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Kdo chce vrcholy bez námahy, zahyne a nedosáhne ničeho.   Safij ad-Dín al-Hillí

Nereálné požadavky senátorů vracejí kariérní řád poslancům
Minulý týden Senát Parlamentu České republiky 
vrátil kariérní řád zpět Poslanecké sněmovně s ně-
kolika pozměňovacími návrhy. Horní komora chce 
zvýšit příplatky třídním učitelům.

Zatímco sněmovní verze 
novely počítala s  navýše-

ním příplatků pro třídní uči-
tele ve výši 1  000 až 1  500 
korun měsíčně, senátor Vác-
lav Homolka (KSČM) prosadil 
zvýšení na 3 000 korun měsíč-
ně. Předseda senátního škol-
ského výboru Zdeněk Papou-
šek (KDU-ČSL) pak prosadil ti-
sícikorunové zvýšení příplatku 
pro pedagogy, kteří plní ro-
li výchovného poradce nebo 
se věnují počítačové či ekolo-
gické výchově nebo preven-
ci sociálně patologických je-
vů. Podle sněmovní verze měl 
tento příplatek činit 1 000 až 

2 000 korun. Z. Papoušek zá-
roveň uspěl s  požadavkem 
zrušit ve školách pozici 
logopeda, mentora 
profesního rozvo-
je a kariérového 
poradce.

Ministryně 
školství Kate-
řina Valacho-
vá navrhované 
změny odmítla 
vzhledem k  tomu, 
že navýšení příplatků 
není finančně zajištěno.

„Návrhy by nebyly dosta-
tečně rozpočtově kryty a způ-
sobovaly by rozbroje v peda-

gogických sborech. Zvýšení 
třídnických příplatků a  spe-
cializačních příplatků, tak to 
je samozřejmě takový hez-
ký, možná už předvolební 
balíček. Problém je, že to-
to navýšení znamená 3,5 mi-

liardy korun,“ komento-
vala návrhy K. Vala-

chová a zdůrazni-
la, že pro ni je 
důležitější na-
výšení učitel-
ských tarifů 
o  15  procent, 

na což potře-
buje 12,1  mi-

liardy korun.
„To je pro mě abso-

lutní priorita,“ řekla K.  Va-
lachová po jednání Sená-
tu. Uvedla, že by chtěla ka-
riérní řád ve Sněmovně pro-

sadit. Dolní komora se však 
nejdřív k jeho projednání do-
stane na schůzi, která začne 
27. června, proto chce minist-
ryně do svého odchodu ješ-
tě jednat s ministrem financí 
Ivanem Pilným (ANO). Po jed-
nání vlády si postěžovala, že 
za její nepřítomnosti kabinet 
na svém středečním zasedání 
debatoval o rozdělení peněz 
z  rezerv všeobecné pokladní 
správy.

„Školství nedostane ani ko-
runu. V několika dnech, kte-
ré mě s  ohledem na nepří-
tomnost prezidenta v repub-
lice zřejmě čekají, chci minis-
trovi I. Pilnému zrekapitulo-
vat všechny argumenty, které 
máme v ruce a které jsou zá-
vazné,“ řekla k financím pro 
školství ministryně. red
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Slovenští žáci
Slovenští žáci výrazně 
zaostali v mezinárodním 
srovnání hodnocení znalostí 
v oblasti financí. Finanční 
gramotnost 15letých žáků 
na Slovensku se oproti 
minulosti navíc zhoršila. 
Z testovaných členských 
zemí OECD horší než 
Slovensko skončilo pouze 
Chile. čtk

Nedostatek specialistů
Zařízení péče o děti 
nemají dostatečný počet 
specialistů pro práci 
s dětmi. Chybí jim speciální 
pedagogové (tzv. etopedi), 
psychologové i pedagogové 
s psychoterapeutickým 
výcvikem. Relativně 
vysoký počet jich je pouze 
v diagnostických ústavech. 
Ve své zprávě ke kvalitě 
výchovně-vzdělávací 
činnosti v domovech ústavní 
a ochranné výchovy to 
uvádí Česká školní inspekce.

čtk

Práce za úplatu
Vysoké školy řeší čím 
dál tím více problém 
seminárních a diplomových 
prací psaných na zakázku. 

Studenti si práci nechají 
napsat za úplatu obvykle 
z nedostatku času či kvůli 
tomu, že zadanému tématu 
nerozumí. Odhaduje se, že 
se na českém trhu ročně 
protočí 200 milionů korun, 
které inkasují zpracovatelé 
prací. čtk

Rozdělování peněz
Ministerstvo školství 
rozdělovalo v letech 
2013 až 2015 investice 
do zlepšení sportovišť 
netransparentně. Rozdělené 
dotace navíc rezort málo 
kontroloval. Uvedl to 
Nejvyšší kontrolní 
úřad.                    čtk

Zápisník

St d ti i á i h jí

„No to je síla, Vonásku! Nemohl by sis ty ponožky měnit aspoň tak často jako my ministry 
školství?“
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Přísnější postup proti odpůrcům očkování
Německá vláda chystá přís-

nější postup proti rodi-
čům, kteří odmítají nechat oč-
kovat své děti. Mateřské ško-
ly by musely zdravotním úřa-
dům hlásit rodiče, kteří ne-
předloží důkaz, že se s  léka-
řem o očkování svých dětí po-
radili. Pokud se rodič zdráhá, 
hrozí mu podle zákona poku-
ta až 2 500 eur (66 000 Kč). 

Dosud se ale mateřské školy 
mohly samy rozhodnout, zda 
odpůrce očkování nahlásí úřa-
dům, či nikoliv.

Stejnou povinnost očkovat 
školní děti do 16 let hned dva-
nácti vakcínami zavedla i Itálie. 
Děti, které nebudou od září oč-
kované, nebudou moci do ma-
teřských školek. Rodičům ne-
očkovaných dětí ve školním vě-

ku budou hrozit vysoké poku-
ty. Pro děti v Česku je nyní po-
vinné očkování hexavakcínou, 
která pokrývá záškrt, tetanus, 
černý kašel, dětskou obrnu, 
žloutenku typu B a onemocně-
ní vyvolaná bakterií Haemophi-
lus influenzae typu B. Další po-
vinná vakcína chrání před spal-
ničkami, zarděnkami a příušni-
cemi. čtk

Platy nepedagogů se od července zvýší
Pracovníci v  nepedagogic-

kých profesích ve školství 
či v kultuře si od července při-
lepší o 9,4 procenta. Výdělky 
v sociálních službách vzrostou 
o 23 procent.

Nařízení, které mění tarif-
ní tabulky, schválila vláda. Na 

twitteru to oznámil premiér 
Bohuslav Sobotka. Podle něj 
kabinet také rozhodl o  po-
skytnutí dotací 1,1 miliardy 
korun, kter é by kraje a posky-
tovatelé péče měli použít na 
růst platů a mezd. Doplnil, že 
pracovníci v regionálním škol-

ství dostanou podle dřívější 
dohody přidáno ze státního 
rozpočtu.

Ministr financí Ivan Pilný 
(ANO) po jednání vlády řekl, 
že státní kasa je prázdná, další 
požadavky už podle něj nelze 
na letošní rok přijmout. čtk

Skončili na dně, ale nevzdávají se
Společenské vykořenění 

pociťují nejen osoby ne-
mocné, tělesně postižené ne-
bo z  menšinových etnik. Své 
o tom vědí i ti, kteří žijí v rodi-
nách pohybujících se na spo-
lečenském dně. Někteří lidé se 
tam octli vlastní vinou, ale čas-
to se do takové situace dosta-
li vinou někoho druhého, nej-
častěji partnera nebo partner-
ky. Právě takovým osudům se 

věnuje osmidílný cyklus video-
dokumentů s  názvem Spad-
li jsme na dno, ale bojuje-
me, který nedávno představi-
ly Nadace Sirius a portál Šan-
ce Dětem.

