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Posloužíš-li dobru v mládí, poslouží ti ve stáří.

Učitel ovlivňuje nejen znalosti, ale i osobnost svých žáků
Učitelské povolání je výrazně odlišné od všech exis-
tujících povolání. Prakticky o žádném jiném povo-
lání nemá totiž běžný občan tolik informací jako 
o učitelství.

Zatímco u  dlouhé řa-
dy jiných povolání nemá 

mnohdy vůbec žádnou před-
stavu o tom, co se pod jejich 
názvem skrývá a jak se v pra-
xi provádí, v  případě učitel-
ského povolání tomu tak ne-
ní. Od útlého dětství se po řa-
du let s učiteli při jejich prá-
ci setkává, pozoruje je a sa-
mozřejmě i hodnotí. Ve věku, 
kdy získává nejen nezbytné 
a potřebné vzdělání, ale kdy 
se formuje i celý jeho charak-
ter a přístup k životu, se tak 
setkává s  řadou učitelů. By-
lo by naivní uvažovat o tom, 
zda ho svými postoji, zása-

dami či vlastnostmi ovlivnili.
Skutečnost, že se v  průbě-
hu školních let setká s  vět-
ším počtem učitelů a ti se bu-
dou vzájemně značně 
lišit, mu pak zpět-
ně umožní je-
jich práci, ale 
i  celkový pří-
stup k  povo-
lání posuzo-
vat a hodnotit. 
Pohled, který si 
tak na učitele a je-
jich povolání vytvořil, 
pak samozřejmě promítá do 
svých představ a nároků, kte-
ré vznáší na učitele svých dětí.

Bylo by proto velmi krát-
kozraké, kdyby se při jakém-
koliv hodnocení učitelů zdů-
razňoval a  posuzoval pou-
ze jejich úkol něco žáky na-
učit (aniž by se zpochybňova-
lo, že je to úkol zásadní a pr-
vořadý) a  zcela mimo vět-
ší pozornost by zůstávalo je-

jich celkové a  osob-
nostní působení. 

Tedy ovlivňová-
ní nejen vzdě-
lanosti, ale 
i  utvářejícího 
se charakteru 
různě starých 

žáků. Ve škole 
zdaleka nejde jen 

o znalosti, ale její po-
slání a vliv je mnohem barvi-
tější a širší a znalostní otáz-
ky výrazně překračuje. Pokud 

tomu tak nebylo, odrazilo se 
to záhy ve veřejném mínění 
v negativním hodnocení uči-
telů a škol.

V polistopadové euforii 
a  reakci na neduhy totalit-
ního školství se celá společ-
nost upnula k představě, že 
otázky výchovy by měly být 
výhradně záležitostí rodiny, 
zatímco škola by měla po-
skytovat pouze znalosti. Ta-
to představa je již, jak se zdá, 
úspěšně překonaná. Dalo to 
ale hodně práce a  trvalo to 
určitý čas. Ke skutečně plno-
hodnotnému působení ško-
ly a učitelů ve všech směrech 
a k reálnému pochopení této 
nezbytnosti na politické úrov-
ni však stále ještě vede dlou-
há cesta.

František MORKES

ačně
t-

e-
vořil

jich ce
no

T

ž
zd

o znal

Od dětství se 

s učiteli při jejich 

práci setkáváme, 

pozorujeme je 

a samozřejmě je 

i hodnotíme.

učitel

práci set

pozoru
samo

 jejich

áváme,

me je 
mě j

i hodnotím

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ



2 číslo 31

Noc vědců
Více než stovku akcí nabídl 
letošní ročník Noci vědců 
Univerzity Palackého v Olo-
mouci. Do programu se 
zapojila většina fakult, 
Pevnost poznání, vědecko-
technický park univerzity 
nebo univerzitní bota-
nická zahrada. Návštěvníci 
si mohli sestavit například 
vlastního robota, navštívit 
digitální planetárium nebo 
se seznámit s nemocniční 
potrubní poštou. čtk

Děti a kroužky
České děti se účastní zájmo-
vých aktivit v kroužcích 
častěji než jejich vrstevníci 
v jiných zemích. Potvrdil to 
letošní průzkum agentury 
Ipsos mezi Čechy, Slováky, 
Bulhary a Poláky. Své děti 
podle něj do kroužků posí-
lají dvě třetiny českých 
rodičů, zatímco například 
na Slovensku je to jen polo-
vina. čtk

Malí umělci
Příchod k budově ZUŠ 
Leoše Janáčka v Havířově 
vypadá konečně tak, jak 
by se u školy vychovávající 

děti k umění dalo očekávat. 
Zasloužili se o to hlavně 
její žáci. Jejich nápadité 
kachličky teď zdobí dříve 
nudné a šedé zdi před 
vstupem do objektu. 
Iniciativu podpořila Nadace 
ČEZ, která škole přispěla 
90 tisíci korun. vs

Lesní pedagogové
Na Vysočině debatovali les-
níci z dvanácti evropských 
zemí o tom, jakými způ-
soby seznamovat veřejnost 
s  udržitelným hospoda-
řením v lesích. Evropský 
kongres lesní pedagogiky se 
konal v Milovech 
u Sněžné.              čtk

Zápisník

„Co ta vláda ještě nevymyslí. Předškoláci od pěti povinně do školky, senioři první rok důchodu 
povinně do domova důchodců!“
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Memorandum o duálním vzdělávání
Ministr školství Stanislav 

Štech podepsal v Ostra-
vě Memorandum o  duálním 
vzdělávání, jehož cílem je za-
jistit absolventům škol lepší 
uplatnitelnost na trhu práce. 
Memorandum podepsali také 
zástupci kraje a zástupci Svazu 
průmyslu a dopravy ČR.

„Ministerstvo školství syste-
maticky p odporuje odborné 

a  technické vzdělávání i  spo-
lupráci škol a konkrétních fi-
rem. V minulých letech jsme 
využili zejména výstupů velké-
ho projektu POSPOLU a pro-
sadili konkrétní změny. Jsem 
proto rád, že dosavadní spo-
lupráci mezi ministerstvem 
a  zaměstnavateli posouvá-
me na vyšší úroveň – konkrét-
ní firmy budou spolupracovat 

s  konkrétními školami a  vý-
sledky projektu budeme mo-
ci využít i v dalších krajích při 
podpoře prvků duálního vzdě-
lávání,“ řekl ministr školství 
S. Štech a dodal, že minister-
stvo podpoří spolupráci meto-
dickou podporou v oblasti od-
borné přípravy žáků přímo ve 
školách.

 mšmt

Vysokoškoláků každým rokem ubývá
Počet vysokoškolských stu-

dentů se od roku 2010 
snížil téměř o čtvrtinu. Výraz-
nější výjimku mezi ubývající-
mi studenty tvoří pouze lékař-
ské obory, procentuálně mír-
ně přibývá také žen v technic-
kých oborech.

Zatímco do roku 2010 se 
počet vysokoškoláků zvyšoval, 

za deset let se prakticky zdvoj-
násobil, nyní statistiky ukazují 
výrazný úbytek. Zatímco před 
sedmi lety studovalo v Česku 
téměř čtyři sta tisíc vysokoško-
láků, začátkem letošního roku 
to bylo pouhých tři sta jede-
náct tisíc. Podle rezortu jsou za 
tím především změny v demo-
grafickém složení obyvatelstva.

Zajímavé srovnání pak na-
bízí vývoj u veřejných a  sou-
kromých škol. Zatímco u ve-
řejných vysokých škol zazna-
menaly statistiky od roku 
2010 úbytek v počtu studentů 
o 17 procent, v případě sou-
kromých klesl počet studují-
cích za stejné období téměř 
o polovinu. ms

Češi věří nejvíc knihám, nejméně televizi a rozhlasu
Za  nejdůvěryhodnější zdroj 

informací považují Češi kni-
hy, naopak nejméně věří tele-
vizi a rozhlasu. Zhruba dvě tře-
tiny Čechů hledá hlavně infor-
mace, které je pobaví. Na svůj 
osobní rozvoj a vzdělávání se 
při  výběru knih nebo pořadů 
v televizi či surfování na inter-
netu zaměřuje 45 procent li-

dí. Vyplývá to z výsledků prů-
zkumu pro Nakladatelský dům 
GRADA.

