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Dnešní příležitosti smažou včerejší nezdary.   Gene Brown

Inkluze ano, ale promyšlená. Ve prospěch všech dětí
Inkluze – slovo, které vyvolává mezi učiteli, rodiči 
i  širokou veřejností stále neshody. Jedni jsou pře-
svědčeni o tom, že podpora inkluzivního vzdělává-
ní byl krok správným směrem, druzí tvrdí opak.

Po ročních zkušenostech se 
asi nedá soudit zcela ob-

jektivně. Pravdou ale zůstá-
vá konstatování, že všechny 
děti mají mít nárok na odpo-
vídající vzdělávání a mají mít 
k němu rovný přístup. To si 
však každý vykládá jinak.

Zatímco rodiče si předsta-
vují možnost zařadit své dí-
tě do běžné základní školy, 
třebaže má závažné mentál-
ní handicapy, učitelé upozor-
ňují na to, že vše se má dělat 
s mírou. Pedagog sám o so-
bě není schopen ani s  po-
mocí asistenta „napravit to, 
co příroda některému jedinci 

nedala“. Učitelé oprávněně 
poukazují na to, že každé dí-
tě má nárok na to být úspěš-
né, má poznat, co se mu po-
vedlo a  co ne, i  to, že 
za úspěchem sku-
tečně stojí sa-
mo. Jenže ne 
každé dítě to-
to uznání 
v běžné škole, 
byť s  pomocí 
asistenta, zaži-
je. Není to v jeho 
možnostech. Přitom 
vhodnější způsob vzdělává-
ní by mu to umožnil. Rodi-
če však na doporučení učite-

lů i dalších odborníků neslyší. 
Z jejich pohledu je to přiroze-
né, neboť je pro ně důležité, 
aby dítě vychodilo běžnou 
základní školu. A tak využí-
vají svou zákonnou možnost 
trvat na vzdělávání v  běž-
né základní škole s pomocí 
všech dostupných inkluziv-

ních opatření.
Ano, zákon jim 
to umožňuje. 

Ale zákon dává 
i  všem ostat-
ním dětem 
právo na to, 
aby se vzdě-

lávaly v  rov-
ných podmín-

kách. V  podmín-
kách, které jim nikdo svým 

chováním neztěžuje a  ne-
dělá jim z  výuky „peklo“. 

A to nejen jim, ale i vyuču-
jícím. Je opravdu těžké dě-
tem neustále vysvětlovat, že 
jejich spolužák má závažné 
zdravotní, mentální problé-
my, že za své chování nemů-
že, že ho musí tolerovat, že 
to, co se běžně považuje za 
nevhodné, dokonce hrubé 
chování a netoleruje se, mu-
sí u něho chápat a musí být 
vůči němu vstřícné. Děti se 
mohou snažit, ale ani ony 
nejsou bez emocí a  i u nich 
platí, že „čeho je moc, toho 
je příliš“.

Vyvážit obě strany, aby na 
společné vzdělávání nedo-
plácel nikdo, je a bude i na-
dále dost těžké. Asi to bude 
chtít od rodičů i učitelů ješ-
tě mnoho trpělivosti, respek-
tu a pochopení. Olga ŠEDIVÁ
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Objev svůj talent
Na příležitosti odborného 
vzdělávání upozornil 
Evropský týden odborného 
vzdělávání, který již 
podruhé vyhlásila Evropská 
komise. Pod heslem Objev 
svůj talent navázala na 
loňský úspěšný ročník, do 
kterého se zapojilo více 
než 700 tisíc osob po celé 
Evropě. ld

Komiksová soutěž
Problém šikany či 
mezinárodní konflikty – 
to byla témata, která žáci 
základních a středních škol 
celkem v 309 komiksech 
zpracovali a zaslali do 
sedmého ročníku soutěže 
Bohouš a Dáša mění 
svět. Vítězné komiksy 
najdete v Galerii ve věži 
Novoměstské radnice 
v Praze. bb

Jihočeská ratolest
Student Gymnázia 
v Soběslavi Jakub Vácha 
zkoumal budoucí pískovnu 
v Dráchově na Táborsku, 
kde objevil i významnou 
populaci čolka. Jeho 
připomínky a rekultivační 

návrhy zohlednila těžařská 
firma Českomoravský štěrk 
při konečném návrhu těžby. 
Za práci získal sedmnáctiletý 
gymnazista cenu Jihočeská 
ratolest. čtk

Ředitelka Cermatu
Ředitelkou Centra pro 
zjišťování výsledků 
vzdělávání bude od 
prosince 2018 analytička 
Michaela Kleňhová. 
Dosavadní ředitel Cermatu 
Jiří Zíka povede organizaci 
dočasně ještě jeden rok. 
Ministr školství tak rozhodl 
proto, aby byla zaručena 
kontinuita činností 
souvisejících s předáním 
řízení Cermatu.    čtk

Zápisník
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„Vládu už mám víceméně sestavenou. Kromě ministra školství. Nikdo to nechce, tam prý už 
není co zkazit!“
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Nové vedení Národního ústavu pro vzdělávání
Národní ústav pro vzdělává-

ní zůstává bez ředitele. Ve 
výběrovém řízení nebyl nikdo 
vybrán, proto byl jeho vedením 
pověřen náměstek pro říze-
ní vzdělávání Václav Pícl. V če-
le ústavu by měl zůstat do do-
by jmenování nového ředitele.

NÚV je přímo řízenou or-
ganizací ministerstva školství. 
Vznikl 1. července 2011 slou-
čením Národního ústavu od-

borného vzdělávání, Výzkum-
ného ústavu pedagogického 
v Praze a Institutu pedagogic-
ko-psychologického poraden-
ství ČR. Mimo jiné má na sta-
rosti tvorbu rámcových vzdě-
lávacích programů a pomáhá 
školám s vytvářením vlastních 
vzdělávacích programů i s je-
jich zaváděním do výuky. Vě-
nuje se celoživotnímu vzdě-
lávání pro dospělé a získává-

ní kvalifikací a  jejich uznává-
ní v České republice i v celo-
evropském měřítku. Ústav sle-
duje také uplatnění absolven-
tů škol na trhu práce. Dalším 
jeho úkolem je řízení pedago-
gicko-psychologického, vý-
chovného a kariérního pora-
denství. Dohlíží i na kvalifika-
ci pracovníků školských pora-
denských zařízení a vytváří pro 
ně vzdělávací programy. čtk

V týmové práci jsou nejlepší v Singapuru
Kolektivně řešit problé-

my dovedou nejlépe pat-
náctiletí studenti ze Singapu-
ru. Takový je nejnovější závěr 
z  testování PISA 2015, kte-
ré se v  rámci dosud posled-
ního průzkumu vůbec po-
prvé zabývalo schopností žá-
ků pracovat v  týmu. Ukáza-
lo se, že obecně jsou v týmo-
vé práci lepší dívky než chlap-

ci, Česká republika v hodno-
cení více než 50 zemí skonči-
la na 23. místě s průměrným 
skóre.

Česko jen o bod nedosáhlo 
na 500bodový průměr zkou-
maných zemí a  dopadlo po-
dobně jako Island, Portugal-
sko či Belgie. Slovenští studen-
ti získali 463 bodů, na spod-
ku žebříčku skončilo Tunis-

ko, Černá Hora, Turecko a řa-
da latinskoamerických stá-
tů.  OECD dále zjistila, že dív-
ky jsou v  kolektivním řešení 
problémů  lepší než chlapci, 
v průměru o 29 bodů. V Čes-
ku je tento rozdíl o něco men-
ší. Podle zprávy má mimo jiné 
většina studentů napříč testo-
vanými skupinami pozitivní 
vztah k týmové práci. čtk

Počty amerických studentů u nás rostou
Zájem amerických studentů 

o pobyt v Česku mezi ro-
ky 2014 a 2016 stoupl téměř 
o třetinu. Zatímco v roce 2014 
jich v Česku studovalo 3 572, 
o  dva roky později to bylo 
4 610. Česko bylo ve školním 
roce 2015/2016 jejich 14. nej-
populárnější cílovou zemí na 
světě, mezi evropskými země-
mi se umístilo na 8. místě. Vy-

plývá to ze zprávy Open Doors. 
V uplynulém školním roce ale 
vzrostl i počet Čechů na ame-
rických univerzitách.