Velmi lidské příběhy přibližu-
jí nejčastější problémy českých 
rodin pohybujících se na hra-
nici sociálního vyloučení. Z plá-
novaného cyklu zatím spatři-
ly světlo světa první dva doku-

menty, na dalších šest dojde 
v nejbližších měsících. První je 
o rodině, která se ocitla v azy-
lovém domě, druhý je příběh 
matky tří synů, která se musela 
sama vypořádat s tíživou finan-
ční situací. Dokumenty nalez-
nete na www.sancedetem.cz
a vzhledem k jejich srozumitel-
né formě je lze využít při hodi-
nách občanské nauky či spole-
čenských věd. ros
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Věřím, že nemáte 

pochybnosti o tom, 

že s fi nančním 

ohodnocením učitelů 

i nepedagogů jsem se 

snažila dělat všechno, 

co bylo v mých silách.

K. Valachová

Vážené učitelky, vážení učitelé, přátelé, oslovuji vás 
v  závěru svého působení jako ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy. Mám na srdci dvě věci.

První je poděkování. Odvádí-
te obrovskou a cennou prá-

ci, za kterou se vám obvykle 
nedostává vděku ani úcty, ja-
kých byste si zasluhovali. A ta-
ké se vám za ni nedostává od-
povídající finanční odměna.

Chci vám říci, že můj vděk 
i  uznání máte. S  řadou z  vás 
jsem se setkala osobně. Někdy 
jsme si rozuměli zcela, v něčem 
jsme zase neměli stejné názo-
ry. Ale věřím, že jste nepochy-
bovali, že máte můj respekt.

Věřím, že nemáte pochyb-
nosti ani o  tom, že s  finanč-
ním ohodnocením učitelů i ne-
pedagogů jsem se snažila dě-
lat všechno, co bylo v mých si-
lách. Má vize byla od počát-
ku jednoduchá i  složitá záro-
veň: potřebujeme silný rozpo-
čet, změny financování regio-
nálního školství a kariérní řád 
učitelů. Jednoduché je to po-
tud, že takové principy vyzná-
vá skoro každý stát. Složité je 
hledat kompromisy a  společ-
nou cestu. Na ministerstvu i ve 
své další případné politické ka-
riéře budu vždy myslet na to, 
že vaše práce je náročná a cen-
ná – a že si zaslouží odpovída-
jící ocenění nejen společenské, 
ale i  finanční. Návrh rozpočtu 
na příští rok, jak ho předložil 

předchozí ministr financí An-
drej Babiš, není ke školství do-
statečně vstřícný a  já osob-
ně s  ním rozhodně nemo-
hu souhlasit. Znamená zásad-
ní krok zpět od toho, co by-
lo hlavní ideou posledních let, 
totiž od postavení školství ja-
ko klíčové priority státu. Da-
la jsem to jednoznačně najevo 
a předpokládám, že vede-
ní rezortu školství na 
tento návrh nepři-
stoupí a  udělá 
vše pro to, aby 
byl odpovídají-
cím způsobem 
upraven.

Druhá věc, 
kterou chci zmí-
nit, je kariérní řád. 
Jsem pevně přesvědčena 
o tom, že novelizace školské-
ho zákona, která tento systém 
zavádí, je správná. Kariérní 
řád získal podporu v podsta-
tě všech relevantních organi-
zací v oblasti školství – mimo 
jiné Asociace ředitelů základ-
ních škol či Českomoravského 
odborového svazu pracovní-
ků školství. Tyto a další orga-
nizace v posledních dvou le-
tech velmi aktivně spolupra-
covaly při přípravě kariérního 
řádu. Neříkám, že jsme moh-

li splnit všechny požadavky, 
které se objevily, a neříkám, 
že všichni byli ve svých námě-
tech vyslyšeni. Výsledný text, 
který Senát Parlamentu Čes-
ké republiky vrátil Sněmovně, 
je ale chápán jako přijatelný 
a dobrý kompromis. Asi jste 
zaregistrovali, že především 
v posledních týdnech se ob-
jevilo volání po zamítnutí ka-
riérního řádu. Jedním z argu-
mentů odpůrců je, že byl ne-
dostatečně projednán s učite-

li, že s učiteli jednalo mi-
nisterstvo způsobem 

„o nás bez nás“. 
To musím jed-
noznačně od-
mítnout. Ka-
riérní řád byl 
p ro j e d n á v á n 

se všemi sta-
vovskými a  od-

bornými organiza-
cemi, které byly v době jeho 

vzniku relevantní. Proto mo-
hu vést diskuzi o tom, zda by 
například výše příplatku ne-
měla být místo 1 500 korun 
raději 3 000 korun (a pokud 
by se jednalo o odměny uči-
telům, tak bych samozřejmě 
byla vždy pro vyšší sumu), ale 
odmítám to, že jsme kariérní 
řád připravovali někomu „za 
zády“. Celé dva roky jsem by-
la s vámi ve školách, na veřej-
ných setkáních i na konferen-
cích a věřím, že jsem se shod-

la s řadou z vás, že jde o pro-
spěšnou věc.

Osobně doufám, že kariérní 
řád bude schválen a že ho pre-
zident republiky podepíše. Dě-
kuji vám, že jsme to společně 
zvládli. I když jistě mají někte-
ří z  vás pochybnosti, kariérní 
řád byl připraven s nejlepšími 
úmysly a já jsem přesvědčena, 
že v následujících letech proká-
že svůj význam a smysl.

Vážené učitelky, vážení uči-
telé, pedagogičtí i nepedago-
gičtí pracovníci českého škol-
ství, bylo mi skutečně velkou 
ctí s  vámi spolupracovat. Boj 
o rozpočet na příští rok pova-
žuji za extrémně důležitý. Ale 
politika někdy přináší chvíle, 
kdy je nutné převzít politickou 
odpovědnost i za události, kte-
ré člověk nezavinil, a dokonce 
ani nemohl ovlivnit. Neberte, 
prosím, můj odchod z funkce 
jako útěk od vás nebo vzdání 
se kroků ve vzdělávání, které 
jsme si slíbili. Učinila jsem vše 
pro to, aby jejich dokončení 
nestálo nic v cestě.

Přeji každému z  vás pev-
né zdraví, klidné zázemí rodi-
ny, pracovní úspěch a  radost 
ze společné práce ve školách. 
A především lásku, obdiv a re-
spekt dětí, které učíte vše, co je 
třeba, co je dobře znát, dobře 
dělat a dobře říci.

Vaše
Kateřina VALACHOVÁ
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Návrh rozpočtu pro školství na příští rok je krokem zpět
Otevřený dopis ministryně školství Kateřiny Valachové
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Kdy lze dát odborovému funkcionáři výpověď?
Je možné v kolektivní smlouvě vedle výčtu odboro-
vých funkcionářů, na které dopadá ochrana před 
rozvázáním pracovního poměru, také sjednat, že 
pokud odborová organizace neoznámí zaměstna-
vateli v dohodnuté lhůtě změnu tohoto výčtu, pla-
tí, že zaměstnanec, kterého se změna týká, není 
chráněným odborovým funkcionářem?