Knihám jako zdroji dat vě-
ří 93 procent lidí, zatímco te-
levizi 52 procent a  rozhlasu 
55 procent. Internet je důvě-
ryhodný podle 85 procent lidí, 
90 procent se spoléhá na ško-
lení či workshopy a 83 procent 

na  interaktivní vzdělávací kur-
zy. Ke svému vzdělávání využí-
vají lidé zejména tištěné či on-
line knihy, ale také například 
televizní dokumenty či inter-
aktivní kvízy nebo testy. Podle 
průzkumu tak rozvíjejí své zna-
losti zejména o počítačích a in-
formačních technologiích, ja-
zycích a zdravotnictví. čtk
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Příčinou neúspěchu 

u maturit jsou 

nedostatečné znalosti 

základních vědomostí 

a dovedností 

a často také jen 

neporozumění textu 

zadání.
Jan ZÍKA, CERMAT

Nejčastějším tématem diskuzí mezi všemi skupina-
mi zúčastněných na téma maturita je hledání viní-
ka. Kdo za to může, že ročně neuspějí tisícovky stu-
dentů? Je opravdu na vině špatné a složité zadání 
nebo centrální hodnocení písemných testů?

A co se zamyslet nad tím, 
jestli nehledat vinu v ne-

dostatečné přípravě samot-
ných studentů?

Podle České školní inspek-
ce existuje v  České republice 
34 „nejhorších“ středních škol, 
kde většina studentů při matu-
ritě neuspěje. ČŠI tento výsle-
dek přičítá pedagogům těchto 
škol, protože si prý jednoduše 
řeknou, že jejich studenti na to 
nemají, a situaci neřeší.

Ponechme nyní stranou ten-
to extrémní případ. Každoroč-
ně ale neuspějí tisíce žáků i ve 
školách, které mají dobrou po-
věst a kde pedagogové odvá-
dějí kvalitní práci. Jaká je pří-
čina tohoto stavu podle Ja-
na Zíky, ředitele společnosti 
CERMAT?

„Obecně řečeno jsou to po-
nejvíce nedostatečné znalos-
ti základních vědomostí a do-
vedností a často také jen nepo-
rozumění textu zadání. Nicmé-
ně příčiny jsou individuální 
a  velmi rozmanité, nelze je 
proto jednoduše shrnout, kro-

mě uvedeného, pod jednodu-
chý výrok.“

Zároveň učitelům ve 
středních školách 
doporučuje: „Po-
kuste se v maxi-
mální možné 
míře upevňovat 
základní vědo-
mosti a  doved-
nosti, teprve pak 
probírejte látku, pro 
jejíž zvládnutí jsou nauče-
né základy rozhodující.“

Co říkají čísla

Didaktický test z  české-
ho jazyka a  literatury skláda-
lo v  uplynulém školním roce 
v řádném termínu 61 980 ma-
turantů, z  nichž uspělo 
55 988 žáků, a celková úspěš-
nost je tedy 90,3  procen-
ta (o 1,3 procenta méně než 
v  loňském roce). Maturanti 
dosáhli.

Didaktický test z  matema-
tiky konalo v  řádném termí-
nu v  rámci povinné zkoušky 
16  007  maturantů. Úspěšně 

jej složilo 12 527 z nich, což 
odpovídá celkové čisté úspěš-
nosti 78,3 procenta (o 1,5 pro-
centa více než v loňském roce). 

Maturitní zkouška z  cizí-
ho jazyka se týkala angličti-
ny, němčiny a  francouzštiny. 

Nejpočetnější byla pocho-
pitelně maturita an-

glická. Didaktické-
ho testu z  ang-
lického jazyka 
se zúčastnilo 
42  635  matu-
rantů v řádném 

termínu, z nichž 
uspělo 40 042 žá-

ků (o  0,4  procenta 
nižší úspěšnost než v  loň-

ském roce) .
Zajímavým je meziroční údaj 

o počtu odvolání proti výsled-
kům písemné maturitní prá-
ce. Zatímco loni a  předloni, 
tedy v  letech, kdy práce by-
ly hodnoceny přímo ve ško-
lách, uspělo se svým odvolá-
ním 57 a 37 procent studentů, 
v letošním roce, kdy se hodno-
cení vrátilo zpět pod hlavičku 
CERMATu, to bylo pouhých 
15 procent.

Řada středních škol a  po-
chopitelně i  některých gym-
názií přijímá ročně stovky stu-
dentů jenom proto, aby napl-

nila třídy a uhájila své právo na 
existenci. Mezi těmito studen-
ty je mnoho těch, kteří nema-
jí schopnosti zvládnout středo-
školské studium a k docházení 
do školy pociťují nechuť.

Je třeba změnit systém

To vede pochopitelně k  to-
mu, že při jejich vzdělávání 
neuspěje ani sebelepší peda-
gog. Jako potvrzení této myš-
lenky můžeme brát i  fakt, že 
letos maturovalo z  francouz-
štiny, tedy jazyka, který se tě-
ší okrajovému zájmu, 119 stu-
dentů a  114  z  nich v  didak-
tickém testu uspělo. Pro fran-
couzštinu se rozhodnou větši-
nou ti žáci, kteří o její studium 
skutečně stojí, a to hraje zřej-
mě při jejich úspěšnosti rozho-
dující roli.

Nabízí se tedy vysvětlení, 
že pokud se nezmění systém 
středního školství, budou vý-
sledky maturit stále takové, 
jaké jsou. V  současné chví-
li je však třeba místo marné-
ho hledání viníka přistoupit 
k situaci racionálně, snažit se 
uspět v momentálně nastave-
ných mantinelech a  přesvěd-
čit o  svém postoji i  budoucí 
maturanty.

 Romana SLANINOVÁ
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Mnoha maturantům chybí motivace ke studiu
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Hájit práva zaměstnanců se stalo mým osudem
Když Jaroslav Zavadil před  čtyřmi lety končil 
ve funkci odborového předáka, přijal nabídku kan-
didovat jako nezávislý v Praze do Poslanecké sně-
movny. Chtěl zúročit svou celoživotní zkušenost – 
vyjednávání slušných pracovních podmínek.

„Po čtyřech letech půso-
bení v poslanecké lavi-

ci jsem dospěl ke  smutnému 
závěru. Zaměstnanecké politi-
ce se nikdo nevěnuje, ne-
rozumí jí a  leckdy ani 
rozumět nechce. Byl 
jsem bohužel vel-
mi často se svým 
tématem jako sám 
voják v  poli,“ říká 
J. Zavadil.

Před čtyřmi lety voličům 
sliboval:
■ zastavit propad reálných pla-

tů a postupně zajistit jejich 
zvyšování,

■ prosazovat legislativu potí-
rající šedou ekonomiku, za-

bránit zneužívání agenturní-
ho zaměstnávání,

■ rovné podmínky pro  pod-
nikání – ochranu slušných 

podnikatelů – registrační 
pokladny,
■ odpolitizování stát-
ní správy a  přijetí 
zákona o  státních 
úřednících.
„Všechny tyto vě-

ci jsou dnes skutečnos-
tí a já jsem rád, že i s mým 

přispěním. Bylo toho daleko ví-
ce, nad rámec mých slibů, co 
jsem mohl pozitivně ovlivnit, 
a  bylo to i  proto, že jsem se 
stal předsedou sociálního vý-
boru. Z tohoto titulu jsem byl 

předkladatelem a zpravodajem 
některých důležitých zákonů. 
Rád bych připomněl například 
novelu o prodejní době v ma-
loobchodě, díky které jsme se 
trošku přiblížili praxi našich zá-
padních sousedů, 
dále novelu záko-
na o zaměstnanosti, 
která brání podvod-
nému agenturnímu 
zaměstnávání. Podařilo se pro-
sadit zastoupení zaměstnan-
ců v dozorčích radách a novelu 
zákona o registru smluv, který 
diskriminoval odborové orga-
nizace,“ vypočítává J. Zavadil 
vše, co se podařilo.

Co ho nejvíce mrzí, je však 
to, že na poslední chvíli nepro-
šla novela zákoníku práce, kte-
rá reagovala na aktuální praxi 
v zaměstnávání lidí.