Oblíbenější než Česká re-
publika jsou pro americké stu-
denty v Evropě velké státy jako 
Velká Británie, Itálie, Španěl-
sko, Francie a Německo. Ame-
ričané v Česku využívají větši-
nou specializované programy, 

které často jen okrajově spo-
lupracují s českými univerzita-
mi. Například do Fulbrightova 
programu asistentů ve výuce 
angličtiny na středních školách 
u nás se jich hlásilo téměř 200 
na 30 nabízených míst. Češi 
na rozdíl od Američanů studu-
jí převážně univerzitní progra-
my, tedy bakalářské, magister-
ské či doktorské. čtk
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„Jmenuji se Qiido. Většina lidí si myslí, že se mám 
skvěle. O světě kolem sebe toho vím opravdu hod-
ně a učení nových věcí mi nedělá problémy. Když 
mě něco baví, výsledek stojí opravdu za to a ostatní 
žasnou. Jsem divný?“

Přesně tak se cítí děti výji-
mečně intelektově nadané. 

Pro okolí jsou jiné, jsou divné.
„Proto se v mé hlavě zrodila 

myšlenka, jak těmto jinak mys-
lícím dětem a  jejich učitelům 
pomoct. Kdo jiný by jim mohl 
rozumět víc než žena, která sa-
ma byla takovým dítětem a ny-
ní je maminkou i učitelkou ta-
kového dítěte,“ přiznává Mi-
riam Janyšková, zakladatel-
ka a ředitelka nadačního fon-
du Qiido.

Model vzdělávání

Ten se od roku 2014 zamě-
řuje na komplexní, systema-
tickou a  kontinuální podpo-
ru vzdělávání mimořádně na-
daných žáků. Vytvořil model 
vzdělávání a  výchovy MiND, 
který svou jedinečností umož-
ňuje základním školám a  ro-
dičům naplňovat specifické 
vzdělávací potřeby takových 
žáků. V  loňském roce nadač-
ní fond spustil nový vzděláva-
cí projekt pro ředitele a  uči-
tele základních škol pod ná-
zvem Qiido Akademie. Pro-

gram akreditovaný minister-
stvem školství nabízí školám 
ucelený program pro vzdělá-
vání a rozvoj na prvním stup-
ni základních škol.

Jedna škola v kraji

Nadační fond usiluje o  to, 
aby do roku 2021 byla v kaž-
dém kraji České republi-
ky alespoň jedna zá-
kladní škola, kte-
rá bude v soula-
du s  modelem 
Qiido rozvíjet 
kognitivní vě-
domosti i  so-
ciálně-emoční 
dovednosti dě-
tí, které myslí ji-
nak. Přestože se zvy-
šuje zájem škol r ozvíjet poten-
ciál žáků s mimořádným inte-
lektovým nadáním, koncepčně 
a systematicky se nadaným dě-
tem aktuálně věnuje jen kolem 
padesáti z více než čtyř tisíc zá-
kladních škol v republice.

„Nadační fond také doká-
že zajistit finanční i materiální 
podporu ve vzdělávání a  vý-

chově nadaných dětí při ná-
kupu didaktických pomůcek 
a  pro potřebnou propagaci 
koncepce školy ve výuce na-
daných žáků a  jejich náboru. 
Díky tomu učitelé prožívají více 
úspěchů a radosti ze své prá-
ce a děti i rodiče jsou spokoje-
ni,“ připomíná Pavla Jedličko-
vá, ředitelka 28. základní ško-
ly v Plzni.

„Málokterá škola se sta-
rá o nadané žáky,“ konstatu-
je Petr Opava, ředitel Základ-
ní školy Krátká v Klášterci nad 

Ohří, a pokračuje: „Z toho-
to pohledu velmi po-

zitivně hodnotím 
spolupráci s Qii-
dem, který naši 
snahu zajišťuje. 
Jako škola se 
můžeme pyš-
nit péčí o  na-

dané žáky a  zá-
roveň se profilovat 

v širším okolí. Samot-
ná koncepce sice trochu na-

ráží na pocity rodičů a někdy 
i  učitelů, kteří v  tom vidí se-
lekci dětí. Taková věc se čas-
to setkává s  jistým nepocho-
pením, nebývalo totiž zvykem 
se speciálně starat o nadané 
žáky, ovšem z  mého pohle-
du jde jen o zásah do zaběh-
lé praxe.“

„Spousta škol se snaží na-
daným žákům nějakým způso-
bem věnovat, ale systematicky 
a kontinuálně to dělá jen hrst-
ka z  nich. Mimoškolní krou-
žek a  v  lepším případě jedna 
obohacující hodina týdně, na-
příklad matematiky pro žáky 
s mimořádným logickým myš-
lením, je málo. Školy musí mít 
jasný vzdělávací plán pro prá-
ci s MiND. To je přesně to, oč 
nadační fond usiluje,“ doplni-
la Miriam Janyšková.

Přestože je podpora MiND 
legislativně zakotvena, školy 
v  praxi naráží na nedostatek 
lidských zdrojů i financí a chy-
bí jim know-how, jak s nada-
nými dětmi pracovat.

Výměna zkušeností

Fond pomáhá zajišťovat i vý-
měnu zkušeností pedagogů 
partnerských škol, jak se stalo 
před nedávnem na celostátním 
setkání pedagogů na minister-
stvu školství. „Qiido pomáhá 
zajišťovat výměnu zkušeností 
pedagogů partnerských škol, 
dává k  dispozici také učební 
materiály, pomůcky a pomáhá 
s akcemi pro předškoláky,“ vy-
světluje Ludmila Zhoufová, ře-
ditelka Základní školy Černoši-
ce, kde už bylo do projektu za-
řazeno devět žáků z 1. ročníku 
a 16 žáků z 2. ročníku.

„Podpora nadání dě-
tí v  rámci vzdělávacího pro-
cesu je přirozená věc, kte-
rou se nicméně snažíme dá-
le rozvíjet,“ řekla na setkání 
pedagogů Dana Prudíková, 
náměstkyně pro řízení sekce 
legislativy a  strategie, a  do-
dala: „Loňská novela výslov-
ně umožnila v rámci systému 
společného vzdělávání pod-
porovat také nadané a mimo-
řádně nadané děti, funguje 
Národní síť podpory nadání, 
v souladu s požadavkem Kon-
cepce podpory rozvoje nadá-
ní a  péče o nadané pro ob-
dobí 2014 až 2020 byla také 
ustavena z pedagogů skupi-
na krajských metodiků péče 
o nadané.“

Táňa PIKARTOVÁ
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Model pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků existuje
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Odbory s krácením úvazků asistentů pedagoga nesouhlasí
Chystaná novela vyhlášky č.  27/2016 Sb., o  vzdě-
lávání žáků se speciálními vzdělávacími potřeba-
mi a  žáků nadaných, potvrzuje obavy, že inkluze 
byla připravena příliš rychle, bez potřebných analýz 
a ověřování dopadů na školství.

Návrh novely není předklá-
dán pro špatné legislativ-

ní zpracování právních před-
pisů, ale vysloveně z  důvo-
du chybných odhadů ekono-
mických dopadů prováděných 
změn. Cílem novely je podle 
důvodové zprávy snížení vý-
dajů na společné vzdělává-
ní. Hlavním prostředkem do-
sažení tohoto cíle je zlevnění 
některých podpůrných opat-
ření. Toho se má dosáhnout 
snížením platové třídy u čás-
ti asistentů pedagoga, sníže-
ním platového stupně, z  ně-
hož vychází normovaná finan-
ční náročnost, a snížením roz-
sahu poskytovaných podpůr-
ných opatření, což v praxi zna-

mená snížení úvazků asistentů 
pedagoga.

ČMOS pracovníků školství 
se oprávněně obává, že se na-
vrhovaná opatření negativ-
ně promítnou do činnosti škol 
a ztíží vytváření podmínek pro 
úspěšné společné vzdělávání. 
Navržená novela jednoznačně 
neřeší problém možnosti do-
poručit asistenta pedagoga do 
speciální školy. Z praxe je zná-
mo, že ředitelé těchto škol veli-
ce obtížně ve svých rozpočtech 
hledají finanční prostředky na 
asistenty pedagoga a potřeb-
né pomůcky. Bylo by možno 
považovat za diskriminační, 
pokud by žáci těchto škol ne-
měli nárok na podpůrná opat-

ření. Zároveň se zhoršují i pod-
mínky pro činnost práce pora-
denských zařízení bez stano-
vení přesných pravidel (komu 
a za kolik).