K uvedenému dotazu zauja-
la stanovisko Asociace pro 

rozvoj kolektivního vyjednává-
ní a pracovních vztahů. Ve sta-
novisku je uvedeno:

Takové ujednání se v kolek-
tivní smlouvě objevit může. 
Je v zájmu obou jejích smluv-

ních stran (jak odborové or-
ganizace, tak zaměstnavate-
le), aby bylo vždy jasno, na 
které odborové funkcionáře 
se vztahuje ochrana před 
skončením pracovního po-
měru ve smyslu ustanovení 
§ 61 odst. 2 zákoníku práce. 

Pokud v  době dání výpově-
di nebo okamžitého zrušení 
pracovního poměru nebude 
mít zaměstnavatel v důsled-
ku neoznámení změny vědo-
most o  tom, že jde o  chrá-
něného odborového funk-
cionáře, nebyla z jeho strany 
porušena povinnost vyžádat 
si k takovému právnímu jed-
nání předchozí souhlas od-
borové organizace a absen-
ce takového souhlasu nebu-
de mít vliv na platnost rozva-
zovacího právního jednání. 
Kdyby ovšem zaměstnavatel 

o  takové změně věděl, jen 
k  jejímu oznámení došlo ze 
strany odborové organizace 
později než ve lhůtě sjedna-
né v kolektivní smlouvě, mu-
sí zaměstnavatel o předcho-
zí souhlas odborovou organi-
zaci požádat, a to bez ohle-
du na to, že zmínění zástup-
ci zaměstnanců porušili svůj 
závazek z kolektivní smlouvy. 
Jinak by zaměstnavatel risko-
val případnou neplatnost vý-
povědi nebo okamžitého zru-
šení pracovního poměru.

Vít BERKA

Nové financování škol – na učitele podle počtu odučených hodin
Reforma financování regionálního školství byla mi-
nulý pátek obsahem semináře na  půdě školských 
odborů v  Praze. Její předkladatel a  spolutvůrce 
Václav Pícl, náměstek ministryně školství Kateřiny 
Valachové, přítomným odborářům velice podrob-
ně představil principy nového způsobu financování 
škol.

Poté, co připomněl zásadní 
výhrady k současnému sys-

tému financování podle počtu 
žáků, řekl: „Není důvod pro to, 
aby se učitelům snižovaly platy 
vždy, když ve škole ubude pár 
dětí. Ani ředitel školy nemů-
že za to, kolik má ve škole dě-
tí, nemůže to nijak ovliv-
nit. Každý žák zna-
mená finanční ob-
nos do  rozpočtu 
školy, ale přitom 
počet žáků ne-
má vliv na  roz-
sah vzdělání. Proto 
jsme reformu finan-
cování postavili na rozsa-
hu vzdělání.“

Základní princip financová-
ní bude podle něj fungovat 
tak, že ředitel školy vezme 
počet hodin, které je třeba 
podle RVP v jeho škole odu-
čit, zahrne do tohoto počtu 
i hodiny vzniklé dělením tříd 
na některé předměty a podle 
toho sestaví rozvrh. Podle 
stanoveného rozvrhu dále 

určí úvazky učitelů, a  tudíž 
i  počet pedagogických pra-
covníků, kteří zajistí potřeb-
ný objem výuky. „Tito uči-
telé ve škole musí být a mu-
sí být zaplacení, bez ohledu 
na to, co si o tom myslí úřed-
níci na kraji,“ zdůraznil V. Pícl. 

Aby se ředitelé měli če-
ho držet, byly minis-

terstvem školství 
stanoveny maxi-
mální počty ho-
din pro  všechny 
obory vzdělávání. 

Změny počtu žá-
ků se do nového fi-

nancování nepromítnou, 
protože se počítá s  průměr-
nými počty žáků. Vždy mu-
sí být zaplacený potřebný po-
čet odučených hodin a ředi-
tel bude ministerstvu školství 
vykazovat počty pedagogů, 
které ve stavu má.

„Ve  financování škol na-
stane obrovská změna, ne-
budeme platit na  žáky, ale 
na  učitele, podle počtu ho-

din, které odučí,“ shrnul no-
vé financování V. Pícl. Tento 
princip byl schválen v nove-
le školského zákona a naby-
de účinnosti od  ledna 2019. 
Do  konce kalendářního ro-
ku 2017 však musí být změ-
ny připraveny, aby si od září 
roku 2018 mohli ředitelé na-

stavit pravidla, stanovit roz-
sah práce – odučených ho-
din a potřebu úvazků na ně, 
a také udělat mzdovou inven-
turu. Tu bude vyžadovat mi-
nisterstvo školství, aby moh-
lo správně nastavit rozpočet 
škol od roku 2019.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTO: AUTORFOTO: AUTOR
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Dočká se konečně české školství fungující koncepce?
Rámcový vzdělávací program funguje ve své sou-
časné podobě už dvanáct let. Nicméně otázkou je, 
zda opravdu funguje, nebo zůstal někde na půli 
cesty, takže ředitelé i učitelé mají mnohdy problém 
sestavit podle něj požadované školní vzdělávací 
programy.

Toto téma vyvolává ve škol-
ství výrazné emoce, ať už 

pozitivní, nebo negativní, a jak 
vyplynulo z diskuze u kulaté-
ho stolu SKAV, emocí se nej-
spíš nezbavíme ani v  příštích 
letech.

Nad rámcovým vzdělávacím 
programem měl ještě stát ná-
rodní program vzdělávání, jen-
že právě ten ve své podstatě 
nefunguje. V  současnosti se 
připravuje revize RVP, který se 
v  oněch uplynulých dvanác-
ti letech měnil jen v některých 
detailech. Navíc některé obo-
ry, jako například informační 
a komunikační technologie, se 
v reálném světě mění tak rych-
le, že potřeby změny existují 
prakticky neustále.

Chyběla osvěta

Mezi diskutujícími u kulaté-
ho stolu se sešli lidé, kteří stá-
li před dvanácti lety u samého 
zrodu RVP. Ti jsou pochopitel-
ně přesvědčeni o jeho potřeb-
nosti, nicméně si uvědomu-
jí, že program ve stávající po-
době nemůže obstát. „Stále 
jsem přesvědčen, že zavedení 
rámcového vzdělávacího pro-
gramu byl dobrý krok. Vzni-
kal v 90. letech, kdy bylo stále 
víc jasné, že je nutné proměnit 
klima ve školách. Bylo zapotře-
bí vytvořit dobrou vizi vzdělá-
vání a kulturu hodnocení i se-
bereflexe, rozjet týmovou prá-
ci a předávání zkušeností me-
zi pedagogy. To vše podle mé-
ho soudu v RVP zahrnuto je. 
Ale s odstupem let se ukazu-
je, že měl také vady, jejichž ná-
sledky se projevují i dnes. Ne-
proběhla například vzdělávací 
a osvětová kampaň, přitom na 
ni byl vyčleněn rozpočet ve vý-
ši 20 milionů korun. Program 
vznikal čtyři roky a další čtyři 
roky se ověřoval, přesto bych 
v  něm našel věci, které ještě 

potřebovaly doladit – napří-
klad vzdělávání koordinátorů. 
A ze stolu byly nakonec sme-
teny i další osvětové projekty. 
Ideální nebyla ani spoluprá-
ce s pedagogickými fakultami, 
která vlastně začala až 
po schválení pro-
jektu. Pokud tedy 
má RVP dále žít 
a pomáhat uči-
telům, musí se 
dočkat zásad-
ních, a  nikoliv 
jen dílčích a  ne-
systémových změn, 
třeba i proto, že si někte-
ré části programu vlastně pro-
tiřečí,“ popsal velmi realistic-
ky současnou situaci Jan Tupý, 
který byl spoluautorem celko-
vé koncepce RVP.

