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Nepřátelství s moudrým je lepší než přátelství s hloupým. 

Učitelé mají opět šanci získat titul Zlatý Ámos
Jubilejní 25.  ročník ankety o nejoblíbenějšího uči-
tele Zlatý Ámos bude odstartován v  předvečer 
Světového dne učitelů a vyvrcholí tradičně koncem 
března, kdy svůj Den učitelů slaví čeští pedagogo-
vé. Žáci základních a středních škol tak od čtvrtka 
5. října budou moci navrhovat své kandidáty na ti-
tul Zlatý Ámos.

První ročník ankety se konal 
ve školním roce 1993/1994. 

Zúčastnilo se ho 19 učitelů. His-
toricky prvním Zlatým Ámosem 
se stal Petr Martínek z Vlašimi. 
Sečteme-li účastníky všech do-
savadních čtyřiadvaceti ročníků, 
vyjde číslo 844. Nejvíce účastní-
ků ankety bylo ve školním roce 
2012/2013, celkem 65.

Nejvíce oblíbených učitelek 
a učitelů je podle statistik po-
řadatelů Zlatého Ámose v Mo-
ravskoslezském kraji, a to 144. 
Dva z nich se mohou pochlubit 

titulem nejoblíbenější učitel. Re-
kordmany v počtu Zla-
tých Ámosů jsou 
však kraje Středo-
český a Jihočes-
ký. V  každém 
z  nich učí čty-
ři. Středočeský 
kraj je zároveň 
na druhém místě 
v  celkovém počtu 
kandidátů na titul – cel-
kem 121. Se 116 účastníky an-
kety je na třetí příčce Praha. 
Stejně tak se Praha se Zlínským 

krajem dělí o třetí místo v počtu 
Zlatých Ámosů, mají shodně tři.

Na opačném konci statistiky, 
tedy na posledním, 14.  místě 
co do počtu účastníků, je Kar-
lovarský kraj. Tady žáci za 24 let 
trvání ankety nominovali pou-
ze 18 pedagogů. Přesto i  tady 
učí jeden Zlatý Ámos, stejně ja-

ko v  kraji Libereckém, 
Pardubickém, Vy-

sočině, Jihomo-
ravském a  Olo-
mouckém. Pou-
ze dva kraje, Pl-
zeňský a Ústec-
ký, se Zlatým 

Ámosem chlubit 
nemohou.

Pravidla jubilejního 
25. ročníku Zlatého Ámose zů-
stávají stejná jako každý rok. 
Nominovat pedagogy mohou 

pouze žáci základních a střed-
ních škol. Do přihlášky, kterou 
najdou na www.zlatyamos.cz, 
je třeba napsat stručnou cha-
rakteristiku navrhovaného pe-
dagoga, popsat jeden společ-
ný zážitek a připojit podpisy sta 
osob, které s přihláškou souhla-
sí. Posledním dnem, kdy je mož-
né přihlášku poslat, je 31. prosi-
nec 2017.

V lednu a v únoru příštího ro-
ku proběhnou regionální ko-
la, kde žáci musí před porotou 
přihlášku svého kantora obhá-
jit. Semifinále je plánováno na 
začátek března. Anketa vyvr-
cholí v pátek 23. března 2018 
veřejným finále. Slavnostní ko-
runovace bude jako tradičně 
na Kantorském bále v  sobotu 
24. března 2018.

Karla TONDLOVÁ
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Dětská univerzita
Fakulta strojní Západočeské 
univerzity v Plzni otevřela 
první ročník projektu 
Dětské technické univerzity. 
Bude ji navštěvovat 
36 malých posluchačů. 
Škola tak chce přiblížit 
žákům prvního a druhého 
stupně základních škol 
svět techniky a podpořit 
v dětech zájem o ni a o její 
studium. čtk

Za lovci mamutů
V Boršicích na Uhersko- 
hradišťsku otevřeli novou 
naučnou stezku Po stopách 
lovců mamutů. Trasa dlouhá 
zhruba kilometr prochází 
lesíkem Chrástka, kde 
je archeology a historiky 
doloženo pravěké osídlení. 
Spolu s informačními 
tabulemi jsou součástí 
stezky také sochy lovců 
a prehistorických zvířat. čtk

Včelí stezka
Městská knihovna v Mostě 
otevřela naučnou včelí 
stezku. Návštěvníci 

mohou v bezpečí a přitom 
z bezprostřední blízkosti 
pozorovat život včel díky 
prosklenému úlu. Další 
včelstva chovají knihovníci 
na střeše. S nápadem 
vzdělávat veřejnost 
zábavnou formou přišli 
zaměstnanci. čtk

Zemědělské obory
O vzdělání v zemědělských 
oborech je v České 
republice mezi žáky 
většinou zájem, některé 
školy uchazeče i odmítají. 
Nejvíc žáků studuje 
agropodnikání, chovatelství, 
veterinářství, mnozí si volí 
učební obor zemědělec-
farmář. Naopak chybějí 
zahradníci. Školám ale 
začínají chybět odborní 
učitelé.                čtk

Zápisník

h b čí ři

„Tady Vonásek ze zbohatlické rodiny už mě pěkně štve. Nejen že má nejlepší mobil z celé 
školy, každé prázdniny se válí na Kanárech a do školy ho vozí sluha v kadilaku, teď si ještě 
ke všemu nosí na svačinu každý den chleba s máslem!“
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Změny v ochraně osobních údajů žáků
Jak se připravit na změny 

v  ochraně osobních údajů 
žáků, začne radit školám mi-
nisterstvo školství od listopa-
du. Změny vyplývající z evrop-
ského nařízení začnou platit 
v květnu 2018. Budou se týkat 
například nakládání s fotkami, 
adresami a studijními výsledky 
žáků. Školám také přibude po-

vinnost vést záznamy o  tom, 
kdo, kdy a proč si údaje prohlí-
žel. Na to, zda škola s osobní-
mi údaji nakládá správně, bude 
nově dohlížet pověřenec.

Školy se obávají, že změ-
na jim přinese nejen práci na-
víc, ale zejména další náklady. 
Například provoz zabezpeče-
ného cloudového úložiště pro 

ukládání dat či specialista, kte-
rý se za bezpečnost zaručí, vy-
jdou na desítky tisíc korun mě-
síčně. S. Štech uvedl, že celko-
vou částku ministerstvo škol-
ství nezná. „Jsou to provozní 
náklady. Měly by jít na bedra 
zřizovatele,“ řekl S. Štěch. Do-
dal, že je třeba uvažovat o dal-
ších zdrojích. čtk

Úvahy o snížení kapacit středních škol
Ministerstvo školství ne-

plánuje omezová-
ní počtu středních škol, 
chce ale snížit jejich kapaci-
ty. Chtělo by tak docílit to-
ho, aby na maturitních obo-
rech byli pouze žáci se stu-
dijními předpoklady. Ředitelé 
škol by také měli více praco-
vat s neúspěšnými studenty. 

Na semináři ve Sněmovně to 
řekl ředitel odboru středního 
a vyššího odborného vzdělá-
vání ministerstva školství Petr 
Bannert.

Zatímco v  minulosti by-
lo 30  procent maturantů 
a 70 procent absolventů s vý-
učním listem, nyní se po-
měr otočil. Přijímání velké-

ho množství žáků podporuje 
současný systém financování, 
ve kterém školy dostávají pe-
níze podle počtu žáků. Tento 
trend by mohla změnit novela 
financování regionálního škol-
ství, která začne platit od roku 
2019. Stát podle ní bude nově 
platit školy podle počtu odu-
čených hodin, ne žáků. čtk

Povinná maturita z matematiky u Ústavního soudu
Vláda se zřejmě zapojí do 

soudního řízení Ústavní-
ho soudu, které se týká práv-
ní úpravy povinné maturity 
z matematiky.

Skupina 42 poslanců u Ústav-
ního soudu požaduje zruše-
ní části školského zákona, na 
jehož základě smí vláda svým 
nařízením stanovit, na kterých 
oborech bude matematika po-
vinnou součástí zkoušky.

Na gymnáziích a lyceích má 
být povinná zkouška zavede-
na od jara 2021, v dalších obo-
rech s  výjimkou zdravotnic-
kých, sociálních a uměleckých 
o rok později. Vláda o tom roz-
hodla letos v únoru. 