Praxe volá rovněž po řeše-
ní problému, na který upozor-
ňují zejména mateřské ško-
ly potýkající se s  rozporem 
mezi stanovením výše úvaz-
ku asistentů u  dětí s  vážný-
mi poruchami chování a dél-
kou pobytu těchto dětí v ma-
teřské škole. Asistent je tak 
například k dispozici 4 hodi-
ny denně, ale školka sama je 
v provozu 11 hodin a zákon-
ní zástupci, kteří sami obtížně 
zvládají agresivní projevy své-
ho dítěte, celou provozní do-
bu využívají. Jsou tak instru-
ováni školským poradenským 
zařízením, které jim doporu-
čilo, že záleží jen na nich, jak 
dlouhou délku docházky zvo-
lí, a absence jakéhokoli práv-

ního předpisu, který by situaci 
upravil, jim dává za pravdu. 
Nedojde-li v této věci k úpra-
vě, tzn. délka vzdělávání dítě-
te s poruchami chování bude 
odpovídat délce úvazku přímé 
pedagogické činnosti asisten-
ta, hrozí nebezpečí, že výraz-
ně poklesne kvalita vzděláva-
cího procesu. Ve výše uvede-
ném případě probíhá vzdělá-
vání ve zbývajících hodinách 
bez asistenta tak, že se učitel-
ka věnuje pouze dítěti se spe-
ciálními vzdělávacími potře-
bami ve snaze zabránit tomu, 
aby jeho agresivní projevy ne-
ohrozily zdraví dalších dětí, 
a  vzdělávání ostatních žáků 
v  podstatě neprobíhá. Vedle 
rodičů jsou nespokojeni i uči-
telé, a  získávají tak k  inkluzi 
negativní postoj.

František DOBŠÍK, předseda 
ČMOS pracovníků školství

Celé na www.skolskeodbory.cz.

Mladí odboráři sází na využití sociálních sítí 
Republiková konference sekce mladých při  škol-
ských odborech, která proběhla v pátek v Praze, se 
nesla v pozitivním duchu a vnesla do příštího ob-
dobí naději, že se mladí odboráři aktivně zapojí 
do práce odborů.

Na  programu konferen-
ce měla nejen zhodnoce-

ní uplynulého období a plány 
na další měsíce, ale také do-
plňkové volby do  republiko-
vého výboru a zároveň 
volba nového před-
sedy a místopředse-
dy sekce mladých. 
Účastníci konferen-
ce byli rovněž zvě-
davi na  aktuální in-
formace z  odborářské-
ho dění i  na  to, jak se nově 
zvolený parlament a politické 
špičky staví k požadavkům pe-
dagogické veřejnosti.

Tyto informace shrnu-
li ve  svých příspěvcích před-
seda školských odborů Franti-
šek Dobšík a místopředsedky-
ně Markéta Seidlová. Ti v prvé 

řadě požádali mladé kolegy, 
aby pomohli při  šíření Petice 
školských a  vysokoškolských 
odborů, jejímž cílem je připo-
menout nově zvoleným politi-

kům, že by neměli v při-
pravovaném vlád-
ním prohlášení za-
pomenout na sliby, 
které pracovníkům 
ve školství před vol-

bami dali.
F. Dobšík také hovořil 

o dalších tématech, která pe-
dagogy v  současnosti nejvíce 
zajímají, a kterými jsou napří-
klad kariérní řád nebo novinky 
ve financování školství.

Nicméně hlavním téma-
tem konference byla disku-
se nad  tím, jak získat mladé 
lidi pro  členství v  odborech. 

A  s  tím pochopitelně souvi-
sí i to, co v budoucnu udělat, 
aby se tento cíl naplnil. Nově 
zvolený předseda sekce Michal 
Horník z Pardubic i místopřed-
seda David Navrátil z Prostějo-
va, stejně jako jejich kolegové, 
jsou naštěstí plni nápadů, jak 
zlepšit současný stav.

Inspiraci a  cesty, jak toho 
dosáhnout, nastínili ve  svých 

prezentacích například Martin 
Havlíček nebo David Navrátil, 
který se nedávno vrátil ze set-
kání mladých školských odbo-
rářů v Turecku. Z jejich příspěv-
ků i zkušeností všech ostatních 
jasně vyplynulo, že velké rezer-
vy jsou například ve využívání 
sociálních sítí a v užší spoluprá-
ci s pedagogickými fakultami.

Romana SLANINOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTO: AUTORKAFOTO: AUTORKA
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Základem spolupráce je důvěra mezi učitelem a asistentem
Jednou z největších změn ve školství, které se však 
téměř vůbec nevěnuje pozornost, je skutečnost, že 
povolání učitele přestává být povoláním solitérním.

Stovky let byl učitel vlastně 
manažerem sám sobě, sám 

řídil svou práci, sám si ji připra-
voval, sám ji realizoval a větši-
nou i  sám prováděl evaluaci. 
V dobrém i ve zlém byl svým 
pánem.

V  současnosti však přibývá 
asistentů (či spíše asistentek) 
pedagoga neuvěřitelně rychle.

Školy se tak zaplňují asisten-
ty, kteří se učí pracovat ve ško-
le a ve třídě s dětmi, spolupra-
covat s učiteli a také zjišťují, jak 
tvrdou kůrku vůbec má školský 
krajíc. A stejně tak se učitelé učí 
spolupracovat s asistenty, vyu-
žívat jejich podporu – a zjišťu-
jí, že ve dvou se to lépe táhne.

Laik by řekl: „O nic nejde, 
tak prostě jsou ve třídě dva 
učitelé, takže dělají ještě mé-
ně než normálně.“ Skuteč-
nost je, jak to bývá při tako-
výchto zjednodušujících výro-
cích, mnohem složitější. Aby 
součinnost učitele a asistenta 
byla funkční, smysluplná a pří-
nosná, stojí nemalou námahu, 
zejména v samotném počátku 
jejich spolupráce. 

Dovolím si tvrdit, že zákla-
dem spolupráce je důvěra me-
zi asistentem a učitelem. Učitel 
musí vědět, že „co se ve třídě 
navaří, se tam také sní“ (samo-
zřejmě s výhradou situací, kte-
ré je potřeba řešit mimo třídu 
obecně). Asistent by neměl vy-
nášet citlivé informace ze tří-
dy ven. Jak může být funkční 
spolupráce, když se fiktivní uči-
telka Maruška ve sborovně do-
zví: „Maruško, tak jsi tu mati-
ku dnes odflákla, co…?“ Zdroj 
takové informace je zřejmý, 
stejně tak se dá předpoklá-
dat i to, jaká bude reakce Ma-
rušky. Stejně tak by bylo chy-
bou, kdyby asistentka nevní-
mala učitelku jako přirozenou 
i formální autoritu. To se snad-
no řekne a  činí ve chvíli, kdy 
učitelka má za sebou dlouhou 
praxi a je starší než asistentka. 
Ale ve chvíli, kdy je to naopak 

(a že to tak je v mnoha přípa-
dech, kdy jsou asistentkami 
učitelky v důchodu a učitelky 
teprve začínají), to není vůbec 
snadné. Je výborné, když v ta-
kovém případě mladá učitelka 
vnímá asistentku jako člověka, 
od kterého se může hodně na-
učit, ale zároveň ví, že ji asis-
tentka respektuje stále ja-
ko osobnost odpoví-
dající za výuku.

Téměř vzorový 
příklad toho, jak 
rozbít vztah uči-
telky a asistent-
ky, mi vyprávě-
la jedna učitelka. 
Poprosila asistent-
ku o to, aby jí pomohla 
v hodině ořezat pro žáky tužky. 
Asistentka na to odvětila, že to 
nemá v popisu práce. Tím udě-
lala hned dvě chyby – jednak 
odpověděla naprosto v rozpo-
ru s tím, co má v popisu prá-

ce, protože toto je přesně ta 
činnost, kterou asistentky mají 
dělat. Ale co je ještě horší, uči-
nila tak nahlas před žáky. Tím 
se samozřejmě dotkla autority 
učitelky a také dala najevo žá-
kům, že ona s učitelkou nejsou 
jeden tým. Jak těžko se pak ta-

kováto událost napravuje, ne-
musím ani psát. Samozřejmě 
že asistentky nejsou „ženy pro 
všechno“ a  že po nich není 
možné požadovat cokoliv, ale 
pokud v tomto učitelka a asi-
stentka nejsou zajedno, ma-
jí si to vyříkat o  samotě, po-
případě v přítomnosti někoho 
z vedení školy. V daném přípa-
dě měla asistentka tužky roz-
hodně pomoci ořezat, a  po-
kud měla pochyby o tom, zda 

je to činnost pro ni, mě-
la si to vysvětlit po 

vyučování.
Pokud se ptá-

me na to, co 
učitelky nejvíce 
oceňují na asis-
tentkách, zjistí-

me, že to nemu-
sí být odborná eru-

dice, bezchybnost či sa-
mostatnost, ale je to ochota, 
jak já říkám, „vidět práci“ – po-
zorovat třídu (nejen svého žá-
ka) a zapojit se tam, kde je to 
třeba, ať už se jedná o pomoc 
dětem s výukou, pomoc s pří-

pravou pomůcek, pomoc při 
skupinové či samostatné práci, 
nebo třeba jen o doprovod žá-
ka, který musí opustit třídu. Po-
kud se občas asistentka zeptá 
(např.: „Můžu ti s něčím pomo-
ci, mám něco udělat?“), učitel-
ka to vždy ocení.