„Neházíme však flintu do ži-
ta a rád bych opět s podporou 

odborů a zaměstnanců ve fir-
mách, školství, zdravotnic-
tví, veřejných službách, stát-
ní správě, obchodu, hasičů, 
policistů a dalších pokračoval 
ve své misi v Poslanecké sně-

movně. Jako nezá-
vislému mi bylo ny-
ní nabídnuto místo 
na kandidátce ČSSD 
až na sedmnáctém – 

bez preferencí nevolitelném – 
místě. Přestože Praha patří me-
zi města, kde pracuje nejvíce 
lidí v  postavení zaměstnance 
z celé České republiky, jsem je-
diný, který kandiduje s progra-
mem obhajoby práce lidí. Dě-
kuji předem za váš preferenční 
kroužek. Postarám se, aby pro-
blémy zaměstnaných lidí byly 
politikům blíž a oni podporo-
vali konec levných zaměstnan-
ců v České republice,“ slibuje 
J. Zavadil do budoucna. red

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Na obchod.portal.cz si u vybraných knih v záložce Další informace můžete stáhnout
pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky, kreslení, výslovnosti, čtení, počítání, atd.

obchod.portal.cz
KNIHKUPECTVÍ PORTÁL: Praha 1, Jindřišská 30 / Praha 8, Klapkova 2

Novinky z Portálu
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Učení s nápadem povzbuzuje děti ke spolupráci
Kolik je v populaci leváků? Na jednoduchou otáz-
ku není tak jednoduchá odpověď. Nemáme statis-
ticky přesná čísla. Speciální školní pomůcky, které 
jsou uzpůsobeny jejich potřebám, jsou však již dnes 
k  dispozici. Podle posledních odhadů mezi námi 
žije asi deset procent lidí, které můžeme zařadit do 
kategorie „levák“. 

Nicméně podle některých 
psychologů a neurologů je 

naše populace víceméně napůl 
„levácká“, hovoří se o tzv. ge-
netickém leváctví. Levorucí bý-
vají spíše muži než ženy a jejich 
počet v populaci postupně stou-
pá, nelze ale jednoznačně říci, 
že levorukost je moderní feno-
mén. Leváky známe i  z  dávné 
historie, například Caesara ne-
bo Alexandra Velikého. Levou 
rukou psali i  slavný fyzik Isa-
ac Newton či britská královna 
Viktorie.

Mýty stále přežívají

Výčet těchto osobností jen 
potvrzuje teorie, že levorucí bý-
vají přizpůsobivější a  dokážou 
se lépe vyrovnávat s překážka-
mi. V  manuálních činnostech 
jsou často schopni využívat obě 

ruce a přizpůsobit se podle po-
třeby pravostrannému prostředí.

Současný německý psycholog 
Frank Steinkopf, který se spe-
cializuje na psychologii 
a teorii učení, je pře-
svědčen, že lidská 
populace je roz-
dělena rovno-
měrně na po-
lovinu praváků 
a  polovinu levá-
ků. Jeho teorii do 
jisté míry potvrzu-
jí neoficiální čísla z České 
republiky, kdy mezi jedinci naro-
zenými před rokem 1980 je až 
40 procent přeučených leváků. 
Mezi dospívajícími narozenými 
kolem roku 2000 je stále ještě 
kolem 30 procent těch, kteří by-
li přeučeni z leváků na praváky. 
Nicméně dnes se leváci nemuse-

jí obávat toho, že někdo bude 
popírat jejich přirozenost.

Hra napomáhá poznání

Na trhu jsou různé nástro-
je a pomůcky pro leváky, a  to 
včetně pomůcek školních, jako 
jsou nůžky, pera, bloky, nebo 
dokonce hudební nástroje.

„Nicméně řada didaktických 
pomůcek je uzpůsobena tak, 
aby práce s  nimi vyhovovala 

jak pravorukým, tak le-
vorukým dětem, zá-

leží spíše na tom, 
jak si třeba ve 
školní skupince 
uspořádají pra-
covní prostředí,“ 
vysvětluje Alena 

Finsterlová ze spo-
lečnosti Učení s  ná-

padem, která se zaměřuje 
právě na takové pomůcky, kte-
ré motivují a povzbuzují ke spo-
lupráci různých skupin v třídním 
kolektivu. Při společné hře nebo 
výuce si děti podvědomě vštípí, 
že i  když jejich kamarád píše 
a maluje druhou rukou než oni, 
jinak se nijak neodlišuje.

„Důležitá je pochopitelně ta-
ké role pedagoga, který by měl 
znát specifika levorukých žá-
ků, právě například s ohledem 
na jejich nároky na pracovní 
prostor, a měl by umět pracovat 
s dětmi tak, aby všechny měly 
k práci dobré podmínky,“ dopl-
ňuje A. Finsterlová.

„Uvědomujeme si rovněž, že 
dnes jsou zejména třídy s mlad-
šími dětmi poměrně hodně na-
plněné. Vzniká tak tlak na uči-
tele, kteří musí kromě své běžné 
činnosti vymýšlet zajímavé úko-
ly pro žáky různé úrovně a růz-
ných schopností. A právě s tím 
se jim v Učení s nápadem sna-
žíme pomáhat. Připravili jsme 
například několik kompletů po-
můcek, které podněcují děti ke 
spolupráci, oživují vykládanou 
látku jiným úhlem pohledu, ji-
nými obrázky, jiným způsobem 
vnímání. Děti se vzájemně mo-
tivují k lepším výkonům, pomá-
hají si věci pochopit samy mezi 
sebou,“ představuje hlavní myš-
lenku společnosti Učení s nápa-
dem A. Finsterlová.

Romana SLANINOVÁ
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Vzdělávací program pro učitele základních škol
Inspirace pro zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy

Česká školní inspekce v  rámci realizace individuálního projektu 
systémového Komplexní systém hodnocení připravila pro  pe-

dagogy základních škol vzdělávací program, jehož cílem je na-
bídnout pedagogům podrobnější seznámení s uvolněnými úlo-
hami z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh 
z TIMSS 2015), a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky 
matematiky a přírodovědy.

Seminář je určen zejména pro učitele prvního stupně základních 
škol, přihlásit je však možné i pedagogy působící na 2. stupni či zástupce 
vedení školy. Přihlášeno může být i více účastníků za jednu školu.

Jednodenní semináře (9:00–15:00) pro  skupiny max. 15 účast-
níků se od října do prosince 2017 uskuteční ve většině krajů České 
republiky.

Pozvánky jsou základním školám v jednotlivých krajích zasílány 
také adresně prostřednictvím e-mailové zprávy, a to vždy s několika-
týdenním předstihem před prvním termínem konání vzdělávacího 
programu v daném regionu.

V případě zájmu o účast pedagogů je třeba, aby ředitel školy nahlá-
sil účastníky za svou školu na e-mailovou adresu registrace@csicr.cz.
Do  zprávy je třeba uvést jméno a  příjmení účastníka/účast-
níků, e-mail účastníka/účastníků a termín a místo vybraného 
semináře.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto vzdělávacích akcí 
lze využít systém InspIS HELPDESK (https://helpdesk.csicr.cz), téma 
požadavku: Vzdělávací akce a semináře ČŠI.
Rámcový program
Pojetí matematiky a přírodovědy v TIMSS 2015
Práce s ukázkami testových úloh
Práce s uvolněnými úlohami TIMSS 2015 v modulu InspIS SET
Další možnosti využití modulu InspIS SET pro vlastní 
hodnocení školy
Reflexe výuky matematiky a přírodovědy v učitelském 
dotazníku mezinárodního šetření TIMSS 2015 a v národním 
inspekčním zjišťování

MÍSTO TERMÍNY
České Budějovice: Školící a vývojová, a. s., Lannova tř. 1893/32a 30. 10. | 31. 10. | 1. 11. | 2. 11. | 3. 11. | 6. 11. | 7. 11. | 8. 11.
Liberec: Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/7 30. 10. | 31. 10. | 1. 11. | 2. 11. | 3. 11.
Zlín: NWT, a. s., třída Tomáše Bati 269 1. 11. | 2. 11. | 3. 11. | 6. 11. | 7. 11. | 8. 11. | 9. 11. | 10. 11.
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Nepřihlášení dítěte k předškolnímu vzdělávání
Nepřihlášení dítěte k  povinnému předškolnímu 
vzdělávání je podle školského zákona přestupkem. 
Jak se má postupovat při projednávání a řešení ta-
kového přestupku?

V  §  182a odst.  1 písm.  a) 
školského zákona se mi-

mo jiné stanoví, že fyzická 
osoba se dopouští přestupku 
tím, že jako zákonný zástup-
ce „nepřihlásí dítě k povinné-
mu předškolnímu vzdělává-
ní podle §  34a odst.  2“ ne-
bo „zanedbává péči o povin-
nou školní docházku žáka ne-
bo o povinné předškolní vzdě-
lávání dítěte“.