Příliš mnoho otazníků

Momentálně se tedy připra-
vují změny, i když vše je zatím 
ve fázi plánu. A revize progra-
mu se poté budou několik let 
ověřovat v  pilotních školách. 
Pokud se podaří zvládnout při-
pomínkování a zanesení všech 
změn podle časových představ 
ministerstva školství a kolekti-
vu odborníků, který se změ-
nami zabývá, měly by se změ-

ny v RVP projevit v roce 
2021. Nabízí se po-

chopitelně otáz-
ka, jestli to ne-
bude pozdě 
a jestli celá prá-
ce nebude tak 
trochu zbyteč-

ná. Snad nejvíce 
je patrná tato „časo-

vá prodleva“ u  informač-
ních a komunikačních techno-
logií, kdy RVP pracuje s pojmy, 
které jsou už dávno zastaralé. 
A co se znalostí tohoto oboru 
týče, jsou současné děti mnoh-

dy na úrovni, že by se od nich 
pedagogové mohli učit.

Kamenem úrazu je také cí-
lová skupina: Komu je vlast-
ně program jako dokument 
určen? Podle RVP by měly 
být konkrétní školní vzděláva-
cí programy určeny jak odbor-
né veřejnosti, tak laikům, na-
příklad rodičům. Toho se ale 
velmi špatně dosahuje, buď je 
program srozumitelný jedné, 
nebo druhé skupině. A  po-
kud je srozumitelný laické ve-
řejnosti, pak nejspíš pokulhává 
po odborné stránce.

Konečně diskuze?

„Každý rok se dočkal RVP 
nějakých změn, které se ale 
týkaly jen jednotlivých oborů. 
Ve školních vzdělávacích pro-
gramech je tak opravili ti, kteří 
jsou za tento obor zodpověd-
ní, a to je také jeden z důvo-
dů, proč tyto dokumenty pře-
staly fungovat, roztříštily se 
a ostatní kantory přestaly vlast-
ně zajímat. Proto bych si vel-
mi přála, aby chystané změny 
byly celkové a jasně zanesené 
do RVP, aby se pak podle nich 
mohly upravit i  ŠVP. Ty by se 
konečně mohly stát pomocní-
kem pro učitele a jasně defino-
vat vzdělávací rámec jednotli-
vých škol,“ je přesvědčena Ol-
ga Doležalová, učitelka v Mon-
tessori škole.

Jaká budoucnost tedy RVP 
čeká? Odpověď se těžko hle-
dá. Ti, kteří na úpravách pra-
cují, jako by nechtěli vidět, že 
se mezi českou pedagogickou 
veřejností vytvořila silná skupi-
na, která proti RVP v podsta-
tě bojuje. Přitom názory těch-
to lidí by mohly při revizi vel-
mi pomoci. „Zkušenosti uka-
zují, že úspěšná bude revi-
ze RVP jen tehdy, když dojde 
k diskuzi mezi tvůrci a peda-
gogy a pokud se vyhneme vli-
vům různých skupin a  zása-
hům vlády, s nimiž pak už mi-
nisterstvo nemůže nic udělat,“ 
shrnul Jan Tupý největší úskalí, 
s nimiž se obrozený RVP bude 
nejspíš potýkat.

Romana SLANINOVÁ

Témata vybírají děti
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Podmínky pro změnu pracovního poměru
Zaměstnanec, který měl uzavřený termínovaný pra-
covní poměr, oznámil zaměstnavateli, že trvá na 
tom, aby ho dále zaměstnával. Oznámení s poža-
davkem na další zaměstnávání učinil zaměstnanec 
proto, že sjednání pracovního poměru na dobu ur-
čitou bylo v rozporu s ustanovením § 39 zákoníku 
práce. Žádné žaloby soudu podávány nebyly. Změ-
nil se pracovní poměr z původního termínovaného 
na pracovní poměr na dobu určitou?

V daném případě jde o vý-
klad § 39 odst. 5 zákoníku 

práce, kde se stanoví:
„Sjedná-li zaměstnavatel se 

zaměstnancem trvání pracov-
ního poměru na dobu urči-
tou v rozporu s odstavci 2 až 4 
a oznámil-li zaměstnanec před 
uplynutím sjednané doby pí-
semně zaměstnavateli, že trvá 
na tom, aby ho dále zaměst-
nával, platí, že se jedná o pra-
covní poměr na dobu neurči-
tou. Návrh na určení, zda by-
ly splněny podmínky uvede-
né v odstavcích 2 až 4, mohou 
zaměstnavatel i  zaměstnanec 
uplatnit u  soudu nejpozději 
do 2 měsíců ode dne, kdy měl 
pracovní poměr skončit uply-
nutím sjednané doby.“

Spor o  změnu pracovního 

poměru v  této věci se dostal 
až k  Ústavnímu soudu, který 
ve svém nálezu ze dne 8. 12. 
2015, sp. zn. II. ÚS 
3323/14 mj. uvádí:

„Oznámí-li za-
městnanec za-
měs tnava te l i 
v souladu s pod-
mínkami §  39 
zákoníku prá-
ce, že trvá na tom, 
aby ho zaměstnavatel 
dále zaměstnával, a není-li 
zaměstnancem ani zaměstna-
vatelem podána speciální ža-
loba ve zmíněné dvouměsíční 
lhůtě, pak nelze uzavřít jinak, 
než že se v konkrétním přípa-
dě jedná o pracovní poměr na 
dobu neurčitou.

Pro právě projednávaný pří-

pad to znamená, že neinicio-
val-li ani zaměstnanec, ani za-
městnavatel řízení o  určení 
(ne)splnění podmínek pro uza-
vření pracovního poměru na 
dobu určitou, pak se pracov-
ní poměr změnil tak, jak před-
pokládá § 39 odst. 5 zákoní-
ku práce.“

V  odůvodnění rozhodnutí 
Ústavního soudu je mimo jiné 
uvedeno:

Nebylo by v souladu se zá-
sadami chránícími zaměst-

nance (když tyto na-
šly nově i explicitní 

vyjádření v  usta-
novení § 1a zá-
koníku práce), 
musel-li by za-
městnanec, jsa 

přesvědčen o ne-
správnosti postu-

pu zaměstnavatele, 
kromě písemného ozná-

mení zaměstnavateli iniciovat 
svým návrhem ještě soudní ří-
zení umožňující mu dosaže-
ní účinků domněnky, kdežto 
zaměstnavatel by mohl zůstat 
po celou dobu pasivní. Tato si-
tuace ostatně nastala i v právě 
projednávané věci, neboť žalo-
vaný zaměstnavatel se při jed-
nání před odvolacím soudem 
omezil toliko na tvrzení, že po-
dal-li by zaměstnanec jako stě-
žovatel žalobu podle ustano-
vení § 39 zákoníku práce, byl 
připraven nést důkazní břeme-
no k prokázání správnosti své-
ho postupu.

V této souvislosti rovněž ne-
lze přehlížet, že vyžadovala-
-li by aktivizace nevyvratitelné 
domněnky soudní řízení, pak 
je otázka, jaký smysl by vlast-
ně písemné oznámení zaměst-
nance adresované zaměstna-
vateli mělo. Nejvyšší soud totiž 
ve svých pozdějších rozhodnu-
tích z  jím stanovené nutnosti 
podat žalobu podle ustanove-
ní § 39 odst. 5 zákoníku prá-
ce nečiní výjimku ani v situaci, 
kdyby zaměstnavatel poža-
davek zaměstnance na zákla-
dě zaměstnancova oznáme-
ní uznal.