A co nejvíce oceňují asis-
tentky? Když od učitelek cí-
tí, že nejsou „jen asistentky“, 
že jsou důležité, že učitelka si 
jejich práce váží a oceňuje ji. 
A  na to stačí relativně málo 
– občas prohodit slovo uzná-
ní a poděkování, občas se zmí-
nit před vedením, že asistentka 
je skvělá a že učitelka je ráda, 
že asistentku má. A pokud má 
asistentka nápady do výuky, 
neshazovat je automaticky, 
přemýšlet o nich, a pokud je 
to možné, zapojit je. To je ně-
co, co sice nemá hodnotu vý-
platy, ale pro vzájemný respekt 
a spolupráci je neocenitelné.

Na seminářích slýchávám 
různé příběhy ze tříd, ve kte-
rých působí asistentka a učitel-
ka. Někdy se jedná o příklady 
skvěle fungující spolupráce, jin-
dy naopak vzorové příklady to-
ho, jak to vypadat nemá. Ale co 
mi z toho vyplývá jednoznačně, 
je malá péče, která je věnována 
této problematice. Jak už jsme 
bohužel ve školství zvyklí, i tady 
nás hodili do vody s tím, že ně-

jak plavat budeme – někdo vzo-
rovým kraulem, jiný čubičkou. 
Doufám, že přijde čas, kdy kro-
ky zákonodárců budou časová-
ny tak, aby nejdřív přišla přípra-
va a pak teprve samotný boj.

Roman ZIEGLER, 
ZŠ Vítězslava Nezvala, Most
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Změny u rodičovského příspěvku
Od prvního ledna 2018 do-

chází ke změnám u rodi-
čovského příspěvku. Ruší se 
současné omezení horní hra-
nice výše čerpání rodičovské-
ho příspěvku ve výši 11 500 Kč 
za měsíc, čímž bude umožně-
no čerpat dávku až ve výši od-
povídající peněžité pomoci 
v  mateřství. Rodiče s  vyššími 
příjmy tak mohou celou část-
ku příspěvku vyčerpat rychleji 
než dosud. Pro rodiny s vícer-
čaty se zvyšuje celková částka 
rodičovského příspěvku z 220 
tisíc na 330 tisíc korun. Rodi-
če, kteří chtějí novinek využít, 
musí ale podat novou žádost.

Kromě zrušení horní hrani-
ce čerpání rodičovského pří-
spěvku si mohou rodiče, kte-
ří neměli nárok na peněžitou 
pomoc v mateřství, nově zvo-
lit čerpání až do výše 7 600 Kč 
za měsíc a  zkrátit si tak do-
bu čerpání až na tři roky. Jed-
ná se především o  studenty, 
OSVČ bez nemocenského po-
jištění a  nezaměstnané. Pla-
tí ale, že musí provést volbu 
výše rodičovského příspěvku 
na příslušném formuláři. Po-
kud rodiče chtějí uplatnit ná-
rok na vyšší rodičovský pří-
spěvek na vícerčata, musí po-
dat novou žádost, kde uve-

dou všechny společně naroze-
né děti. Pokud už rodiny s více-
rčaty částku 220 tisíc Kč vyčer-
paly, ale dětem nejsou ještě 4 
roky, mohou si znovu požádat 
o  rodičovský příspěvek a  čer-
pat ho až do celkové výše 330 
tisíc korun (nebo do 4 let vě-
ku dětí). I nadále platí, že rodi-
če mohou při pobírání rodičov-
ského příspěvku umístit 
dítě mladší dvou let 
do  jeslí či školky 
jen na 46 hodin 
měsíčně.

Pro všech-
ny rodiny, kte-
ré pobírají ro-
dičovský příspě-
vek a  chtějí změ-
nit výši jeho čerpání, pla-
tí, že změnu volby výše čerpá-
ní podle nové právní úpravy 
lze provést kdykoli od 1.  led-
na 2018. Bez podání žádos-
ti bude od ledna 2018 dávka 
vyplácena ve stejné výši, jaká 
náležela za prosinec 2017. Žá-
dost o změnu výše rodičovské-
ho příspěvku mohou po 1. led-
nu provést všichni, kdo ji chtějí 
změnit, a to bez ohledu na to, 
kdy ji měnili naposledy. Po prv-
ní provedené volbě výše dávky 
podle nové úpravy bude mož-
né měnit výši příspěvku opět 

pouze jednou za tři měsíce, 
stejně jako doposud.

Od 1. ledna 2018 se ruší 
možnost, aby rodičovský pří-
spěvek čerpali pěstouni na 
přechodnou dobu – těmto 
příjemcům bude dávka odňa-
ta. Zároveň dochází k  tomu, 
že k  částkám rodičovského 
příspěvku vyčerpaným těmito 

pěstouny před 1. led-
nem 2018 se nepři-

hlíží. To znamená, 
že rodinám, je-
jichž dítě ve vě-
ku do 4 let by-
lo dříve v  pěs-

tounské péči na 
přechodnou do-

bu, se může navý-
šit nevyčerpaná celková 

částka rodičovského příspěv-
ku. Pokud tyto rodiny rodičov-
ský příspěvek pobírají, je po-
třeba se informovat na ÚP ČR 
o aktuální změněné výši celko-
vé částky a případně si upravit 
výši čerpání rodičovského pří-
spěvku. Pokud rodiny s dětmi, 
které byly dříve v pěstounské 
péči na přechodnou dobu, již 
rodičovský příspěvek podle pů-
vodní úpravy dočerpaly a dítěti 
nejsou 4 roky, mohou příspě-
vek dočerpat, ale musí podat 
novou žádost.

U rodičů, kte-
ří splňují nárok 
na rodičovský pří-
spěvek a zároveň 
mají (nebo měli) 
nárok na jeho ob-
dobu poskytova-
nou v  jiném stá-
tě (i mimo EU), se 
nově bude z  cel-
kové částky rodi-
čovského příspěv-
ku 220 tisíc (re-
sp. 330 tisíc) ko-
run odečítat část-
ka vyplacená na 
totéž dítě v  jiné 
zemi.

Od ledna se dá-
le zvyšuje hrani-
ce příjmu potřeb-
ná pro nárok na 
přídavek na dítě 
z  2,4- na 2,7ná-

sobek životního minima. Na 
dávku tak dosáhne více rodin 
a podpoří se tak i  ty, kde ro-
diče pracují, ale mají relativ-
ně nižší příjmy. Dále se zvyšují 
částky přídavku na dítě o 300 
korun pro děti pracujících rodi-
čů (alespoň jeden z rodičů mu-
sí mít příjem ze závislé činnosti, 
samostatné výdělečné činnos-
ti či dávky nahrazující tento 
příjem). Nově tak budou činit 
800, 910 a 1000 korun měsíč-
ně podle věku dítěte. O navý-
šení přídavku na dítě není tře-
ba žádat, po splnění podmínek 
a po doložení dokladu o čtvrt-
letním příjmu ÚP ČR provede 
výběr základní či zvýšené vý-
měry automaticky. mpsv

Podpora 
v nezaměstnanosti
Jakým způsobem je 
možno poskytovat 
podporu v  neza-
městnanosti uchazeči 
o zaměstnání?