Za uvedené přestupky 

lze uložit pokutu až do vý-
še 5 000 Kč. Podle doporu-
čení MŠMT před projed-
náváním přestupků 
je nezbytné, aby 
škola kontak-
tovala zákonné 
zástupce a po-
kusila se zjistit 
důvody vzniklé 
situace. Vhodné 
je také začít spo-
lupracovat s  orgá-

nem sociálněprávní ochra-
ny dětí.

Co se týče oznamovací po-
vinnosti, lze poukázat zejména 
na § 10 odst. 4 ve spojení s § 6 
písm.  c) zákona č.  359/1999 
Sb., o sociálněprávní ochraně 

dětí, ve znění pozdějších 
předpisů, podle kte-

rého je škola po-
vinna oznámit 
obecnímu úřa-
du obce s  roz-
šířenou působ-
ností skutečnos-

ti nasvědčující za-
nedbávání školní 

docházky, tj. zejména 
v případech, kdy zákonný zá-
stupce nepřihlásí dítě k povin-
nému předškolnímu vzdělává-
ní a ředitel školy ani nedostane 
informaci, že dítě plní povin-
nost předškolního vzdělávání 
v jiné škole nebo jiným způso-
bem. Obecní úřad obce s roz-
šířenou působností je orgánem 
sociálněprávní ochrany dítěte.

Přestupky projednává obec-
ní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností. Nevyhnutelná je ko-
munikace mezi jednotlivými 
aktéry – škola, zákonný zá-
stupce, obec a orgán sociálně-
právní ochrany dětí.

Vít BERKA

Studium 
střední a vyšší 
odborné školy
V  jakých formách 
vzdělávání lze studo-
vat na střední nebo 
vyšší odborné škole?

Formy vzdělávání upra-
vuje §  25 školského zá-
kona. Podle jeho odst.  1 
se střední a  vyšší odbor-
né vzdělávání uskutečňu-
je v  denní, večerní, dál-
kové, distanční a  kombi-
nované formě vzdělávání, 
přičemž vzdělání dosaže-
né ve všech formách vzdě-
lávání je rovnocenné. Pro 
účely školského zákona se 
rozumí

a) denní formou vzdělá-
vání výuka organizovaná 
pravidelně každý den v pě-
tidenním vyučovacím týdnu 
v průběhu školního roku,

b) večerní formou vzdě-
lávání výuka organizovaná 
pravidelně několikrát v týd-
nu v rozsahu 10 až 18 ho-
din týdně v průběhu škol-
ního roku zpravidla v  od-
poledních a  večerních 
hodinách,

c) dálkovou formou 
vzdělávání samostatné stu-
dium spojené s konzultace-
mi v  rozsahu 200 až 220 
konzultačních hodin ve 
školním roce,

d) distanční formou vzdě-
lávání samostatné studium 
uskutečňované převážně 
nebo zcela prostřednictvím 
informačních technologií, 
popřípadě spojené s indivi-
duálními konzultacemi,

e) kombinovanou for-
mou vzdělávání střídání 
denní a  jiné formy vzdělá-
vání stanovené tímto záko-
nem (§ 25 odst. 2 školské-
ho zákona).

Délka dálkového, ve-
černího, distančního nebo 
kombinovaného vzdělávání 
je nejvýše o jeden rok delší 
než doba vzdělávání v den-
ní formě.

Vít BERKA

Diskriminace v pracovněprávních vztazích
V čem spočívá poslední změna zákoníku práce?

Ve Sbírce zákonů, částce 
74, rozeslané dne 17. čer-

vence 2017 je publikován zá-
kon č.  206/2017 Sb., kterým 
se mění zákon č.  435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve zně-
ní pozdějších předpisů, a dal-
ší související zákony. Součástí 
změn je i změna v § 16. V je-
ho odst. 2 věta první zní:

„V pracovněprávních vzta-
zích je zakázána jakákoliv dis-
kriminace, zejména diskrimi-
nace z  důvodu pohlaví, se-
xuální orientace, rasového ne-
bo etnického původu, národ-
nosti, státního občanství, so-
ciálního původu, rodu, jazyka, 
zdravotního stavu, věku, nábo-

ženství či víry, majetku, man-
želského a  rodinného stavu 
a vztahu nebo povinností k ro-
dině, politického nebo jiné-
ho smýšlení, členství a činnos-
ti v politických stranách nebo 
politických hnutích, v odboro-
vých organizacích nebo orga-
nizacích zaměstnavatelů; dis-
kriminace z  důvodu těhoten-
ství, mateřství, otcovství nebo 
pohlavní identifikace se pova-
žuje za diskriminaci z důvodu 
pohlaví.“

Dosavadní odstavec 2 věta 
druhá se označuje jako odsta-
vec 3.

Dosavadní odstavec 3 se 
označuje jako odstavec 4.

Do zákoníku práce je no-
vě vložen § 307b o povinnos-
tech agentury práce a uživate-
le. Novelou bylo také uprave-
no znění § 320a takto:

„Příspěvek odborovým or-
ganizacím a  organizacím za-
městnavatelů na podporu vzá-
jemných jednání na celostát-
ní nebo krajské úrovni, která 
se týkají důležitých zájmů pra-
cujících, zejména hospodář-
ských a výrobních, pracovních, 
mzdových a sociálních podmí-
nek, hradí stát na základě do-
hody v Radě hospodářské a so-
ciální dohody.“

Změna zákoníku práce na-
byla účinnosti dnem 1. srpna 
2017.

Vít BERKA
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Školka hrou nejen pro děti, ale i pro jejich učitelky
Nabídka vzdělávacích kursů a  projektů pro peda-
gogy mateřských škol není tak široká, jako je tomu 
u  vyšších vzdělávacích stupňů. Navíc nemohou na 
školení čerpat peníze z evropských fondů a z nor-
málního rozpočtu málokterá mateřinka má na 
vzdělávací projekty. Nově však mohou získat školky 
finance ze Šablon pro mateřské školy.

Jedním z  projektů zaměře-
ných na nejnižší vzdělávací 

stupeň je Školka hrou, který je 
v běhu již druhým rokem a kte-
rý se zrodil v neziskové organi-
zaci EDULAB (Edukační labora-
toř). Ta se dlouhodobě zamě-
řuje na podporu a rozvoj mo-
derních forem výuky na všech 
stupních školského systému. 
Všechny její projekty probíhají 
pod záštitou ministerstva škol-
ství a  jsou postaveny na pro-
pojení stabilních a  osvědče-
ných metod s metodami nový-
mi, zaměřenými například na 
čtenářskou a  matematickou 
pregramotnost. Organizace 
spolupracuje také se středními 
pedagogickými školami a mo-
mentálně se rozvíjí spolupráce 
s pedagogickými fakultami ně-
kolika vysokých škol.

Jazyky a komunikace
V projektu pracuje šestnáct 

metodických center, v  nichž 
působí 48 lektorů. Prostřed-
nictvím školek, které navštěvu-
jí, je do něj zapojeno na 1 500 
dětí. Podle nedávného průzku-
mu mezi učiteli a  rodiči těch-
to školek se v loňském školním 

roce zlepšily děti v  jazykových 
a  komunikačních dovednos-
tech o 67 procent a o 21 pro-
cent se zlepšila jejich samostat-
nost. Většina dotazovaných ro-
dičů (87 procent) vítá využití in-
teraktivních výukových pomů-
cek a inovativní metody.

Vzdělávací kursy pro pe-
dagogy mateřských škol jsou 
koncipovány tak, že jich lze vy-
užít k realizaci Šablon pro ma-
teřské školy. Kurs Matematická 
pregramotnost v  předškolním 
vzdělávání prohlubuje doved-
nosti učitelů, klade důraz na 
individualizaci vzdělávání a ví-
cesmyslové vzdělávání.

Čtenářská pregramotnost 
v předškolním vzdělávání pod-
poruje pedagogické dovednos-
ti v rozvoji jazykových a komu-
nikačních dovedností prostřed-
nictvím interaktivních her, kla-
de důraz na vícesmyslové učení 
a zaměřuje se mimo jiné také na 
předčtenářské dovednosti dětí, 
pro něž je čeština druhým jazy-
kem. Právě jich je ve školkách 
stále více a často se jedná o dě-
ti, které sice žijí v dvojjazyčných 
domácnostech, ale v konečném 
důsledku mají problém s vyjad-

řováním ve všech jazycích, jimiž 
se v jejich okolí mluví.