Vít BERKA
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Věková hranice 
pro podpis petice
Je stanovena věková 
hranice pro vznik práva 
fyzické osoby podepsat 
petici? Je podmínkou na-
příklad zletilost občana? 
Ve školství jde o problém 
petičního práva u  žáků 
středních škol. Který zá-
kon to upravuje?

Petiční právo je zakotveno 
v  ustanovení čl. 18 Listiny zá-
kladních práv a  svobod (Listi-
na je součástí ústavního po-
řádku České republiky), kde je 
uvedeno:

(1) Petiční právo je zaručeno; 
ve věcech veřejného nebo jiné-
ho společného zájmu má každý 
právo sám nebo s  jinými se 
obracet na státní orgány a or-
gány územní samosprávy s žá-
dostmi, návrhy a stížnostmi.

(2) Peticí se nesmí zasahovat 
do nezávislosti soudu.

(3) Peticemi se nesmí vyzývat 
k  porušování základních práv 
a svobod zaručených Listinou.

Článek 18 Listiny je bezpro-
středně aplikovatelný. Podrob-
nější úpravu výkonu petič-
ního práva obsahuje zákon 
č.  85/1990 Sb., o  právu petič-
ním. V §  2 tohoto zákona se 
stanoví, že ve výkonu petičního 
práva nesmí být nikomu bráně-
no a výkon tohoto práva nesmí 
být nikomu na újmu. Pokud jde 
o věk osob, je v § 3 odst. 3 záko-
na uvedeno, že „členové petiční-
ho výboru jsou povinni určit oso-
bu starší 18 let, která je bude za-
stupovat ve styku se státními or-
gány“, a v § 4 odst. 4 zákona 
se stanoví, že „shromažďováním 
podpisů na místě přístupném ve-
řejnosti může být pověřena oso-
ba, která dosáhla věku 16 let“.

Zákon tedy nevylučuje 
z  uplatňování petičního práva 
osoby, které jsou nezletilé (které 
nedosáhly věku 18 let, jak po-
žaduje § 30 občanského záko-
níku). To uvádí i komentář v pu-
blikaci „Ústava a  ústavní řád 
České republiky, 2. díl, práva 
a  svobody, autorů Pavlíček V., 
Hřebejk J., Knapp V., Kostečka 
J., Sovák Z., nakladatelství Lin-
de Praha, a. s., 1995“, v němž 
je vyjádřeno stanovisko, že pe-
tenty mohou být i osoby mladší 
18 let a že petici může podpo-
řit i nezletilý občan, jestliže ob-
sahu a cílům petice může vzhle-
dem ke své rozumové a mravní 
vyspělosti porozumět.

Vít BERKAFOTO: Stanislav JUGAFOTO: Stanislav JUGA
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Projekt Krokus žákům připomíná oběti nacismu
Už řadu let se školy mohou přihlásit do projektu 
Krokus, který pomáhá rozšiřovat povědomí žáků 
o době holocaustu. Jednou ze škol, které se připo-
jily, je i Základní škola v Klášterci nad Ohří v Havlíč-
kově ulici. Školu pomohl do projektu zapojit Václav 
Fric, který zde začal v letošním roce učit.

„Učil jsem ve speciální 
škole v  Chomutově, 

kde jsme s  tímto projektem 
pracovali. Neváhal jsem proto 
ani v Klášterci nad Ohří. Ode-
zva pedagogů byla jednoznač-
ná – jdeme do toho. Projekt 
Krokus nabízí konkrétní mož-
nost, jak přiblížit tematiku ho-
locaustu mladým lidem a zvy-
šovat tak povědomí o nebez-
pečí diskriminace, předsud-
ků a fanatismu. Je to zajíma-
vá možnost nejen pro základní 
školy, ale také pro žáky se spe-
ciálními potřebami,“ hodnotí 
projekt Václav Fric.

Sázení krokusů
Organizace Holocaust Edu-

cation Trust Ireland (HETI) za-
slala zdarma škole cibulky žlu-
tých krokusů, které jsme spo-
lečně se žáky v hodinách pra-
covního vyučování v listopadu 
zasadili jako připomínku jed-
noho a půl milionu židovských 
dětí a tisíců dalších dětí, kte-
ré zemřely během holocaus-
tu. Na každého žáka připadla 
jedna cibulka. Cibulky jsme 
sázeli na zahrádku před ško-
lou. Chtěli jsme docílit toho, 
aby je žáci i jejich rodiče měli 

po celou dobu růstu stále na 
očích. Žlutá barva připomíná 
Davidovu hvězdu, kterou by-
li Židé nuceni během nacistic-
ké okupace nosit. V ideálních 
podmínkách cibulky krokusů 
vykvetou na konci ledna ko-
lem Mezinárodního dne pa-
mátky obětí holocaustu (27. 
ledna). Děti se pak s  učite-
li mohou u kvetoucích kroku-
sů sejít a společně se věnovat 
otázkám zaměřeným na tu-
to problematiku. Když rodiče 
obdivují květiny, děti jim mo-
hou vysvětlit, co vlastně kro-
kusy symbolizují.

Samozřejmě už při sázení ci-
bulek děti věděly, o  jaký pro-
jekt se jedná, také zároveň vě-
děly, že pouze sázením kroku-
sů to zdaleka nekončí. Nechtě-
li jsme jen čekat, až naše kytič-
ky vykvetou, takže jsme téma 
holocaust zařadili i do výuky. 
Zákonitě tato tematika patří 
do dějepisu, kde jsme s dětmi 
o tom skutečně hodně mluvi-
li, ukazovali si fotografie a dal-
ší dostupné dokumenty. Holo-
caust jsme probírali také v lite-
ratuře. Existuje hodně knížek 
i článků z té doby, které ma-
jí co říct i dětem. Není to však 

jednoduché. Naše děti mají 
problémy při čtení, nevnímají 
úplně dobře text, musíme te-
dy číst po velmi malých částech 
a neustále si vysvětlovat, o co 
tam jde. Nejdůležitější pro nás 
je to, aby děti problém holo-
caustu dobře pochopily. Pouš-
tíme si také filmy z tohoto ob-
dobí a vyprávíme si o nich. Dě-
ti hodně zaujal například film 
Pianista. Už máme připravený 
i další, tentokrát český film – 
Všichni moji blízcí.

Kresby a fotografie
Téma jsme využili také ve vý-

tvarné výchově, kde děti kres-
lily obrázky krokusů, ale i toho, 
co se vztahovalo k holocaustu. 
Z obrázků žáků a také ze sta-
rých fotografií z války jsme na 
chodbě vytvořili velkou nástěn-
ku. Na Mezinárodní den obě-
tí holocaustu jsme se všichni 
u nástěnky sešli a povídali jsme 
si. Nástěnka se v tu chvíli sta-
la malou náhradou za krokusy.

Chystáme se ještě do Ka-
daně do Muzea historie vo-
jenství, chceme si prohléd-
nout i  tamní synagogu. Bu-
deme tam fotit a  fotografie 
dáme opět na naši nástěnku, 
kterou tak chceme pravidelně 
do konce školního roku ob-
měňovat. Je potřeba o  těch-
to věcech mluvit, aby děti ne-
byly odtažené od života. Samy 
se s tím setkávají na internetu, 
občas o  holocaustu zaslech-
nou něco ve zprávách.

Pojem holocaust

Organizace HETI připravila 
pro tento projekt velice pěkné 
metodické pokyny, které mo-
hou pedagogům pomoci. Ty-
to materiály doplňují již exis-
tující pomůcky k výuce o inter-
kulturalismu a prevenci rasis-
mu. Jsme bývalá praktická ško-
la, teprve od letošního školní-
ho roku sloučená se základní 
školou. Práce s našimi dětmi je 
o hodně složitější a  těžší než 
s dětmi v klasické základní ško-
le. Vše je nutné neustále opa-
kovat, vysvětlovat, používat co 
nejvíce názorných prostřed-
ků. Přesto můžeme říct, že ta-
to problematika děti hned od 
začátku zaujala a přistupovaly 
k ní s plnou vážností.