Způsob poskytování 
podpory v  nezaměstna-
nosti upravuje § 53 záko-
na č. 435/2004 Sb., o za-
městnanosti, ve znění poz-
dějších předpisů, kde se v 
odst. 1 a 2 stanoví:

„Podpora v  nezaměst-
nanosti, podpora při re-
kvalifikaci a  kompenza-
ce podle § 44b se vyplá-
cí v  české měně převo-
dem na platební účet ur-
čený příjemcem dávky ne-
bo poštovním poukazem, 
a to podle rozhodnutí pří-
jemce dávky.

Podpora v nezaměstna-
nosti a podpora při rekva-
lifikaci jsou splatné po na-
bytí právní moci rozhod-
nutí o  jejich přiznání po-
zadu za měsíční období, 
a  to nejpozději v  násle-
dujícím kalendářním mě-
síci. V odůvodněných pří-
padech mohou být vypla-
ceny zálohově a  při další 
splátce zúčtovány.“

Vít BERKA
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Cesty k inkluzi
Díky realizaci projektu 

„CESTY k INKLUZI“ (CZ.0
2.3.61/0.0/0.0/15_007/00001
72, OP VVV), jehož nositelem 
je Fakulta pedagogická Zápa-
dočeské univerzity v Plzni, se 
daří v partnerských školách to-
hoto projektu, a to v Základ-
ní škole Jižní předměstí Roky-
cany, příspěvkové organiza-
ci, Základní škole Karla Voká-
če Strašice, okres Rokycany, 
a  Základní škole a  mateřské 
škole Hrádek, okres Rokyca-
ny, aplikovat změny v přístu-
pu k žákům s potřebou pod-
půrných opatření, zavádět ná-
stroje inkluzivní podpory, kte-
ré respektují odlišnosti i práva 
každého dítěte na vzdělávání 
ve  škole hlavního vzdělávací-
ho proudu.

Aktivity projektu se soustředí 
na prevenci školní neúspěšnos-
ti znevýhodněných dětí a posí-
lení spolupráce mezi školami, 
rodinami a neziskovými orga-
nizacemi působícími v území. 
Ve  školách jsou realizovány 

kroužky a  dou-
čování pro žáky, 
vzdělávací kur-
zy pro pedago-
gy, workshopy 
pro  rodiče, po-
síleny jsou služ-
by školních po-
radenských pra-
covišť a zároveň 
je projektem 
posílena vlastní 
vzájemná spo-
luprá ce jme-
novaných škol, 
rozvíjení sdílení 
dobré praxe.

Projekt „CES-
TY k  INKLU-
ZI“ má za  se-
bou první rok úspěšné reali-
zace a nadále bude pokračovat 
v letech 2018 a 2019. Pro ško-
ly tak tento projekt vytváří ne-
malou finanční podporu, kte-
rá společně s  projekty „Šab-
lon pro  MŠ a  ZŠ  I, OP VVV“ 
a  projektem „Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání Roky-

cany“ výrazně napomáhá ško-
lám ke zvýšení kvality výchovy 
a vzdělávání a proinkluzivnos-
ti. V  rámci blížícího se konce 
prvního čtvrtletí tohoto školní-

ho roku se blížíme k vyhodno-
cení pokroků žáků pracujících 
v kroužcích doučování, Mate-
matického šikuly a Čtenářské 
dílny.

Žáci se seznámí se sokolnictvím a loveckou kynologií
Česká myslivost má historii starou mnoho století 
a jedna z jejích odnoží – sokolnictví – je dokonce od 
roku 2010 zapsána na seznamu světového kulturní-
ho dědictví UNESCO. Na tuto tradici tedy můžeme 
být právem pyšní a co nejvíce by se o ní měly dozvě-
dět i děti ve školách.

Stejně jako o tom, že mysliv-
ci jsou především lidé, kte-

ří milují přírodu a pomáhají jí.
Právě tomu se věnuje ne-

zisková organizace Mysli-
vost, která od školního ro-
ku 2014/15 pořádá vzděláva-
cí akce pro mateřské a základ-
ní školy. Impulsem pro jejich 
zahájení bylo zapsání sokol-
nictví a myslivosti na Seznam 
nemateriálních statků tradič-
ní a  lidové kultury České re-
publiky (v roce 2009 a v roce 
2011). „Chceme, aby se žá-
ci i  učitelé zamysleli nad kul-
turním dědictvím našich před-
ků a aby si uvědomili nepostra-

datelnost myslivosti a sokolnic-
tví při ochraně přírody, původ-
ních biotopů a volně žijící zvě-
ře v naší krajině,“ vysvětluje Jo-
sef Slabý, předseda Myslivosti.

Oblíbené jsou ukázky výcviku
Během výukových programů 

se děti dozvědí něco z minu-
losti české myslivosti i o tom, 
co vše do tohoto oboru patří 
a o co se myslivci starají. Ob-
líbenou součástí těchto ak-
cí je seznámení žáků se sokol-
nictvím a  loveckou kynologií, 
včetně ukázek základního vý-
cviku loveckých psů a dravců. 
„Lektory jsou jednak aktivní 

zkušení myslivci, kteří mají pra-
xi v pořádání projektů pro dě-
ti, jako jsou myslivecké tábory 
nebo kroužky, jednak studenti 
středních nebo vysokých škol, 
na nichž se vyučuje myslivost. 
Po několika letech zkušenos-
tí s  výukovými programy rád 
přiznávám, že máme od dě-
tí i pedagogů pozitivní reakce 

a přednášky se líbí i rodičům,“ 
říká J. Slabý.

Výukové programy probíha-
jí po celé republice a kontak-
ty na organizátory, stejně jako 
ochutnávku toho, jak akce vy-
padají, najdou zájemci na in-
ternetové stránce www.mysli-
vost-zs.cz nebo na Facebooku.

Romana SLANINOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

I takto může vypadat radost z úspěchu na kroužku doučování…

FOTO: AUTORKAFOTO: AUTORKA
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Kdo určuje zařazení ředitele do platové třídy?
Kdo určuje v případě ředitele školy jeho zařazení 
do platové třídy a platového stupně?

Určování platu upravuje 
§ 122 zákoníku práce, kde 

se v odst. 3 stanoví:
„Vedoucímu zaměstnanci, 

který je statutárním orgánem 
zaměstnavatele nebo který je 
vedoucím organizační složky 
státu nebo územního samo-
správného celku (dále jen „ve-
doucí organizační složky“), ur-
čuje plat nebo s ním sjednává 
smluvní plat orgán, který ho 
na pracovní místo ustanovil, 
pokud zvláštní právní předpis 
nestanoví jinak. Obdobně se 

postupuje u zástupce vedou-
cího zaměstnance podle vě-
ty první, pokud není pracov-
ní místo tohoto vedoucího za-
městnance dočasně obsa-
zeno nebo pokud ve-
doucí zaměstnanec 
práci pře-

chodně nevykonává.“
Toto ustanovení 

zákoníku práce 
se vztahuje i na 
ředitele školy, 

který je sta-
t u -

tárním orgánem zaměstnava-
tele. Za součást určování pla-
tu je nutno považovat i zařa-
zení zaměstnance do platové 
třídy a  platového stupně. Do 
kompetence zřizovatele, který 
ředitele školy na pracovní mís-
to ustanovil, tedy patří určení 
výše jednotlivých složek platu 
a  rovněž zařazení do platové 
třídy a platového stupně.

PPP pro žáky s SVP? Poradilo ŠPZ, my vypracujeme IVP
„Prožil jsem opravdu bo-

hatý víkend,“ prozrazu-
je na začátku přestávky Hro-
mádka. „Snad sis konečně ne-
zajel do hor?“ vyzvídá kolega 
Výborný. „Bylo hodně zata-
ženo, proto jsem tvořil indivi-
duální vzdělávací plány pro na-
še některé lehce mentálně po-
stižené žáky. Inkluze zase vo-
lá. Inkluze nepočká. V září už 
bylo pozdě…!“ „Zatím jsem se 
k nim nedostal. Musel jsem se 
trochu věnovat vlastním dě-
tem,“ posteskne si mladší ko-
lega. „Máš se nač těšit! Než se 
odhodláš k  jejich tvorbě, do-
poručoval bych ti, aby ses po-
díval na webové stránky minis-
terstva školství a prostudoval si 
základní dokumenty,“ záhad-
ně mlží Hromádka a  lehce se 
škrábá za uchem.

„Ze všeho nejvíc mi zabra-
lo studium všelijakých má-
lo známých termínů a hlavně 
půvabných zkratek.“ Kolega 
Výborný pátravě zvedá hlavu 
od stolu. „Víš co, já tě trochu 
prozkouším, abys vě-
děl, jestli víš,“ šibal-
sky navrhuje Hro-
mádka. „Tušíš, 
co znamená 
důležitá zkrat-
ka PPP? Nevíš? 
Velmi potřebný 
plán pedagogic-
ké podpory. Říká 
ti něco PSPP? Předmět 
spe ciál ně pe dagogické péče. 
A co tak ŠPZ? To bys mohl vě-
dět. Školské pedagogické za-
řízení. U nás máme sice ŠPP, 
ale je to téměř stejné jako 
ŠPZ. To koukáš, co?“ ustřih-

ne divokou přestřelku Hro-
mádka. „Pokud jsi vše zodpo-
věděl správně, můžeš koneč-
ně sepisovat IVP a nemusíš se 
bát žádné RI (revizní instance 
MŠMT). Nejdřív se ale mrkni 

na RVP LMP, abys vě-
děl, že se ruší pří-

loha RVP ZV. Ne-
zapomeň si na-
studovat RSVP, 
redukci spe-
ciálních vzdě-
lávacích po-

třeb, a  nepře-
hlédni KPO, kata-

log podpůrných opat-
ření,“ pečlivě proškoluje češ-
tinář svého mírně vyděšené-
ho kolegu.

„To nemyslíš vážně, Václa-
ve,“ nešťastně zaúpí Výbor-
ný. „Proč ne? Potíž přijde až 

v  okamžiku, kdy se začteš 
přímo do metodického tex-
tu. Jen stěží mu porozumíš, 
protože je psán podivným 
úředním jazykem. Uvádím 
jednu lahůdku z ministerské-
ho materiálu důmyslně na-
depsaného Členění přehledu 
podpůrných opatření. Cituji: 
„Pro vzdělávání žáků s  po-
třebou podpůrných opat-
ření se využívají obdobně 
podpůrná opatření pro čtvr-
tý stupeň podpůrných opat-
ření, počítá se s  využíváním 
předmětu speciálněpedago-
gické péče, pedagogických 
intervencí.“ Kdyby ti náho-
dou nebylo něco jasné, vů-
bec nezoufej. Už jsme zvlád-
li náročnější úkoly!“ usměje 
se Hromádka.

Roman KANTOR

tele školy jeho zařazení 
ho stupně?
postupuje u zástupce vedou-
cího zaměstnance podle vě-
ty první, pokud není pracov-
ní místo tohoto vedoucího za-
městnance dočasně obsa-
zeno nebo pokud ve-
doucí zaměstnanec
práci pře-

chodně nevykonává.“
Toto ustanovení 

zákoníku práce 
se vztahuje i na 
ředitele školy, 

který je sta-
t u -

Dovolená přerušená neschopenkou
Dovolená se zaměstnancům přerušuje mimo jiné 
i v případě vzniku pracovní neschopnosti. V který 
den dochází k tomuto přerušení?

Přerušení dovolené upra-
vuje § 219 odst. 1 zákoníku 
práce, kde se jako důvod pře-
rušení mimo jiné uvádí, že je 
zaměstnanec uznán dočasně 
práce neschopným. Dovolená 
se přerušuje vždy od počátku 
toho dne, v němž u zaměst-

nance vznikla dočasná pra-
covní neschopnost, bez ohle-
du na to, kdy během tohoto 
dne k uznání dočasné pracov-
ní neschopnosti došlo. K pře-
rušení dovolené dochází ze 
zákona a  toto přerušení ne-
lze upravit jinak.

Počet žáků pro odborný výcvik
Který předpis upravuje počet žáků ve skupině na 
jednoho učitele odborného výcviku?

V  §  2 odst.  6 vyhlášky 
č.  13/2005 Sb., o  středním 

vzdělávání a vzdělávání v konzer-
vatoři, se stanoví: „Nejvyšší po-
čet žáků ve skupině na jednoho 
učitele odborného výcviku je sta-
noven zvláštním právním předpi-
sem. Výuka se organizuje tak, aby 
vznikl co nejmenší počet skupin 
při dodržení zásad stanovených 
v odstavci 5, přičemž je možné vy-
užívat i spojování výuky pro žáky 

více tříd, případně ročníků.“
Zvláštním předpisem, na 

který citované ustanove-
ní odkazuje, je nařízení vlá-
dy č. 211/2010 Sb., o sousta-
vě oborů vzdělávání v základ-
ním, středním a vyšším odbor-
ném vzdělávání. Nejvyšší po-
čet žáků ve skupině na učitele 
odborného výcviku je uveden 
v příloze č. 1 k tomuto nařízení 
podle jednotlivých oborů.

ys vě-
al-

ká 
dmět

na RVP
děl,

lo
z

l
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hléd
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Ze 
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Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka
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Plavecké závody O putovního litovelského vodníka Brčála
V sobotu 21. října se sešly 

na plaveckém bazénu při 
Základní škole Vítězná Litovel 
děti z plaveckých kroužků Lito-
vel, Mohelnice, Olomouc, Pře-
rov a Prostějov, aby se zúčast-
nily 2. ročníku plaveckých zá-
vodů O  putovního litovelské-
ho vodníka Brčála. Všechny 
děti byly zařazeny do katego-
rií podle věku a plavalo se šest 
disciplín. Ti nejmenší 50 met-
rů prsa, znak, starší 100 metrů 

prsa, znak a volný způsob. Zá-
vod jsme zakončili štafetami, 
v nichž se Litovel umístil na tře-
tím místě. První a druhé místo 
patřilo plaveckému klubu Mo-
helnice a ten si také po zásluze 
odvezl vodníka Brčála domů.

Litovelský vodník Brčál spl-
nil naše očekávání. Rodiče při-
šli podpořit své děti. Svoje fa-
noušky tu měli dokonce i plav-
ci z Přerova.

Snahu dětí jsme ocenili me-

dailemi, diplo-
my a dárečky. 
Spokojenost 
zavládla na 
obou stranách 
a  s  tou jsme 
se rozcháze-
li všichni do-
mů. Nás orga-
nizátory to nu-
tí k zamyšlení, 
jaký bude příští ročník a co za-
jímavého bychom měli pro dě-

ti nachystat, abychom je moti-
vovali. Hana KAŠTANOVÁ

Zážitková večeře ve školní jídelně v Českém Brodě
Ve školní jídelně ZŠ Žito-

mířská v Českém Brodu se 
14. listopadu uskutečnila zážit-
ková večeře. Cena večeře činila 
79 korun a bylo nutné si včas 
zakoupit stravenku. Večeře by-
la brzo vyprodaná a nás těšil 
zájem o uspořádanou akci.

Školní jídelna je součástí Zá-
kladní školy Žitomířská, kde se 
stravuje 800 strávníků ze dvou 
základních škol, speciální ško-
ly a gymnázia.

Do prostřené jídelny přišlo 
přes 100 strávníků, kteří při-
šli ochutnat, jak se u nás va-
ří a jaká jídla se nabízejí našim 
dětem. Zavítali jak rodiče, tak 
pozvaní hosté, lidé, které zají-
má, jaká se u nás nabízejí jídla. 
Dokonce se přijely podívat ve-
doucí a kuchařky z jiných škol-
ních jídelen.

Jako první se podávala 
ochutnávka třech rybích po-

krmů, které se v  jídelně při-
pravují. Ochutnali jsme loso-
sové lasagne, kapří biftečky 
a špíz ze pstruha. Mezi jednot-
livými chody zazněly zajímavé 
přednášky na téma ryby, tuky 
a oleje ve výživě a zdravý život-
ní styl. Dále se podávalo me-
nu, se kterým jsme se umís-
tili na 2. místě v  celorepubli-
kové soutěži O nejlepší školní 
oběd 2017: polévka z pečené-
ho celeru, krůtí závitek se špe-
nátem a  lučinou, staročeské 
bramborové pyré a salát s bio 
sezamovou emulzí. Strávníci 
hodnotili jednotlivé chody po-
tleskem. Na závěr se ještě po-
dával špaldový moučník z čer-
vené řepy s ořechy, který celé 
hlasování ještě ztížil.