Sporná část školského zá-
kona říká, že vláda svým na-
řízením stanoví obory vzdělá-
ní, „v nichž je matematika zku-
šebním předmětem společ-

né části maturitní zkoušky“. 
Vzhledem k  tomu, jak velké-
ho počtu lidí se v  současnos-
ti maturity týkají, by podle po-
slanců měl rozsah zkoušky ur-
čovat přímo zákon, nikoliv vlá-
da prostřednictvím svého na-
řízení. Vadí jim, že o zavede-
ní povinné maturity rozhodla 
sama vláda a nevyjádřil se k ní 
Parlament.

 čtk
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Jubilejní 25. ročník ankety Zlatý Ámos je zahájen. 
Připomeňme si ročník minulý. Šestatřicetiletý Pavel 
Novák, učitel ze Základní a mateřské školy ve vý-
chodočeských Kameničkách, se už v semifinále sou-
těže Zlatý Ámos představil originálně. Se švihadlem 
v  ruce. Tedy sportovec. Vyznavač tenisu, florbalu, 
klasických i sjezdových lyží.

Sportovní založení, sa-
motné vlastnosti sportovce, 
to přece musí v učitelském 
životě sehrávat svou roli.

Je to tak. Za svou čtrnáctile-
tou praxi jsem nabyl pocit, že 
úspěch člověka se pojí se zdra-
vým duchem i tělem. A to jde 
ruku v ruce s pílí, poctivou dři-
nou a hrou fair play. Ve spor-
tu nic nedostanete zadarmo. 
A  jestli existuje předmět, kde 
učitel pozná žáky i zevnitř, je to 
tělesná výchova. Pozná to z to-
ho, jak se děti chovají v krizo-
vých situacích, při kontaktních 
sportech či sportovním vyčer-
pání. Soupeřím s nimi, hecuji 
je a to je motivuje. Svou práci 
dělám tak, jak bych si předsta-
voval, aby ji dělal učitel mých 
dětí.

Je muž, fešák, ve výhodě 
proti ženským kolegyním, kte-
rých je na školách převaha?

Bude to znít asi nafouka-
ně, ale za svých žákovských 
let jsem se těšil, až přijde „ten 
chlap“ a bude nás něco učit. 
Už jen kvůli tomu, že hodi-
na byla najednou jiná než ty 

ostatní (jako na většině škol 
tam „ten chlap“ byl jako rů-
že mezi trním). To mi zůsta-
lo dodnes, raději trávím čas 
se žáky ve třídě či na chod-
bách, než bych seděl 
ve sborovně.

Na Zlatého 
Ámose jste do-
nesl pětimet-
rový arch, na 
němž se vyjad-
řovaly děti, proč 
právě vás mají 
v oblibě. Co jste se 
dozvěděl?

Pečlivě jsem si ho uschoval, 
a  když jsem byl na konci ro-
ku dost unavený, třikrát jsem 
ho rozbalil a  pokaždé se za-
smál něčemu jinému. Člověk 
netuší, jak moc ho žáci zna-
jí. Také jsem si uvědomil, co 
dělám špatně – chci je někdy 
směřovat až příliš. Jejich krea-
tivita a  schopnost komunika-
ce je obecně podceňovaná. 
Všechno jim servírujeme zby-
tečně pod nos. Formu, jakou 
mě podpořili, jak to ztvárnili, 
a jejich upřímnost jsem ocenil.

Jakého učitele dnes stu-
denti hledají?

Asi každý z  nás má už od 
mala touhu se s  někým zto-
tožňovat. A  vzory táhnou. 
Když budete poctiví, spraved-
liví, citliví a budete dětem na-
slouchat, máte usnadněnou 
cestu k  vzájemnému příjem-
nému soužití. Chcete-li, aby 
byly slušné, nemůžete mlu-
vit sprostě. A  studovaný člo-
věk neznamená automaticky 

dobrý učitel. Tím se 
buď člověk musí 

narodit, nebo se 
k  tomu dopra-
covat po nápra-
vě chyb, kte-
rých se v průbě-

hu své praxe do-
pouští. Není ostu-

da přiznat, že nejste 
neomylní.

Vnímáte absenci výraz-
ných osobností, hodných ob-
divu, ať už v jakékoliv sféře? 
A co ve školství?

Rád se dívám na lidi, kteří 
mě mohou posunout ve vzo-
rech chování. To se v této do-
bě neslučuje, bohužel, s poli-
tickou scénou. A ryba smrdí od 
hlavy. No, a pokud se budeme 
bavit o osobnosti, ze které žáci 
neodtrhnou oči celou hodinu, 
tak těch je ve školství opravdu 
jako šafránu. Já měl to štěs tí, 
že mě osobnosti provázejí již 

od narození – moji rodiče, pra-
rodiče, ale důležití pro mě byli 
i dva učitelé v základní a střed-
ní škole, díky kterým dnes vyu-
čuji právě matematiku, země-
pis a tělocvik.

Prozraďte, co na děti pou-
žíváte, jaké „fígle“, abyste jim 
podsunul, co potřebujete? 
Jste přísný?

Záleží na situaci a hodně i na 
vašem momentálním rozpolo-
žení. Když přijdete do hodi-
ny naštvaná na celý svět, tak 
ta hodina prostě dobrá nebu-
de. Pokud ale ukážete trošku 
srdíčka a pokusíte se o příjem-
nou atmosféru, tak to jde sa-
mo. Někdy si třeba jen poke-
cáme o tom, co je baví, co dě-
ti dělaly, nebo jim něco po-
vím zas já. Nejsem přísný, ale 
vyžaduji, aby nekazily společ-
nou cestu. Co řeknu, to platí. 
Pokud toto respektují, pak re-
spektuji i já je. S holkama je to 
maličko těžší, ale zase se do-
kážou víc nadchnout pro věc. 
Doma mám páreček a  vidím, 
že ty rozdíly začínají už v nej-
útlejším věku.

A o přestávkách skutečně 
skáčou přes švihadlo, abyste 
je odlákal od mobilů?

Ano, sedím na chodbě a po-
čítám. A děti skáčou. Povedlo 
se mi zprovoznit i malý krcálek, 
kde dělají shyby a  sedy–lehy, 
takže o zábavu některých dě-
tí o přestávkách je postaráno.

V soutěži o Zlatého 
Ámose jste zaujal i fotogra-
fií, kde na zahradě školy stojí 
žáci v olympijských kruzích. 
Co jste tím chtěl říci?

Chtěl jsem demonstrovat 
spolupráci. Jde mi o  respekt, 
úctu, pokoru, slušnost, pocti-
vost, píli a vůli – pro mě jsou to 
nejdůležitější lidské vlastnosti. 
S  rodiči dětí jsme vztahy za-
ložili na vzájemném respektu. 
Snad si mohu dovolit tvrdit, že 
většina z nich mě bere jako au-
toritu a vzor pro jejich děti. Co 
by si ale měl každý uvědomit, 
je, že škola nemá suplovat ro-
li rodiny. Rodiče by se měli dě-
tem hodně věnovat.

Helena TYBURCOVÁ
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Musí odbory zdůvodnit nesouhlas s výpovědí?
Zaměstnavatel může dát výpověď zaměstnanci, 
který je odborovým funkcionářem, jen s předcho-
zím souhlasem odborové organizace. Pokud výbor 
základní odborové organizace souhlas odmítne 
dát, je nutné, aby to zdůvodnil?

V § 61 odst. 2 zákoníku prá-
ce se pro případ, že výpo-

věď z  pracovního poměru je 
dána členu orgánu odborové 
organizace, stanoví:

„Jde-li o člena orgánu od-
borové organizace, který pů-
sobí u zaměstnavatele, v do-
bě jeho funkčního období 
a v době jednoho roku po je-

ho skončení, je k  výpovědi 
nebo k  okamžitému zrušení 
pracovního poměru zaměst-
navatel povinen požádat od-
borovou organizaci o  před-
chozí souhlas. Za předcho-
zí souhlas se považuje též, 
jestliže odborová organiza-
ce písemně neodmítla udělit 
zaměstnavateli souhlas v do-
bě do 15 dnů ode dne, kdy 

byla o  něj zaměstnavatelem 
požádána.“

Z  vyjádření odborové orga-
nizace by mělo být jednoznač-
ně patrné, zda předchozí sou-
hlas dává, či nikoliv. Zákon ale 
neukládá odborové organiza-
ci povinnost, aby své souhlas-
né či nesouhlasné stanovisko 
zdůvodňovala.

