Jiří Valenta

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