Děti, kterým chutnal ale-
spoň jeden rybí pokrm, dostaly 
drobný dárek. Snažíme se mo-
tivovat všechny, kteří mají zá-

jem pro své zdraví něco dělat.
Naše jídelna se rozhodla ten-

to školní rok pro Rok polévek. 
Znamená to, že se nebude bě-
hem roku opakovat žádná po-
lévka. Vyhlásili jsme soutěž 
pro rodiče, prarodiče a ostat-
ní strávníky o  nejlepší recept 
na polévku. Tři nejlepší recepty 
byly vyhodnoceny. Patřila me-
zi ně polévka z  červené čoč-
ky, australská dýňová polév-
ka a první místo získala růžo-
vá dýňová polévka s  kokoso-
vým mlékem. Všechny zasla-
né polévky určitě během roku 
uvaříme.

Myslím, že všichni, kteří při-
šli, zažili určitě krásný a pouč-
ný večer s dobrým jídlem. Velký 
dík patří všem zaměstnanky-
ním školní jídelny, vše zvládly 
výborně a  v  pozdních hodi-
nách se stále ještě usmívaly.

Romana OPRŠALOVÁ, vedoucí ŠJ

Den poezie ve světě plném rozmanitosti
Dne 21. listopadu proběhl 

v  naší škole na Přímětic-
ké ve Znojmě Den poezie na 
téma Labyrint světa. Projektu 
se zúčastnilo 14 žáků studij-

ních oborů. A jak vlastně tako-
vý Den poezie probíhá?

Pomocí metody brainstor-
mingu (generování co nejvíce 
nápadů na dané téma) shro-

máždili studenti své 
nápady. Diskutovalo 
se o individuálním vní-
mání „labyrintu svě-
ta“, co může předsta-
vovat, ať už v pozitiv-
ním smyslu – cesta za 
poznáním –, nebo ne-
gaci – chaos ve světě. 
Dotkli jsme se myšlen-
ky díla J.  A.  Komen-

ského Labyrint světa a ráj srd-
ce, forem poezie, zásad tvůrčí-
ho psaní, ale i dnes tak kontro-
verzního tématu, jako je odliš-
nost kultur a náboženství.

Studenti pracovali ve sku-
pinách. Dokázali vyjádřit své 
myšlenky, postoje a zažehnout 
v  sobě jiskru kreativity. Téma 
uchopili jako potřebu v  něco 
věřit, hledání sebe sama nebo 
svět coby místo plné rozma-
nitosti. Myslím, že všichni zú-
častnění mohou být na sebe 
pyšní, tak jako jsem i já na ně.

Romana TUČKOVÁ HAHNOVÁ

Krtek 
a zahrádka
KATEŘINA MILER

Krteček, populární kres-
lený hrdina knížek a filmů 
pro děti, se vrací v  nové 
knize. Krtek se opět před-
staví jako roztomilý a vy-
nalézavý společník, který 
si vždycky ví rady. Když 
paní Krtečkové dojde na 
zahrádce voda a  její zá-
honky začnou uvadat, 
rozhodne se Krteček vy-
kopat studnu. A  spolu 
s  ostatními zvířátky, ze-
jména autorčinou oblí-
benou postavou – mod-
rým medvídkem Bariba-
lem – zažene mlsné kozy, 
které mají na krásnou ze-
leninu paní Krtečkové zá-
lusk. Úroda je bohatá 
a  výtečného jídla je na-
konec dost pro všechny. 
Takže si na své přijdou 
i  věčně hladové kozy… 
Kniha vyšla v nakladatel-
ství Svatojánek.

Znáte je?
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Společně do školy: Vzdělávání Romů v České republice
V polovině listopadu uspořádala Nadace Open 
Society Fund Praha konferenci Společně do ško-
ly: další kroky ve vzdělávání Romů v České repub-
lice, kde představila výsledky svého průzkumu.

Konference se zaměřila na 
aktuální stav vzdělávání 

Romů u nás a posouzení ne-
zbytných opatření pro podpo-
ru plně inkluzivního přístupu 
ke vzdělávání pro všechny.

Př ed koncem š kolní ho roku 
2016/2017 bylo uskuteč ně no 
reprezentativní  š etř ení , jehož  
cí lem bylo zmapovat zavá dě ní  
změ n v  podpoř e vzdě lá vá -
ní  ž á ků  se speciá lní mi vzdě -
lá vací mi potř ebami platný ch 
od zá ř í  2016 a označ ovaný ch 
jako společ né  vzdě lá vá -
ní  (novela š kolské ho zá kona 
č . 82/2015 Sb.).

Průzkum přinesl tato zjištění:
■ 49 % ředitelů a 38 % uči-

telů základních škol uvádí, že 
jim nová opatření buď zcela, 
nebo částečně pomohla zajis-
tit lepší podporu dětem se spe-
ciálními vzdělávacími potřeba-
mi (SVP). Nejvíce reforma po-
mohla při zajištění peněz na 
asistenty a pomůcky.
■ 94 % základních škol má 

dlouhodobé zkušenosti se 
vzděláváním žáků se speciál-
ními vzdělávacími potřebami.

■ Podle 72  % ředitelů zá-
kladních škol není financová-
ní významnou překážkou pro 
vzdělávání žáků se SVP.
■ Jako překážku pro zajiště-

ní vzdělávání žáků se SVP v po-
třebné kvalitě ředite-
lé běžných škol nejví-
ce uvádějí nedosta-
tek uchazečů na po-
zice asistenta peda-
goga nebo speciál-
ního pedagoga.
■ Učitelé základ-

ních škol jako pře-
kážku nejvíce uvádě-
jí velký počet žáků ve 
třídách, pro dvě tře-
tiny z  nich se jedná 
o překážku nebo vý-
znamnou překážku, 
polovina učitelů po-
važuje nějaký nový 
administrativní úkon 
spojený s  poskyto-
váním podpůrných 
opatření za neúměr-
ně zatěžující.

Předchozí prů-
zkumy ministerstva 
školství a dalších or-

ganizací ukazují, že:
■ 30,9  % ze 14  000 dě tí , 

který m bylo diagnostiková no 
lehké  mentá lní  postiž ení , jsou 
Romové .
■ Jenom 30  % Romů  ve 

vě ku 20–24 let má  vš eobecné  
nebo odborné  stř edoš kolské  
vzdě lá ní , ve srovná ní  s 82 % 
vě tš inové  populace.
■ U  romského dítěte je 

15krát vě tší pravdě podobnost, 
že mu bude diagnostikováno 
lehké mentální postižení a že 
bude umístě no do oddě lené 
školy nebo tř ídy, než u dítě te 
neromského.
■ V Č esku je 83 základních 

škol, kde romské dě ti tvoř í 
víc než polovinu žáků . V dal-
ších 136 školách romské dě ti 
př edstavují č tvrtinu až polovi-

nu školáků .
Š etř ení  zrealizovala 

agentura Nielsen Admo-
sphere, zadavatelé  š etř ení  
jsou Nadace OSF, Č esko-
moravský  odborový  svaz 
pracovní ků  š kolství  a Č es-
ká  odborná  společ nost 
pro inkluzivní  vzdě lá vá -
ní . Reprezentativní  vzo-
rek zá kladní ch š kol byl 
vybrá n na zá kladě  vý bě -
rový ch kvó t kraj, velikost 
obce a velikost š koly. Vý -
sledné  vzorky responden-
tů  byly vybrány vyváže-
ně dle struktury uč itelů  
a  ř editelů  ZŠ  v Č R z hle-
diska pohlaví  a  věku. Fi-
nální velikost vzorku za-
hrnuje 507 učitelů a 126 
ředitelů základních škol 
ze všech krajů České re-
publiky.

Lucie ŠPLÍCHALOVÁ

Předsudky vedou ke vzniku segregovaných škol
„Diskriminace romských 

dětí v českých školách 
je stejná jako před deseti le-
ty, kdy Evropský soud pro lid-
ská práva odsoudil Českou re-
publiku za to, že přeřazením 
18romských dětí do zvláštních 
škol porušila jejich právo na 
vzdělání,“ řekla organizátor-
ka romských komunit v Ostra-
vě Jolana Šmarhovyčová v sou-
vislosti s  konferencí Společně 
do školy. Romští rodiče by při-
tom podle ní měli zájem o lep-
ší vzdělávání svých dětí, kdy-
by je většinová společnost více 
respektovala a kdyby měli lep-
ší informace. „Je těžké motivo-
vat romské rodiče, kteří o dů-
ležité roli vzdělávání pochybu-
jí. Romové jsou demotivovaní. 

Jejich děti ztrácí sny. Vědí, že 
i když budou vzdělaní, tak na-
jít práci jako Rom není jedno-
duché,“ doplnila J. Šmarhovy-
čová. Podle ní by byli motivo-
vanější, kdyby měli pocit, že 
je většinová společnost vnímá 
pozitivněji.