Vít BERKA

Působení odborové organizace u zaměstnavatele
Zákoník práce v § 286 stanoví, že oprávnění odbo-
rové organizace u  zaměstnavatele vznikají dnem 
následujícím po dni, kdy zaměstnavateli oznámila 
splnění stanovených podmínek. Uvádíme vzor to-
hoto oznámení:

OZNÁMENÍ 
ZOOS 

O PŮSOBENÍ 
U ZAMĚSTNAVATELE

Věc: Oznámení o  působe-
ní základní organizace od-

borového svazu (ZOOS) 
u zaměstnavatele

ZOOS (uvede se název, 
pod kterým je ZOOS evidována 
u ČMOS PŠ) podle ustanovení 
§ 286 odst. 4 zákoníku práce 

oznamuje zaměstnavateli (uve-
de se název a adresa zaměst-
navatele tj. školy a školského 
zařízení), že splňuje zákonné 
podmínky pro působení u za-
městnavatele a  pro právo jed-
nání tak, jak jsou tyto podmín-
ky stanoveny v § 286 odst. 3 
zákoníku práce. Oprávnění 
ZOOS u zaměstnavatele vzni-
kají dnem následujícím po dni 
doručení tohoto oznámení.

Jménem výše uvedené  ZOOS 
ve  vztahu k  zaměstnavateli 
jedná paní, pan (uvede se jmé-
no předsedy ZOOS nebo jiné 
osoby pověřené jednat jmé-
nem ZOOS).
V……….. jméno osoby opráv-

něné jednat za ZOOS
Dne ……… razítko ZOOS

Zaměstnavatel potvrzuje do-
ručení dne …….

Vít BERKA

Letošní zvýšení platů ve školství je prvním krokem
Školské odbo ry oceňují fakt, že se podařilo prosadit 
zvýšení platů pedagogů i nepedagogů již od letoš-
ního listopadu. To, že vláda schválila 15procentní 
navýšení platů pedagogů a  10procentní zvýšení 
platů nepedagogů, je však jen prvním krokem.

„Chceme upozornit 
na  to, že další kroky 

musí následovat. Chceme vy-
zvat politické strany, které se 
nyní ucházejí o  hlasy voličů, 
aby si školství nastavily jako 
svou prioritu. Zároveň očeká-
váme, že ta priorita nebude jen 
proklamací, ale ve svých voleb-
ních programech budou poli-
tické strany specifikovat kon-
krétní kroky, které povedou 
směrem, jejž školské odbory 
prosazují. To znamená dostat 
v  roce 2020 platy pedagogů 
na  130 procent průměrného 
platu v zemi,“ hodnotí Marké-
ta Seidlová, místopředsedkyně 
školských odborů, současnou 
situaci ve školství.

„A  důležité je to, aby dal-
ší zvyšování platů ve  školství 

v dalších dvou letech bylo opět 
do tarifů, to znamená nejen se-
hnat navýšení peněz do  roz-
počtu školství, ale také zařídit 
patřičnou úpravu tarif-
ních tabulek. Pak to 
bude mandatorní 
výdaj, který musí 
vláda respektovat 
i v dalších letech,“ 
pokračuje M. Sei-
dlová. Dále se za-
mýšlí nad tím, že ten-
to požadavek školských 
odborů, který zajišťuje trvalé 
zvýšení hladiny platů, politické 
strany v současné chvíli nepro-
sazují. Mnohé mají ve svém pro-
gramu zvyšování platů ve škol-
ství, ale většinou chtějí posilo-
vat nadtarifní složky platu, nej-
více pro vynikající pedagogy.

„Ve  školství jsou však nyní 
tarifní platy nízké, takže je tře-
ba nejdříve zvýšit základní plat, 
aby byl pro učitele motivační. 
Když nastupujícímu učiteli řek-
nete, že nástupní plat je 22 ti-
síc korun a průměrný 27 tisíc 
korun, tak to pro něj velká mo-
tivace není,“ je přesvědčena 
místopředsedkyně a  doplňu-

je: „Souhlasíme s  tím, 
ať je klidně 50 pro-

cent platu učite-
le v  tarifu a  po-
lovina nadtarifní. 
Jenže to pak ten 
tarifní plat mu-

sí začínat na třiceti 
tisících korun.“

Školské odbory ne-
chtějí nikomu radit, koho má 
volit, ale doporučují, aby se 
lidé ptali kandidátů, jak bu-
dou přidávat peníze do  škol-
ství a  jak konkrétně to chtě-
jí udělat.

„Pouhá proklamace, že do-
tyčná strana zvýší platy učite-

lů, to by mně nestačilo, proto-
že to říkají všichni. Zajímalo by 
mě, jestli má strana propraco-
vaný program, jakými kroky se 
k cíli dostane, a ty kroky mu-
sí být reálné. Dál bych se po-
dívala na to, jaké sociální jisto-
ty strana nabízí. Pokud někte-
rá slibuje snížení daní, je po-
třeba se podívat na to, jakým 
způsobem a komu. Když totiž 
sníží daně, bude méně peněz 
ve státním rozpočtu, z něhož 
je školství placené,“ vysvětlu-
je M. Seidlová.

 Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Inkluzi by pomohla školní poradenská pracoviště
Celé září probíhala komunikační kampaň na pod-
poru inkluzivního vzdělávání Škola all inclusive, 
která je projektem vládní Agentury pro sociální za-
čleňování. Cílem kampaně bylo dostat do povědo-
mí veřejnosti i pozitivní témata spojená s inkluzí.

„Za úspěch kampaně 
bychom považova-

li to, kdyby veřejnost přijala 
inkluzivitu jako ekvivalent ke 
kvalitě. Inkluzivní vzdělávání 
představuje moderní kvalit-
ní pojetí vzdělávacího systé-
mu. Naší vizí je, že vzdělávací 
soustava bude i  v regionech 
poskytovat kvalitní vzdělá-
ní všem dětem a žákům bez 
rozdílů v  jejich sociálním či 
rodinném zázemí, v  etnic-
kém původu nebo ve zdra-
votním stavu či v míře jejich 
nadání, a  to v  nesegregují-
cím prostředí,“ říká  Vladimír 
 Foist, který sám působil dlou-
há léta jako ředitel základní 
školy a v agentuře se věnuje 
oblasti vzdělávání.

Učitelé mají dát na instinkt

„Termín inkluze vyvolává 
obavy a  často i  nepřiměřené 
reakce. Pokud si ale význam 

inkluzivního vzdělávání rozklí-
čujeme na jednotlivé položky, 
principy a cíle, ukáže se nám 
obraz moderního pojetí kvalit-
ní školy současného světa. In-
kluzi je nutné chápat jako pro-
ces, který odráží dění 
ve společnosti. Pře-
konat některé fá-
ze transformace 
systému však 
rozhodně není 
jednoduché.

Učitelům bych 
vzkázal, ať nejsou 
zklamaní z  dílčích 
neúspěchů, vše potře-
buje svůj čas, každou změnu 
provázejí počáteční nejisto-
ta a komplikace. Poradil bych 
jim, ať se řídí vlastními poci-
ty a  nenechají se demotivo-
vat. V lokalitách, kde agentu-
ra působí, hledáme a navrhu-
jeme konkrétní opatření, která 
podpoří všechny děti, usnadní 

učitelům práci a na která jsme 
schopni zajistit dostatečné fi-
nanční prostředky,“ pokraču-
je V. Foist.

Chybí správné vzdělávání

Třebaže se inkluzivní vzdělá-
vání stalo ve školství realitou, 
příprava budoucích pedago-
gů na tento způsob práce po-
kulhává. „I když už se někte-
ré pedagogické fakulty snaží 

o změnu a hledají ino-
vativní přístupy pře-

devším prostřed-
nictvím projek-
tů, stále lze po-
važovat přípra-
vu stávajících 
i  budoucích pe-

dagogů na změny 
související se společ-

ným vzděláváním za ne-
dostatečnou. Jako nejvážněj-
ší problém vnímám setrvale 
udržované oddělení pregra-
duální přípravy pedagogů pro 
běžný vzdělávací proud a pro 
speciální školství,“ přiznává 
V. Foist.