Pojem holocaust už pro ně 
není jen prázdné slovo, ale do-
kážou si pod ním vybavit kon-
krétní věci. V souvislosti s ho-
locaustem si připomínáme ta-
ké stále potřebu vzájemné to-
lerance a snášenlivosti jako sa-
mozřejmou součást našeho 
života. Projekt Krokus je pro 
nás velice dobrou pomůckou. 
I proto s ním letošním rokem 
nekončíme a  budeme v  něm 
pokračovat. Alena TUČÍMOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Pojem holocaust

p

Kontakt:
Václav Fric
ZŠ Havlíčkova 269

Klášterec nad Ohří

v.fric@seznam.cz



8 číslo 23

Výše přídavků na děti v letošním roce
Jak je pro rok 2017 upraveno poskytování přídavku 
na děti?

Přídavek na dítě upravuje 
zákon č.  117/1995 Sb., 

o  státní sociální podpoře, 
ve znění pozdějších předpi-
sů. Nárok na přídavek na dí-
tě má podle § 17 zákona ne-
zaopatřené dítě, jestliže roz-
hodný příjem v rodině nepře-
vyšuje součin částky životní-
ho minima rodiny a  koefi-
cientu 2,4. Rozhodným ob-
dobím, za které se zjišťuje 
rozhodný příjem, je kalen-
dářní rok předcházející ka-
lendářnímu roku, do něhož 

spadá počátek období od 
1. října do 30. září násle-
dujícího kalendářního ro-
ku, v němž před počátkem 
uvedeného období je tře-
ba prokázat rozhodný 
příjem (§ 6 písm. a) 
zákona).

Výše přídavku je odstup-
ňována podle vě-

ku dítěte a  mě-
síčně činí do 
6  let věku dí-

těte 500  Kč, 

od 6  do 15 let věku dítě-
te 610 Kč, od 15 do 26 let 
věku nezaopatřeného dítěte 
700 Kč.

Přídavek na dítě, který ná-
leží nezletilému nezaopatře-
nému dítěti, se vyplácí oso-
bě, která má dítě v přímém 
zaopatření, přídavek náleže-
jící zletilému nezaopatřené-
mu dítěti se vyplácí jemu.

Cestovní náhrady
Učitelé odjíždějí na lyžařský kurz od školy. Odjezd 
je v nepracovní den. Mají nárok na úhradu nákladů 
na dopravu z domova na místo pracoviště?

Pokud učitelé odjíždí na 
pracovní cestu z místa vý-

konu práce sjednaného v je-
jich pracovní smlouvě mimo-
řádně v čase mimo zaměst-
navatelem stanovenou pra-
videlnou směnu, jedná se 
u  nich i  při cestě z  domo-
va do místa výkonu práce 
o pracovní cestu podle § 152 
písm. c) zákoníku práce.

V tomto ustanovení je uve-
deno, že cestovními výdaji, 
za které poskytuje zaměst-
navatel zaměstnanci cestov-
ní náhrady, se rozumí výdaje, 
které vzniknou zaměstnanci 
při mimořádné cestě v sou-
vislosti s výkonem práce mi-
mo rozvrh směn v místě vý-
konu práce nebo pravidelné-
ho pracoviště.

Nárok na vdovský důchod
Je podmínkou vzniku nároku na vdovský důchod, 
aby manželství trvalo po určitou dobu?

Podmínku trvání manžel-
ství po určitou dobu, která 
musí být splněna pro vznik 
nároku na vdovský či vdo-
vecký důchod, zákon nesta-
noví. Rozhodující je, že man-
želství existovalo k datu úmr-
tí manžela či manželky, ne-
záleží však na tom, jak dlou-
ho manželský svazek trval.

Dnem uzavření nového 
manželství nárok na vdov-

ský či vdovecký důchod za-
nikne. Tuto skutečnost jsou 
vdovec či vdova povinni do 
osmi dnů nahlásit ČSSZ. Po-
kud tak neučiní, dopouští se 
podvodu a  neoprávněného 
čerpání dávky. V případě, že 
osoba po uzavření nového 
sňatku znovu ovdoví, může jí 
vzniknout nárok na vdovský 
či vdovecký důchod po dru-
hém manželovi či manželce.

Škaredá středa ministryně Valachové
Středa 31. května měla 

být posledním dnem Ka-
teřiny Valachové ve funk-
ci ministryně školství. Prezi-
dent jí sice dal možnost si 
do 10. června podanou de-
misi rozmyslet, ministryně se 
ale netajila tím, že si za svým 
rozhodnutím stojí. Událos-
ti středy 31. května její roz-
hodnutí na demisi trvat zřej-
mě ještě posílily.

Jako svůj poslední úkol 
chtěla ministryně obhá-
jit v  Senátu novelu záko-
na o  pedagogických pra-
covnících zavádějící kariérní 
řád učitelů. To se jí ale ne-
podařilo. Po dlouhé disku-
zi a řadě připomínek chybě-

ly ke schválení návrhu dva 
hlasy a  celý dokument byl 
s  několika pozměňovací-
mi návrhy vrácen Sněmov-
ně. Nevím, nakolik se při 
celém projednávání 
v Senátu skuteč-
ně diskutova-
lo o  školství, 
či zda neby-
la celá dis-
kuze vedena 
spíše snahou 
neschválením 
návrhu ještě ví-
ce oslabit politickou 
stranu, která je – již tím, že 
její ministryně je v demisi – 
významně oslabena. Trochu 
to připomíná známý hoke-

jový přístup: když je soupeř 
v oslabení, tak do něho šla-
pu co nejvíc. I proto nebu-
de ani další osud materiálu 

při opětovném projedná-
vání ve Sněmovně 

jednoduchý.
Ve stejné do-

bě, kdy mi-
nistryně dis-
kutovala se 
senátory, se 
konalo zase-

dání vlády. Mi-
nistr financí, se-

dící jako novic po-
prvé na řádném zasedání 
vlády, důrazně odmítl po-
žadavek ministerstva škol-
ství na navýšení rozpočtu 

o 550 milionů z vládní roz-
počtové rezervy ještě pro le-
tošní rok. A aby ukázal, že je 
a bude ve svém úřadu a ve 
svém snažení opravdu pil-
ný, rozčílil se, že nemá kde 
brát prostředky navíc a po-
bouřilo ho i to, že ministryně 
školství nepřišla návrh osob-
ně obhajovat a poslala za se-
be pouze náměstkyni.

V  posledním dni svého 
funkčního období tak mi-
nistryně školství utrpěla dvě 
jistě ne příliš očekávané po-
rážky. Kytička, kterou dosta-
la při svém odchodu ze Se-
nátu, hořkou pachuť nezda-
ru ale nemohla přebít.

František MORKES

vání 
-

í-
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Glosao

spadá počátek období od
1. října do 30. září násle-
dujícího kalendářního ro-
ku, v němž před počátkem 
uvedeného období je tře-
ba prokázat rozhodný 
příjem (§ 6 písm. a) 
zákona).