Komunikační techniky
V letošním roce přibude dal-

ší přednáškový cyklus s  ná-
zvem Komunikační techniky 
v pedagogické praxi. „Pro ten-
to vzdělávací obor jsme se roz-
hodli proto, že v době moder-
ních technologií postupně ztrá-
címe všichni komunikační do-
vednosti, problémy mají pře-
devším ti mladší se slovní záso-
bou i s pravopisem. Často ne-
jsme ani připraveni na někte-
ré situace, v nichž je komuni-
kace důležitá, a právě takové 
situace prožívají pedagogové 
velmi často,“ vysvětluje Alena 
Maršálková.

„Komunikace není jen to, jak 
vystupujeme, co říkáme, ale ta-
ké dovednost, jak by učitelé 
měli zviditelňovat svoje úspě-
chy, to, čeho jejich žáci a ško-
ly dosáhli. Zvláště nyní, kdy se 
média neustále drží několika 
témat, ještě špatně zpracova-
ných, se domníváme, že kdyby 
se pedagogové pustili napří-
klad do psaní vlastních blogů, 
kde by psali v pozitivním duchu 
o své práci, veřejnost by zača-
la problematiku školství vní-
mat z  jiného úhlu,“ domnívá 
se A. Maršálková.

Rodiče chtějí informace
Přísun podobných zpráv by 

jistě uvítali i  rodiče, protože ti 
chtějí mít stále více informací 

o tom, co se děje ve školách, 
kam jejich děti chodí, a  není 
to jiné ani v  mateřských ško-
lách. Na pravidelných setká-
ních lektorů metodických cen-
ter si tedy pedagogové mateř-
ských škol vyměňují i  zkuše-
nosti s tím, jak se jim daří s ro-
diči komunikovat a které akce 
a projekty se jim v této oblasti 
osvědčily. Rodiče pochopitelně 
sledují zprávy v médiích, a po-
kud nedostanou jiné informa-
ce, mohou získat velmi zkres-
lené představy o tom, co se ve 
školství děje.

„Nám se například osvědčily 
akce, kde se mohou rodiče se-
známit s tím, jak u nás využívá-
me při práci s dětmi moderní 
technologie. A vzhledem k to-
mu, že se s  dětmi hodně učí 
prarodiče, bývá takové setkání 
užitečné i  pro dospělé,“ říká 
Michaela Trejtnarová, ředitelka 
MŠ Havlíčkova z Náchoda.

Ona sama nový přednáškový 
cyklus o komunikaci velmi vítá. 
„Zvláště mladší rodiče našich 
dětí neustále prahnou po infor-
macích. A moje zkušenosti jsou 
takové, že ředitelky i  učitelky 
neumějí prodat svoje úspěchy 
a to, co se svými svěřenci dělají. 
Nebo je situace taková, že uči-
telky všechno nechávají na ve-
dení školy a samy se komuni-
kaci s veřejností vyhýbají. Tak-
že myslím, že podobný kurs je 
přesně to, co potřebujeme,“ 
domnívá se M. Trejtnarová.

Romana SLANINOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady
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Pracovní volno pro účast na dědickém řízení
Má zaměstnanec nárok na pracovní volno pro účast 
na dědickém řízení?

Ustanovení o  překážkách 
v práci na straně zaměst-

nance jsou obsažena v § 191 
až 206 zákoníku práce a v na-
řízení vlády č.  590/2006 Sb., 
kterým se stanoví okruh a roz-
sah jiných důležitých osobních 
překážek v práci. V § 202 zá-
koníku práce se stanoví mj., že 
o výkon občanských povinností 
jde zejména u svědků, tlumoč-
níků, soudních znalců a jiných 
osob předvolaných k  jednání 
soudu, správního úřadu, jiné-
ho správního orgánu nebo or-

gánu územního samosprávné-
ho celku. Jedná se o překáž-
ku, která je plněním občan-
ských povinností v  obecném 
zájmu. Účast na dědickém 
řízení je však osob-
ní záležitostí za-
městnance 
a usta-

novení §  202 proto nelze 
uplatnit. Ani na-
řízení vlády 
č. 590/2006 Sb. 
nepovažuje pře-

kážku uve-
denou 

v  dotaze za důležitou osob-
ní překážku, a proto není ná-
rok na poskytnutí pracovního 
volna. Pokud není u  zaměst-
navatele řešeno poskytování 
pracovního volna v tomto pří-
padě v kolektivní smlouvě ne-
bo ve vnitřním předpise, záleží 
na zaměstnavateli, zda žádos-
ti zaměstnance o pracovní vol-
no vyhoví.

Ukončování střední školy
Změna vyhlášky o ukončování vzdělávání ve střed-
ních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování 
vzdělávání v konzervatoři absolutoriem.

Ve Sbírce zákonů ČR, částce 
43, rozeslané dne 13. dub-

na 2017 je publikována vyhláš-
ka č. 118/2017 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 47/2005 Sb., 
o  ukončování vzdělávání ve 
středních školách závěrečnou 
zkouškou a o ukončování vzdě-
lávání v konzervatoři absoluto-
riem, ve znění pozdějších před-
pisů. Změna spočívá ve zruše-
ní této věty v § 2 odst. 2 vy-
hlášky: „Pro písemnou zkouš-

ku stanoví ředitel školy nejmé-
ně 3 témata, z nichž si žák jed-
no zvolí.“ V § 2 odst. 2 vyhláš-
ky č. 47/2005 Sb. tak zůstává 
jen toto ustanovení: „Písemná 
zkouška trvá nejdéle 240 mi-
nut.“ Provedenou změnou je 
zajištěna obsahová návaznost 
vyhlášky na platné ustanovení 
§ 74 odst. 3 školského zákona. 
Vyhláška č. 118/2017 Sb. na-
byla účinnosti dnem 28. dub-
na 2017.
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Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Nárok na placené volno?
Jednomu zaměstnanci zemřel bratr a on zařizoval 
pohřeb. Vznikl mu nárok na placené volno?

Příloha k  nařízení vlády 
č.  590/2006 Sb., kterým se 
stanoví okruh a rozsah jiných 
důležitých osobních překá-
žek v práci, stanoví v bodě 7 
písm. b), že zaměstnavatel je 
povinen poskytnout zaměst-
nanci pracovní volno v  dél-
ce jednoho dne k účasti na 
pohřbu sourozence zaměst-
nance a na další den, jestli-
že zaměstnanec obstará-
vá pohřeb této osoby (místo 

manželky). Po oba dny tako-
vé důležité osobní překážky 
v práci přísluší zaměstnanci 
pracovní volno s  náhradou 
mzdy (platu). Žádné další 
podmínky pro vznik nároku 
na placené pracovní volno 
v tomto případě nejsou sta-
noveny. Platná právní úpra-
va tedy nevylučuje nárok na 
pracovní volno s  náhradou 
mzdy v případě, že zemřelý 
má manželku.

Nejen miliardy, ale hlavně rozumná rozhodnutí
„Peníze a zase jenom pe-

níze. Další miliardy do 
školství. Poslední dobou ko-
lem sebe neslyším snad nic 
jiného,“ nečekaně se hlá-
sí od stolu Hromádka. „Té-
měř všichni politici se před-
hánějí, kolik by chtěli přidat 
na vzdělávání. Na první po-
hled sympatický projev. Jen-
že…“ „Tobě se, Václave, zdá, 
že navýšení našich platů ne-
ní správné rozhodnutí?“ krou-
tí hlavou výchovná poradkyně 
Ustaraná.

„Přidat se mělo už dávno. 
O tom není žádná řeč,“ upřes-
ňuje češtinář. „Letos dosáhl 
rozpočet školství 148 miliard 
a příští rok do něj vláda při-

sype dalších dvacet. Kam ale 
putují? Přímo do škol? K žá-
kům? To sotva.“

„Sám nejlépe víš, Václa-
ve, kolik jsme museli přežít 
zpackaných reforem 
a  podivných ex-
perimentů včet-
ně předražené 
státní maturity. 
Všechny poly-
kají miliardy, 
které žák ani 
učitel už nikdy 
neuvidí,“ přikyvu-
je Ustaraná. „Mnohem 
horší je, že vzdělávání vůbec 
nedrží krok s  vývojem u nás 
a ve světě. Mnohdy připravu-
jeme své žáky k profesím, kte-

ré za pár let zaniknou. Učíme 
je vědomostem, jež spolehli-
vě předběhl internet. Neumí-
me je nasměrovat na potřeby 
nejbližší digitální budoucnos-

ti. Více učíme před-
měty, méně žáky. 