A co je podle něj pro úspěš-
nou inkluzivní výuku nejdůle-

žitější? „V praxi škol, které se 
vydaly cestou inkluze nezávis-
le na systému již před několi-
ka lety, se ukázalo, že úspěš-
nost společného vzdělávání 
výrazně ovlivňuje dostateč-
ná podpora přímo ve škole. 
V  ideálním případě mají tyto 
školy k dispozici školní pora-
denská pracoviště, na nichž 
působí odborníci jako koor-
dinátor inkluze, terénní so-
ciální pracovník, asistent pe-
dagoga, školní asistent, rodi-
čovský koordinátor nebo po-
radce profesního rozvoje. Po-
třebnost podobných pozic 
ukazují i zkušenosti ze zahra-
ničí. Tyto pozice jsou v  sou-
časné době nejčastěji řeše-
ny projektově, což má sice 
celou řadu negativ (udržitel-
nost pracovních pozic, ne-
jistá budoucnost nebo nad-
měrná administrativní zátěž), 
ale zároveň projekty umož-
ňují potřebné pozice vyzkou-
šet, funkčně nastavit a  ze-
jména odůvodnit jejich po-
třebnost v  systému,“ vysvět-
luje V. Foist.

Romana SLANINOVÁ

Jak se cítí dítě, které ostatní brzdí či ruší, nikdo neřeší
O problémech inkluzivního vzdělávání hovoříme 
s  Martinem Odehnalem, předsedou Asociace spe-
ciálních pedagogů České republiky.

Co Asociaci speciálních 
pedagogů na inkluzi nejvíc 
vadí?

Na inkluzi nám nevadí nic. 
Vadí nám to, co ministerstvo 
školství za inkluzi vydává, ne-
boť koncept společného vzdě-
lávání nemá s  inkluzí nic spo-
lečného. Inkluze znamená včle-
nění, což ovšem v žádném pří-
padě neznamená pouhé fyzic-
ké „sesypání“ žáků se speciál-
ními vzdělávacími potřebami 
a žáků intaktních dohromady.

Inkluzivní vzdělávání má dva 
cíle, přičemž oba jsou stejně 
důležité. Zaprvé se žák musí ve 
třídě cítit dobře, zadruhé záro-
veň se musí dostat co nejblíže 
svému optimu v oblasti vzdě-
lávání. Cítit se dobře předpo-

kládá prožívání úspěchu nejen 
v učení, ale v první řadě v ob-
lasti sociální. Přiblížení optimu 
předpokládá učitele se zevrub-
nými znalostmi limitů daných 
tím kterým typem zdravotního 
postižení a pochopitelně ovlá-
dajícího didaktickou stránku 
vzdělávání žáka často diamet-
rálně odlišného od ostatních.

Realita u  nás je taková, že 
učitel bez jakékoli speciálně-
pedagogické kvalifikace, pří-
padně s asistentem bez jaké-
koli kvalifikace, učí žáka se 
speciálními vzdělávacími po-
třebami čistě metodou poku-
su a omylu, přičemž doporu-
čení z poradny dostane až po 
čtyřech měsících.

O tom, jak se asi cítí dítě, kte-

ré ostatní buď zdržuje, nebo vy-
rušuje, nebo se raději mlčky drží 
v ústraní, i když třeba vůbec ne-
chápe učivo, si jistě netřeba dě-
lat iluze. Ostatně pokud takový 
žák vyrušuje, což je u některých 
diagnóz běžné, bývá obvykle 
odeslán s asistentem někam mi-
mo třídu. Vskutku báječná ilu-
strace společného vzdělávání.

Jak by měla vypadat řád-
ná příprava a ověřování in-
kluzivního vzdělávání?

Příprava, myslím opravdu 
odpovědná příprava, trvala ve 
všech zemích, kde údajně hle-
dáme inspiraci, mnoho let. 
A je příznačné, že tam, kde tr-
vala nejdéle, slyšíte, že ani po 
patnácti letech není hotovo. 
To, co se konalo u nás, vůbec 
žádná příprava nebyla. Vedení 
ministerstva školství odmíta-
lo vůbec si jen připustit, že by 
takto zásadním změnám měla 

předcházet řádná pilotáž všech 
segmentů připravovaného sys-
tému. Řeči o tom, že to nešlo, 
jsou směšné. Vůbec nic nás 
přece nenutilo přistoupit k té-
to reformě od 1. září loňské-
ho roku. Nejde jen o pilotáž sa-
motné práce s dětmi. Co si lze 
například pomyslet o tom, že 
poradny během pár týdnů pra-
cují už s osmou verzí dotazníků 
nebo že se v novele vyhlášky 
zrušila povinnost zpracovávat 
plány pedagogické podpory?

Co byste navrhoval ke 
zlepšení současné situace?

Začít úplně znova, tedy na 
pomyslné startovní čáře před 
novelou školského zákona. 
A konečně se radit s lidmi, kte-
ří o vzdělávání žáků s nejrůz-
nějšími speciálními vzdělávací-
mi potřebami něco vědí, a to 
nejen z knih, ale i z praxe.

Táňa PIKARTOVÁ
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Lze nařídit čerpání pracovního volna?
Z provozních důvodů vznikají někdy u zaměstnava-
tele situace, kdy nelze všem zaměstnancům přidě-
lovat práci. Je možno v  takovém případě zaměst-
nancům nařídit čerpání pracovního volna?

Zákoník práce neumožňu-
je zaměstnavateli, aby bez 

důvodů obsažených v  práv-
ních předpisech nařizoval za-
městnanci čerpání neplacené-
ho volna.

Jestliže zaměstnanec nemů-
že konat práci pro jiné důle-
žité osobní překážky týkající 
se jeho osoby, než uvádí zá-
koník práce, je zaměstnava-
tel povinen poskytnout mu ve 
stanoveném rozsahu pracovní 
volno, v  některých případech 
s náhradou platu. Ovšem jed-

ná se o důležité osobní překáž-
ky na straně zaměstnance sta-
novené nařízením vlády 
č.  590/2006 Sb. Od 
tohoto ustanove-
ní však je mož-
né se v souladu 
s §  363 záko-
níku práce od-
chýlit a  dohod-
nout se na dal-
ších osobních pře-
kážkách v práci, ať už 
se jedná o krátkodobé, či dlou-
hodobé neplacené volno.

Zaměstnavatel tedy může 
a nemusí žádosti zaměstnan-
ce o  neplacené volno vyho-
vět. Záleží na provozních pod-
mínkách, jako je možnost zá-
stupu apod. Možnost poskyt-
nout neplacené pracovní vol-

no lze dokonce ošetřit ko-
lektivní smlouvou či 

vnitřním předpi-
sem, který může 
obsahovat kon-
krétnější pod-
mínky, kupří-
kladu právě čer-

pání neplacené-
ho volna za účelem 

studia, péče o děti do 
čtyř let věku po skončení rodi-
čovské dovolené nebo v době 
školních prázdnin.

Neplacené volno však nelze 
zaměstnanci nařídit. Na nepla-
ceném volnu se může zaměst-
navatel se zaměstnancem pou-
ze dohodnout. Skutečnost, že 
zaměstnavatel v určitém obdo-
bí nemůže přidělovat zaměst-
nancům práci podle pracovní 
smlouvy, nemůže řešit naříze-
ním neplaceného volna. V ta-
kovém případě se jedná o pře-
kážku v  práci na straně za-
městnavatele podle § 208 zá-
koníku práce a po dobu jejího 
trvání náleží zaměstnanci ná-
hrada mzdy nebo platu ve výši 
průměrného výdělku.

Vít BERKA

Nekolidující 
zaměstnání
V Týdeníku  ŠKOLSTVÍ 
číslo 28 na straně  6 
jsme na otázku: 
„V  právních výkla-
dech je často zmiňo-
váno ,nekolidující za-
městnání‘. Co se tímto 
označením rozumí?“ 
neodpověděli zcela 
přesně. Omlouváme 
se a přinášíme správ-
nou odpověď.

Uchazeč o zaměstnání si 
může v době, kdy je v evi-
denci Úřadu práce ČR, při-
vydělat v rámci tzv. nekoli-
dujícího zaměstnání. Přivý-
dělek je však možný pou-
ze na základě pracovní-
ho nebo služebního po-
měru a dohody o pracovní 
činnosti. Existence právní-
ho vztahu založeného do-
hodou o  provedení práce 
je překážkou pro zařazení 
a  vedení v  evidenci ucha-
zečů o  zaměstnání. Hrubý 
příjem nesmí v  tomto pří-
padě přesáhnout polovinu 
minimální mzdy. V součas-
né době je minimální mzda 
11 000 Kč, možnost přivý-
dělku tedy činí maximálně 
5 500 Kč hrubého. V přípa-
dě přivýdělku v rámci něko-
lika pracovních poměrů se 
konečné výše odměn sčíta-
jí. Bez ohledu na výši mě-
síčního výdělku nebo od-
měny má klient povinnost 
nahlásit Úřadu práce Čes-
ké republiky informaci, že 
při evidenci pracuje, a to už 
při podání žádosti o  zpro-
středkování zaměstnání ne-
bo nejpozději v den nástu-
pu. Výkon činnosti v rámci 
tzv. nekolidujícího zaměst-
nání není v žádném přípa-
dě překážkou pro poskyto-
vání součinnosti Úřadu prá-
ce ČR při zprostředková-
ní vhodného zaměstnání 
a pro přijetí nabídky vhod-
ného zaměstnání, což musí 
být pro uchazeče o zaměst-
nání priorita.