ňována podle vě-
ku dítěte a  mě-
síčně činí do
6  let věku dí-

těte 500  Kč, 

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka
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 Charitativní bazárek ve Stodůlkách

V  sobotu 20. května pro-
běhl na  školní zahradě 

Mateřské školy a základní ško-
ly speciální Diakonie ČCE Pra-
ha v  pořadí již  pátý Charita-
tivní bazárek se zahradní slav-
ností. Přišlo mnoho návštěvní-
ků z řad rodičů, známých, ka-
marádů, přátel školy, sponzo-
rů, ale zastavili se i  lidé, kteří 
šli okolo a byli zvědaví, co se 
to na školní zahradě odehrává. 
Nejenže všichni nakoupili, ale 
poslechli si příjemnou hudbu, 
občerstvili se, poseděli s přáteli 
a děti se zabavily bohatým do-
provodným programem. Utrži-
lo se na něm úžasných 61 416 
korun.

Slavnost zahájil vtipný mo-
derátor Pepa Trnka, který se-
známil přítomné diváky s bo-
hatým programem a  přivítal 
na pódiu ředitele školy Milana 
Černého, který svým úvodním 
slovem všem poděkoval a při-
pomněl úspěchy školy a plány 

na další období. Ředitele ško-
ly vystřídal vzácný host – Petr 
Zeman, místostarosta městské 
části Prahy 13. Vyzdvihl smys-
luplnost akce i to, že poskyto-
vat péči a  vzdělávání dětem 
s postižením je záslužná a vy-
soce ceněná práce.

Kulturní program zahájilo 
vystoupení pedagogického pě-
veckého sboru školy, které se 
setkalo s velkým ohlasem. Pak 
je vystřídal dětský pěvecký sbor 
ZUŠ Stodůlky pod  vedením 
Dragany Novaković – Vitas. 
Všichni sklidili velký potlesk.

Společně s hlavním progra-
mem probíhal v  areálu ce-
lé zahrady doprovodný pro-
gram zaměřený hlavně na dě-
ti. Byly pro ně připraveny na-
příklad výtvarné dílničky, kde 
mohly malovat na  připrave-
né sádrové odlitky, vyfukovat 
bubliny pomocí velikého bub-
lifuku a ty sportovně zdatné si 
zaskákaly na  trampolíně. Vy-

zkoušet si mohly i hru na kyta-
ru a zpěv za doprovodu bubín-
ků či jiných jednoduchých hu-
debních nástrojů. Na své si při-
šli i milovníci psů, pro které by-
ly připraveny ukázky canistera-
pie. Děti si dokonce vyzkouše-
ly práci veterináře, když jednu 
fenku jako pacientku ovázaly 
a poslechly si fonendoskopem 
tlukot jejího srdíčka.

V  tělocvičně probíhala ma-
lá prodejní výstava obrazů. Zá-
jemci o  dění ve  škole mohli 
zhlédnout video ze života ško-
ly nazvané Škola hrou aneb 
Mozaika školních dní. Hlav-
ní program pokračoval po-
hádkou Sieřino tajemství. Dě-
ti se nechaly strhnout kouzel-
nou divadelní atmosférou tak, 
že napovídaly, radily a vlastně 
spoluvytvářely děj. Následova-
lo vystoupení skupiny Pamflet 
a  program zakončila rocková 
kapela Kráva. Během celého 
odpoledne návštěvníci naku-
povali oblečení, boty, kabelky, 
sklo, porcelán, knihy, hračky 
a další drobnosti. Ti, kteří by-
li již unaveni, se mohli zdarma 
občerstvit. Věra RŮŽIČKOVÁ

Poučení na projížďce v protidrogovém vlaku
Na počátku května navštívili 

žáci 8. tříd ZŠ Křižná ve Va-
lašském Meziříčí protidrogový 
vlak, ve kterém se procházelo 
několika tematickými vagóny. 
Znázorňovaly život drogově 
závislého člověka a průběh sa-
motné závislosti. Hned na za-
čátku jsme dostali dotazník, 
který jsme měli po  celou do-
bu a podle pokynů průvodky-
ně vyplňovat. V   každém dru-
hém vagónu jsme zhlédli část 

filmu, který byl inspirován ži-
votním příběhem drogově zá-
vislého Marcela a jeho partner-
ky. Byly zde vytvořeny i situace 
z filmu, u kterých jsme se moh-
li více vcítit do životních křižo-
vatek, kterými si Marcel pro-
šel. V posledním vagónu jsme 
měli za úkol napsat náš názor 
na projekt a za odměnu jsme 
dostali ovoce.

Angelika MALÉŘOVÁ, 
Adéla WINKLEROVÁ

Zahradnictví
PETR JARCHOVSKÝ

Rodinnou ságu tvoří tři sa-
mostatné, nicméně pro-
pojené příběhy: Rodinný 
přítel, Dezertér a Nápad-
ník. Mezi aktéry snadno 
poznáme odbojáře Jindři-
cha z  kultovních Pelíšků. 
Tentokrát jsou však v po-
předí ženy: například au-
torovu matku sledujeme 
od jejího narození a  vá-
lečného dětství až po do-
spělost, kdy se v padesá-
tých letech v Nápadníkovi 
stává hlavní hrdinkou. Str-
hující příběhy plné neče-
kaných zvratů se odehrá-
vají z velké části v  rodin-
ném zahradnictví v  Jaro-
měři a v kadeřnickém sa-
lonu v  Praze. Vzdor sví-
zelné době a krutým osu-
dům protagonistů ne-
chybí autorův humor a ze-
jména situační komika. 
Knihu vydalo nakladatel-
ství Paseka.

Znáte je?
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Podmínky pro práci učitelů se za 30 let nezměnily
Co přináší dnešním školám podpora z  Evropských 
fondů, jaké nároky jsou dnes kladeny na učitele a jak 
vnímá společné vzdělávání ředitelka božkovské ZŠ 
Hana Stýblová, se dozvíte z následujícího rozhovoru.

Ve  školství působíte více 
než 30 let, máte řadu prak-
tických zkušeností. Srov-
náte-li vzdělávání ve  ško-
lách na začátku své kariéry 
s dnešními přístupy a orien-
tací na rozvoj individuality 
žáka, vidíte v tomto ohledu 
nějaký významný posun?

Individuální přístup k  žá-
kovi jako osobnosti jsem vní-
mala vždy stejně, to znamená 
pomoci tam, kde je potřeba 
– ať již se jednalo o podporu 
nadání nebo podporu při ně-
které z  poruch učení. Pocho-
pitelně se za celou moji peda-
gogickou kariéru měnily pod-

mínky pro individuální přístup. 
Nejvíce se rozvíjely učební po-
můcky. V začátcích jsem si mu-
sela materiál do výuky vyrábět, 
přípravy se skládaly ze stříhání, 
lepení apod. Dnes mají učitelé 
daleko více možností, kde hle-
dat materiály do  výuky, vyu-
žívá se také IT. Je daleko více 
možností, jak žáky motivo-
vat k učení a nabízet jim růz-
norodé činnosti. V této oblasti 
lze hovořit o významném po-
sunu. Příliš se však nezměnily 
podmínky pro práci učitelů. In-
dividualizace se posunula z po-
třeby učitele (která doufám zů-
stala) k diktátu rodiče a státu. 
Řada rodičů se domnívá, že 
výsledky vyšetření z  pedago-
gicko-psychologických pora-
den jsou hlavně o  podpoře 
školy, a  často zapomínají, že 
základní byl a  vždy bude vý-
znam a pomoc rodiny. Přesto 
učitelé individualizují výuku, 
do  tříd dnes přicházejí i  žáci, 

kteří potřebují pomoc jiného 
pedagogického pracovníka, 
nejčastěji asistenta pedagoga, 
a to je také oblast, která se vý-
znamně změnila. Učitel musí 
spolupracovat, mění styl výuky 
a náročnější jsou pochopitelně 
i  přípravy na  výuku. A  jsme 
zase u  podmínek pro  učitele 
a  role státu. Stát přijal nový 
systém pro  vzdělávání dětí se 
speciálními vzdělávacími po-
třebami a žáků nadaných, ale 
podmínky pro práci učitelů zů-
stávají stejné – stále jsou třídy 
příliš početné, změnil se systém 
výkaznictví a narůstá adminis-
trativní činnost.

