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Práci výchovných poradců 
by podle ministra školství 

v demisi Roberta Plagy mohl 
v budoucnu oceňovat vyššími 
odměnami ředitel. Už dříve 
uvedl, že ředitelé škol by měli 
mít možnost rozdělovat více 
peněz v odměnách a osobních 
příplatcích.

Na rozdíl od ostatních učite-
lů se specializovanou činnos-
tí nemají výchovní poradci na 
specializační příplatek nárok. 
Musí přitom absolvovat stejně 
rozsáhlou odbornou přípravu 
jako ostatní pedagogičtí spe-
cialisté. Bývalý ministr S. Štech 
připravoval novelu vyhlášky 
o vzdělávání pedagogů, kte-
rá to měla změnit. Kvůli ne-

souhlasu ministerstva financí 
a přípravám státního rozpoč-
tu loni na podzim ale minis-
terstvo nakonec novelu 
odsunulo na letošní 
rok. Nyní s  ní už 
nepočítá.

„Samostatná 
právní úprava, 
to je zařazení 
výchovného 
poradce mezi 
specializované 
činnosti s  náro-
kem na příplatek, 
se nyní nepřipravu-
je,“ uvedlo tiskové od-
dělení ministerstva školství. 
„V  souladu s  programovým 
prohlášením se ministerstvo 

školství zaměří zejména na 
zvýšení platů učitelů včetně 
posilování nadtarifní složky 
platu,“ doplnilo.

Předsedkyně Asociace vý-
chovných poradců Libuše Třís-
kalová to nepovažuje za dobré 
řešení. Výchovní poradci i me-
todici prevence by podle ní 
měli mít nárok na vyšší platy. 

„Myslím, že by bylo nej-
lepší, aby ta vyhláška 

byla upravená tak, 
že výchovní po-
radci i metodici 
prevence mají 
nárok na spe-
cializační pří-
platek ve výši 
až 2 000 korun 

a  stejnou úlevu 
v  přímé pedago-

gické činnosti, aby to 
bylo nárokováno stejně,“ 

řekla L. Třískalová.
S příplatkem pro výchovné 

poradce počítal loni nejdříve 

kariérní řád učitelů, který Par-
lament v červenci odmítl. Po-
dle sněmovní verze měl tento 
příplatek činit 1 000 až 2 000 
korun, v senátním návrhu to 
mělo být o  tisícikorunu víc. 
Po zamítnutí kariérního řá-
du ministerstvo školství za-
čalo chystat novelu vyhlášky 
o vzdělávání pedagogických 
pracovníků, která měla zlepšit 
ohodnocení výchovných po-
radců podobně, i když jiným 
způsobem. Dopad připravo-
vané změny vyčíslil úřad na 
200 milionů korun ročně. Vý-
chovní poradci měli mít podle 
původního záměru nárok na 
tento příplatek od loňského 
1. října.

Výchovní poradci ve školách 
poskytují dětem a jejich rodi-
čům i učitelům rady v oblasti 
výchovy a vzdělávání. Zabez-
pečují i odbornou terapeutic-
ko-výchovnou činnost a kari-
érové poradenství. red

Výchovní poradci nebudou mít v  dohledné 
době nárok na specializační příplatek, jak o to 
usiloval bývalý ministr školství Stanislav Štech. 
Současné vedení ministerstva se nechystá jejich 
postavení měnit.

Výchovní poradci bez nároku na specializační příplatek
FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

Zařazení 

výchovného 

poradce mezi 

specializované 

činnosti se 

nepřipravuje.

„I sebemenší projev laskavosti přispívá ke štěstí na zemi.“ Julia A. F. Carneyová
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Výstava o českém školství před sto lety
V Národním pedagogickém 

muzeu a knihovně J. A. Ko-
menského v Praze začala výsta-
va o českém školství před 100 
lety. Přiblíží lidem zejména po-
dobu meziválečného školství 
a tehdejší dobu. Výstava s ná-
zvem Nová škola v nové repub-
lice potrvá do konce letošního 
roku. Uskuteční se ke 100. vý-
ročí založení Československa.

Expozice seznamuje zájem-
ce s tím, jak fungovaly školy 
v období první republiky mezi 
roky 1918 a 1938 v různých 
částech Československa. Ná-
vštěvníci se dozvědí o  rozdí-
lech mezi školami na Sloven-
sku a Podkarpatské Rusi, kde 
byly podle historiků méně roz-
vinuté školy než v  Čechách 
a na Moravě. Výstava nabíd-

ne také informace o různých 
snahách o modernizaci stylu 
výuky, která měla vést k větší 
aktivitě žáků v hodinách výu-
ky. K vidění jsou různé před-
měty ze sbírky pedagogického 
muzea, jako třeba výrobky tě-
lesně postižených žáků či fo-
tografie z takzvaných pokus-
ných škol.
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Ministerstvo školství ode-
bralo ze seznamu schvá-

lených učebnic Školní atlas 
světa společnosti Kartografie 
Praha, ve kterém je vyznače-
né území teroristické orga-
nizace Islámský stát a Krym 
anektovaný Ruskem. Nový 
školní atlas schválilo minis-

terstvo školství loni v červnu 
a říjnu, ačkoli Česká republika 
neuznává ruskou anexi Kry-
mu ani území takzvaného 
Islámského státu. Na konci 
roku si proto na ministerstvu 
zahraničí na atlas stěžovali 
velvyslanci Ukrajiny a Gruzie.

„MŠMT proto situaci prově-

řilo a atlasu odebralo schvalo-
vací doložky. Aktuálně MŠMT 
v záležitosti uvedených učeb-
ních pomůcek komunikuje 
s nakladateli, aby co nejrych-
leji došlo k nápravě,“ uvedlo 
tiskové oddělení ministerstva. 
Problémy teď však budou mít 
školy. čtk

Nový atlas světa nemá schvalovací doložku

Zápisník

„Musím tě zklamat, Vonásku, ta pětka platí, i když nemám důvěru žákovského parlamentu!“

Mapa vysokých škol
Na adrese mapotic.com/vy-
soke-skoly-v-cr najdou zá-
jemci novou online mapu 
všech vysokých škol v Čes-
ké republice. Mapa obsahu-
je všech 187 vysokých škol. 
Uživatelé si mohou školy 
jednoduše filtrovat podle 
fakult, respektive podle té-
mat, která je zajímají. mj

Ledová Praha
Akce Ledová Praha nabídla 
zájemcům návštěvu více než 
čtyř desítek muzeí, historic-
kých památek a dalších po-
zoruhodných míst s  velkou 
slevou – a některých dokon-
ce zcela zdarma. Tuto již tra-
diční akci uspořádal Pionýr 
a Nadace Dětem 3. tisíciletí 
o pololetních prázdninách. jk

Užitečná kampaň
Kampaň Českého červené-
ho kříže a společností Pro-
cter & Gamble a COOP po-
mohla pro děti v tísni vybrat 
370 tisíc korun. Díky inicia-
tivě S malou pomocí k vel-
ké radosti Český červený kříž 
zabezpečí útulnější prostře-
dí pro děti žijící se svými ro-
dinami v azylových domech 
červeného kříže a děti léčící 
se v Dětské odborné léčeb-
ně Ch. G. Masarykové v Bu-
kovanech.  zm

Web ke 100. výročí
Univerzita Karlova spustila 
nový tematický web k osla-
vám 100. výročí založení 
Československa. Nabízí na 
něm přehled akcí pro ve-
řejnost, které připomenou 
nejen rok 1918, ale i  dal-
ší „osmičková“ výročí. Lidé 
se na stránkách dočtou ta-
ké o vztahu univerzity 
a státu. čtk

Mezi středoškoláky nejvíc 
podporují demokracii děti 

vysokoškoláků. Demokratický 
politický systém jako vhodný 
vládní režim označilo v průzku-
mu 79 procent dětí s vysoko-
školsky vzdělanými rodiči. U dě-
tí učňů byl podíl 55procentní, 
přičemž 23 procent odpovědě-
lo, že neví. Průzkumu se loni 

v červnu zúčastnilo 1 634 žá-
ků středních škol, šlo o společ-
ný projekt Sociologického ústa-
vu Akademie věd ČR a Nadace 
Konrada Adenauera. Celkově je 
demokracie pro žáky nejpřija-
telnějším politickým systémem 
ze čtyř nabízených, za poměr-
ně dobrý nebo velmi dobrý ho 
označilo 70 procent studentů.

Ze tří dalších nabízených po-
litických systémů byla pro stu-
denty nejpřijatelnější vláda ne-
volených expertů (42 procent). 
Mezi studenty s vysokoškolsky 
vzdělanými rodiči ji podpořilo 
46 procent žáků, mezi dětmi 
učňů 39 procent a mezi dětmi 
rodičů s maturitou byla pod-
pora 41procentní.   čtk

Demokracii podporují více děti vysokoškoláků
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Absolventi pedagogických 
fakult se do škol nehrnou, 

naopak hledají uplatnění mi-
mo školství. Ze škol však od-
cházejí i starší, zkušení učitelé. 
Zajímalo nás proč. Co je při-
mělo školství opustit? 

Už toho bylo moc
Miloš Novotný, bývalý ředi-

tel Základní školy Nemyčeves, 
odešel ze školství po 25 le-
tech. A  třebaže byl zkušený 
ředitel (24 let), přesto 
v polovině minulé-
ho roku školství 
opustil. Co bylo 
důvodem je-
ho rozhodnu-
tí? „Důvod? 
Cítil jsem, že 
je toho už na 
mě moc a  já si 
musím vybrat. 
Učil jsem, ředitelo-
val a tvořil. Už jednou 
jsem zkolaboval. Tak jsem to 
už nechtěl pokoušet. Rozhod-
nutí ve mně zrálo několik let. 
Možná přebujelá administra-
tiva moje rozhodnutí urychli-
la. Proto jsem se rozhodl dělat 
naplno to, co jsem dělal nad 
rámec učitelského a  ředitel-
ského úvazku.“ Jak sám ale 
říká, školství zcela neopustil. 

Věnuje se totiž natáčení vý-
ukových videí, která na You-
Tube sledují stovky dětí. „Tak-
že mám dost velkou třídu.“ 

Šetřím kolegům čas
„Spolupracuji ale i s peda-

gogickým nakladatelstvím, se 
školami i s jednotlivými učiteli. 
Jsem v aktivním kontaktu se 
školstvím, jen z  jiného úhlu 
pohledu. Snažím se kolegům 
ulehčit práci zpracovanými 

metodickými náměty, 
které jim šetří čas 

a  otevírají mož-
nost více se in-
dividuálně vě-
novat dětem,“ 
říká M. Novot-
ný a doplňuje, 
že svou novou 

cestu zvolil zod-
povědně, a ačko-

liv neví, zda je dob-
rá, nebo špatná, cítí 

se nyní spokojený. „Třeba se 
někdy za katedru vrátím. To 
vše ukážou zkušenosti a čas. 
Nikdy neříkej nikdy.“

Miloš Novotný má se svou 
novou pracovní pozicí tepr-
ve necelou roční zkušenost, 
přesto jistě může ohodnotit, 
co mu nového přináší, v čem 
ho obohacuje. „Svobodu, 

možnost si realizovat své sny 
a  rozšířit míru prospěšnosti. 
To je však vykoupeno nut-
ností daleko větší zodpověd-
nosti za sebe. Prostě nemám 
jistoty státního zaměstnance 
a  musím si práci vyhledávat 
sám, bez nároku na stálý, za-
jištěný plat. To všichni OSVČ 
znají. Pro mě je to neskutečně 
obohacující poznání.“ A do-
dává: „Myslím, že by nebylo 
špatné, kdyby všichni učitelé 
získali pohled na svět z jiné-
ho úhlu než zpoza katedry. 
Asi by si každý měl vyzkou-
šet dělat něco jiného. Přináší 
to úctu i k jiným povoláním. 
Například od chvíle, kdy jsem 
začal natáčet výuková videa, 
což dělám již pět let, mám ab-
solutní úctu k dabingu.“

Získat nadhled
Pohled na školství z vnějš-

ku s sebou určitě nese i po-
střehy, jak současné školství 
změnit. Podle svých slov pře-
nechá M. Novotný plamenné 
řeči na toto téma jiným. Své 
náměty chce nabízet právě 
prostřednictvím vzdělávacích 
materiálů, na kterých se spo-
lupodílí, a také formou semi-
nářů a přednášek pro učitele. 
„Učitelé ať sami zváží, zda ty-
to náměty zařadí do své výu-
ky. Možná, že za nějaký ten 
čas změníme více než všechny 
debatní kulaté stoly.“

Jedním ze znaků učitelské-
ho povolání byly nízké platy. 

Poslední roky se tato situace 
zlepšuje a i slova ministra škol-
ství v demisi R. Plagy slibují je-
jich další zvyšování. Nelituje ve 
světle „očekávaného“ navy-
šování platů svého odchodu? 
„Ne. I když mým současným 
cílem je, abych si oproti sou-
časné výši platů ve školství ne-
pohoršil.“ 

Potřeba odpočinku
Po 28 letech své pedagogic-

ké praxe svou profesi opustila 
i Marie Broučková, která uči-
la 14 let na gymnáziu a dru-
hou polovinu strávila v základ-
ní škole. Co tedy ji přimělo 
odejít? „Potřeba odpočinku. 
Učila jsem bez přestávky ce-
lých 28 let a nepřetržitá pří-
prava do školy, a to i včetně 
víkendů, kdy ostatní odpočí-
vali, mě skutečně vyčerpala. 
Navíc jsem chtěla zkusit i něco 
nového, konkrétně podnikat. 
Nemalou roli hrál i zhoršující 
se zdravotní stav mých rodi-
čů.“ 

Nyní, po několikaleté pau-
ze, zase učí. Proč se tedy vrá-
tila? „Nabrané síly a odpoči-
nek. Právě proto, že jsem si 
odpočinula, tak jsem opět zís-
kala chuť do učení. Děti mám 
ráda a vždy jsem ráda učila.“ 

Pauzu doporučuji
Doporučila by po vlastní 

zkušenosti takovou „pau-
zu“ svým kolegům? „Určitě. 
Aspoň jednou za deset let si 
vzít rok dovolenou a  odpo-
čívat každému jen prospěje. 
Sama jsem celý první rok té-
měř prospala.“ M. Broučková 
ale ještě nabádá své kolegy-
ně a kolegy, aby pečlivě vážili, 
kolik práce na sebe vezmou. 
Aby si nechali i dostatek času 
pro svůj odpočinek, aby si pro-
stě srovnali své priority. A také 
aby se zbytečně nestresovali 
tím, co nemohou změnit. 

Její rady jsou jistě dobré, jen 
nevím, zda také realizovatel-
né. Pokud je učitel ve víru 
každodenního učení, mnoh-
dy není v  jeho silách se od 
„běžných“ stresů oprostit, 
být nad věcí. Kdo však mů-
že učení zpříjemnit, mnohé 
změnit, učitele ve školství 
udržet a  mladé přitáhnout, 
je určitě ministerstvo škol-
ství. Pouze navyšování platů 
ale nestačí.

 Olga ŠEDIVÁ

Řada škol si stěžuje, že nemůže najít učitele 
s odpovídající aprobací, a to nejen přírodověd-
ných oborů, jazykářů, ale i učitelů s aprobací 
pro první stupeň. 

Máme 

zaměřeno

na...

Učitelé musí zvážit, kolik práce skutečně zvládnou

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Učitele trápí zvyšování administrativní zátěže

Odbory budou požadovat 
další zvýšení platů ve ve-
řejném sektoru, a  to ješ-
tě v  letošním roce. O kolik 
a  od kdy si řeknou, bude 
jasné až podle vývoje eko-
nomiky. Po jednání s minis-
tryní financí v demisi Alenou 
Schillerovou to řekl předák 
Českomoravské konfedera-
ce odborových svazů Josef 
Středula. Platy se ve veřej-
ných službách zvedaly napo-
sledy před čtvrt rokem, tedy 
od listopadu. Učitelům tarif 
vzrostl o 15 procent, ostat-
ním o deset procent. „Ujistili 
jsme, že budeme požadovat 
růst platů v  letošním roce. 
Na požadavku se se svazy 
dohodneme podle vývoje 
ekonomiky. Nemáme zájem 
ze zvýšení platů dělat před-
volební téma, chceme proto 
začít vyjednávat brzy,“ uvedl 
J. Středula.

K  jednacímu stolu by le-
tos předáci chtěli s ministry 
zasednout už na přelomu 
března a dubna. Své poža-
davky chtějí prosazovat do 
střednědobého rámce roz-
počtu.  čtk

Odbory budou 
požadovat další 

růst platůNa schůzku byl pozván zá-
stupce ministerstva škol-

ství, který seznámil účastníky 
s agendou související s nove-
lou zákona o ochraně osob-
ních údajů. Platnost této nor-
my se blíží a do 1. května už 
zbývají prakticky jen tři 
měsíce. Ministerstvo 
se rozhodlo ředi-
telům škol po-
moci, a to nejen 
rozsáhlým me-
todickým návo-
dem, z  kterého 
se pedagogům 
tak trochu točí hla-
va, ale připravuje pro 
ně také evidenční karty, 
jakési vzory, které ulehčí veš-
keré papírování, a  to i  na-
vzdory neustále slibovanému 
snižování byrokracie. Jako 
útěchu můžeme vnímat, že 
ministerstvo školství se ale-
spoň snaží v  tom školy ne-
nechat. Potvrdili to kolegové 
odboráři ze Slovenska – Ivan 
Šóš, místopředseda slovenské 
školské odborové organizace, 
a Ingrid Gamčíková, předsed-
kyně krajské rady Košického 
kraje –, od kterých zaznělo, že 
slovenské ministerstvo školství 
se tímto problémem v takové 
míře jako to naše nezabývá.

Slovenští odboráři, kteří 
byli hosty schůzky, zároveň 
potvrdili, že naše východní 
sousedy trápí v podstatě stej-
né věci – například inkluziv-
ní vzdělávání nebo stagnace 
členské odborářské základny.

Došlo i na další ožeha-
vé téma, kterým jsou 

plánované změny 
financování re-
gionálního škol-
ství k tzv. naříze-
ní vlády PHmax. 
Výhrady vůči 

změnám souvise-
jícím s  dvouletým 

přechodovým ob-
dobím, kdy dochází ke 

snížení hodin financovaných 
ze státního rozpočtu, shr-
nuli účastníci do písemného 
vyjádření své oborové sekce. 

Jeho celé znění najdete na 
internetové stránce https://
skolskeodbory.cz/vyjadreni-
-rv-profesni-sekce-vp-a-pro-
-k-predlozenemu-navrhu-na-
rizeni-vlady-phmax.

Mimo jiné se v něm píše: 
„Zástupci základních škol 
konstatovali, že i přes sníže-
ní hodnot pro první období 
je možné akceptovat nasta-
vené hodnoty jako dostateč-
né pro zajištění výuky finan-
cované ze státního rozpočtu. 
Avšak z  vyjádření zástupců 
ze středních škol plyne, že 
u oborů vzdělávání poskytují-
cích střední vzdělání tomu tak 
není. Pro detailnější analýzu 
finančních prostředků, které 
budou poskytovány školám, 
pak především chybí kom-
pletní podklady pro modelaci 
dopadu na školu (financování 
nepedagogů, koeficienty ne-
nárokových složek apod.).“

 Romana SLANINOVÁ

Vzhledem k tomu, že pod-
sekce úzce spolupracuje 

s  odborovým svazem Kovo, 
její zástupci se plně ztotož-
nili s připomínkami k návrhu 
PHmax, které svaz odeslal na 
ministerstvo školství. 

V tomto dokumentu se mi-
mo jiné píše: „Tento návrh 
se ukazuje jako krok zpátky 
oproti současnému stavu, ne-
boť snížení hodinových dota-
cí se ve vyučovaných oborech 
vzdělávání v  působení sekce 

učňovských zařízení a  střed-
ních odborných škol OS KOVO 
pohybuje v rozmezí mezi 2 až 
6 vyučovacími hodinami. Toto 
by způsobilo výrazné zhoršení 
kvality výuky. Například u re-
gionem stipendiovaných obo-
rů v pásmu 17 až 20 žáků ve 
třídě u nedostatkových oborů 
(strojní mechanik, obráběč ko-
vů, klempíř, nástrojař) se sni-
žují hodiny z 55 na 47. Tyto 
obory jsou většinou v nízko-
četných a  víceoborových tří-

dách, často s  problémovými 
žáky. Proto by se jich sníže-
ní vyučovacích hodin výrazně 
dotklo.“

Ostatně nízká úroveň žá-
ků odborných učilišť a škol je 
dalším tématem, které zástup-
ce učňovského a odborného 
školství v  současnosti trápí. 
I to, že některé obory zůstá-
vají nenaplněny, případně 
o ně v letošním školním roce 
neprojevil zájem jediný ucha-
zeč. S  tím vším pochopitel-
ně souvisí i skutečnost, že na 
mnohých učilištích se potýkají 
s nedostatkem kvalitních pe-
dagogů. Jedná se především 
o učitele odborných předmě-
tů. Ti buď zcela scházejí, nebo 
odborné předměty vyučují čer-
ství absolventi vysokých škol, 

kterým chybějí praktické zku-
šenosti a v mnoha případech 
postrádají také chuť učit se od 
starších kolegů.

Řada učilišť má v  součas-
nosti soukromého zřizovatele. 
Zaměstnanci těchto zařízení si 
stále častěji stěžují na to, že 
zřizovatel sice dostává přísluš-
né částky z veřejných rozpo-
čtů, které by měl investovat do 
platů svých zaměstnanců, ale 
namnoze se tak neděje a sou-
kromé subjekty z  těchto pe-
něz kryjí jiné náklady. Pokud 
v takových školních zařízeních 
funguje odborová organizace, 
mohou se zaměstnanci obrá-
tit na odborové rady, které se 
problémem budou zabývat na 
tripartitě.

 ros

Odborné školství nesouhlasí se změnami ve financování
V prvních únorových dnech jednala podsekce 
školských odborů pro střední odborné školy 
a  učňovská zařízení. I  toto setkání potvrdilo, 
že právě tento typ škol ze všeho nejvíce trápí 
plánované změny ve financování regionálního 
školství.

První únorový den se sešel ke svému jedná-
ní rozšířený republikový výbor profesní sekce 
vedoucích pracovníků školských odborů. 

Foto: AUTORKA
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Nejen školní batohy ničí dětská záda

S bolestmi zad se ve svém 
dospělém životě setká té-

měř 80 procent populace. 
Stoupá i počet dětí, které tu-
to zkušenost získají už v po-
měrně nízkém věku. Někte-
ré odborné články zabývající 
se pohybovými obtížemi dětí 
uvádějí, že se s pohybovými 
problémy potká až 75 pro-
cent z nich. A toto číslo po-
zvolna stoupá.

Přetěžování dětského po-
hybového aparátu vede ke 
zdravotním komplikacím, ja-
ko jsou bolesti hlavy a kon-
četin nebo únava. Nejčastěji 
se ale v ordinacích dětských 
lékařů, ortopedů a fyziotera-
peutů objevují malí pacienti 
s vadným držením těla, tedy 
skoliózou. Její příčinou ov-
šem zdaleka nejsou jenom 
školní aktovky a batohy.

Nepřiměřená zátěž
Na této pohybové vadě se 

stejnou měrou podílí také již 
tolikrát připomínaná nízká 
fyzická aktivita dětí, dlouhé 
sezení ve škole a hlavně u po-
čítače, stereotypní pohybo-
vé návyky a pak pochopitel-
ně rovněž přetěžování páte-
ře. K tomu dochází nejen při 

nošení školních brašen, ale 
také při nevhodném pohybu 
a zátěži při sportování. 

Ze statistik vyplývá, že sou-
časné děti tráví vsedě až de-
set hodin denně, některé ov-
šem mnohem víc. Často se 
tak děje na nevyhovujících 
židlích nebo ve zkroucené 
poloze u  notebooku nebo 
tabletu či při hraní počítačo-
vých her. Je pravděpodobné, 
že kdybychom eliminovali 
všechny tyto rizikové fakto-
ry, samotná aktovka by záda 
až tolik neničila.

Správný školní batoh
Zopakujme si nicméně pár 

zásad, jak by měla správná 
školní aktovka vypa-
dat. Velmi důležitá 
je samotná vá-
ha. Obecně se 
doporučuje, 
že by nemě-
la přesáhnout 
10 procent tě-
lesné váhy dí-
těte. Pokud je 
ale dítě drobněj-
ší, vhodnější jsou 
nejlehčí aktovky vážící 
kolem 800 gramů. Podstat-
ným prvkem jsou u školních 

brašen pevná, anatomicky 
tvarovaná záda, která po-
máhají udržovat lepší držení 
těla. Podobnou funkci mají 
pevná konstrukce s  vyztu-
ženým dnem, díky níž drží 
taška dobře na zádech, nebo 
široké polstrované popruhy, 
které se dají nastavit a které 
stabilizují tašku na dětských 
zádech a nezařezávají se do 
ramen.

Zbytečnosti navíc
I  do sebelehčí tašky jsou 

však děti schopné nacpat 
spoustu pro ně důležitých 
zbytečností, včetně těžkých 
hraček nebo herních kon-
zolí. Možná se tak na jednu 
stranu ukazuje kontrapro-
duktivní současný trend, že 
nejsou nuceny do školy no-
sit všechny knihy a pracov-
ní sešity, které pro vyučová-
ní potřebují. Do aktovek se 
pak vejde spousta „zajíma-

vějších“ věcí.
Většina dětí také 
důsledně pěstuje 

nevhodné ná-
vyky při noše-
ní aktovek. Už 
po generace 
bojují učitelé 
i  rodiče s  ne-

švary, jako jsou 
aktovky a bato-

hy nošené frajersky 
přes jedno rameno 

nebo s  ležérně povolenými 
popruhy. Stejně špatné jsou 

ale také příliš utažené pásy, 
které nutí zase k přílišnému 
hrbení.

Relaxační cvičení
Jestliže mají děti bolesti zad 

již v dětství, je vysoce prav-
děpodobné, že je budou trá-
pit i v dospělosti. Všemožnou 
prevenci, jak ochránit dětský 
pohybový aparát, není pro-
to namístě podceňovat, a to 
i během školního vyučování.

Nejspíš tedy nezbývá než 
žákům při každé možné pří-
ležitosti připomínat, jak se 
ke svým zádům chovat, i to, 
co jim rozhodně neprospívá, 
a vysvětlit jim zásady preven-
ce i význam takových detai-
lů, jako jsou správně vybrané 
školní aktovky, obuv a náby-
tek.

Učitelé tělocviku určitě 
neprohloupí, když do hodin 
začlení vhodné rehabilitační 
a relaxační cviky, které jsou 
mnohem užitečnější než silo-
vá cvičení nebo výkonnostní 
běhy. Namístě je pochopitel-
ně průběžná osvěta o význa-
mu pohybových aktivit, stej-
ně jako občasné přerušení 
výuky a protažení „přeseze-
ného“ pohybového aparátu.

 Romana SLANINOVÁ

Čtyřicet procent českých dětí má problémy 
s páteří. Jako jedna z hlavních příčin těchto ob-
tíží bývá uváděna špatná volba školních akto-
vek nebo jejich neadekvátně vysoká váha. Ale 
tak jednoduché to není.

Naše 

téma

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

Zvláště učitelé 1. stup-
ně základních škol tráví 
s dětmi nejvíce času. Mají 
tedy možnost si všimnout, 
když má dítě nějaké po-
hybové problémy. Hodně 
napoví i  způsob, jakým 
chodí, protože špatná 
chůze se negativně pro-
jevuje na dětském pohy-
bovém aparátu a způso-
buje především bolesti 
zad: Nevhodné je hlav-
ně šourání a poskaková-
ní, protože se nadměrně 
namáhají některé svaly. 
Nácvik správného pohy-
bu pak může být jedním 
z relaxačních cvičení, kte-
ré zařadíme do hodin tě-
lesné výchovy.
A jak by měla správná 
chůze vypadat?

 z vzpřímená postava
 z zastrčené břicho
 z přiměřená délka kroků
 z došlap na patu
 z odraz špičkou

Každý 
chodíme jinak
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Dálkové studium a daňové zvýhodnění

Dnem 1. ledna 2018 naby-
lo účinnosti nařízení vlády 

č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a  správě 
(předchozí nařízení vlády č. 
564/2006 Sb. jím bylo zru-
šeno). Jednou z provedených 
změn byla redukce počtu pla-
tových stupnic. Nyní platí:

Stupnice 1.
Zaměstnanci v  organizač-

ních složkách ÚSC a zaměst-
nanci příspěvkových organi-
zací, kteří nejsou uvedeni ve 
výčtu zaměstnanců, kterým 
přísluší platový tarif podle ji-
né stupnice platových 
tarifů (zaměstnanci 
neuvedení v  § 5 
odst. 2 až 7 na-
řízení vlády č. 
564/2006 Sb., 
např. zaměst-
nanci v  kultu-
ře, nepedago-
gičtí zaměst-
nanci ve školství, 
zaměstnanci zajiš-
ťující ekonomické, 
provozní, technické, per-
sonalistické a administrativní 
práce v  sociálních službách, 
zaměstnanci v organizačních 
složkách a  v  některých pří-
spěvkových organizacích zři-
zovaných územními samo-
správnými celky, kteří zajišťují 

např. technické služby, sprá-
vu komunikací, majetku nebo 
bytového fondu), zaměstnan-
ci poskytovatele zdravotních 
služeb, jejichž prostředky na 
platy jsou hrazeny z veřejné-
ho zdravotního pojištění, a za-
městnanci, kteří nevykonávají 
zdravotnická povolání a záro-
veň nejsou sociálními pracov-
níky nebo pracovníky v sociál-
ních službách.

Stupnice 2.
Zaměstnanci státu v  pra-

covním poměru ve správních 
úřadech a  v  organizačních 
složkách, úředníci územních 

samosprávných celků, za-
městnanci územních 

samosprávných 
celků zařazení 
do obecního 
úřadu, měst-
ského úřadu, 
magistrátu sta-
tutárního měs-

ta nebo magis-
trátu územně 

členěného statu-
tárního města, úřadu 

městského obvodu nebo 
úřadu městské části územně 
členěného statutárního měs-
ta, krajského úřadu, Magistrá-
tu hlavního města Prahy a úřa-
du městské části hlavního 
města Prahy, včetně sociálních 
pracovníků, kteří jsou úřední-

ky územního samosprávného 
celku, a pracovníků v  sociál-
ních službách zařazených ve 
výše uvedených úřadech ÚSC, 
další zaměstnanci uvedení v § 
303 odst. 1 zákoníku práce, 
zaměstnanci státu v Akademii 
věd České republiky, v Gran-
tové agentuře České republi-
ky a v Technologické agentuře 
České republiky.

Stupnice 3.
Pracovníci v sociálních služ-

bách a  sociální pracovníci 
v zařízeních sociálních služeb, 
u poskytovatele sociálních slu-
žeb, který vykonává činnost 
v sociálních službách nebo po-
dle zvláštních právních předpi-
sů při pomoci v hmotné nouzi, 

v sociálněprávní ochraně dětí, 
ve škole a školském zařízení, 
ve věznici, v zařízení pro zajiš-
tění cizinců a v azylovém zaří-
zení, nebo sociální pracovníci 
u  poskytovatele zdravotních 
služeb, pokud jim nepřísluší 
platový tarif podle § 5 odst. 2, 
tj. 3. stupnice (nejsou úřední-
ky ÚSC nebo nejsou zařazeni 
v  úřadech ÚSC). Zdravotnič-
tí pracovníci poskytující zdra-
votní služby s výjimkou lékařů 
a zubních lékařů.

Stupnice 4. 
Lékaři, zubní lékaři. 

Stupnice 5. 
Pedagogičtí pracovníci. 
 Vít BERKA

Může. Podle § 35c zákona 
o  daních z  příjmů mů-

že poplatník uplatnit daňové 
zvýhodnění na vyživované dí-
tě, které s ním žije ve společ-
ně hospodařící domácnosti na 
území členského státu EU za 
předpokladu, že se jedná o ne-
zletilé dítě či zletilé dítě až do 
dovršení věku 26 let, jestliže mu 
není přiznán (znění pro zdaňo-
vací období 2017) invalidní dů-

chod pro invaliditu třetího stup-
ně a soustavně se připravuje na 
budoucí povolání (viz zákon č. 
117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře). Podle § 12 odst. 1 zá-
kona č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře, se za soustav-
nou přípravu dítěte na budoucí 
povolání považuje:

„a) studium na středních 
a  vysokých školách v  České 
republice s výjimkou

1. studia za trvání služebního 
poměru,
2. dálkového, distančního, ve-
černího nebo kombinovaného 
studia na středních školách, je-
-li dítě v době takového stu-
dia výdělečně činné podle § 10 
nebo má-li v době takového 
studia nárok na podporu v ne-
zaměstnanosti nebo podporu 
při rekvalifikaci.“

Podle § 10 odst. 1 citované-
ho zákona se přitom výděleč-
nou činností rozumí činnost:
a) v České republice, která za-
kládá účast na nemocenském 
pojištění,
b) osoby samostatně výděleč-
ně činné: za osobu samostat-

ně výdělečně činnou se pro 
účely tohoto zákona považu-
je osoba, která se za takovou 
považuje pro účely důchodo-
vého pojištění, nebo
c) vykonávaná v  zahraničí za 
účelem dosažení příjmu.

Za předpokladu, že zletilé 
dítě studuje dálkově střední 
školu a zároveň, jak uvádíte, 
je evidováno na úřadu práce, 
avšak nevznikl mu nárok na 
podporu v nezaměstnanosti, 
pak lze na toto dítě uplatnit 
daňové zvýhodnění, za před-
pokladu splnění ostatních zá-
konných podmínek dle § 35c 
a 35d zákona o daních z pří-
jmů. Vít BERKA

Zařazení do nových stupnic platových tarifů
Od začátku roku 2018 platí nové nařízení vlády 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě. Jak jsou zařazeny jed-
notlivé skupiny zaměstnanců do nových stup-
nic platových tarifů?

Dcera zaměstnance v  roce 2017 dálkově stu-
dovala střední školu, byla evidována na úřadu 
práce, avšak nepobírala podporu v nezaměst-
nanosti. Může na ni zaměstnanec uplatňovat 
daňové zvýhodnění?

Právník 

radí

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Názor, že rozhodnutím za-
městnavatele o  zrušení 

organizační změny se auto-
maticky ruší výpověď daná 
z  tohoto důvodu zaměst-
nanci, je nesprávný a nemá 
oporu v  platných právních 
předpisech. Zaměstnavatel 
by mohl takto zrušit výpověď 
pouze do té doby, než ji do-
ručí zaměstnanci. Po doruče-
ní výpovědi přichází v úvahu 
pouze její odvolání postupem 
podle § 50 odst. 5 zákoníku 

práce, kde se stanoví: „Vý-
pověď může být odvolána 
pouze se souhlasem druhé 
smluvní strany; odvolání vý-
povědi i souhlas s jejím od-
voláním musí být písemné.“

Pokud tedy budete trvat 
na skončení pracovního po-
měru výpovědí z  důvodu 
organizačních změn 
a nedáte zaměst-
navateli sou-

hlas k odvolání výpovědi, váš 
pracovní poměr skončí uply-
nutím výpovědní doby. Po-
kud nemáte zájem na skon-
čení pracovního poměru, po-
žádejte zaměstnavatele, aby 
postupoval podle uvedeného 
ustanovení zákoníku práce. 
Tím se vyloučí vznik případ-

ných následných 
problémů. 

Zrušení výpovědi pro nadbytečnost

Jaká jsou platná pra- 
vidla pro povolování 
vycházek během pra-
covní neschopnosti? 
Kde je to právně upra- 
veno?

Povolování vycházek 
dočasně pracovně ne-

schopných pojištěnců 
upravuje § 56 odst. 6 zá-
kona č. 187/2006 Sb., 
o  nemocenském pojiště-
ní. Ošetřující lékař může 
povolit vycházky pouze 
v  rozsahu odpovídajícím 
zdravotnímu stavu pojiš-
těnce v dočasné pracovní 
neschopnosti (DPN), kte-
rý nenarušuje stanove-
ný léčebný režim. Dále je 
stanoveno časové rozme-
zí, v němž tak může činit. 
Vycházky lze povolit v cel-
kovém rozsahu maximálně 
6 hodin denně, a to v čase 
od 7 hodin do 19 hodin. 
Musí přitom být vymezen 
konkrétní časový úsek (ne-
bo více úseků) těchto vy-
cházek. Zcela výjimečně 
může však také ošetřující 
lékař práce neschopnému 
pojištěnci povolit, aby si 
zvolil dobu vycházek podle 
svého aktuálního zdravot-
ního stavu. Ošetřující lékař 
smí takový režim vycházek 
povolit pouze v případech 
(jde o taxativní výčet), kdy 
mimořádně náročný léčeb-
ný plán, probíhající inten-
zivní léčba, nepříznivé ve-
dlejší účinky léčby nebo 
celkově závažný zdravot-
ní stav neumožňují práce 
neschopnému využít pev-
ně stanovenou dobu. Prá-
ce neschopný musí o po-
volení ošetřujícího lékaře 
požádat a ošetřující lékař 
si musí vyžádat předchozí 
písemný souhlas orgánu 
nemocenského pojištění. 
Vycházky lze takto povolit 
nejvýše na dobu tří měsíců, 
a to i opakovaně. 

Vycházky 
v době pracovní 

neschopnosti

Dostal jsem výpověď z  pracovního poměru 
z  důvodu nadbytečnosti. V  průběhu výpo-
vědní doby mně ředitel sdělil, že rozhodnutí 
o organizační změně bylo zrušeno, a proto se 
ruší i mně daná výpověď. Je tomu skutečně 
tak? 

Práce přesčas pro nárok na dovolenou

Zkušební doba při jmenování do funkce

Podmínkou pro vznik práva 
na dovolenou za kalendář-

ní rok je výkon práce v kalen-
dářním roce po dobu alespoň 

60 dnů. Neodpracuje-li za-
městnanec ani 60 dnů, vznik-
ne právo na dovolenou za od-
pracované dny (jedna dvanác-

tina dovolené za kalendářní 
rok za každých 21 odpracova-
ných dnů). Jako výkon práce 
se podle § 348 odst. 1 písm. c) 
zákoníku práce posuzuje do-
ba, „kdy si zaměstnanec vy-
bírá náhradní volno za práci 
přesčas nebo za práci ve svá-
tek“. Postup zaměstnavatele 
tedy správný není, protože 
odporuje uvedenému usta-
novení zákoníku práce.

Tuto možnost výslovně při-
pouští zákoník práce, když 

v § 35 odst. 2 stanoví:
„Zkušební dobu je možné 

sjednat rovněž v souvislosti se 
jmenováním na vedoucí pra-
covní místo (§ 33 odst. 3).“ 

Zkušební doba je v  těchto 
případech sjednávána zpravi-
dla tak, že je vedle právních 
úkonů, na jejichž základě do-
chází ke jmenování a  jeho 
přijetí, uzavřena samostatná 
smlouva obsahující ujednání 
o zkušební době. Pokud je ov-
šem jmenování provedeno pí-
semně a rovněž i zaměstnanec 

provedl jeho přijetí v písemné 
formě, může být zkušební do-
ba sjednána i prostřednictvím 

těchto úkonů. Zkušební doba 
u vedoucího zaměstnance ne-
smí být delší než šest měsíců po 
sobě jdoucích ode dne vzniku 
pracovního poměru (§ 35 odst. 
1 písm. b) zákoníku práce).

Zaměstnavatel neposoudil pro účely dovole-
né jako výkon práce náhradní volno za práci 
přesčas. V důsledku toho zaměstnanec neměl 
potřebný počet odpracovaných dnů a nevzni-
kl mu nárok na dovolenou. Je takový postup 
zaměstnavatele správný?

Je možno sjednat zkušební dobu s  vedoucím 
zaměstnancem, který je do funkce jmenován?

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Čerstvý vítr z hor přináší zájem o chemii a fyziku

8 číslo 5 

Teoretický výklad za pomo-
ci přirovnání a vysvětlová-

ní má bohužel své limity. Ty-
to závěry kantoři přirozeně 
očekávají. Vzhledem k těmto 
okolnostem bývá zvykem, že 
se pro žáky organizuje zvláštní 
doučování. Taková forma však 
nebývá příliš vyhledávaná.

Vytvořit síť škol
Změnit tyto neblahé trendy 

se pokoušíme u nás v Základní 
škole Rakovského v Praze 12. 
Naštěstí nejsme sami, protože 
jsme se stali partnery projektu 
Čerstvý vítr z hor, který realizu-
je Základní škola Komenského 
v Trutnově. Hlavním cílem pro-
jektu je vytvořit síť spolupra-
cujících škol a umožnit peda-
gogům předávat si zkušenos-
ti s  badatelsky orientovanou 
výukou formou pravidelných 
webinářů, badatelských od-
polední, konferencí a  exkur-
zí. Vytvořena byla síť center 
kolegiální podpory. Ta by do 
budoucna měla fungovat ja-
ko výuková centra pro okolní 
školy. Mimo vzájemnou me-
todickou pomoc a spolupráci 
pedagogů bylo velmi podstat-
né materiální vybavení účast-
níků projektu. Tím se do škol 
dostaly moderní měřicí pří-
stroje a  stavebnice, pomocí 
kterých je možno zajímavěji 
a poutavěji seznamovat žáky 
s učivem.

Pozitivní reakce
Vizionářské formy výuky pro 

žáky naší školy jsou aplikovány 
v předmětech přírodopis, fyzi-
ka, chemie a zeměpis. O faktu, 
že děti hodiny více baví a osob-
ně vyzkoušené jevy tak lépe 
chápou, již dnes není sporu. 
Výmluvné jsou jejich pozitivní 
reakce během projektů, při zá-
věrečné evaluaci a zejména při 
testové kontrole jejich znalostí. 
Tyto krátké projekty a soutě-
že jsou přitom integrovány do 
běžné vyučovací hodiny a na-
hrazují částečně jen expozič-

ní část hodiny učitele. Lidově 
řečeno – látka a zápis do se-
šitů proběhne rychleji a takto 
získaný čas je potom věnován 
experimentům. 

Každé centrum kolegiální 
podpory organizuje jednou 
za měsíc badatelská projek-
tová odpoledne. Určena jsou 
především pedagogům všech 
typů škol, ale my jsme se s ře-
ditelem školy jako vedoucím 
našeho centra dohodli, že je 
otevřeme i  široké veřejnosti 
a  hlavně našim mladším žá-
kům, tedy všem, kteří chtějí 
experimentální formou zkou-
mat přírodu kolem sebe. 

Badatelská odpoledne
Pro svou neotřelou formu 

vzdělávání si badatelská od-
poledne za rok provozování 
našla již své stálé zájemce. 
Typickým návštěvníkem je žák 
prvního stupně s rodinným do-
provodem. Občas k nám zaví-
tají i nadšení kolegové z okol-
ních škol. Obecně se dá říci, 
že průměrně k nám za vědou 
přijde cca 50 malých zájem-
ců. Pravidelná je účast téměř 
všech žáků naší třídy Edisona. 
Principy vzdělávání dětí z té-
to třídy jsou založeny právě 
na empirických alternativních 
přístupech. 

Po zkušenostech jsou od-

poledne řešena jako soutěžní 
klání malých badatelů o drob-
né ceny. Začíná se vždy teo-
retickým nastíněním zájmo-
vého tématu a představením 
jednotlivých stanovišť. Na nich 
musí účastníci pomocí získa-
ných znalostí přírodních je-
vů zodpovědět jednoduché 
otázky nebo zhotovit zařízení 
či mechanismus na měření dě-
jů. Každé místo obsluhuje od-
borně vyškolený starší žák naší 
školy z druhého stupně. Ten již 
pokusy zná z praxe běžné vý-
uky a svou aktivní účastí si tak 
může vylepšit průměr známky 
nebo získat pochvalu za pre-
zentaci školy na veřejnosti.

Nadšení z objevů
Opravdu nevšedním zážit-

kem je pozorovat nestrojené 
nadšení žáků z jejich vlastních 
objevů. Po základní teorii ne-

cháváme vždy malé vědátory 
vyzkoušet si funkce zajíma-
vých senzorů Pasco a výzkum-
ných sad Arduino jejich vlastní 
cestou. Vždyť i špatné pólové 
zapojení baterie do bezdráto-
vého voltmetru vede k netuše-
ným objevům. Výzvou pak je 
například sériové zapojení ba-
terií z ovoce nebo tvorba vlast-
ního galvanického článku. Ob-
čas to nebývá tak snadné a na 
řadu přicházejí drobné rady na-
šich starších žáků, rodičů nebo 
i nás, učitelů. O to větší je pak 
radost z úspěchu, tedy z toho, 
že to skutečně dokážou a hlav-
ně že to opravdu funguje: „Sví-
tí, dioda mi opravdu svítí.“

Osobně si myslím, že kla-
sické formy výuky v  různých 
naukových předmětech již 
dávno překonaly své mezní 
vzdělávací možnosti. Zařazo-
vání kratších i  delších bloků 
alternativnějších forem výu-
ky bude pro lepší materiální 
vybavenost i pro svou úspěš-
nost a kladné ohlasy mezi ro-
diči a žáky na státních školách 
všech typů v blízké budouc-
nosti stále častější. 

 Petr POLÁK

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Podle výsledků prověřování znalostí 58  tisíc 
žáků devátých tříd základních škol vyšlo naje-
vo, že fyzika a chemie patří mezi nejméně ob-
líbené předměty. Žáci zkrátka pojmům, vzta-
hům a poučkám příliš nerozumí. 

Kontakt:
Petr Polák
ZŠ Rakovského

Praha 4 – Modřany

petr.polak@zsrakovskeho.cz
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Jak se z  talentovaného 
dramatika a básníka stal 
jeden z největších auto-
rů v dějinách literatury? 
V Shapirově nebývale ži-
vém líčení můžeme sle-
dovat, co Shakespeare 
v roce 1599 četl, jaké hry 
viděl a s kým spolupraco-
val, stejně tak jako dějin-
né události, které hýbaly 
alžbětinskou Anglií. Vý-
sledek už známe: v tom-
to událostmi nabitém ro-
ce Shakespeare investuje 
do nového divadla Globe 
a po večerech (!) napíše 
hned čtyři hry – Jindřicha 
V., Julia Caesara, Jak se 
vám líbí a konečně Ham-
leta. Knihu vydalo Argo.

1599: Jeden 
rok v životě 
Williama 
Shakespeara
JAMES SHAPIRO

Znáte je?

Desítky dětí na jevišti, jež 
předvedly hudební a  ta-

neční vystoupení mnoha žán-
rů, stovky nadšeně fandících 
a tleskajících dětí v hledišti, vý-
znamní hosté a předání pres-
tižního ocenění, které si stejně 
jako celá akce drží tradici již 
21 let. Tak by se dal shrnout 

další ročník koncertu Děti dě-
tem, který 3. února uspořádal 
Pionýr ve spolupráci s Nadací 
Dětem 3. tisíciletí v Kongreso-
vém centru Praha.

Jednou se z  reproduktorů 
ozývaly folkové kytary, jindy 
pódiem vířily pestrobarevné 
kostýmy a  duněla moderní 

hudba, i  lidové kroje a  folk-
lórní tance byly k  vidění. Na 
své si přišli opravdu všichni. 
Program, kterým diváky pro-
vázela moderátorka Šárka Vo-
lemanová, byl navíc doplněn 
scénkami na téma 100. výročí 
vzniku Československa.

V  závěru koncertu zvedlo 
diváky ze sedadel vystoupe-
ní Heidi Janků, která je na-
ším hostem již poněkolikáté 
a s dětským publikem doká-
že skutečné divy. Děti nako-
nec pozvala k sobě na pódi-
um, kde s  ní řádily a  tančily 
až do konce koncertu. Část 
programu byla tradičně vě-
nována předávání Putovních 
pohárů předsedy vlády Čes-
ké republiky za dlouhodobý 
přínos práci s dětmi v oblasti 
kultury.  Jakub KOŘÍNEK

Koncert Děti dětem začíná třetí dekádu

Prodejní výstavu fotografií na 
téma Podzim života připravili 

studenti čtvrtého ročníku obo-
ru sociální činnost ze znojem-
ské střední školy na Přímětické 
ulici. Ta je k vidění od prosince 
ve třetím podlaží budovy ško-
ly. Pokračují tak v projektu Po-
máháme uměním, který poprvé 
zrealizovali předloni. „Jsem rá-
da, že studenti přijali tuto výzvu 
s velkým nadšením. Tvořit pro 
radost a být užitečný, to dává 
smysl. Výtěžek z naší první vý-
stavy jsme věnovali Dennímu 

stacionáři sv. Damiána ve Znoj-
mě. V loňském školním roce to 
byl roční kalendář. Utržené pe-
níze putovaly opět na Hradiště, 
tentokrát do Domova pro mat-
ky a  otce v  tísni. Letos myslí-
me na seniory. Proto ten název 
Podzim života. Tématem výsta-
vy je totiž fenomén stáří. Peníze 
z prodeje chtějí studenti poslat 
Centru sociálních služeb Vanču-
rova, konkrétně odlehčovacímu 
úseku,“ říká pedagožka Kateři-
na Kotoučová.

 red

Studenti pomáhají uměním

Před volbou prezidenta by-
la i moje mailová schránka 

zahlcována smetím, „zaruče-
nými“ informacemi, že je-
den z kandidátů vedl Římský 
klub, což dle těch přeposíla-
telů má být „zednářské spo-
lečenství ovládané západní 
černou šlechtou a  bohatými 
iluminátskými rodinami“, pak 
tam byla změť cizích slov bez 
ladu a skladu a k tomu nezbyt-
né strašení, například „a nám 
nezbyde než se vystěhovat“. 
Samozřejmě nechyběla vý-
zva k  přeposílání „co nejví-
ce lidem“. Onen akademic-
ky vzdělaný kandidát tam byl 
označován jako vypatlanec, 
primitiv a sralbotka, což o pi-
sateli takových hanopisů ho-
voří jasně. Už děti v mateřské 
škole vědí, že kdo to říká, ten 
to je, tomu se to rýmuje.