Úřad práce ČR

Cestovní náhrady při pracovní cestě
Jaký je správný postup při výpočtu stravného při 
dvoudenní tuzemské pracovní cestě, kdy v každém 
dni trvala pracovní cesta 12 hodin a vždy byla po-
skytnuta dvě bezplatná jídla? Jde o pracovní cestu 
zaměstnance příspěvkové organizace.

V ustanovení § 163 odst. 4 
zákoníku práce je uvede-

no, že při pracovní cestě, kte-
rá spadá do dvou kalendář-
ních dnů, se upustí od oddě-
leného posuzování doby trvání 
pracovní cesty v  kalendářním 
dnu, je-li to pro zaměstnan-
ce výhodnější. Toto ustanove-
ní se vztahuje i na poskytování 
cestovních náhrad zaměstnan-
cům zaměstnavatele, který od-

měňuje platem, to je i na pří-
spěvkovou organizaci (§ 109 
odst. 3 zákoníku práce). Vzhle-
dem k výše uvedenému usta-
novení je nutné zjistit výpočet 
stravného podle obou mož-
ností a použít tu, která je pro 
zaměstnance výhodnější.

1. možnost: výpočet strav-
ného za každý den samostat-
ně: vzhledem k  tomu, že za-
městnanci byla v  každém dni 

poskytnuta 2 bezplatná jídla, 
stravné nepřísluší (§ 176 odst. 4 
písm. a) zákoníku práce).

2. možnost: výpočet strav-
ného za oba dny dohromady: 
součet trvání pracovních cest 
činí 24 hodin, stravné přísluší 
v pásmu „déle než 18 hodin“, 
ale snížené o  25  procent za 
každé ze tří bezplatně poskyt-
nutých jídel (i když ve skuteč-
nosti byla během pracovní ces-
ty poskytnuta 4 jídla) a 25 pro-
cent musí být zaměstnanci ješ-
tě poskytnuto. Pro zaměstnan-
ce je tedy výhodnější výpočet 
stravného za dva dny dohro-
mady. Vít BERKA
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Škola u žáků podporuje podnikavý přístup k životu
Jaké nástroje při výuce použít, jakou roli hraje uči-
tel, vedení školy a  rodiče, to byla témata, která 
rezonovala na  konferenci o  finanční gramotnosti 
v mnohdy velmi unikátních příbězích.

„Máme celou řadu zku-
šených odborní ků, 

kteří přináší škálu zajímavých 
přístupů k výuce finanční gra-
motnosti. Je důležité, aby ško-
láci měli na  výběr, aby zaži-
li projektový den, měli s  kým 
diskutovat o financích, souhra 
zkušeností dělá výuku boha-
tou. Zážitková forma pedago-
giky, propojení školy s odbor-
níky a rodiči zefektivňují výuku. 
Přeji si, aby se děti díky výuce 
finanční gramotnosti cítily v té-
matu komfortně, aby se s rodi-
či nebály mluvit o penězích,“ 
vysvětluje Jana Merunková, 
ředitelka společnosti pořádají-
cí konferenci.

Příkladem dobré praxe je 
Karlínská obchodní akademie 
a  Vyšší odborná škola eko-
nomická v  Praze. „Chceme 
ve studentech probudit podni-
kavost, chceme, aby nad věc-
mi přemýšleli a  byli kreativní. 
Nejlépe funguje, když studen-
tům dáte příležitost, aby sami 
něco zjistili, vyšlete je do teré-
nu,“ řekl učitel Pavel Fiala. Me-
zi skvělé školní projekty zamě-
řující se na rozvoj podnikavosti 
studentů patří příběh student-
ky Anny Sukové, která se svým 

projektem Hračky s příběhem 
získala první místo v  soutěži 
mladých podnikatelů Soutěž 
a podnikej. Rozvoj podnikavos-
ti studentů podle P. Fialy závisí 
také na učitelích, proto ve ško-
le založili učitelskou platformu 
Učitelé z Marsu, která sdružu-
je spřátelené školy, které se ta-
ké věnují rozvoji podnikavos-
ti. „Cílem platformy je přípra-
va nové moderní metodiky 
pro výuku ekonomie, protože 
ta současná je zastaralá a nud-
ná, což tvrdí i sami studenti,“ 
doplňuje Pavel Fiala.

V Základní a Mateřské ško-
le Povrly se rozhodli při výuce 
finanční gramotnosti k zábav-
né a hravé formě, kdy se děti 
do výuky aktivně zapojují. Za-
ložili dva podniky, jeden na vý-
robu sladkostí a druhý je sbír-
kovým programem, penězi 
jsou fazole, které různě smě-
ňují, nakupují za ně a vydělá-
vají je. „S finanční gramotnos-
tí jsme začali v roce 2014, nej-
dříve jsme si prošli školní vzdě-
lávací program a stanovili jsme 
si jasná pravidla, jak finanční 
gramotnost budeme vyučovat. 
Kde byla možnost ji do před-
mětu zařadit, tam jsme ji zařa-

dili,“ popsala Jaroslava Najma-
nová, ředitelka školy, která je 
držitelem zlaté úrovně certifi-
kátu Finančně gramotná škola.

Děti už jsou tak zdatné, že 
natáčejí skeče například na té-
ma rodinné finance a  podíle-
jí se na projektu Ekoškola, je-
hož cílem je hospodárné na-
kládání s  energiemi. „Dětem 
se takové aktivity líbí, ty star-
ší už dostávají reálné úkoly, 
například ve spolupráci s obec-
ním úřadem řeší výdaje školy 
na  její provoz nebo se zapoji-
ly do  soutěže Rozpočti si to, 
kdy se soustřeďují na profil ro-
diny, dostanou plat jako rodi-
če a hospodaří s ním,“ připo-
míná zástupkyně ředitelky Vě-
ra Slezáčková.

V  základních školách lze fi-
nanční gramotnost vyučovat 
jako samostatný předmět ne-
bo ji rozložit do více předmě-
tů, ve středních školách se vy-
učuje v  rámci ekonomických 
předmětů. „Při  správné výuce 
finanční gramotnosti je třeba 
se soustředit na  rozvoj učite-
lů, finančně gramotný učitel je 
základem dobré výuky. Žáky je 
nutné zapojovat interaktivními 
formami a  aktivizovat je, aby 
sami přicházeli s nápady. V té-
to oblasti pomáhají projektové 
dny nebo soutěže, například 
soutěž Rozpočti si to. Dále je 
nutné spolupracovat mezi ško-
lami a s odborníky na finanční 

gramotnost,“ vysvětlila lektor-
ka Kateřina Lichtenberková, 
členka expertního týmu projek-
tu Finanční gramotnost do škol 
a odborná garantka Národního 
ústavu pro vzdělávání. „Učite-
lé by měli být mentory, prů-
vodci, dnes už nemusí přiná-
šet informace, ty přináší inter-
net. Učitele vidím jako sociál-
ního průvodce, který má důvě-
ru dětí, je lídrem, který umí dě-
tem ukázat směr, aby se doká-
zaly samy rozhodovat,“ dopl-
nila k postavení učitele v rámci 
výuky finanční gramotnosti Ja-
na Merunková.

Při  výuce finanční gramot-
nosti pomáhá i vzdělávací pro-
jekt ČSOB, který je zaměře-
ný na rozvoj finanční gramot-
nosti ve  školách. Zapojilo se 
do něj už na padesát škol. Am-
basadoři finanční gramotnosti 
(pracovníci banky) vyučují o fi-
nančních produktech. Dalším 
tématem je právo a  spotřebi-
tel nebo hospodaření domác-
nosti. „Pro studenty středních 
škol máme připravené před-
nášky o kybernetické bezpeč-
nosti, o moderních platebních 
prostředcích a  metodách ne-
bo o odpovědném zadlužová-
ní. Výuka obvykle trvá dvě ho-
diny a  je zdarma. Vše je sou-
částí naší firemní strategie,“ vy-
světluje pracovník banky Fran-
tišek Klufa.

Táňa PIKARTOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady
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Zkrácené studium zakončené maturitou
Jakým způsobem upravuje školský zákon zkrácené 
studium pro získání středního vzdělání s maturitou?

Úpravu zkráceného stu-
dia obsahuje ustano-

vení § 85 školského, kde je 
uvedeno:

Střední školy, které posky-
tují střední vzdělání s matu-
ritní zkouškou v daném obo-
ru vzdělání, mohou v tomto 
oboru vzdělání uskutečňo-
vat také zkrácené studium 
pro získání středního vzdě-
lání s  maturitní zkouškou. 
Zkrácené studium trvá 1 až 
2 roky v denní formě vzdělá-
vání; délku stanoví rámcový 
vzdělávací program přísluš-

ného oboru vzdělání.
Ke zkrácenému studiu 

pro získání středního vzdě-
lání s maturitní zkouškou se 
mohou hlásit uchazeči, kte-
ří získali střední vzdělání 
s maturitní zkouškou 
v  jiném oboru 
vzdělání . 
V  rám-

ci přijímacího řízení může ře-
ditel školy rozhod-

nout o  konání 
přijímací zkouš-
ky, jejíž obsah 
a formu stano-

ví v  sou-
ladu 

s  rámcovým vzdělávacím 
programem oboru vzdělá-
ní, k  jehož studiu se ucha-
zeč hlásí.

Ministerstvo školství stano-
ví prováděcím právním před-
pisem náležitosti a podmín-
ky organizace zkráceného 
vzdělávání pro získání střed-
ního vzdělání s  maturitní 
zkouškou. 

Další pracovní poměr u ženy na mateřské dovolené
Je možno uzavřít pracovní poměr na plnou pracov-
ní dobu se ženou, která u  jiného zaměstnavatele 
pobírá peněžitou pomoc v mateřství? O dítě se jí 
postará matka.

Sjednání takového pra-
covního poměru podle 

mého názoru nic nebrání 
a  takovým postupem ne-
bude porušen žádný právní 
předpis. Zaměstnanec mů-
že mít více pracovněpráv-
ních vztahů jak u  jedno-
ho, tak u  různých zaměst-

navatelů, délka úvazku ne-
ní omezena.

Sjednání dalšího pracov-
ního poměru nebude mít 
vliv ani na pobírání peně-
žité pomoci v mateřství ne-
bo rodičovského příspěv-
ku. Peněžitá pomoc v ma-
teřství nenáleží za období, 

za které náleží zaměstnan-
kyni započitatelný příjem 
z  činnosti zakládající účast 
na nemocenském pojiště-
ní, ze které je peněžitá po-
moc poskytována, nebo ne-
mocenské, s výjimkou těch 
příjmů, které zaměstnanky-
ni náleží i za dobu mateřské 
dovolené, aniž v této době 
vykonávala tuto činnost, za 
kterou jí náleží započitatel-
ný příjem. Pokud jí tedy pe-
něžitá pomoc v  mateřství 

náleží z pracovního pomě-
ru u  jiného zaměstnavate-
le a vydělává si u vás, mě-
ly by být podmínky zákona 
splněny.

Co se týká pobírání rodi-
čovského příspěvku, výděleč-
ná činnost omezena není, ro-
dič musí jen splnit podmínku 
osobní celodenní a řádné pé-
če o dítě. Tu lze zajistit i pé-
čí jiné zletilé osoby, v přípa-
dě zmíněné zaměstnankyně 
její matkou.

 školský zákon zkrácené 
ho vzdělání s maturitou?
ného oboru vzdělání.

Ke zkrácenému studiu 
pro získání středního vzdě-
lání s maturitní zkouškou se 
mohou hlásit uchazeči, kte-
ří získali střední vzdělání 
s maturitní zkouškou 
v  jiném oboru
vzdělání . 
V  rám-

ci přijímacího řízení může ře-
ditel školy rozhod-

nout o  konání 
přijímací zkouš-
ky, jejíž obsah
a formu stano-

ví v  sou-
ladu 

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Kdyby dnes Marie Terezie a Jan Ámos...
V  době vlády Marie Te-

rezie a  Josefa II. by-
ly položeny základy školní 
docházky.

Ovšem o  nutnosti zave-
dení jasných pravidel do 
vzdělávání dětí přemýšlel 
již v  roce 1632 Jan Ámos 
Komenský.

Školní řád pamatoval 
krom výuky i na jasná pra-
vidla stran morálky žá-
ků, kde jim byla nařizová-
na bezvýhradná úcta a  re-
spekt k učitelům, o bezpod-
mínečné pokoře a poslušen-
ství nemluvě.

Kdyby dnes Marie Tere-
zie a Jan Amos potají vpluli 
na vizitu do našich tříd, věru 
nevím, co by to udělalo s je-

jich psychickým zdravím. I já 
jsem doslova v  šoku zůsta-
la po návštěvě jedné ze tříd 
základní školy. Učitelka se 
svým výkladem vehementně 
snažila překřičet mezi se-
bou hlučně se bavící 
děti a na její výzvu 
s  žádostí o  po-
zornost žád-
ný z  nich ne-
reagoval. Když 
mi pak po zvo-
nění sdělila, že 
je to téměř stan-
dard, optala jsem se 
jí, proč hříšníkům nenapí-
še o jejich nevhodném cho-
vání do žákovské knížky po-
známku. „To nemůžu, pan 
ředitel by se zlobil, otec jed-

noho z těch chlapců je náš 
dobrý sponzor, bez něj by-
chom neměli dostatečně vy-
bavenou počítačovou třídu,“ 
opáčila mi téměř omluvně.

Jestliže náš Učitel ná-
rodů ve svém dí-

le píše o  potře-
bě školy obec-
ní, české, kte-
rá má být zří-
zena v každém 
městě, městeč-

ku a vsi bez vý-
jimky, a  v  ní pak 

každý držán bude od 
léta šestého do léta dvanác-
tého, pak nelze konstatovat 
nic jiného, než že se mu jeho 
přání splnilo. Ovšem o tom, 
jak by dnes reagoval na cho-

vání těchto žáků, můžeme 
pouze spekulovat. Zřejmě by 
pak své dílo rozšířil o odsta-
vec: „Ve  škole obecné pak 
nemůže být držán ani žád-
ný učitel, kterého jeho žáci 
odmítají poslouchat a on tak 
nemůže řádně plnit své uči-
telské poslání.“

Současným učitelům by se 
pro začátek mohl stát ná-
vodným třeba zážitkový vý-
ukový program Národopis-
ného muzea Plzeňska, kte-
rý umožňuje žákům propad-
nout se v čase o jedno stole-
tí zpět, kde se musejí vzdát 
všech vymožeností moder-
ní doby a  prožít vyučování 
v autentické historické třídě.

Eva ROKYTOVÁ
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Ve Znojmě poznávali kulturu, zvyky či jídlo našich sousedů
Studenti i  jejich učitelé ze 

znojemské střední školy 
v Přímětické ulici si tak trochu 
zahráli na legendárního Wil-
lyho Foga z  Verneova romá-
nu. Nevydali se na cestu ko-
lem světa za osmdesát dní, ale 
cestovali po evropských desti-
nacích. Měli však na to jeden 
necelý den.

„Zrealizovali jsme projektový 
den s názvem Cesta po evrop-
ských zemích. Žáci zavítali do 
různých zemí, seznámili se 
s reáliemi, politikou, kulturou, 
ale především s každodenním 

životem. Naučili se několik 
nových slovíček a frází. Při-
chystány pro ně byly také 
soutěžní kvízy,“ vysvětluje 
organizátorka akce Marké-
ta Kselíková.

A byla to cesta skuteč-
ně pozoruhodná. Během 
jednoho dopoledne jste se 
mohli seznámit s památka-
mi, kulturou, zvyky, hudbou 
či módou  různých evrop-
ských destinací. V  nabíd-
ce byl i vyhlášený rakouský 
dort Sacher, španělská pa-
ella s  krevetami, švýcarské 

sýry, italská pizza a mnoho 
dalších laskomin. Ve Francii 
zazpívala legendární Edith 
Piaf, k vidění byl také Skot 
v kiltu, zatančili nám vese-
lí tyrolští přátelé a nechyběl 
ani živý galský kohout.

„Evropský den jazyků při-
pravili studenti na výbor-
nou. Vyhodnotit jednot-
livého vítěze by bylo vel-
mi obtížné a  nespravedli-
vé, vítězi jste tedy vy všich-
ni,“ vzkazuje studentům M. 
Kselíková.

Kateřina KOTOUČOVÁ

Žáci z Mostu podnikli Putování po Evropě
V  Základní škole Okruž-

ní v  Mostě se žáci vyda-
li na velkou výpravu po Evro-
pě. Ve středu 27. září se uči-
li netradičním způsobem. Hra 
s názvem Putování po Evropě 
přivedla děti a jejich učitele do 
mnoha zemí, kde se nejen do-
zvěděli fakta a zajímavosti, ale 
také charakteristiku dané ze-
mě doprovázenou zábavnými 
aktivitami.

Školáci si poslechli báje 
v Řecku, procházeli spletitými 
cestami velkoměst v Estonsku, 

navrhovali figurky lega v Dán-
sku, ve Španělsku utíkali před 
býky nebo hledali trojlístky v Ir-
sku. Ve Francii se z nich stali 
malíři, v Turecku tkalci a v Bel-
gii kromě pralinek testovali 
chutě dalších potravin.

Hlavními organizátory Ev-
ropského dne jazyků byli 
chlapci a dívky z 8. a 9. roč-
níků. Pod vedením učitelů an-
glického a německého jazyka 
probíhaly důkladné přípravy, 
aby se den mladším spolužá-
kům líbil. Někteří žáci dokázali 

zaujmout osobitým přístupem 
a také neobvyklými rekvizitami 
nebo kostýmy, které přiblížily 
danou zemi.

Naši základní školu navště-
vují děti různých národnos-
tí, což přispívá k přirozenému 
poznání jazykové rozmanitosti. 
Pro všechny školáky bylo pro-
jektové vyučování přínosem, 
poznávali různé evropské stá-
ty, fakta, kulturní zvyky zemí 
a tradice, ať v rolích organizá-
torů, nebo účastníků.

Evropský den jazyků se slaví 
26. září. Ale už od začátku mě-
síce se konají v celé Evropě růz-
né akce, které organizují pře-
devším školy, univerzity a  ja-
zykové instituce. Cílem těch-
to akcí je podpořit celoživot-
ní učení cizích jazyků ve škole 
i mimo ni, umožnit dětem ma-
ximálně rozvíjet jazykové do-
vednosti, především komuni-
kaci a poznávání kultur evrop-
ských národů.

Edita DOLEŽALOVÁ

Prožili jsme adaptační kurz plný her
Ve dnech 11. až 22.září se 

žáci šestých tříd Záklaní 
školy Křižná ve Valašském Me-
ziříčí zúčastnili adaptačního 
kurzu v Hutisku Solanci. Paní 
učitelky Jana Bernátková a Ro-
mana Vallová si pro nás připra-
vily stmelovací a zážitkové hry 
a my děti jsme si tyto dny ve-
lice užily.

Mohli jsme poznat svou tří-

du z  jiného úhlu, než umož-
ňuje běžný školní režim. Akti-
vity byly zaměřeny na adapta-
ci nových žáků, posílení spo-
lupráce a pozitivního klimatu 
ve třídě. Prožili jsme dny plné 
intenzivních zážitků a zábav-
ných her s cílem stmelit kolek-
tiv, vytvořit klima plné důvě-
ry, seznámit se s novými tříd-
ními učiteli. Hráli jsme různé 

hry (Pavouk, Den Triffidů, Du-
še týmu, šátkovanou, košík, 
molekuly), zažili jsme spor-
tovní aktivity – florbal, fotbal, 
golf, využili jsme přírodní posi-
lovnu, chodili jsme na vycház-
ky do okolí. A nyní už se tě-
šíme na nový školní rok, kte-
rý spolu prožijeme, a věříme, 
že nás čeká hodně společných 
zážitků. Žáci 6. tříd

Z područí 
islámu
AYAAN HIRSI ALI

Světoznámá autorka po-
skytuje podrobný vhled 
do fungování muslimské 
komunity. Popisuje zde 
jednotlivé oblasti života, 
v nichž se západní a islám-
ské pojetí odlišuje: vztahy 
v rodině (k rodičům, sou-
rozenců mezi sebou, po-
stavení dívek) a  otázku 
násilí. Islám není pouhá 
víra, je to způsob života. 
Všichni muslimové jsou 
vychováváni k víře, že Ko-
rán je neomylný: před-
stavuje právě slovo Allá-
hovo a všechna jeho při-
kázání je nutné bez otá-
zek uposlechnout. Více na 
www.euromedia.cz.

Znáte je?
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Jitka Molavcová, 
herečka

Budu stručná: Dobrý učitel? Měl by být 
empatický a citlivý. Pevný a přísný. Měl by 
mít smysl pro humor. Ale hlavně: Měl by 
mít své žáky rád!!!

Jiří Žáček, 
básník

Když se řekne dobrý učitel, vybaví se mi 
tři učitelky: Alenka Skarolková z Prahy 6, 
Jindřiška Krenková z Liberce a moje dcera 
Markéta. Kdybych měl děti ve školním vě-
ku, přál bych jim takové třídní kantorky. 

Petr Prouza, spisovatel, básník, překladatel
Když se řekne dobrý učitel, spolehlivě se 

mi vybaví pan profesor Zdeněk Trnka, můj 
učitel češtiny na gymnáziu v Trutnově. Mi-
mořádně vzdělaný i v hudbě, dokázal snad 
skoro z každé hodiny češtiny připravit zá-
bavný, poučný a vůbec kvalitní myšlenko-
vý koncert. A navíc mě osobně nenápad-

ně, ale účinně podporoval i v mých začátečnických literárních po-
kusech. Stále mu děkuji.

Marie Tomsová, televizní hlasatelka
Mně se vybaví pan učitel Zelinka, kte-

rý mě od chvíle, kdy začaly ve škole slovní 
příklady (tuším, že v 5. třídě), chodil k nám 
domů doučovat. Marně. A přesto mne ne-
přizabil. Ale teď vážně. Dobrý učitel je ten, 
který dokáže studenta nadchnout pro věc, 
vzbudit v  něm zájem, popřípadě zvěda-
vost. Na  gymnáziu v  Chrudimi jsem jich 
pár takových měla.

Marcel Bystroň, scenárista a režisér
Dobrý učitel je ten, který umí svého žá-

ka inspirovat. Samozřejmě, že dobrý učitel 
byl třeba Ježíš s třídou dvanácti žáků, opro-
ti Aristotelovi, který učil jen Alexandra Ma-
kedonského. Pak samozřejmě nesmím za-
pomenout na velkého učitele Aloise Drch-
líka, který v seriálu Návštěvníci inspiroval 
Adama Bernaua, a ani na mistra Yodu ze 
Star Wars, který vedl rytíře Jedi proti tem-
né straně.

Ptali jsme se, co se vám vybaví, když se řekne dobrý učitel
Otázku jsme položili několika známým osobnostem

Soutěžte s Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání 
o lístky do IQPARKU/IQLANDIE v Liberci.

Nakresli obrázek, nebo napiš příběh a vyhraj rodinné vstupné do IQPARKU/IQLANDIE  
v Liberci. Navíc můžeš získat i volné vstupné pro celou svoji třídu.

Můžeš soutěžit sám, nebo přemluv své kamarády ve třídě či družině. 
Zvýšíte tak šanci na výhru!

Pro koho je soutěž určena? Děti a žáci z mateřských a základních škol. 
Kdy soutěž probíhá? Od 13. září do 8. listopadu 2017. 

Hlavní cenu dovezeme do tvé školy i s ukázkou interaktivních exponátů nebo 
hlavolamů z IQLANDIE.

Více informací a pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách 
OP VVV v záložce Informační materiály-publicita.

http://opvvv.msmt.cz
www.msmt.cz
www.iqlandia.cz

soutezopvvv@msmt.cz
www.facebook.com/opvvv/
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VYHRAJ A VEZMI CELOU 
TŘÍDU DO IQLANDIE!

Připravila Eva ROKYTOVÁ
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Aplikace Včelka zlepšuje čtení už ve více než 250 školách

Výukový program Včelka (www.vcelka.cz) vznikl 
ve spolupráci se speciálními pedagogy a  jeho cílem je 
pomoci zlepšit úroveň čtení dětí v ZŠ. Ve svém principu 
se snaží s dítětem pracovat podobně jako speciální pe-
dagog – tedy neustále vyhodnocovat aktuální schopnosti 
dítěte a přizpůsobovat jim seznam zábavných interaktiv-
ních cvičení. Těch je nyní k dispozici přes 100 a jsou ur-
čena pro trénink čtení jak při skupinové práci ve třídě 
na projektoru nebo interaktivní tabuli, tak pro samostat-
nou práci dětí na tabletu. Všechny výsledky dítěte jsou 
ukládány a je možné je sdílet mezi rodiči, učiteli a dal-
šími odborníky.