Jak vnímáte přínos OP 
VVV pro české školy? Napří-
klad podporou tzv. šablon?

OP VVV a  tzv. šablony 
pro  školy vnímám jako po-
zitivní, i  když by pro  školy 
a hlavně pro ředitele bylo pří-
jemnější, kdyby finanční pro-
středky do  školy přicházely 
přímo, protože projekty jsou 
vždy časovou zátěží. Ale chá-
peme, že systém a  šablony 
byly, tentokrát i  pro  mateř-
ské školy, připraveny tak, aby 
školy mohly řešit v  souvis-
losti se změnami školského 
zákona i personální otázky – 
chůvy v mateřských školách, 
školní asistenty pro zvládnutí 
administrativní nebo organi-
zační náročnosti a  speciální 
pedagogy nebo psychology 
do školních poradenských za-
řízení. Šablony jako celek jsou 
nastaveny právě pro zvládnutí 
a podporu dětem se speciál-
ními vzdělávacími potřebami 

a pro děti ohrožené školním 
neúspěchem.

Vaše škola si také podala 
žádost o  podporu, právě 
do  šablon. Jaký přínos bu-
dou mít šablony konkrétně 
pro vaši školu?

V našem projektu jsme vyu-
žili školního asistenta, kde vi-
dím právě možnost ulevit škole 
v  administrativní zátěži a  ko-
ordinaci procesu v  rámci po-
skytování podpůrných opat-
ření. Hlavním výstupem vedle 
podpory žákům je podpora 
učitelům. Předpokládám, že 
po ukončení šablon budou uči-
telé umět lépe týmově praco-
vat, nebudou se obávat vzá-
jemných hospitací, budou spo-
lečně promýšlet postupy práce 
s žáky, kteří vyžadují podpůrná 
opatření, více se rozvinou 
nové metody výuky v matema-
tice. Učitelé budou podpořeni 
i ve využívání metody Integro-
vané výuky předmětu a cizího 
jazyka (CLIL) a v dalším vzdě-
lávání v oblastech, na které je 
projekt zaměřen.

Jste nejen ředitelkou 
božkovské školy, ale i  pre-
zidentkou Asociace ředi-
telů základních škol. Zajisté 
na vašich setkáních také ho-
voříte o výzvách z OP VVV. 
Jsou vaši kolegové naklo-
něni tomuto způsobu pod-
pory pro rozvoj jejich škol?

Jak jsem již říkala, ředitelé by 
jistě uvítali méně šablon, pro-
jektů, grantů apod. Ale pro-
tože finanční prostředky mu-
síme získávat tímto způso-
bem, připravili jsme pro  ře-
ditele v  rámci valné hromady 
asociace informační seminář. 
Seminář byl připraven ve spo-
lupráci s  MŠMT vloni v  říjnu. 
Cílem mělo být zabránit oba-
vám ze šablon z  OP VVV. 
Ředitelé přijímají šablony jako 
celkem jednoduchý projekt, 
pomocí kterého mohou rozví-
jet některou z oblastí ve škole, 
ale oproti šablonám z OP VK 
na počátku ředitelé neměli včas 

finanční prostředky, což způ-
sobilo problémy hlavně u per-
sonálních šablon. Zpočátku si 
museli zvyknout i na nový sys-
tém, který je proti Benefitu 
méně uživatelsky příjemný.

V dnešní době je důležité 
zapojit také rodiče žáků 
do aktivit školy. Vítají tuto 
možnost rodiče kladně, či se 
vymlouvají na  nedostatek 
času? Mají vůbec zájem spo-
lupracovat se školou?

Určitě spolupráci školy a  ro-
diny vnímá většina rodičů po-
zitivně. Ale když přijde na kon-
krétní akci, kdy mají přijít 
do školy, aktivita klesá. Vím, že 
školy ze šablon pořádají aktivity 
pro rodiče se zajímavými tématy, 
avšak mají problém s účastí. I my 
jako škola jsme si tuto aktivitu 
vybrali, tak uvidíme, jak se naši 
rodiče zachovají, ale myslím, že 
nijak odlišně od ostatních škol. 
Rodiče navštěvují řadu akcí, 
které školy pořádají, ale větši-
nou se účastní s dítětem, ostatní 
akce časově nestíhají.

V současnosti je kladen dů-
raz na další vzdělávání peda-
gogických pracovníků, jejich 
osobnostní rozvoj a  sdílení 
zkušeností. Není to pro pe-
dagogy a učitele zátěž navíc?

Mohou to chápat jako zátěž 
tam, kde k výběru šablon ne-
byli přizváni. V souvislosti s uči-
telskou profesí však nemůžeme 
mluvit o zátěži týkající se dal-
šího vzdělávání a  rozvoje uči-
telských kompetencí. Sou-
částí naší profese je soustavné 
vzdělávání se. Zde je role ředi-
tele nezastupitelná a musí být 
příkladná.

Zvolila jste si práci peda-
goga jako životní poslání?

Jako poslání ne, ale jako po-
volání, práci, kterou chci dělat. 
Prošla jsem si několika život-
ními etapami, které chtěly roz-
hodnout o tom, že toto povo-
lání nebudu dělat. Nepovedlo 
se a  učím přes 30 let a  stále 
ráda. Stejně ráda dělám ředi-
telku školy.

Mgr.  Bc.  Hana Stýblová, ředitelka 
ZŠ  a  MŠ Plzeň – Božkov, prezidentka 
Asociace ředitelů základních škol. 
V  roce 2016 dostala Medaili MŠMT 
2.  stupně za  vynikající pedagogickou 
činnost. Škola se pod  jejím vedením 
stala kvalitní a moderní vzdělávací insti-
tucí, která se zapojila do mezinárodních 
projektů a pořádání kulturních i spole-
čenských akcí pro rodiče a veřejnost.
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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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Centrum Euroguidance, Dům zahraniční 
spolupráce vyhlašuje soutěž Národní cena 
kariérového poradenství. Cílem 
soutěže je podpora aktivit a služeb 
v oblasti kariérového poradenství 
a ocenění dobré praxe.

Národní cena 
kariérového 
poradenství 2017

Rádi bychom podpořili i začínající poradce a organizace.  
Uzávěrka soutěže je 21. června 2017.

Podrobné informace najdete na www.euroguidance.cz 
Kontakt: euroguidance@dzs.cz

Přihlaste se a zviditelněte tak 
své aktivity, sdílejte zkušenosti 
s ostatními, vyhrajte studijní návštěvu 
do poradenských institucí ve Švédsku.
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Vláda bakterií na školních toaletách je u konce!

Zastavte invazi bakterií na školních toaletách a vyhrajte až 200 000 Kč na rekonstrukci,
produkty Domestos a další výhry. Zapojte se do čtvr tého ročníku projektu Domestos!
Šanci na výhru má každá škola a děti se prostřednictvím zábavných aktivit 
přiučí správným hygienickým návykům. 

Má to smysl! Pomohli jsme již desítkám škol bojovat s bakteriemi na školních toaletách
a udělat z nich hezčí místo. Čím dříve se zapojíte, tím lépe! 

Více na www.domestosproskoly.cz
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Partneři projektu:


