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Hněv se nepřekoná hněvem, ale láskou.   Buddha

Chování a morálka školní mládeže nemůže být jiná,
než je chování a morálka celé společnosti
Řada stesků na nevychovanost školní mládeže bývá 
mnohdy zmírňována, vysvětlována a  i  omlouvána 
argumentací, že její chování v podstatě jen odráží 
chování a morální stav celé společnosti. V podstatě 
je to pravda.

Popravdě by se mělo ale také 
konstatovat, že je to daň, 

kterou všichni platíme za sou-
časnou výraznou absenci po-
zitivních vzorů a  také za  ne-
dostatečnou veřejnou prezen-
taci slušného chování. Mož-
ná, že k žádoucí změně by při-
spělo i to, kdyby třeba politic-
ké diskuze v televizi byly mlá-
deži nepřístupné. Pro utváření 
charakteru dospívajících mo-
hou být někdy výrazně nebez-
pečnější, než přečetné drastic-
ké výjevy řady filmů.

Slova o  pokleslé politické 
kultuře jsme už slyše-
li mnohokrát. Sta-
lo se i  jistou mó-
dou o ní hovořit. 
A  není přitom 
nijak neobvyk-
lé, že je vyslo-
vují i  ti, kteří by 
na  to neměli mít, 
z nejrůznějších a pro-
kazatelných důvodů, žád-
ný nárok. Nepochybuji napří-
klad o tom, že prakticky všich-
ni současní politici už někdy sly-

šeli známou větu, že demokra-
cie je diskuze. Dokonce touto 
větou i sami rádi argumentují. 
Pokud se ale sami nějaké disku-
ze účastní, tak si ji velmi rych-
le pletou s překřikováním. Ob-
vykle nejsou schopni dodržo-

vat ani další charakte-
ristické znaky disku-

ze. Třeba to, že její 
součástí by mělo 
být i  vyslechnu-
tí opačných ná-
zorů, uvažování 

o nich a mnohdy 
i jejich akceptování 

a ne pouze umanuté 
prosazování vlastního názoru 

bez ohledu na to, zda je správ-
ný, odpovídající konkrétní si-
tuaci, či zda nebyl diskutujícími 

partnery zcela vyvrácen a po-
třen. Obecně bychom mohli ta-
ké konstatovat, že všechny sou-
časné diskuze oproti minulosti 
významně zhrubly. Možná je to 
ovlivněno i tím, že když Masa-
ryk známou větu o demokracii 
a diskuzi vyslovil, psala se dis-
kuze ještě se s. Dnes ji už píše-
me se z a už samotná výměna 
s za z vytváří její zcela nezamě-
nitelný a tvrdší zvuk.

Ano, chování a  morálka 
školní mládeže nemůže být ji-
ná, než je chování a  morál-
ka celé společnosti. Ale právě 
proto by za stav, se kterým ne-
můžeme být spokojeni, nemě-
la být kritizována a napadána 
jen škola a učitelé.

František MORKES
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Ministr školství
Ministrem školství ve 
vládě Andreje Babiše má 
být Robert Plaga (ANO). 
Devětatřicetiletý R. Plaga je 
v současnosti náměstkem 
ministra školství pro řízení 
sekce vysokého školství, 
vědy a výzkumu a také 
členem zastupitelstva města 
Brna. čtk

Kraje protestují
Některým hejtmanům se 
nelíbí, že by kraje měly 
doplatit ze svého 25 mi-
lionů korun na růst platů 
ve školství. Hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek 
to označil za nefér jed-
nání, podle karlovarské 
hejtmanky a předsed-
kyně Asociace krajů ČR 
Jany  Vildumetzové se 
něco  takového v minulosti 
zatím nestalo. čtk

Nejkrásnější pirueta
Ruská krasobruslařka 
J. Medveděvová inspirovala 
čtrnáctiletou Dominiku 
Motlochovou z klubu 
BK Ostrava k originálnímu 
obratu kolem své osy, 

díky kterému získala Cenu 
společnosti ČEZ Teplárenská 
za nejlépe provedenou 
piruetu na závodech 
Orlovská pirueta. vs

Zahrajte dobrovolníkům
Dobré skutky jsou vždy 
v předvánočním čase 
v kurzu. Takovou příležitostí 
je i Mezinárodní den 
dobrovolníků. Organizace 
Pionýr svou iniciativou 
Zahrajte dobrovolníkům! 
vyzývá k poděkování lidem, 
kteří dělají dobré skutky 
úplně celý rok. Zkuste 
jim nechat zahrát třeba 
písničku v rádiu s hezkým 
věnováním.            jk

Zápisník

díky kterému získala Cenu

„Konečně se ta inkluze začala ubírat správným směrem. Od nového roku bude mít každý učitel 
v rámci pedagogické podpory nárok na bezplatný pobyt na klinice docenta Chocholouška!“
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Více peněz pro studenty z rozvojových zemí
Na vládní stipendia pro stu-

denty z rozvojových zemí 
půjde ještě letos o 3,9 milionu 
korun víc, než se plánovalo. 
Na žádost ministra školství to 
schválila vláda. Celkem tak le-
tos na zahraniční rozvojovou 
spolupráci půjde v  rozpočtu 
školství 115,6 milionu korun. 
Vláda zároveň o stejnou část-

ku snížila letošní rozpočty vědy 
a vysokých škol, kde se podle 
ministerstva školství uspořilo 
kvůli menšímu zájmu studentů 
o výměnné programy a menší-
mu počtu zvláštních stipendií.

Na zahraniční rozvojovou 
spolupráci mělo původně mi-
nisterstvo školství v  letošním 
roce 110 milionů korun. Vlá-

da ale loni schválila dvě mimo-
řádná opatření, která si vyžá-
dala další peníze. Šlo o  roz-
šíření programu na podporu 
syrských studentů a podporu 
nigerijských studentů na 1. lé-
kařské fakultě Univerzity Kar-
lovy v Praze. Rozpočet školství 
proto již jednou letos vzrostl 
o 1,7 milionu korun. čtk

Přilepšují učitelé dětem podle jejich pohlaví?
Učitelé zřejmě trochu při-

lepšují chlapcům v  ma-
tematice a  dívkám v  češtině. 
Podle vedoucího oddělení me-
todik a analýz ČŠI Petra Sucho-
mela to vyplývá z průzkumu, 
který v minulém školním roce 
udělala Česká školní inspekce 
při testování žáků v 5. a 9. tří-
dách základních škol. Chlap-
ci měli v  testech lepší výsled-
ky v matematice a fyzice, za-
tímco dívky byly šikovnější 

v  češtině a  také přírodovědě 
a  hudební a  výtvarné výcho-
vě. ČŠI ale zároveň zjistila, že 
i  za srovnatelný výkon dostá-
vali někdy chlapci od pedago-
gů v matematice lepší známku 
než dívky. U dívek to bylo na-
opak v češtině.

Rozdíly mezi chlapci a děv-
čaty ve výsledcích matematiky 
a češtiny ukázaly už různé testy 
v minulosti. V posledním testo-
vání ČŠI odpověděli hoši v ma-

tematice správně v průměru na 
61,3 procenta otázek, zatím-
co dívky měly dobře 58  pro-
cent testu. V češtině měla na-
opak děvčata 62,7  procenta 
správných odpovědí a  chlap-
ci 58,8 procenta. Podobně do-
padli i žáci 9. tříd. P. Suchomel 
poznamenal, že takovéto pří-
padné přilepšování při znám-
kování by jen podporovalo 
genderové stereotypy, které se 
odráží i na trhu práce. čtk

Dotační programy pro podporu sportu
Ministerstvo školství schvá-

lilo na rok 2018 tři do-
tační programy ve sportu na 
podporu státní sportovní re-
prezentace, talentovaných dě-
tí a mládeže a celostátní pro-
gram na podporu sportovních 
klubů a  tělovýchovných jed-
not. V programech se rozdělí 
celkem téměř 2,5 miliardy ko-
run. Na zpracování a odevzdá-

ní žádostí je jeden měsíc. Mi-
nisterstvo připravilo na prosi-
nec metodická setkání pro po-
tenciální žadatele a  zastřešu-
jící sportovní organizace, kte-
ré informace rozšíří dále do re-
gionů. Programy by měly být 
vyhlášeny v polovině prosince.

Program Můj klub bude vy-
hlášen již potřetí. V roce 2017 
MŠMT obdrželo více než 

4 500 žádostí. Pro rok 2018 do-
šlo k rozšíření podporované ka-
tegorie na 6–23 let, podobně 
jako u talentované mládeže. Na 
dotaci tak dosáhnou i vysoko-
školské sportovní kluby. Hlav-
ní zacílení je pak na mládež ve 
věku 12–18 let. Využití peněz je 
vzhledem k různorodosti sportu 
i vícezdrojovému financování li-
mitováno jen minimálně. mšmt
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Česká školní inspekce opět po čtyřech letech pro-
věřovala, jaké jsou znalosti žáků 5. a 9. tříd základ-
ních škol.

Do zjišťování ČŠI se zapo-
jilo bezmála 90 tisíc žá-

ků 5.  a  9.  tříd a  odpovídají-
cích ročníků víceletých gymná-
zií z 3 700 škol. Každý ze žá-
ků i studentů řešil dva testy ze 
základních předmětů (český 
jazyk, cizí jazyk a matematika) 
a jeden test z 15 dalších oblas-
tí. V některých ukazatelích do-
padli lépe žáci 5. tříd z men-
 ších škol, u těch z 9. tříd jsou 
zase někde lepší výsledky na 
neveřejných školách, v něčem 
zklamali ti z víceletých gymná-
zií. Průzkum tak rozhodně ne-
dává jednoznačnou odpověď 
na to, jaký typ škol je horší či 
lepší, spíše záleží na pedago-
gickém přístupu.

Zlepšení v matematice

Nad očekávanou hrani-
cí úspěšnosti dosáhli lep-
ších výsledků žáci 5. ročníků 
než ti z 9. ročníků v angličti-
ně a v předmětech člověk a je-
ho svět a člověk a svět práce. 
V matematice a v českém jazy-
ce skončili páťáci většinou na 
očekávané hranici úspěšnosti. 
Oproti tomu deváťáci překro-

čili očekávanou hranici úspěš-
nosti v češtině, angličtině, dě-
jepise a ve výchově k rodičov-
ství. V dalších šesti předmětech 
(matematika, němčina, fyzika, 
chemie, přírodopis a  země-
pis) dosáhli průměrných 
výsledků pod oče-
kávanou hranicí. 
Z  celkových vý-
sledků vyplý-
vá, že opro-
ti roku 2013, 
kdy naposledy 
proběhl podob-
ně rozsáhlý průz-
kum, se žáci 5. roč-
níků zlepšili v matema-
tice a žáci 9. tříd v angličtině.

Uspokojivé výsledky dosaže-
né v matematice nejsou ovliv-
něny v  poslední době často 
propagovanou Hejného me-
todou, kterou používají v růz-
né míře přibližně ve 43 procen-
tech škol, a to častěji v soukro-
mých a církevních než ve ve-
řejných. Ukazuje se, že mno-
hem důležitější je, co považu-
je konkrétní učitel matemati-
ky za hlavní cíl a  v  jaké míře 
je schopen v dětech vybudo-

vat k tomuto předmětu pozi-
tivní vztah.

Nepřipraveni na život?

Obě sledované skupiny se 
zhoršily v českém jazyce, alar-
mující jsou zvláště špatné vý-
sledky u úloh spojených s po-
rozuměním textu. To potvrzuje 
skutečnost, že lépe dopadli žá-

ci ve školách, kde učitelé 
využívají postupy kri-

tického čtení.
Jako pozitiv-

ní zjištění lze 
vnímat, že dě-
ti z  obou sle-
dovaných roč-

níků se zlepšily 
v  praktickém vy-

užití cizích jazyků, 
protože úlohy na po-

rozumění poslechu byly nejú-
spěšnějšími částmi obou testů. 
To souvisí jistě i s tím, že v řa-
dě škol působí jako pedagogo-
vé rodilí mluvčí a žáci jezdí na 
zahraniční pobyty.

To vše je pro ně dobrou mo-
tivací a  lze se tedy ptát, jak 
mladou generaci povzbu-
dit k tomu, aby se zlepšily je-
jich výsledky v rodném jazyce. 
Nicméně se tu nejspíš i proje-
vuje to, že některé děti prak-
ticky vůbec nečtou knihy a ne-

jsou ani vychovávány k samo-
statnému mluvenému proje-
vu. Tyto nedostatky se škola si-
ce může pokusit napravit, ale 
není v silách pedagogů je zce-
la odstranit.

Průzkum také potvrdil to, 
nač upozorňují pedagogo-
vé a  psychologové: součas-
né děti a dospívající mají pro-
blém s praktickými činnostmi 
a  nejsou připraveni na život-
ní úskalí.

Hodnocení je žádoucí

Zjišťování ČŠI se nezaměřo-
valo pouze na samotné učeb-
ní výsledky, ale zkoumalo i ná-
zory pedagogů na současný 
RVP. Třetina dotázaných učite-
lů se k němu staví kriticky. Uči-
telé upozorňují na předimen-
zovanost RVP, nerozčlenění té-
mat a výstupů do jednotlivých 
ročníků, malou srozumitelnost 
výstupů i  jejich nepřiměřenou 
náročnost. Velkou slabinou 
stále zůstává absence metodic-
kých návodů pro výuku někte-
rých témat. Aby byly ještě lépe 
naplňovány požadavky vzdě-
lávacího programu, měl by se 
podle učitelů změnit přístup 
žáků k výuce (95 procent dotá-
zaných) a také by se měla zlep-
šit podpora a spolupráce rodi-
čů (65 procent dotázaných).

Neoblíbená matematika

Možnost vyjádřit se dostali 
také samotní žáci. Ti z 5. roční-
ků jsou přesvědčeni, že největ-
ší vliv na jejich úspěšnost má 
schopnost řešit zadané úlohy 
samostatně, domácí příprava, 
dobře nastavená pravidla hod-
nocení i  písemné opakování. 
Pro jejich starší spolužáky hra-
je daleko větší roli oblíbenost 
nebo neoblíbenost předmětu. 
Tím nejméně oblíbeným je ma-
tematika a nejoblíbenější jsou 
výchovy (v tomto bodě se sho-
dují se žáky 5. tříd). Žáci obou 
skupin uvedli, že jim často chy-
bí zpětná vazba od pedagogů, 
tj., že nedostávají samostatné 
hodnocení, které postrádá až 
60 procent žáků z 9. ročníků.

Romana SLANINOVÁ
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Pozitivní vztah k matematice vytváří učitel
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Odbory mají za sebou úspěchy, které je zapotřebí zpopularizovat
Především tomu, co změny z posledních let přinesly 
a jak se postavit k některým problémům, se věnova-
ly účastnice jednání republikového výboru profesní 
sekce předškolního vzdělávání školských odborů.

Než se ale členky výboru 
pustily do projednávání 

těchto aktuálních záležitostí, 
hledaly i ony cestu, jak v bu-
doucnu posílit odborovou zá-
kladnu a  jak vysvětlit nečle-
nům, co jim členství 
v  odborech přináší. 
I v mateřských ško-
lách ovšem naráže-
jí na stejné překáž-
ky jako v  jiných ty-
pech škol. Kolegyně 
například přivítaly výraz-
né zvýšení platů, o které se od-
bory zasloužily, ale málokterou 
napadne, že by se měly do od-
borářské práce zapojit.

Tomuto tématu se věnova-
la i Markéta Seidlová, místo-
předsedkyně školských odbo-
rů, která shrnula hlavní úko-

ly, které vyplynuly z  posled-
ního jednání předsednictva 
školských odborů. Ta společ-
ně s Evou Soukalovou, před-
sedkyní republikového výbo-
ru sekce předškolního vzdě-

lávání, vidí jako nejdů-
ležitější práci v regio-
nech, což nezname-
ná jenom roznést 
propagační letáč-
ky po jednotlivých 

školách, ale i  mlu-
vit osobně s  kolegy. 

Odbory mají za sebou úspě-
chy, které je zapotřebí zpo-
pularizovat. O tom, co se dě-
je v  jednotlivých krajích, by 
se mělo více vědět a v Týde-
níku ŠKOLSTVÍ i  v  e-Zpravo-
daji existuje prostor, kde lze 
tyto informace účinně šířit.

Eva Soukalová přinesla infor-
mace z jednání poradního sbo-
ru, kterého se tentokrát zúčast-
nili i zástupci středočeských ob-
cí, kteří chtějí iniciovat změny 
školského zákona ohledně po-
vinnosti přijímat do mateřských 
škol dvouleté děti ve smyslu, že 
tyto děti by měly přijímat jen 
školky, které k tomu mají pod-
mínky. Situaci vnímají podobně 
i odbory, a nevidí proto důvod 

tuto iniciativu nepodpořit.
Řeč přišla i na povinné před-

školní vzdělávání. Školky ho po-
měrně dobře zvládají, včetně 
agendy kolem omlouvání nepří-
tomnosti. Navíc se ukázalo, že 
teprve teď si veřejnost plně uvě-
domila význam mateřských škol 
a to, že nejsou jenom „odkla-
diště“ dětí, ale probíhá v nich 
kvalitní pedagogická práce.

Romana SLANINOVÁ

Odbory jsou pojišťovnou našich pracovněprávních vztahů
Jen pár dní zbývá do konce roku 2017 a to je čas, 
kdy, ať chceme nebo nechceme, se neubráníme jis-
tému bilancování. Jak vidí uplynulé měsíce Markéta 
Seidlová, místopředsedkyně školských odborů?

Pro běžného pedagoga je 
určitě největším úspěchem 

zvýšení platů a příslib, že tento 
trend bude pokračovat i v příš-
tím roce. Ale na tomto bodě 
ustrnout nelze a  toho si jsou 
představitelé školských odbo-
rů dobře vědomi.

Co považujete v  tuto 
chvíli za nejdůležitější úkol 
odborové organizace?

Určitě je to podpora na-
ší Petice školských a  vysoko-
školských odborů. Předsednic-
tvo školských odborů rozhod-
lo 1. prosince na svém jedná-
ní o prodloužení petiční akce 
Konec levných učitelů a vyso-
koškolských profesorů až do 
20. prosince právě končícího 
roku. Podpisů pod peticí neu-

stále přibývá a je jich tolik, že 
už s našimi návrhy můžeme jít 
do Senátu, první jednání s  je-
ho předsedou je naplánováno 
na první týdny příštího roku. 
Nicméně bychom byli rádi, aby 
petice získala co nejvíce mož-
ných podpisů, je ostatně urče-
na nejen zaměstnancům škol, 
ale všem, kteří se o české škol-
ství zajímají.

To však pochopitelně ne-
ní náš jediný úkol. Jsou před 
námi i  ty dlouhodobé, třeba 
příprava sjezdu, který se bu-
de konat v  roce 2019. Čeka-
jí nás jednání s novou vládou, 
protože pochopitelně chceme 
ohlídat, aby nezůstalo jen u sli-
bů. A v neposlední řadě chce-
me pokračovat v úsilí, aby se 

do odborářského života co nej-
více zapojily v regionech naše 
jednotlivé sekce.

Není tajemstvím, že sou-
časná odborová základna 
není tak vysoká, jak by bylo 
potřeba. Kudy vede cesta 
ke zlepšení této situace?

Především bych chtěla po-
děkovat našim stávajícím čle-
nům za jejich práci a pomoc při 
prosazování potřebných kroků 
zlepšujících podmínky v celém 
školství.

Těm, kteří v odborech nejsou 
a občas si neodpustí vůči nim 
jízlivou poznámku, bych ráda 
připomenula, že nebýt odbo-
rů, učitelé by se zvýšení platů 
nedočkali. Je mi líto, že právě 
tito lidé svým přístupem odbo-
rům často škodí. A ptají-li se, 
proč vlastně máme odbory, 
pak by si měli uvědomit, že ta-
to organizace je vlastně jakou-
si pojišťovnou pracovněpráv-

ních vztahů ve školách. Dnes 
má každý pojištěné nové auto, 
dům nebo byt, což nám připa-
dá správné a běžné. Tak proč 
nemít pojištěnou také svou 
práci?

Úspěšné vyjednávání o zvý-
šení platů i další naše aktivity 
jsou podle mě dobrým argu-
mentem pro naše členy v  re-
gionech, když chtějí vysvětlit 
kolegům-nečlenům, proč do 
odborů vstoupit. Ale přizná-
vám, že jsme si vědomi rezerv, 
které doposud máme v propa-
gaci vlastní práce, takže i my 
chceme posílit tuto oblast, mi-
mo jiné chystanou kampaní ke 
stabilizaci členské základny.

Na závěr bych ráda všem ko-
legům popřála krásné svátky, 
do nového roku hodně zdraví 
a dostatek chuti a sil, které bu-
deme potřebovat při prosazo-
vání našich požadavků.

Romana SLANINOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Předškoláci mají největší problém s komunikací
Někomu se rok povinné předškolní docházky může 
zdát málo, nicméně během té doby mohou učitelé 
napravit to, v čem děti zaostávají, a zároveň navá-
zat účinnou komunikaci s rodiči.

O tom, že je to úkol nelehký, 
nelze pochybovat. Pokud 

předškoláci doposud do škol-
ky nechodili, musí se přede-
vším sžít s novým prostředím, 
naučit se fungovat mezi vrstev-
níky a dostat do krve základ-
ní řád. Mnohé z těchto dětí se 
potýkají i s problémy, které by 
jim mohly v budoucnu zabránit 
v úspěšném vzdělávání ve ško-
le a někdy jsou dokonce důvo-
dem, že takové dítě dostane 
odklad školní docházky.

Komunikace a motorika

Zkušenosti přímo z  terénu 
jsou jasné. Předškoláci ma-
jí stále větší problémy s komu-
nikací, největší obtíže jim dělá 
samostatný mluvený projev, te-
dy záležitost, která je zásadně 
ovlivněna rodinným prostře-
dím. Současní rodiče si často 
neuvědomují, jaký má význam 
rozhovor mezi nimi a potom-
ky, stejně jako čas, který jim 
věnují během společných her, 
výletů a jiných aktivit.

Rozvoj komunikačních do-
vedností velmi úzce souvi-
sí s  rozvojem myšlení na úro-
veň odpovídající budoucímu 
prvňáčkovi. Stejně tak má na 
myšlení vliv motorika. Ta je 
další položkou, která je u  řa-
dy předškoláků problematic-
ká, ať už se jedná o motoriku 
jemnou a s ní související gra-
fomotoriku, nebo o  hrubou 
motoriku. Přitom její zvládnu-
tí má vliv například na vnímá-
ní a orientaci v prostoru a ná-
sledně rovněž na rozvoj jedno-
duchých matematických před-
stav. Příčinou těchto obtíží je 
jednoznačně nedostatek při-
rozeného pohybu.

Technologie se nebrání

Učitelkám v mateřských ško-
lách pak nezbývá než věnovat 
větší pozornost dětem, které 
v komunikaci i motorice zao-
stávají. Jejich sebeusilovnější 

snaha se ale začne míjet účin-
kem, pokud nespolupracují ta-
ké rodiče. Ti se dnes často vy-
mlouvají, že nemají čas a hlav-
ně na to, že děti jsou zkaženy 
moderními technologiemi.

„Fenomén svádě-
ní všeho negativ-
ního, co souvi-
sí se vzdělává-
ním, na moder-
ní technologie 
se v médiích ur-
putně udržuje už 
řadu let. Je to do 
jisté míry pro všechny 
zúčastněné strany pohodlné. 
Technologie se totiž nebrání. 
Stále si leckdo nechce připus-
tit, že zodpovědnost za to, jaký 
mají na děti a jejich vývoj vliv, 
záleží jen na dospělých.