Zvykáme si na 
varovné výsled-
ky státní ma-
turity, na ros-
toucí nevzděla-

nost. Minister-
stvo nám vnucu-

je inkluzi, jednotné 
přijímačky, hledá správ-

ný model kariérního řádu. Tr-
valá absence výchovy, rámco-
vé a školní vzdělávací progra-
my nám dokonale svazují ru-

ce,“ povzdechne si Hromád-
ka. „Proto se školství promě-
nilo v těžkopádný stroj. Nějak 
funguje, ale stále zůstává více-
méně na stejném místě.“

„Prozíravě investovat do 
školství neznamená nahodile, 
do něj přilévat další miliardy. 
Každý učitel musí jasně vědět, 
co a kdy má ve třídě učit, aby 
se jeho žák všestranně připra-
vil pro život. Škola by mu mě-
la vštípit, co bude od něj spo-
lečnost za pár let potřebo-
vat,“ nadechuje se Hromád-
ka. „To je úkol, který auto-
maticky nevyžaduje miliardy, 
ale spíš rozumná a  uvážlivá 
rozhodnutí.“

Roman KANTOR
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Žáci oceňují, že jsou na ně učitelé nároční
Dne 4. října byl odstartován 

25. ročník ankety o  nej-
oblíbenějšího učitele České re-
publiky Zlatý Ámos. Slavnostní 
pásku přestřihl ministr školství 
Stanislav Štech spolu s úřadu-
jícím Zlatým Ámosem Lukášem 
Lisem ze Základní školy Sobě-
slav a nechyběl ani Jan 
Amos.

Od čtvrtka 5. října do 
31. prosince mohou žá-
ci základních a  střed-
ních škol nominovat 
své kandidáty na titul 
Zlatý Ámos. Možná to 
někoho překvapí, ale 
nejčastěji žáci na svých 
učitelích oceňují to, že 

jsou na ně nároční, že se s ni-
mi umějí bavit o čemkoliv a že 
jsou v  daném oboru skuteč-
ní profesionálové. Všem, kteří 
nominaci získají, ministr škol-
ství vzkazuje: „Berte to jako 
výzvu a neodmítejte svoji kan-
didaturu. Není nic krásnějšího, 

než když vaši práci ocení ti, 
pro které ji děláte.“ Vítěze, je-
jichž jména se dozvíme v břez-
nu v předvečer Dne učitelů, če-
ká řada zajímavých cen, včetně 
společného zájezdu pro celou 
třídu v hodnotě 50 000 korun 
od cestovní kanceláře CK2.

Ámos fyzikář získá 
pro svou školu oranžo-
vou učebnu od společ-
nosti ČEZ a Ámos che-
mikář finanční část-
ku na nákup školních 
pomůcek či na své 
vzdělávání.

Podrobnosti najdete 
na www.zlatyamos.cz.

kat

Truhláři a čalouníci z Liberce pracují v Lotyšsku
Žáci učebních oborů čalou-

ník, truhlář a  aranžéři ze 
Středního odborného učiliš-
tě nábytkářského v  Liberci-
-Kateřinkách jsou momentál-
ně na stáži v Lotyšsku. Truhláři 
a čalouníci tam pracují na zají-
mavé zakázce – opravují křes-
la pro Karinu Pētersone, býva-
lou ministryni kultury Lotyšska. 
A nejde o  ledajaká křesla. Je-
jich prvním majitelem byl lo-
tyšský architekt Kārlis Plūksne, 
který stojí za vznikem památní-
ku Krvavé neděle v Rize.

V Lotyšsku je na stáži mo-
mentálně šest žáků, po dvou 
z každého oboru. „Naši uč-
ni tam odvádí vynikající prá-
ci a pokaždé si přivezou řa-
du nových zkušeností. Kvali-
tu jejich práce dokládá právě 
zakázka pro bývalou minist-
ryni. Jsme nadšení, že učni 
z Liberce dělají České repub-
lice tak skvělou vizitku v za-
hraničí,“ říká ředitel učiliště 
Václav Tichý. „Jejich praxe 
probíhá díky projektu Eras-
mus+. Všichni si ho spoju-

jí s vysokou školou, ale to je 
omyl. My posíláme do zahra-
ničí na zkušenou právě žáky 
učebních oborů, a  jak je vi-
dět, tak se to vyplácí. Z dí-
vek a chlapců vyrostou skvě-
lí řemeslníci,“ dodává ředitel 
V. Tichý.

Pozadu nezůstali ani aran-
žéři. Minulé skupiny pra-
covaly například pro jednu 
z předních čokoládoven v Ri-
ze a momentálně se věnují 
spolupráci na zakázkách pro 
kreativní studio. Jan PAVLŮ

Studentské volby do Sněmovny nanečisto
Ve středních školách pro-

běhly 3. a 4. října Student-
ské volby. Středoškoláci si tak 
mohli vyzkoušet nanečisto vo-
lit politické strany, které kan-
didují do Sněmovny. V  rám-
ci Studentských voleb, kte-

ré organizuje společnost Člo-
věk v  tísni v  rámci vzděláva-
cího programu Jeden svět na 
školách, odevzdalo svůj hlas 
40 068 studentů z 281 škol.

Možnost volit měli studenti 
starší 15 let ze škol, které se 

do voleb za-
pojily. Vlastní 
volby na ško-
lách probíha-
ly obdobným 
způsobem ja-
ko volby sku-
tečné. Vše pro-
bíhalo pod ve-
dením jedno-
ho pedagoga. 
Ten po skonče-
ní voleb ode-
slal prostřed-

nictvím zabezpečeného webo-
vého rozhraní výsledky za ško-
lu k celkovému zpracování.

Největší počet hlasů získala 
Česká pirátská strana (24,52 
procenta), za ní následova-
lo hnutí ANO (11,88 procen-
ta), na třetím místě se umís-
tila TOP 09 (11,75 procen-
ta), na čtvrtém místě Svoboda 
a  přímá demokracie – Tomio 
Okamura (7,76 procenta), na 
pátém místě Strana zelených 
(6,33 procenta). Pokud by se 
jednalo o reálné volby, dostali 
by se do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR s více než pě-
ti procenty hlasů ještě občan-
ští demokraté (6,14 procenta) 
a Sportovci (5,21 procenta).

Karel STRACHOTA

Ta přede 
mnou
J. P. DELANEY

Tento temný psycholo-
gický thriller, jehož auto-
rem je úspěšný spisovatel 
vystupující pod pseudo-
nymem J. P. Delaney, byl 
ještě před vydáním pro-
dán do více než 30 zemí 
po celém světě. Emma se 
snaží vzpamatovat z trau-
matického přepadení 
a  se snoubencem hledá 
místo, kde by mohla začít 
nový život. Ovšem žádný 
z bytů, které navštíví, pro 
ni není cenově dostupný 
– anebo se v  něm ne-
cítí bezpečně. Jane pro-
žila osobní tragédii a také 
ona potřebuje nový začá-
tek. Když objeví dům na 
Folgate Street, okamžitě ji 
uchvátí… Více se dozvíte 
v poutavé knize z nakla-
datelství Euromedia.

Znáte je?

h l
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Co politické strany budou prosazovat ve školství
Přinášíme hodnocení volebních programů politic-
kých stran pro oblast školství, aby vám pomohlo při 
rozhodování, kterou stranu podpořit svým hlasem.

ČSSD

Sympatický náznak propoje-
ní formálního a  neformálního 
vzdělávání v celkově nekonkrét-
ním a často rozporuplném pro-
gramu. V  úvodním představení 
priorit se o potřebě rozvoje vzdě-
lávání takřka nemluví. Ve srov-
nání s hnutím ANO by ČSSD při-
dala učitelům během následují-
cích 4  let výrazně méně (do vý-
še 35  tis. oproti 45 tis.). Tento 
slib je reálnější, nicméně nepo-
vede k zatraktivnění pedagogic-
ké profese. Program má pravdě-
podobně vyznít prosociálně, nej-
větší důraz je kladen na širokou 
dostupnost a  bezplatnost. Jde 
však jen o hesla, kromě navýše-
ní platů a stipendií je to jen sou-
hrn nekonkrétních slibů. Vazba 
„současná potřeba zaměstnava-
telů – změny ve školství“ ukazuje 
na nepoučitelnost politiků ČSSD.
Pozitiva:
■ Podpora dostupnosti formální-

ho i neformálního vzdělávání 
na půdě škol.

■ Otevřenost odborného 
vzdělávání, spolupráce se 
zaměstnavateli.

■ Důraz na umělecké 
vzdělávání.

■ Slib zvýšení doktorandských 
stipendií.

Negativa:
■ Slibovaná míra investic do uči-

telských platů je nedostatečná, 
nepovede ke zvýšení motiva-
ce stávajících ani potenciálních 
učitelů.

■ Tendence modelovat školství 
podle současných potřeb trhu 
práce.

■ Bezplatnost a dostupnost v ne-
konkrétních obrysech.

■ Slib „stabilizovat školství“ lze 
chápat různě. Není jasné, zda 
jde o stabilitu, či trvající rigiditu.

Co chybí:
■ Zcela chybí závazek dorov-

nat deficit celkové investice do 
vzdělávacího systému oproti 
rozvinutým zemím (stejně jako 
v případě hnutí ANO).

■ Naprosto chybí podpora ře-
ditelů jako klíčových aktérů 
vzdělávání.

■ Podpora občanského vzdě-
lávání, digitální gramotnos-
ti a  dalších dovedností ne-
zbytných pro orientaci ve svě-
tě a  reprodukci demokratické 
společnosti.

■ Program úplně pomíjí potře-
bu revidovat kontroverzní sys-
témové změny (maturity, přijí-
mací zkoušky, kariérní řád, fi-
nancování regionálního škol-
ství), které MŠMT pod vede-
ním ČSSD prosadilo.

■ Absence náznaku koncepce 
rozvoje, práce s  daty, využití 
zahraničních zkušeností.

ANO

Ambiciózní sliby v příkrém roz-
poru se současným postojem 
strany k  investicím do vzdělává-
ní. Takřka všechny strany chtějí 
před volbami přidávat učitelům. 
Hnutí ANO v  tomto ohledu za-
šlo úplně nejdál. Slib, že učitelé 
budou mít po čtyřech letech prů-
měrný plat ve výši 150 procent 
současného stavu, znamená na-
výšení o cca 15 tisíc korun (prů-
měrný plat učitelů se pohybuje 
okolo 30 tisíc).
Pozitiva:
■ Slib výrazně navýšit platy uči-

telů na úroveň, která by by-
la zajímavá pro potenciální 
zájemce o  profesi; důraz na 
zkvalitnění učitelské profese.

■ Důraz na celkový osobnostní 
rozvoj dětí a využití jejich po-
tenciálu v  souvislosti s  potře-
bou reagovat na měnící se pod-
mínky okolního světa.

■ Důraz na manažerskou práci 
ředitelů a jejich odměnu.

■ Jazykové vzdělávání.

Negativa:
■ Nejasnost naplnění slibů (diag-

nostika potenciálu žáků), přímý 
rozpor některých slibů se skuteč-
ností (odpor ministerstva financí 
ovládaného ANO ke zvýšení roz-
počtu školství na příští rok).

■ Zjevně nízká priorita mezi 
ostatními body programu.

■ Nejasně formulovaný vyšší vliv 
zaměstnavatelů na vysokoškol-
ské vzdělávání.

■ Ačkoliv program mluví o vzdě-
lávání, kapitola se jmenuje 
„školství“.

Co chybí:
■ Zcela chybí závazek dorov-

nat deficit celkové investice do 
vzdělávacího systému oproti 
rozvinutým zemím.

■ Program neodráží potřebu re-
strukturalizace středního škol-
ství, byť v  náznacích lze vyčíst 
mezi řádky, že by k ní mělo dojít.

■ Program úplně pomíjí současné 
aktuální problémy (nekoncepč-
nost, nejasné dopady systémo-
vých kroků typu maturita).

STAN

Strana starostů a  nezávislých 
přichází se sympaticky pojatým 
programem pro vzdělávání, kte-
rý nejprve popisuje poměrně 
dobře stav vzdělávání v ČR, ná-
sledně stanovuje cíle, jednotlivé 
kroky v rámci čtyř let volebního 
období a cílový stav. Kromě pla-
tů učitelů (už v prvním roce na-
výšení na průměr 45 tisíc) si pro-
gram STAN ojediněle všímá nut-
nosti najít společenský konsen-
zus na rozvoji vzdělávání. STAN 
nejvíce z hodnocených stran vý-
razně akcentuje výchovu a vzdě-
lávání směrem k demokratické-
mu občanství. V programu je do-
statečně zdůrazněna také potře-
ba otevřenosti škol novým potře-
bám, méně už ale role ředitelů.
Pozitiva:
■ Dostatečné a okamžité zvýše-

ní platů učitelů (průměr 45 tis. 
korun měsíčně). Podpora peda-
gogické profese jako prestižní.

■ Potřeba nalezení společenské 
dohody a  podpora kontinuity 

rozvoje prostřednictvím Národ-
ní rady pro vzdělávání.

■ Konkrétní návrh nejdůležitěj-
ších klíčových kompetencí, ni-
koliv uzavřených znalostí, ale 
dovedností umožňujících další 
rozvoj (jazyky, kritické myšlení, 
orientace v informacích, kreati-
vita, poučené občanství…).

■ Návrh dílčích auditů (stav byro-
kracie na školách).

■ Propojení zaměstnavate-
lů a  škol (není však upřesně-
no, na jakých úrovních a jakou 
formou).

Negativa:
■ Menší důraz na roli ředitelů 

(zmínka nechybí).
■ Prioritizace a přílišná akcentace 

technických oborů, v  praktic-
kém rozporu s potřebou posilo-
vat celkový osobnostní rozvoj.

Co chybí:
■ Konkrétní návrh, jak z  pozi-

ce legislativní či exekutivní re-
formovat výuky na pedagogic-
kých fakultách.

■ Otevřenost pedagogické profe-
se i na nižším než středoškol-
ském stupni.

■ Práce s daty, využití zahranič-
ních zkušeností.

Piráti

Strana Piráti staví především 
na předpokladu svobodné vol-
by vzdělávací cesty, což zname-
ná zelenou alternativám ve škol-
ství. Program hovoří také o zvý-
šení investic do vzdělávacího sys-
tému na úroveň 5 procent HDP, 
což v současné české realitě od-
povídá zhruba zvýšení o  jedno 
procento. Zvýšit platy učitelů na-
vrhuje pirátská strana o 20 pro-
cent, nicméně není uvedeno, vů-
či jaké hodnotě. Relativně struč-
ný program zmiňuje také podpo-
ru otevřeného vzdělávání v  po-
době nezávislého softwaru a vol-
ně dostupných materiálů vytvoře-
ných z veřejných prostředků.
Pozitiva:
■ Výrazné zvýšení investic do 

vzdělávacího systému, avšak 
bez naznačení koncepce rozvo-
je vzdělávání (stranou navrho-
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vané zvýšení platů učitelů po-
krývá jen malou část plánova-
ného navýšení rozpočtu).

■ Pestrost vzdělávání v regionál-
ním školství a jeho podpora.

■ Podpora jazykového vzdělávání.
■ Podpora otevřeného vzdělávání.
Negativa:
■ Obecnost, heslovitost a chybě-

jící zasazení návrhů do stávají-
cího stavu vzdělávacího systé-
mu (jak to udělat, kam směřo-
vat prostředky, jak se postavit 
k přípravě učitelů a hodnocení 
jejich práce).

Co chybí:
■ Strana navrhuje zvýšení platů 

učitelů o 20 procent, ale chybí 
výchozí hodnota, od níž se má 
navýšení odvíjet.

■ Chybí řada důležitých témat 
(ředitelé a jejich role, změna ro-
le učitelů, problematika střed-
ního školství, mateřských škol 
a  specifické problémy základ-
ních škol, vliv zásadních zkou-
šek ve školském systému).

■ Oblast vysokých škol je tema-
tizována pouze s ohledem na 
transparentnost závěrečných 
prací.

■ Práce s daty, využití zahranič-
ních zkušeností.

KDU-ČSL

Jde do voleb s  programem, 
který obsahuje velké množství 
většinou smysluplných a potřeb-
ných kroků, jež je třeba v oblas-
ti vzdělávání učinit. Program vy-
kazuje velký průnik témat se stra-
tegickým dokumentem Vzdělá-
vání především: podpora ředite-
lů a učitelů, otevřenosti škol, vy-
tvoření koncepce rozvoje v  po-
době národního vzdělávacího 
programu. Programu chybí sta-
novení důležitosti jednotlivých 
kroků, nástin konkrétní reali-
zace a je zde populistická potře-
ba vymezovat se proti „ideologii 
multikulturalismu“.
Pozitiva:
■ Důraz na roli ředitelů a učite-

lů, potřeba dát učitelství novou 
náplň a smysl ve vztahu k mě-
nícím se podmínkám okolního 
světa. Vyšší odměna učitelům 

(ve výši podobné ČSSD a ODS) 
je diskutabilní s  ohledem na 
efekt.

■ Otevřenost učitelství odborní-
kům z jiných oblastí.

■ Potřeba vypracovat národní 
program vzdělávání.

■ Důraz na připravenost čelit vý-
zvám reálného světa.

■ Vyšší podpora doktorského 
studia s důrazem na kvalitu.

Negativa:
■ Populismus v podobě odmítání 

„ideologie multikulturalismu“.
■ Představa o novém předmětu 

„příprava na praktický život“ 
sice obsahuje částečně zajíma-
vý obsah, nicméně nesourodý. 
Tyto oblasti je nutné podporo-
vat napříč předměty, ne jednu 
hodinu za týden.

Co chybí:
■ Jasnější prioritizace jednotli-

vých návrhů a opatření, z nichž 
některá představují velké sys-
témové změny, některá dílčí 
kroky.

■ Návrh realizace takových kro-
ků, jako je „reforma vzdělá-
vání na pedagogických fakul-
tách“ za situace, kdy vzděláva-
cí politika nemá efektivní ná-
stroje, jak to provést.

■ Příslib navýšení celkové investi-
ce do vzdělávání minimálně na 
průměr OECD.

■ Práce s daty, využití zahranič-
ních zkušeností.

ODS

Program ODS, postavený na 
předchozí koncepci „vzdělané 
společnosti“, v  sobě kombinu-
je rozumné návrhy se zbytečným 
populismem.

Rostoucí rozdíly v kvalitě vzdě-
lávání v regionech jsou bezespo-
ru velmi důležité téma pro vo-
lební program. Program ODS 
na to upozorňuje, byť nepřed-
kládá konkrétní řešení. Všímá si 
také potřeby umožnit ředitelům 
skutečně řídit školy. Vedle toho 
ale obsahuje program ODS ná-
vrh na zrušení „povinné“ inklu-
ze nebo zcela nepodstatné téma 
„pamlskové“ vyhlášky. Navýše-
ní platů učitelům na minimálních 

35 tisíc korun je shodné s poža-
davkem ČSSD, ODS navíc před-
pokládá zvýšení nenárokové čás-
ti mzdy.
Pozitiva:
■ Snížení rozdílu kvality vzdělává-

ní v regionech.
■ Podpora rozhodování ředitelů.
■ Podpora zvýšení platů učitelů, 

zejména zvýšení nenárokové 
části platu.

■ Zapojení zaměstnavatelů do 
učňovského školství.

■ Víceleté financování úspěšné-
ho výzkumu.

Negativa:
■ Dezinterpretace inkluze jako 

„povinné“ a návrh na zrušení 
této povinnosti.

■ Jednostranná podpora tech-
nického a  přírodovědného 
vzdělávání.

■ Marginální téma „pamlskové“ 
vyhlášky.

Co chybí:
■ Zcela chybí závazek dorov-

nat deficit celkové investice do 
vzdělávacího systému oproti 
rozvinutým zemím (stejně jako 
v případě hnutí ANO, ČSSD).

■ Stejně jako v  případě ANO 
a ČSSD chybí podpora občan-
ského vzdělávání, digitální gra-
motnosti a  dalších dovednos-
tí nezbytných pro orientaci ve 
světě a reprodukci demokratic-
ké společnosti.

■ Podpora otevřenosti okolnímu 
světu.

■ Program pouze částečně upo-
zorňuje na nutnost revidovat 
kontroverzní systémové změny 
(maturity, financování regionál-
ního školství).

■ Absence náznaku koncepce 
rozvoje, práce s  daty, využití 
zahraničních zkušeností.

TOP 09

Česká republika investuje do 
svého vzdělávacího systému 
v  poměru k  HDP jednu z  nej-
nižších částek mezi rozvinu-
tými zeměmi OECD. Program 
TOP 09 staví vzdělávání na prv-
ní místo a nabízí roční navýše-
ní o 30 mld. korun, což nedo-
rovnává průměr OECD, nicmé-

ně může velmi výrazně pomo-
ci zejména v odměňování učite-
lů a ředitelů. Program také zmi-
ňuje roli pedagogů, jejich pro-
fesionální autonomie a  vede-
ní škol jako klíčovou. Ojedinělý 
mezi programy je důraz na ob-
čanské vzdělávání. Kontroverz-
ní je slib zavedení školného na 
vysokých školách.
Pozitiva:
■ Návrhy změn na jednotlivých 

stupních systému, priorita 
vzdělávání i posloupnosti navr-
hovaných kroků v regionálním 
školství.

■ Výrazné zvýšení investic do 
vzdělávacího systému z  veřej-
ných zdrojů.

■ Posílení role ředitelů škol.
■ Příprava učitelů na odlišnou ro-

li, potřeba přitáhnout schopné 
zájemce o profesi.

■ Podpora angličtiny.
■ Důraz na digitální gramotnost.
■ Důraz na občanské vzdělávání.
■ Podpora uměleckého vzdělá-

vání.
■ Důraz na psychickou i fyzickou 

odolnost.
■ Vyváženost vzdělávání (všeo-

becné vs. technické a přírodo-
vědné) ve středních školách, 
mistrovská zkouška jako pro-
pustka k dalšímu studiu, duál-
ní vzdělávání.

■ Podpora diverzifikace vysokých 
škol (profesní bakalářská stu-
dia a výzkumně/vědecky orien-
tované programy).

Negativa:
■ Návrh zavedení školného na 

vysokých školách je z hlediska 
dopadů na přístup k  tomuto 
vzdělávání při zvážení výrazné-
ho vlivu rodinného zázemí vel-
kým rizikem i při uvažovaném 
zavedení stipendií.

■ Podpora „dvourychlostního“ 
společného vzdělávání namísto 
podpory individuálních vzdělá-
vacích plánů.

Co chybí:
■ Program nepracuje s potřebou 

revidovat kontroverzní systé-
mové změny (maturity, přijí-
mací zkoušky, financování re-
gionálního školství).

■ Práce s daty, využití zahranič-
ních zkušeností.

Bohumil KARTOUS, EDUin

a vzdělávání, pokud se dostanou do Sněmovny



KDO JE TERIBEAR?
TERIBEAR je „méďa hrdina“ a současně hlavní symbol stejno-

jmenného projektu Nadace Terezy Maxové dětem. Symbol 

médi v sobě vhodně spojuje dětskou tématiku se současným 

módním trendem.

CO JE CÍLEM
PROJEKTU?
Cílem projektu je inovativním způ- 

sobem podpořit dobrou věc. Speciální 

design, kvalitní produkt, limitova- 

ná edice, pevně stanovený příspěvek 

na pomoc znevýhodněným dětem – to  

jsou klíčové atributy unikátní kolekce, 

která je primárně určena pro B2B trh 

a posléze i pro nejširší veřejnost.

VÝHODY DÁRKU TERIBEAR
1. Limitovaná kolekce
2. Transparentnost příspěvku
3. Originální design
4. Neotřelá pomoc opuštěným dětem v České republice5. Certifikovaná kvalita
6. Uvedení firmy v seznamu dárců,   na webu a výroční zprávě
7. Možnost odpočtu příspěvku ze základu daně

Tyto dárky s přidanou hodnotou určitě zvýší respekt Vaší společnosti. Obchodní partneři nebo zákazníci Vás budou vnímat jako společensky odpovědnou firmu, která není lhostejná k problémům dětí, které vyrůstají v ústavní péči.
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