Spolu s  dalšími romský-
mi dobrovolníky se snaží ve 
vlastní komunitě iniciovat a ší-
řit aktivity, kde by se Romové 
dověděli více o smyslu vzdělá-
vání. Na druhou stranu by se 
ale podle ní měli politici jasně 
distancovat od rasismu a dis-
kriminace a  nepodléhat ná-
ladám ve společnosti. Rom-
ští rodiče podle ní často nevě-
dí, že je rozdíl mezi kvalitou 
škol. Rodičům je podle ní tře-

ba to vysvětlit. „Všechny dě-
ti by měly mít stejný přístup 
ke vzdělávání bez ohledu na 
zájem rodičů. Jde o práva dí-
těte. Děti z  dětských domo-
vů žádné rodiče nemají a  ta-
ké se vzdělávají,“ podotkla J. 
Šmarhovyčová.

Ve společnosti se často obje-
vuje názor, že Romům na vzdě-
lávání nezáleží. Podle Olgy Ku-
sé z Agentury pro sociální za-
čleňování to tak ale není. Upo-
zornila na to, že jde o silný ste-
reotyp, který je třeba u větši-
nové společnosti vyvrátit. Není 
ale zřejmě snadné nalézt způ-
sob, jak to udělat.

Stereotyp a předsudky podle 
účastníků konference vedou 
ke vzniku segregovaných škol. 

„Ředitelé se bojí toho, že když 
přijde více romských dětí, pře-
stanou tam chodit ostatní dě-
ti a ze školy se stane postupně 
výlučně romská škola, kde se 
vzdělávají segregovaně,“ řek-
la předsedkyně Asociace rom-
ských rodičů Žaneta Mirgová.

Odborníci na společné vzdě-
lávání se na konferenci shod-
li, že je nutné vysvětlovat vý-
hody společného vzdělávání 
všem rodičům bez ohledu na 
to, zda patří k většinové spo-
lečnosti, menšině, či mají han-
dicapované dítě. Školy ale mu-
sí zároveň zlepšit kvalitu a vy-
tvořit takové podmínky, ve kte-
rých se dětem bude líbit bez 
ohledu na původ nebo handi-
cap  spolužáků. čtk
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Nadělte pod stromeček knihy z nakladatelství Paseka

František Josef I.
MICHAELA A KARL VOCELKOVI

Málokterý monarcha splývá s  před-
stavou domnělých „starých dob-

rých časů“ jako poslední habsburský cí-
sař František Josef I. (1830–1916). V mo-
derně a  čtivě pojatém životopise není 
však pro  nostalgii místo. Představuje 

muže v centru vytrvalých politických a  soukromých bouří, 
čelícího nejtvrdším ranám osudu. Slova, jimiž v roce 1898 
komentoval zavraždění své manželky, zcela odpovídají trp-
kým skutečnostem jeho života: „Na tomto světě ničeho ne-
zůstanu ušetřen!“

Islám
CAROLE HILLENBRANDOVÁ

Kniha se snaží přispět k pochopení slo-
žité reality islámského světa a před-

stavit především jeho různorodost a pes-
trost. Čtivý a  přehledný výklad, bohatě 
obrazově vybavený a určený všem zájem-

cům o danou problematiku, se věnuje vzniku islámu, jeho 
historii i současnosti, všem náboženským stanoviskům, mo-
derním liberálnějším proudům, teologii, filozofii, aktuálně 
často diskutovaným tématům, jako jsou džihád či teroris-
mus, ale i každodennosti, politice či postavení žen v islám-
ském světě.

Veřejná tajemství
ALICE MUNROOVÁ

„Asi Vás překvapí, že Vám píše člo-
věk, jehož neznáte a který si ne-

pamatuje Vaše jméno,“ čte začátkem 
roku 1917 v  dopisu, který má zásadně 
změnit její osamělý život, mladá knihov-
nice z  ontarijského Carstairs. Náhlému 

zvratu, ohrožení nebo nutnosti přijmout novou životní 
roli čelí i  další hrdinky. Příběhy lásky, kterou hledají, ztrá-
cejí nebo znovu nalézají, či konfliktů spojených s  temněj-
šími stránkami sexuality a  mezilidských vztahů rozehrává 
autorka v nedávné i vzdálenější minulosti v prostředí kanad-
ského maloměsta, Austrálie či Balkánu.

Příručka mladého 
hledače
EVA PRCHALOVÁ

Julkův dědeček odešel před dvaceti lety 
na nákup a už se nikdy nevrátil. Třinác-

tiletý Julek se jednoho dne rozhodne ho 
najít. Jeho hledačská cesta míří nejprve 

do Egypta, kde ho posvátný skarabeus zavede do nitra py-
ramidy. Další dobrodružství v paralelním čase, do nějž pro-
letí skrze bezedný kufr ve ztrátách a nálezech, už prožívá 
ve společnosti dvou kamarádů – chlapce Helmuta a dívky 
Aliny. Ve zdánlivě bezvýchodných, bláznivých situacích jim 
pomáhá Příručka mladého hledače.

Vítejte v Autistánu
JOSEF SCHOVANEC

Přízračná stanice londýnského me-
tra, orientální bazar, exotická gastro-

nomie Balúčistánu… Josef Schovanec, 
muž s  autismem a  s  doktorátem z  filo-
zofie, v souboru krátkých svižných textů 
zve na  originální cestu po  nejrozmani-
tějších zemích, o  nichž díky svým bezprostředním zkuše-
nostem a neokázalému úsudku dokáže vyprávět fascinující 
věci. Více než čtyři desítky vtipných kapitol staví otázku, co 
je a co není normální, do naprosto nového světla. Na zá-
kladě vlastního autorova příběhu přesvědčivě ukazují, jak se 
dá handicap proměnit ve výhodu.

Praha temná 
a tajemná

MICHAEL BOROVIČKA

Odvrácená strana metropole skrývá 
mnohé, co v jejím současném lesku 

turistům z  celého světa uniká. Přitom 
i temné barvy jsou součástí jejího obrazu. 
Některé z  nich si Praha dodnes hýčká 
coby součást genia loci, jako pochmurnost legend, pověstí 
a šerých zákoutí inspirujících celou řadu literárních děl. Prů-
vodce po  stinných koutech pražské historie vychází v  ne-
konvenční grafické úpravě Nikoly Klímové a s originálními 
ilustracemi Jindřicha Janíčka.

Jidáš
AMOS OZ

Pětadvacetiletý Šmuel Aš je neutěše-
nou rodinnou situací donucen pře-

rušit studium na  univerzitě a  v  domku 
na kraji Jeruzaléma dělá za byt a  stravu 
společnost chromému panu Waldovi, se 
kterým vede debaty o historii a politice. 
Jejich rozmluvy se týkají mimo jiné postavy Jidáše Iškariot-
ského, nad jehož rolí ve vztahu k Ježíšovi se Šmuel zamýšlí 
ve své nedokončené bakalářské práci. Jidáš, příběh o touze, 
osamění a zradě a současně obraz neklidné podoby Izraele 
přelomu padesátých a šedesátých let.

Africká zima
TOMÁŠ ŠEBEK

Kniha je autorovou autentickou zpo-
vědí z pobytu v Jižním Súdánu, jehož 

území už celá desetiletí sužují ozbrojené 
konflikty. Na  začátku roku 2017, kdy 
zemi navíc zasáhla vlna kritického nedo-
statku potravin, se vydal na misi Lékařů 
bez hranic chirurg Tomáš Šebek. Po zkušenostech s úrazo-
vou chirurgií z kolébky vúdú na Haiti a válečnou medicínou 
v severním Afghánistánu se spolu s kolegy ocitl v prostředí, 
kde má tradiční léčitel a jeho alternativní přístup k pacien-
tovi daleko větší respekt než lékař vzdělaný na Západě.



TÝ
D

EN
ÍK

www.tydenik-skolstvi.cz

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

�������	
�������
�	��������	��

����	�����	�������

Platí pro ÈR pøi objednání min. osmi souprav do 31. 12. 2017 Ceny vèetnì DPH

3.499,- Kè3.499,- Kè

Výroba: Za Nádražím 2601,  397 01  Písek

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

Konstrukce RAL 1007
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    Přihlášky přijímáme  
    do 31.12. 2017 
    

    více na www.zlatyamos.cz  
zlatyamos@zlatyamos.cz 
 
 
Za podporu děkujeme: 
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