Pokud má používání tech-
nologií nějaký negativní vliv, 

pak je to jejich nadužívání, 
ale to se netýká pouze dě-
tí a v žádném případě to ne-
ní problém institucionálního 
vzdělávání. To naopak v  té-
to oblasti přijalo roli mento-
ra a snaží se vychovávat vědo-
mé uživatele, kteří znají před-
nosti technologií, ale také je-
jich rizika,“ komentuje ten-

to jev  Miluše Vondráko-
vá, metodička pro 

primární a prepri-
mární edukaci.

Každý dobrý 
pedagog ví, že 
může počítače, 
tablety a chytré 

telefony využít 
během vzdělávací-

ho procesu jako vyni-
kající učební pomůcky. Lze je 
například použít i při zlepšo-
vání motorických dovednos-
tí, a  to prostřednictvím do-
plňkových vzdělávacích digi-
tálních materiálů a multime-
diálních prostředků. Děti mo-
hou využít také znalostí po-

staviček z  komiksů a  kresle-
ných filmů a se svými oblíbe-
nými hrdiny si zacvičit nebo 
„s nimi“ absolvovat překáž-
kovou dráhu.

„Pro uvolňovací grafomoto-
rické cviky je zase velmi dobře 
využitelná velká interaktivní ta-
bule. A využití pracovních lis-
tů a interaktivních cvičení nabí-
zí nenásilné propojení rozvoje 
grafomotorických dovedností 
s rozvojem myšlení,“ doporu-
čuje M. Vondráková.

Spolupráce s rodiči

Pokud se pravidla komunika-
ce mezi školou a rodinou na-
staví včas a  správně, je velká 
šance, že i  problémoví před-
školáci, kteří nastoupí do škol-
ky jen na jeden rok, doženou 
to, v čem zaostávají. Velmi čas-
to se pak zjistí, že rodiče jenom 
potřebovali správně vysvětlit, 
co dětem prospívá, a  během 
školního roku pak se školkou 
spolupracují.

Romana SLANINOVÁ
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Vzdělání učitelů uměleckých předmětů
Jaké jiné než vysokoškolské vzdělání je rovněž 
požadovaným vzděláním pro učitele uměleckých 
předmětů?

Učitelé uměleckých odbor-
ných předmětů v  základ-

ní umělecké škole, střední ško-
le a konzervatoři získávají od-
bornou kvalifikaci podle § 10 
odst.  1 zákona o pedagogic-
kých pracovnících. Požado-
vaná vysokoškolská vzdělání 
jsou uvedena v písm.  f) až i). 
Podle těchto ustanovení získá-
vají učitelé odbornou kvalifika-
ci takto:

f) vyšším odborným vzdě-
láním získaným ukončením 
osmiletého nebo šestiletého 
vzdělávacího programu oboru 
vzdělání konzervatoře (zákon 
č. 561/2004 Sb.), který odpo-
vídá charakteru vyučovaného 
uměleckého předmětu,

g) vyšším odborným vzdě-
láním získaným ukončením 
akreditovaného vzdělávacího 
programu vyšší odborné ško-
ly v oboru vzdělání, který od-
povídá charakteru vyučova-
ného uměleckého předmě-
tu, a

1. vysokoškol-
ským vzděláním 
získaným stu-
diem v akredito-
vaném bakalář-
ském studijním 
programu v  ob-
lasti pedagogických 
věd,

2. vzděláním v  programu 
celoživotního vzdělávání usku-
tečňovaném vysokou školou 

a zaměřeném na pedagogiku 
nebo

3. studiem pedagogiky,
h) středním vzděláním s ma-

turitní zkouškou získaným 
ukončením odpovídající části 
vzdělávacího programu kon-
zervatoře a

1. vysokoškolským vzdělá-
ním získaným studiem v akre-

ditovaném bakalářském stu-
dijním programu v ob-

lasti pedagogických 
věd,

2. vzděláním 
v  programu ce-
loživotního vzdě-
lávání uskuteč-

ňovaném vysokou 
školou a zaměřeném 

na pedagogiku nebo
3. studiem pedagogiky nebo
i) středním vzděláním s ma-

turitní zkouškou získaným 
ukončením vzdělávacího pro-
gramu středního vzdělávání 
v oboru vzdělání, který odpo-
vídá charakteru vyučovaného 
uměleckého předmětu, a

1. vysokoškolským vzdělá-
ním získaným studiem v akre-
ditovaném bakalářském studij-
ním programu v oblasti peda-
gogických věd,

2. vzděláním v programu ce-
loživotního vzdělávání uskuteč-
ňovaném vysokou školou a za-
měřeném na pedagogiku nebo

3. studiem pedagogiky.
Vít BERKA

Kdy lze uplatňovat slevu na dani za studenta
Zaměstnankyně předložila při nástupu do zaměstnání potvrzení o denním stu-
diu na vyšší odborné škole a rozhodnutí ředitele školy o povolení individuál-
ního vzdělávacího plánu. Zaměstnankyni není 26 let a žije ve společně hospo-
dařící domácnosti s rodiči. Může tato zaměstnankyně uplatňovat slevu na dani 
na studenta a může rodič uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě?

Slevu na dani podle § 35ba 
odst.  1 písm.  f) zákona 

o  daních z  příjmů – na stu-
denta – může uplatnit po-
platník po dobu, po kterou se 
soustavně připravuje na bu-
doucí povolání studiem ne-
bo předepsaným výcvikem, 
a  to až do dovršení věku 26 
let (v případě vysokoškolské-
ho studia po dobu prezenč-
ní formy studia v doktorském 

studijním programu až do 
29 let).

Dobou soustavné přípra-
vy na budoucí povolání stu-
diem nebo předepsaným vý-
cvikem se rozumí doba uve-
dená v  zákoně č.  117/1995 
Sb., o státní sociální podpoře. 
Podle ustanovení § 12 odst. 1 
písm.  a) citovaného zákona 
nelze za soustavnou přípravu 
na budoucí povolání považo-

vat dálkové, distanční, večerní 
nebo kombinované studium 
na středních školách a vyšších 
odborných školách, je-li dí-
tě v době takového studia vý-
dělečně činné (§ 10 téhož zá-
kona) nebo má-li v době tako-
vého studia nárok na podporu 
v nezaměstnanosti.

Pokud vaše zaměstnanky-
ně skutečně studuje vyšší od-
bornou školu formou denního 

studia, jak se uvádí v potvrze-
ní, potom je toto studium po-
važováno za soustavnou pří-
pravu na budoucí povolání, 
i  když má rozhodnutím ředi-
tele školy povolen individuální 
vzdělávací plán.

Zaměstnankyně si může 
uplatnit slevu na dani na stu-
denta a  zároveň může rodič 
uplatňovat daňové zvýhodně-
ní, pokud jsou splněny pod-
mínky § 35c odst. 6 písm. b) 
bod 1. zákona o daních z pří-
jmů a za předpokladu, že ten-
to nárok prokáže v  souladu 
s § 38l odst. 3 téhož zákona.

Vít BERKA

Změny 
v příspěvku 
na bydlení

Od 1. ledna 2018 dochá-
zí ke změnám v  příspěvku 
na bydlení. Novela zákona 
zpřesnila výčet nákladů na 
bydlení. Současně byla dopl-
něna podmínka, že pro pří-
spěvek na bydlení musí být 
náklady na bydlení podrob-
ně rozepsány na  jednotlivé 
položky, od ledna 2018 te-
dy nepůjde dokládat nákla-
dy na bydlení jednou (pau-
šální) částkou. U všech jed-
notlivých položek se uvede, 
zda dané náklady jsou, ne-
bo nejsou placeny záloho-
vě. Zúčtování zálohových 
plateb musí být doloženo 
minimálně 1x za 12 měsíců. 
U  nájemních vztahů, které 
jsou sjednány na méně než 
12 měsíců, je nutné zúčto-
vání předložit vždy ke kon-
ci platnosti smlouvy. K no-
vě podaným žádostem od 
1. ledna 2018 musí být vždy 
doloženo poslední zúčtová-
ní zálohových plateb, nej-
později do 12 měsíců po je-
jich posledním zúčtování. 
Pokud dotyčný přehled ne-
doloží, nebude mít na pří-
spěvek na bydlení nárok ne-
bo mu Úřad práce ČR dávku 
odejme. mpsv
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Bohatí i chudí – všichni musí s penězi hospodařit
V družině Základní školy T. G. Masaryka v Poděbra-
dech jsme připravili dva týdny plné zajímavých činnos-
tí týkajících se hlavně peněz a rodinného rozpočtu.

V družinovém plánu pro rok 
2016/2017 jsme měli te-

matický okruh Nástrahy a ne-
bezpečí kolem nás a právě ten-
to okruh mě přivedl na myš-
lenku zařadit také téma Bo-
hatí i  chudí, všichni musíme 
počítat. Smyslem a  cílem by-
lo, aby si děti hravou formou 
osvojily takové znalosti, kte-
ré potom třeba využijí dále ve 
svém životě, tedy získat větší 
rozhled o tom, kde se peníze 
berou, jak je důležité s penězi 
hospodařit.

Bankovky a padělky
Hledala jsem podklady a in-

spiraci všude možně na inter-
netu, v  knihkupectví. Před-
stavu jsem měla, ale tak úpl-
ně přesně ji nic nenaplňovalo. 
Vytvořila jsem tedy vlastní po-
můcky. První byl lapbook, ve 
kterém byly například zalami-
nované stylizované české ban-
kovky na hraní. Ty mohly dě-
ti řadit vzestupně nebo sestup-
ně, také mohly složit rozstříha-
nou bankovku, ne skutečnou, 
ale tu, která je určena k uče-
ní a  ke hraní, prohlédnout si 
bankovní kartu, zvídavější dě-
ti se mohly dočíst o bezhoto-
vostních a hotovostních plat-

bách, co jsou to padělky, bez-
pečnostní prvky. Součástí té-
to interaktivní knihy-skládač-
ky je i  vzorník našich banko-
vek a zajímavosti o nich. Dal-
ší mnou vyrobenou pomůckou 
bylo otáčecí oboustranné ko-
lečko Znáte české bankovky?. 
Z  jedné strany byla nominální 
hodnota, po otočení bylo mož-
né zjistit, kdo je na bankovce 
vyobrazen a něco málo o da-
né osobnosti.

Navrhla jsem i  dvě myšlen-
kové mapy: Rodinný rozpočet 
a Rady a zásady při nakupová-
ní v kamenné prodejně. Zejmé-
na tento druhý návod nám po-
sloužil jako shrnutí a jakési po-
učení pro děti před poslední 
aktivitou, to je nákupem v ob-
chodě. Připravila jsem také ně-
kolik pracovních listů, jedním 
z nich byl pytel (měšec) s min-
cemi. Úkolem bylo spočítat, 
kolik peněz je celkem v měš-
ci. Dále jsem vymyslela závě-
rečný finanční testík, kde děti 
odpovídaly na otázky. Bylo to 
takové shrnutí toho, co se děti 
během dvou týdnů dozvěděly, 
pro mne to zároveň byla dob-
rá zpětná vazba.

Zhruba 14 dní před zaháje-
ním samotného bloku jsem dě-

tem oznámila, že nás bude če-
kat zajímavé téma. Tím bylo vy-
robit doma z čehokoli poklad-
ničku. Troufnu si tvrdit, že po-
kladničkou to u dětí začíná. Se-
šlo se nám nakonec úžasných 
27 pokladniček a hlavně oprav-
du, co kus, to originál. Poklad-
ničky jsme vystavili a  děti za 
ně dostaly bodíky jako vstupní 
vklad. Po skončení si je potom 
odnesly domů, aby mohly začít 
s vlastním spořením.

Nejdříve jsem chtěla zjistit, co 
vědí děti o rodinném rozpočtu, 
hospodaření atd. Samy zkusily 
napsat na velký formát papíru, 
co je při vyslovení těchto pojmů 
napadlo. Společně jsme se sna-
žili slova, která napsaly, nějak 
rozebrat, rozčlenit, abychom 
na ně mohli dále navázat. Ba-
vili jsme se také o tom, jak to 
bylo dříve, když nebyly peníze. 
Děti samy přišly na to, že pro-
bíhal směnný obchod.

Družinová bankovka
Nechala jsem kolovat někte-

ré současné bankovky a mince 
a děti s nadšením říkaly, jaké 
mince doma mají třeba z do-
volené nebo po babičce. A tak 
nás za pochodu napadlo, že 
si z těchto mincí uděláme vý-
stavku, vlastní sbírku. Během 
dvou dnů se nám sešlo mno-
ho platidel, ať už našich, či za-
hraničních z  Francie, Polska, 
Číny, Ukrajiny, platných i ne-
platných. Děti se chtěly po-
chlubit, co mají doma za rarity. 
A že bylo na co koukat. Min-
ce Františka Josefa (1892), de-

setihaléře z  protektorátu Če-
chy a  Morava nebo papírová 
padesátikoruna, kterou v obě-
hu 1. dubna 2011 plně nahra-
dila bimetalická padesátikoru-
nová mince.  Další zajímavou 
aktivitou pro děti bylo vytvo-
řit návrh vzhledu naší družino-
vé bankovky o hodnotě 60 Kč.

Vytvořila jsem jednoduchou 
tabulku, kam si každá skupina 
– rodina – pohyby na účtu sa-
ma zaznamenávala. Příjmy by-
ly vlastně získané body za úko-
ly a výdaje body, které by si ro-
dina musela odečíst například 
při nedodržování dohodnutých 
pravidel.

Spravedlivá odměna
Všechny děti maximálně 

motivoval i  fakt, že své získa-
né body, fiktivní peníze, nako-
nec vymění za opravdové pe-
níze a  společně půjdeme do 
prodejny, kde si samy rozhod-
nou, co za získané peníze pro 
skupinu nakoupí tak, aby se 
spravedlivě o  odměnu podě-
lily. S některými výrobky jsme 
se pochlubili samozřejmě i ve 
škole na nástěnkách, v družině 
jsme vystavili naši sbírku mincí. 
Přesvědčila jsem se, že zážitko-
vá pedagogika funguje u dětí 
 dokonale. Pavla ČIVRNÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
Základní škola 

T. G. Masaryka Poděbrady

Školní 556
civrna@zstgmpodebrady.cz
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Jak dlouhou zkušební dobu může mít vedoucí pracovník?
Jak dlouhou zkušební dobu je možné s vedoucím 
pracovníkem sjednat?

Zákoník práce definuje po-
jem „vedoucí zaměstna-

nec“ v § 11. Podle jeho usta-
novení se vedoucími zaměst-
nanci zaměstnavatele rozu-
mějí zaměstnanci, kteří jsou 
na jednotlivých stupních říze-
ní zaměstnavatele oprávněni 
stanovit a ukládat podřízeným 
zaměstnancům pracovní úko-
ly, organizovat, řídit a  kont-
rolovat jejich práci a dávat jim 
k tomu účelu závazné pokyny.

Za vedoucí zaměstnance te-
dy zákoník práce považuje ta-

kové zaměstnance, kteří sto-
jí v  čele jednotlivých organi-
začních útvarů zaměstnavate-
le, které byly za takové útvary 
prohlášeny organizačními 
předpisy. Jejich opráv-
nění a  úkoly (or-
ganizovat, 
řídit 

atd.) vymezuje zá-
kon. Vedoucím 
zaměstnancem 
je rovněž statu-

tární orgán 
zaměst-

navatele, povinnosti vedou-
cích zaměstnanců jsou stano-
veny v § 302 zákoníku práce. 
Podle ustanovení § 35 odst. 1 
písm.  b) zákoníku práce pla-
tí, že v případě sjednání zku-
šební doby nesmí být tato do-
ba „delší“ než šest měsíců po 
sobě jdoucích ode dne vzniku 
pracovního poměru u vedoucí-
ho zaměstnance.

I ve škole se dějí malé velké vánoční zázraky
Někdo ostýchavě klepá na 

dveře sborovny. Hromád-
ka narovná záda a  stočí zrak 
k  rohu místnosti: „Dále…“ 
Z přítmí chodby se pomalu vy-
noří nenápadná žena střední-
ho věku, s menší taškou v ru-
ce. „Dobrý den, pane učite-
li, Čvandová,“ osmělí se a po-
dává muži ruku. „Mohla bych 
s vámi mluvit?“ mile se mu za-
dívá do očí. „Prosím. Těší mě, 
Hromádka.“ „Jsem ráda, že 
vás konečně osobně pozná-
vám. Už dříve jsem vás chtě-
la navštívit. Učíte mého syna 
Tomáše.“ „Ano, vím. Šikovný 
chlapec. Zpočátku měl trochu 
potíže prosadit se a nebát se 
vystupovat. Časem se ale změ-
nil a dnes je z něj sympatický 
mladý muž,“ pohotově hodno-

tí svého žáka třídní učitel. „Ví-
te, Tom o vás doma pořád bás-
ní. Bál se jít na střední školu. 
V základce na něj často pokři-
kovali. Nevyhnul se ani šikaně, 
vždy byl první na ráně.“ „Tomu 
rozumím, paní Čvandová. 
Není jediný, který se 
musí bránit, aniž 
by cokoli udělal. 
Tomáš je pra-
covitý, poctivě 
se učí. V hodi-
ně dává pozor 
a umí bojovat za 
svůj názor,“ nešet-
ří chválou Hromádka.

„Kdyby nebylo před 
Vánoci, asi bych se neodváži-
la. Víte, Tomáš se ve vás zhlí-
ží. Hodně jste mu pomohl. Na-
učil jste ho, aby se nevzdával, 

když mu ostatní nevěří. Dnes 
je ve škole spokojený. Dokon-
ce se umí radovat,“ pročísne 
si tmavé vlasy zjevně ustaraná 
žena. „Paní Čvandová, Tomáš 
je bojovník a  takovým je tře-

ba pomáhat. Jsem rád, že 
se ve třídě prosadil,“ 

vlídně se usmívá 
češtinář. „Chtěla 
bych vám moc 
poděkovat. Ne-
být vás, nevím, 
jak by to s ním 

dopadlo. Někte-
ří jeho spolužá-

ci z  devítky se dnes 
potulují na ulici. Hospoda 

se stala jejich druhým domo-
vem.“ „Ne každý Rom se umí 
bezproblémově zapojit do ko-
lektivu. Tomáš bude v  životě 

určitě úspěšný. Čeká ho ma-
turita. Pak zkoušky na vysokou 
školu. Všichni mu držíme pal-
ce,“ povzbuzuje Hromádka To-
mášovu maminku. „Jste oprav-
du milý člověk. Jsem šťastná, 
že jsme vás potkali,“ zdlouhavě 
hledá slova viditelně zaskoče-
ná žena. „Jestli dovolíte, když 
jsou ty Vánoce, napekla jsem 
trochu cukroví,“ poprvé se ze-
široka usměje a opatrně vyta-
huje z tašky úhledně zabalený 
balíček s  voňavými dobrůtka-
mi. Hromádka nestačí ani hla-
sitě poděkovat, když žena ná-
hle zmizí ve dveřích. Kdyby na 
stole nezářil její vánoční dárek, 
uvěřil by, že to byl sen. Ne na-
darmo se říká, že o Vánocích 
se stávají malé velké zázraky.

Roman KANTOR
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Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy
Podle jakých pravidel se postupuje v případě přeru-
šení nebo omezení provozu mateřské školy?

Přerušení nebo omezení pro-
vozu mateřské školy upra-

vuje § 3 vyhlášky č. 14/2005 
Sb., o  předškolním vzdělává-
ní. V odst.  1 § 3 vyhlášky se 
stanoví:

„Provoz mateřské školy 
lze podle místních podmínek 
omezit nebo přerušit v  mě-
síci červenci nebo srpnu, po-
případě v obou měsících. Roz-

sah omezení nebo přerušení 
stanoví ředitel mateřské školy 
po projednání se zřizovatelem. 
Ředitel ve spolupráci se zřizo-
vatelem zároveň projedná s ře-
diteli jiných mateřských škol 
v  obci možnosti a  podmínky 
předškolního vzdělávání dětí 
mateřské školy v jiných mateř-
ských školách po dobu omeze-
ní nebo přerušení provozu. In-

formaci o omezení nebo pře-
rušení provozu zveřejní ředitel 
mateřské školy na přístupném 
místě ve škole nejméně dva 
měsíce předem; zároveň zve-
řejní výsledky projednání podle 
věty třetí, popřípadě také in-
formaci o možnostech a pod-
mínkách zajištění péče o děti 
v souladu se zvláštním právním 
předpisem v době omezení ne-
bo přerušení provozu.“

Pokud jde o  zvláštní právní 
předpis, odkazuje se ve vyhláš-

ce na zákon č. 455/1991 Sb., 
o  živnostenském podnikání. 
V § 3 odst. 2 uvedené vyhlášky 
se pak stanoví, že provoz ma-
teřské školy je možné ze zá-
važných důvodů a po projed-
nání se zřizovatelem omezit 
nebo přerušit i v  jiném obdo-
bí než stanoveném v odst. 1. 
Za závažné důvody se považu-
jí organizační či technické pří-
činy, které znemožňují řád-
né poskytování předškolního 
vzdělávání.
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Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka
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Škola v Křižné vyhrála letošní soutěž Paragraf 11/55
V pátek 24. listopadu pro-

běhlo v  sále kulturního 
zařízení Valašského Meziří-
čí městské kolo soutěže s ná-
zvem Paragraf 11/55. Každá 
škola, která se soutěže zúčast-
nila, vyslala jedno pětičlenné 
družstvo – vítěze školního ko-
la. Zúčastnily se téměř všech-
ny základní školy z Valašského 

Meziříčí – ZŠ Křižná, ZŠ Salvá-
tor, ZŠ Vyhlídka, ZŠ Šafaříko-
va a ZŠ Žerotínova. Soutěžilo 
se v pěti disciplínách: Zákon – 
10 otázek z oblasti práva a zá-
konů; Jak bys to vyřešil – kaž-
dá skupina si vylosovala jedno 
téma, měla dvě minuty na pří-
pravu a dvě minuty na prezen-
taci – vyjadřovali své názory 

před porotou; Věž – do dvace-
ti minut měli postavit co nej-
vyšší věž z kelímků, špejlí, pa-
pírů, kartiček, izolepy a brček; 
Kdybych byl starostou – pře-
četli si příběh, vybrali ze sedmi 
pravidel tři nehodící se a dopl-
nili je třemi novými; Figuranti – 
podle videa žáci určovali, zda 
by prodali alkohol dané osobě 

(bylo/nebylo 18 let). Celá sou-
těž byla až do konce napínavá. 
A  jak to dopadlo? Vyhrála ZŠ 
Křižná, druhá byla ZŠ Vyhlídka 
a na třetím místě se umístila ZŠ 
Žerotínova. Pevně doufám, že 
se tato soutěž uskuteční i příš-
tí rok, protože je opravdu je-
dinečná a přináší plno zážitků.

Dorota PŘÍLESKÁ, 8. A

Studenti v noci pomáhali bezdomovcům
Dne 23. listopadu proběhl 

ve Znojmě na Mikuláš-
ském náměstí a v kapli sv. Vác-
lava již 4. ročník celorepubli-
kové akce Noc venku, kterou 
v rámci města pořádalo Cent-
rum sociálních služeb Znojmo 

s pomocí sdružení Podané ru-
ce. Cílem projektu bylo sezná-
mit širokou veřejnost s proble-
matikou života lidí bez domova 
a  zprostředkovat účastníkům 
zážitkovou formou běžné fun-
gování člověka žijícího na ulici.

Připraven byl kulturní pro-
gram a další doprovodné ak-
tivity (divadelní představe-
ní, pletení sítě, komentovaná 
prohlídka fotografií apod.). Na 
zahřátí posloužila teplá polév-
ka, káva a čaj od dobrovolní-
ků ze školy SOU a SOŠ  SČMSD 
Znojmo.

Jako vstupné byly vybírány 
trvanlivé potraviny v hodnotě 
50 Kč. A ten, kdo chtěl, mohl 
přispět i  darováním obnoše-
ného šatstva, které bude spo-
lečně s potravinami dále dis-
tribuováno do sociálních slu-
žeb, jež pomáhají lidem bez 
domova.

Petra MORAVCOVÁ

Zvítězila Netradiční vizualizace: Volby 2017
V út erý 21. listopadu udělo-

val Fond Otakara Motejla 
ve spolupráci s Fórem pro ote-
vřená data již po páté oceně-
ní za  nejlepší aplikace využí-
vající otevřená data. Student-
skou cenu v soutěži Společně 
otevíráme data! získala kla-
tovská Střední škola zeměděl-
ská a  potravinářská za  svou 
aplikaci Netradiční vizualizace: 
Volby 2017.

Pětice studentů se rozhod-
la netradičním způsobem gra-
ficky zpracovat volební data. 
„Chtěli jsme data zpracovat 
jinak, než je zpracovávají no-
vináři či jiné portály. Nabídli 
jsme například analýzu povo-
lání kandidátů či jejich křest-
ních jmen. A data jsme zpra-
covávali dokonce rychleji než 
volební studia televizních ka-
nálů,“ říká studentka třetí-
ho ročníku Michaela Bečvářo-

vá. Oceňuje, že práce na pro-
jektu ji naučila spolupráci v tý-
mu a na praktickém příkladu 
si ujasnila význam otevřených 
dat. Karel Rejthar, který na kla-
tovské zemědělce učí informa-
tiku, dodává: „Na trhu práce je 
nabízeno tisíce pozic se zamě-
řením na big data a zpracová-
ní dat. Chceme dát žákům tu 
nejlepší přípravu pro 21. stole-
tí a zajistit jim tak uplatnění.“

Studentská cena je součástí 
soutěže již od začátku. „Školy 
jsou totiž jedním ze zcela při-
rozených konzumentů otevře-
ných dat. Bohužel je obvyklé, 
že studenti musí pracovat se 
simulovanými daty, protože 
k  těm skutečným nemají pří-
stup. Studenti však používali 
reálná data,“ sdělil Michal To-
šovský z Fondu Otakara Motej-
la, který soutěž pořádá.

Zpracování otevřených dat 

má praktický dopad. Napří-
klad jeden z  voličů líbeznic-
kého starosty Martina Kupky 
si všiml, že jeho kandidát ne-
dostal ani jeden preferenční 
hlas, přičemž mu jej sám dal. 
Po oznámení pochybení došlo 
k  přepočtu a  odhalení chyby 
vedlo ke změně mandátu v Po-
slanecké sněmovně. Výsledky 
voleb ve formě otevřených dat 
lze ale i využít k dalšímu rozho-
dování: „Když si vybírám, kde 
bydlet, beru v úvahu i souse-
dy a  jejich podporu extremis-
tických stran,“ sdělila Katari-
na Struňáková, která aktuálně 
v Písku hledá byt k pronájmu.

Otevírání dat i jejich násled-
né využívání v oblasti vzdělává-
ní je součástí Strategie digitál-
ního vzdělávání do roku 2020, 
jejíž naplnění Aliance pro ote-
vřené vzdělávání podporuje.

Karel REJTHAR

Prezidentův 
kocour
GURAM ODIŠARIA

Autor vzpomíná na exo-
tické přímořské město 
Suchumi. Hlavní posta-
vou je Michail Temurovič 
Bgažba, stranický funk-
cionář, původním po-
voláním genetik. Ten se 
stal již během svého ži-
vota legendou. Miloval 
život, lidi a  svět kolem 
sebe a lidé mu to s úctou 
opláceli. Tento člověk se 
náhle ocitl uprostřed vá-
lečného běsnění. Nepře-
žil. Jeho pohřbu se zú-
častnila mimo jiné jeho 
přítelkyně Zinaida Niko-
lajevna a  v  rukou nesla 
zrzavého kocoura, vnuka 
prezidentova kocoura, 
kterého Michail Temu-
rovič našel někde v křoví 
a dal jí ho s tím, že je lé-
čivý a že mu ho osobně 
daroval americký prezi-
dent. Kniha vyšla v  na-
kladatelství Jonathan 
Livingston.

Znáte je?
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Radkin Honzák, psychiatr, publicista 
a vysokoškolský 
pedagog

Od Ježíška bych nechal 
s okamžitou platností zru-
šit ministerstvo školství se 
všemi filiálkami a místo něj 
postavit do čela školského 
systému odborovou cent-
rálu vyškolenou ve Francii (nebo Austrálii). Popřál 
bych jim, aby byli osobnostmi se vším, co k tomu 
náleží. A aby především tyto charakteristiky uměli 
předat svým žákům a studentům.

Kateřina Brožová, herečka

Přála bych jim trpělivost, 
empatii, radost z komuni-
kace se studenty a  žáky 
a dobrý plat.

Jiří Žáček, básník, spisovatel, 
překladatel a autor 
učebnic

Pod stromeček bych uči-
telům a učitelkám nadělil 
ocelové nervy a do nové-
ho roku jim přeju tak bá-
ječné školáky a  tak uzna-
lé rodiče, aby ty nervy vů-
bec nepotřebovali.

Michaela Jílková, moderátorka
Učitelům srdečně pře-

ji do nového roku zvýšení 
platů, kompetentního mi-
nistra, úctu a respekt žáků 
i rodičů k jejich těžké a zá-
služné práci a soustředěné 
studenty.

Hana Čížková, herečka

Lepší plat a pevné nervy.

Jiří Balvín, bývalý ministr kultury ČR
Učitelů si nesmírně vá-

žím – samozřejmě v dětství 
a v mládí byl tento postoj 
naprosto odlišný… V pore-
voluční době bych je po-
važoval za velmi ohrože-
nou kategorii obyvatel-
stva, protože to, co si mu-
sí vytrpět od žáků již na prvním stupni, je opravdu 
pro průměrně vychovaného člověka naprosto ne-
pochopitelné a „netrénovaný“ jedinec by se buď 
zbláznil, nebo skončil ve vazbě… A tak bych uči-
telům nadělil pod stromeček minimálně zdvojná-
sobené platy a k tomu, nevím jak, maximální opo-

ru od všech složek, které mají co mluvit do jejich 
ochrany!!! A do nového roku bych jim popřál hod-
ně trpělivosti a aby ještě vydrželi, než nastanou je-
jich lepší časy.

Marek Eben, herec, moderátor, 
hudební skladatel 
a zpěvák

Nadělil bych jim hodné 
děti a důstojný plat, aby se 
mohli do práce těšit.

Vilém Čok, zpěvák
Jeden vánoční veselý 

návrh bych na skladě měl: 
Jak tak sleduji různé kau-
zy o napadání učitelů jejich 
žáky, přimlouval bych se za 
zavedení zákona ve smys-
lu: „Za šikanu učitele – vá-
noční strom do pr***.“

Bára Basiková, zpěvačka
Učitelům pod strome-

ček více peněz za jejich 
neskutečnou dřinu, trpěli-
vost a zodpovědnost a do 
nového roku hodně zdraví, 
pevné nervy, vděčné žáky 
a slušné rodiče.

Jitka Asterová, herečka
Všem učitelům bych po-

přála zvídavé žáky a  chá-
pavé rodiče. A  zvýšení 
platu.

Yvetta Blanarovičová, herečka 
a zpěvačka

Přeji všem učitelům lás-
ku a spokojenost, protože 
teprve tehdy ji můžou roz-
dávat dál; trpělivost, pro-
tože někdy i  z nejtvrdší-
ho dubu se dají vykřesat 
nejkrásnější věci; radost 
a nadhled, byť někdy má člověk pocit, že kouká 
do rozbouřených vod; zdraví a laskavost, bez vás 
by naše děti mnohdy neměly nač vzpomínat...

Pavel Dumbrovský, moderátor
Co bych nadělil a  po-

přál učitelům? 1. Na Váno-
ce bych byl rád, kdyby pod 
stromečkem už konečně 
našli pořádný plat odpoví-
dající postavení a práci uči-
tele v moderní Evropě, ne 
jen stále sliby anebo tako-
vé zvýšení, které jim zároveň sníží osobní ohodno-
cení. Mám učitele v rodině, tak to znám. 2. Když 
vidím, co si dnes někteří žáci – ale také rodiče – 
k učitelům dovolí, tak všem kantorům přeji pevné 

nervy a hodně hezkých dnů. A ještě snad něco – 
slečnám a paním učitelkám více mužů ve sborovně, 
ať to mají ve školách pestřejší a veselejší.

Fero Fenič, režisér a producent
Aby je jejich práce – 

přesto, jak se k nim někdy 
chovají žáci, rodiče i  spo-
lečnost – nikdy nepřesta-
la bavit a naplňovat!

Václav Vydra nejml., divadelní, 
televizní a filmový 
herec

Hodné, vnímavé a sluš-
né žáky, hodné, vnímavé 
a slušné ředitele a hodně, 
vnímavě a  slušně zvýšené 
platy. A samozřejmě štěs-
tí, zdraví a lásku v životě.

Hana Fifková, sexuoložka 
a psychoterapeutka

Učitelům bych pod stro-
meček nadělila víc tvoři-
vých a soustředěných žáků 
a víc rodičů, kteří neztrati-
li zdravý rozum. Do nového 
roku učitelům přeji rozum-
ného ministra, zrušení stá-
vající formy inkluze, víc peněz na jejich platy, mé-
ně direktiv a především větší svobodu v rozhodo-
vání, co učit, na co vynakládat školní finance ne-
bo jak vychovávat.

Marie Tomsová, televizní hlasatelka
Dar v  žácích a  studen-

tech probouzet chuť tvořit 
a poznávat, aby jim uměli 
vyprávět, vysvětlovat, uka-
zovat a byli pro ně inspira-
cí, aby nebyli horší učite-
lé přepláceni a lepší nedo-
ceňováni a aby obě strany 
neměly rády školu jenom proto, že jsou tam pře-
stávky. A do nového roku zvýšení platu a prestiže.

Petra Černocká, zpěvačka a herečka
Přála bych jim více 

dobře vychovaných a  na-
daných žáků, méně byro-
kracie a papírování a také 
méně hloupých a arogant-
ních rodičů. Pod stromeč-
kem hodně hezkých osob-
ních dárků a  hlavně za-
sloužený oddech v rodinném kruhu.

Jitka Molavcová, herečka a zpěvačka
Učitele vnímám jako 

vzdělance a citlivé lidi. Na-
dělila bych jim – a  záro-
veň popřála – pevné ner-
vy, pevné zdraví, dostatek 
dobré vůle a energie.

Co byste učitelům nadělil pod stromeček a popřál do nového roku?

Připravila Eva ROKYTOVÁ
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Tajemství předků
PETER TEUSCHEL

Autor knihy Tajemství předků za  po-
moci mnoha kazuistik z vlastní praxe 

rozebírá témata jako rodinná tabu, role, 
legendy, traumata, zdroje, vztahy k riziku, 
vazby nebo přivlastňování a vylučování ně-

kterých členů rodiny. Nabízí také způsoby, jak s transgene-
račním přenosem pracovat v rámci psychoterapie i vlastního 
života. Kniha je psána pro všechny, kteří chtějí získat široce 
pojatý přehled o tomto fascinujícím tématu. Peter Teuschel 
působí v Mnichově jako psychiatr, psychoterapeut a kouč.

Jakou barvu 
má medvěd?
MARTIN GARDNER

Matematik Martin Gardner psal přes 
25 let sloupky matematických her 

do  prestižního časopisu Scientific Ame-
rican – vždy se snažil ukázat nový a  neokoukaný problém 
a jeho řešení. Kniha, která patří k nejoceňovanějším ve svém 
oboru, obsahuje výběr 65 nejlepších matematických háda-
nek a  logických úkolů, které potrápí mozkové závity, roz-
šíří možnosti uvažování a poučí o matematických a logických 
postupech. Součástí knihy jsou komentovaná řešení.

Motivační rozhovory 
ve škole
STEPHEN ROLLNICK, SEBASTIAN 
G. KAPLAN, RICHARD RUTSCHMAN

Praktický průvodce osvědčenou metodou 
motivačních rozhovorů ukazuje, jak vyu-

žívat každodenní interakci s žáky a studenty 
jako příležitost ke změně. Autoři popisují dovednosti a strate-
gie v podobě krátkých konverzací o problémech s chováním, 
učením či ve vztazích se spolužáky včetně šikany a problémo-
vých žáků a studentů. Konkrétní příklady rozhovorů z praxe ná-
zorně ukazují, co v komunikaci s žáky (i jejich rodiči) říkat a co 
ne, s cílem podpořit přímé řešení problémů a osobní rozvoj.

Jak přežít, 
když se často bojím
LUCIE BĚLOHLÁVKOVÁ

Naše nálada se neustále mění. Je to, 
jako když se houpeme na  houpačce. 

Jednou jsme dole, jednou nahoře, někdy se 
stane, že z houpačky dokonce i spadneme. 

Nikdo z  nás není neustále naprosto šťastný. Každý si někdy 
prochází různými starostmi a obavami, například když je někdo 
z naší rodiny nemocný, máme o něj strach. Někdy se stane, že 
nás ale strach a úzkosti úplně pohltí. Bojíme se trapasu, máme 
strach, že se s námi druzí nebudou bavit, a nevíme si s tím rady. 
Také se ti to stává? A chceš s tím něco udělat?

Padá mi to z nebe
ANGELIKA PINTÍŘOVÁ

Jak může přežít řeholnice v pasťáku? Jak 
se ošetřuje prezident? Jak hovořit o víře 

v  současné době? Jaké to bylo, vstoupit 
za komunistů do  tajné řehole? Může ře-
holní sestra sledovat MS v hokeji, pít pivo 
a být aktivní na Facebooku, nebo dokonce 
mít v  rozhlase svůj pořad a kamarády mezi předními spor-
tovci? Tyto a další otázky zodpovídá v knižním rozhovoru bo-
romejka Angelika Pintířová. Dotýká se nejen palčivých témat 
současné doby, jako je rozpad rodinných vztahů, dědictví ko-
munizmu v nás či výchova delikventní mládeže, ale dává na-
hlédnout i do svého životního příběhu.

Hádanky pro školáky
ZUZANA POSPÍŠILOVÁ

Soubor hádanek je určen pro děti škol-
ního věku od  třetí třídy výše, přičemž 

obtížnost jednotlivých hádanek postupně 
stoupá. Cílem knihy je děti poutavým způ-
sobem seznámit s  informacemi z  pěti různých předmětů, 
kniha je tedy rozdělena do pěti oddílů, z nichž každý obsa-
huje celkem padesát hádanek. Jedná se o Vyjmenovaná slova 
v hádankách, Hádání s angličtinou, Zeměpisné hádanky, Vlas-
tivědní hádanky a Přírodopisné hádanky. Kniha může rovněž 
posloužit učitelům na prvním stupni ZŠ ke zpestření výuky.

Ella ve škole
TIMO PARVELA

První díl humoristické série o  holčičce 
Elle a  jejích kamarádech je určen pře-

devším mladším školákům. Ella chodí 
do první třídy a v knížce popisuje svůj ži-
vot, běžné, každodenní příhody (příprava 
vánoční besídky, návštěva divadla, bláznivý výlet do bazénu, 
problémy s panem učitelem apod.), ovšem velice humorně 
a vtipně, takže se pobaví nejen děti, ale i (předčítající) rodiče. 
Popisem zdánlivě obyčejných střípků z všedního dne vyprá-
vění připomene nesmrtelnou klasiku Děti z Bullerbynu.

První čtení 
s počítáním

IVA NOVÁKOVÁ

Autorský pracovní sešit je tvořený te-
matickými dvoustránkami, na kterých 

si dítě procvičí jednak čtení s porozuměním (krátké vyprávění 
s následným jednoduchým úkolem, jehož správné řešení po-
tvrdí, že dítě článek opravdu přečetlo) a dále sčítání a odčí-
tání do dvaceti bez přechodu přes desítku. Děti pomocí vý-
sledků vyluští tajenky, což je více motivuje k  počítání. Au-
torka se zaměřuje na tvorbu pro děti.
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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 3002

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.