Jak se aplikaci Včelka daří?
· 250 škol zavedlo Včelku do výuky, dalších 200 

Včelku aktuálně testuj e.
· 25 odborných pracovišť (PPP, SPC, logopedie) Včelku 

využívá se svými klienty.
· 3 500 rodičů s dětmi doma procvičuje čtení 

minimálně jednou týdně.
· Včelku využívají i české školy v zahr aničí – 

například v Itálii, Lucembursku nebo Belgii.

Včelka ve třídě na projektoru nebo 
interaktivní tabuli

Díky interaktivnímu generovanému obsahu, nadabo-
vaným slovům a pochvalám je výuka čtení nejen ef ektiv-
nější, ale i zábavnější.

Včelka na  tabletu pro individuální 
procvičování

Nejen při inkluzivní výuce učitelé ocení možnost nechat 
žáky procvičovat zcela individuálně v aplikaci, která se 
zcela na míru p řizpůsobí jejich potřebám – ať jde o dys-
lektiky, cizince, nebo děti, které jsou se čtením napřed.

Integrace se školním programem Bakaláři

Od listopadu 2017 bude Včelka plně integrovaná s roz-
šířeným školním programem Bakaláři, což by mělo učite-
lům výrazně zjednodušit přístup do Včelky a její nastavení.

České inovace  v Polsku a USA
Metodologii Včelky lze s úpravami využít i v jiných jazy-

cích. Těsně před dokončením je tak již polská a anglická 
verze Včelky. Na podzim poběží v těchto zemích první pi-
lotní projekty ve školách.

Ocenění
Projekt také úspěšně absolvoval Laboratoř Nadace Vo-

dafone a získal několik prestižních ocenění v ČR i v zahra-
ničí (např. cenu České inovace, Nápad roku, TechCrunch 
Disrupt Startup Battlefield, Central European Startup 
Awards atd.).

Včelka na měsíc zdarma pro vaši školu
Napište  nám na skoly@vcelka.cz a získejte i pro vaši 

školu nezávaznou zkušební licenci na měsíc zdarma.

Kontakt:
Tereza Philippová skoly@vcelka.cz
+420 799 512 123 www.vcelka.cz
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Týdeník
ŠKOLSTVÍ

je také
na Facebooku.

Spojte se s námi, 
najdete nás jednoduše.

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

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

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

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

S  nástupem nového ve-
dení ministerstva školství 

se mění i  pohled na řadu zá-
měrů a problémů, které české 
školství řeší už řadu let. Jde ze-
jména o  změnu způsobu fi-
nancování regionálního škol-
ství, o zavedení kariérního sys-
tému pro učitele a o společné 
vzdělávání dětí v hlavním vzdě-
lávacím proudu. To zřejmě bu-
dou i tři hlavní témata školního 
roku 2015/2016

vela školského zákona, do níž 
se podařilo prosadit jednotné 
státní přijímací zkoušky 
ke středoškolskému 
studiu, což po-
važuji za velký 
úspěch od-
borů,“ uvedla 
místopředsed-
kyně odboro-
vého svazu pra-
covníků školství 
Markéta Seidlová

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

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

vou tabulku pro pedagogy.
Odborový svaz 
pracovníků škol-

ství upřednost-
ňuje přidání dal-
šího platového 
stupně k  do-
savadním pěti 
tak, aby ti nej-

zkušenější uči-
telé byli za svou

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

„Naším záměrem je, aby se 
celé tříprocentní navýšení ob-
jemu mzdových prostředků 
promítlo do tarifních, tedy zá-
kladních platů, do nároko-
vých složek,“ zdůraznil před-
seda ČMOS pracovníků škol-
ství František Dobšík.

Školské odbory oceňují, že 
ministryně školství má zájem 
na dobré komunikaci a spolu-
práci obou partnerů. „Chceme 
záměrům ministerstva školství

FO
TO

FO
TO

:  
A

le
na

 T
U

Č
ÍM

O
VÁ

:  
A

le
na

 T
U

Č
ÍM

O
VÁ

ému 
-

Odb
pra

s

z
telé

Chceme, aby 

se zvýšení platů 

promítlo do 
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V tomto čísle najdete Krátce

nabízí školám, školským 
zařízením, dalším pedagogickým 

institucím a státním orgánům 
ve školství odbornou publikaci

Spisová služba ve školství
Jak naložit s listinnými digitálními dokumenty

(a jak si poradit s datovými schránkami)

Autor PhDr. Irena Hajzlerová
■ Nevíte si rady s administrativou?
■ Vedete listinou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty?
■ Dostali jste nové datové schránky a nevíte jak s nimi pracovat?
■ Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část?
■ Začali jste s elektronickým podacím deníkem…ale nevíte co dál?
Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli ANO, je tato publikace ur-
čena právě vám!

Publikace s podtitulem „Jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty“ se 
Vám může stát dobrým průvodcem spisovou službou, ať už ji vedete v listinné 
či digitální podobě.

Od 1. 7. 2017 obdržely školy nově od Ministerstva vnitra datovou schránku 
orgánů veřejné moci. Vedení školy má tímto krokem povinnost datovou schrán-
ku používat. Mnozí z vás ovšem nemají úplně jasno, jak ji mají správně používat, 
a jaké povinnosti pro vás s touto novou datovou schránkou vyplývají.

Pokud jste škola, která používá listinnou spisovou službu, musíte se seznámit 
s tím, jak správně zacházet s dokumenty, které budou do vaší školy doručeny 
prostřednictvím nové datové schránky. Dozvíte se, že nepostačí je prostě vytisk-
nout a dále s nimi pracovat jako s listinným dokumentem.

Publikace je určena také těm zaměstnancům škol a školských zařízení, kteří se 
spisovou službou teprve začínají a potřebují se seznámit se základními pojmy 
a s tím, co to vlastně spisová služba je. Ale také těm z vás, jejichž škola již existuje 
více jak deset let, ale skartační řízení jste ještě neprováděli. Nemáte archivní kni-
hu? V publikaci se dozvíte, jak ji zavést a jak efektivně do ní zapsat vše, co je ulo-
ženo ve vaší spisovně, aniž byste museli zapisovat každý typ dokumentu zvlášť.

Publikace si klade za cíl srozumitelnou formou přiblížit vše, co se týká spiso-
vé služby ať už v listinné, nebo elektronické podobě. Přináší ukázky a vysvětle-
ní tvorby podacího razítka, čísla jednacího, uvádí, jak správně vyplňovat poda-
cí deník i archivní knihu, vysvětluje postup při vytváření spisu a také při tvorbě 
spisového řádu (včetně spisového a skartačního plánu), který je základní směr-
nicí spisové služby.

V přílohách naleznete citaci zákona i vyhlášky, vzor spisového řádu spolu se 
vzory spisových a skartačních plánů pro jednotlivé typy škol ale také vzory řady 
dalších důležitých dokumentů potřebných při skartačním řízení, které díky tomu, 
že jsou uloženy současně také na CD-R, budete moci po doplnění vlastních úda-
jů ihned používat, bez předchozího přepisování.

Publikace „SPISOVÁ SLUŽBA VE ŠKOLSTVÍ - Jak naložit s listinnými a digi-
tálními dokumenty“ vás krok za krokem provede zákonem o archivnictví a spi-
sové službě č. 499/2004 Sb. a jeho poslední změnou č. 56/2014 Sb., a vyhláš-
kou č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, která byla změ-
něna vyhláškou č. 283/2014 Sb. Díky příkladům z praxe a odpovědím na nej-
častější dotazy, vám pomůže nastavit ten správný způsob, jak evidovat, ozna-
čovat, vyřizovat, odesílat, ukládat a vyřazovat vaše dokumenty v pravidelných 
skartačních řízeních.

Publikaci lze objednat na výše uvedené adrese a kontaktech nakladatelství Paris.
PARIS 9/2017, 1. vydání, cena 290,- Kč (+ manipulační náklady), brož., 200 stran, 
CD-R s přílohami

Závazná objednávka
Objednáváme … ks „Spisová služba ve školství – Jak naložit s listinnými 

a digitálními dokumenty“

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