Mám ráda jasno. A  tak 
jsem se podívala na Wikipe-
dii. Jaké bylo moje překvapení, 
když jsem viděla, že  Wikipe-
die v  řadách onoho „strašli-
vého“ Římského klubu 
uvádí v  první řadě 
protikandidáta, 
tedy ne toho, 
komu to člen-
ství vyčítají, ale 
toho „jejich“, 
v  jehož jmé-
nu rozesílají ty 
kompromitující 
materiály na jeho 
soupeře. Přesně ve 
stylu zloděj volá chyťte 
zloděje. Opět jsem si uvědomi-
la, že internet je něco jako nůž 
či oheň – dobrý sluha, ale zlý 
pán. Dá se příšerným způso-
bem zneužít. A pomluvit mů-
že každý každého. Tedy každý, 

kdo nemá svědomí, kdo nemá 
ani rozum, ani srdce.

Jak se můžete bránit, když 
někdo vyšle pomluvu na stov-
ky adres a jejich majitelé bez 

myšlenky kliknou na 
přeposlat. Pomlu-

va se pak šíří 
geometrickou 
řadou. Kam 
se na internet 
hrabou tet-
ky u  krámu. 
Buďte si jisti, 

že když o  vás 
někdo napíše, že 

jste v marketu štípla 
máslo, určitě budou ve 

střehu i prodavačky ve vašem 
venkovském obchůdku. Ne-
boť i  venkovské prodavačky 
čtou maily. Tak schválně, vo-
lili byste takového kandidáta?

V mladém věku seděl! Pil! 

Hltal! Prohlížel si nahá těla. 
Předbíhal druhé. Šplhal. Motal 
se. Kopal. Štípal. Zabíjel. Sta-
hoval bližního svého z kůže.

Asi ne, že? Kdybyste si však 
dali tu práci a vyslechli či vy-
hledali si další informace, mě-
li byste jiný názor: V mladém 
věku seděl (ve školních škam-
nách). Pil (vodu se šťávou). Hl-
tal (dobrodružnou literaturu). 
Prohlížel si nahá těla (když měli 
přírodopis a učili se anatomii 
lidského těla). Předbíhal druhé 
(v hodinách tělocviku na hřiš-
ti). Šplhal (v tělocvičně), motal 
se kolem dokola (v tanečních 
při valčíku). Kopal (základy 
své chaty). Štípal (dříví). Za-
bíjel (mandelinku bramboro-
vou, aby nezničila celou úrodu 
brambor). Stahoval bližního 
svého z kůže (králíka na cha-
lupě). Hanka SYNKOVÁ

Fejeton

Internet je jako nůž či oheň – dobrý sluha, ale zlý pán



INSPIRACE PRO ZKVALITŇOVÁNÍ VÝUKY  
PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY
Vzdělávací program pro učitele ZŠ a SŠ
Česká školní inspekce připravila pro učitele základních a středních škol specifický vzdělávací program zaměřený na využití 
didaktického potenciálu uvolněných úloh z mezinárodního šetření PISA. Cílem vzdělávacího programu není roze-
bírat metodologické či teoretické aspekty mezinárodního šetření PISA, ale nabídnout pedagogům možnost hlouběji 
porozumět záměrům a konstrukci používaných testových úloh, a poskytnout jim tak určitý metodický návod, konkrétní 
tematické příklady a inspiraci pro práci s úlohami přímo ve výuce. Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí 
pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET, především v modulu školního testování.

Seminář je určen zejména učitelům 
2. stupně základních škol a učitelům 
středních škol se zaměřením na příro-
dovědné předměty a  matematiku. 
Přihlášeno může být i  více účastníků 
z  jedné školy. Účast na vzdělávacím 
programu je zdarma.

Jednodenní semináře (9:00–15:00) 
pro skupiny max. 15 účastníků se bu-
dou od ledna do dubna 2018 konat 
ve většině krajských měst České re-
publiky.

Ve školicí místnosti budou mít pe-
dagogové k  dispozici notebooky, 
jejichž prostřednictvím si budou moci 
prakticky vyzkoušet práci v systému 
InspIS SET.

Pozvánky (včetně konkrétního místa 
konání v daném městě a  informací 
pro přihlášení k  účasti na vzděláva-
cím programu) jsou jednotlivým školám 
zasílány také adresně prostřednictvím 
e-mailové zprávy, a to vždy s několika-
týdenním předstihem před prvním 

termínem konání seminářů v  daném 
regionu.

Pro jakékoli dotazy je možné využít 
informační systém InspIS HELPDESK  
(https://helpdesk.csicr.cz), téma poža-
davku: Vzdělávací akce a semináře ČŠI.

Informace o  vzdělávacím progra-
mu včetně informací pro při-
hlášení k  účasti jsou k  dispozici 
na www.csicr.cz.

V nejbližším období je možné se přihlásit na následující termíny v následujících městech:
MĚSTO TERMÍNY

Plzeň 5. 3. | 6. 3. | 7. 3. | 8. 3. | 9. 3. | 12. 3. | 13. 3. | 14. 3. | 15. 3. | 16. 3. | 19. 3. | 20. 3. 
Karlovy Vary 12. 3. | 13. 3. | 14. 3. | 15. 3. | 16. 3.

Praha
(určeno také pro Středočeský kraj)

13. 3. | 14. 3. | 15. 3. | 16. 3. | 19. 3. | 20. 3. | 21. 3. | 22. 3. | 23. 3. | 26. 3. | 27. 3. | 28. 3. | 3. 4. | 4. 4. | 5. 4. | 6. 4.
9. 4. | 10. 4. | 11. 4. | 12. 4. | 13. 4. | 16. 4. | 17. 4. | 18. 4. | 19. 4. | 20. 4. | 23. 4. | 24. 4. | 25. 4. | 26. 4. | 27. 4. 

Hradec Králové
(určeno také pro Pardubický kraj)

19. 3. | 20. 3. | 21. 3. | 22. 3. | 23. 3.

Konkrétní místa konání v daném městě jsou součástí zasílaných pozvánek a zájemcům o účast se zobrazí také při registraci na seminář v systému InspIS E-LEARNING.

RÁMCOVÝ PROGRAM

  Seznámení se základními informacemi o šetření PISA 
a vývojem výsledků českých žáků.
  Pojetí testovaných oblastí se zaměřením na 
přírodovědnou gramotnost v PISA 2015.
  Dílčí škály hodnocení, gramotnostní úrovně, sledované 
dovednosti a znalosti.

Mezinárodní šetření PISA a metodika testování

  Metodika tvorby testových úloh PISA pro oblast 
přírodovědné gramotnosti.
  Ukázky uvolněných testových úloh z přírodovědné 
a matematické gramotnosti (PISA 2015 a PISA 2012).
  Rozbor, didaktické využití a vyhodnocování úloh.

Úlohy a otázky v šetření PISA, 
rozbor vybraných přírodovědných a matematických úloh

  Metodika tvorby interaktivních testových úloh pro 
přírodovědnou gramotnost – nový prvek v cyklu PISA 2015.
  Rozbor, didaktické využití a vyhodnocování interaktivních 
úloh.
  Diskuze specifik a možností elektronického zadávání 
testových úloh.

Rozbor interaktivních úloh PISA 2015

  Účel a určení systému InspIS s akcentem na modul 
školního testování, rámcové představení modulů 
certifikovaného a domácího testování.

  Základní komponenty systému: katalog úloh, katalog testů.
  Praktické ukázky využití uvolněných testových úloh 
z mezinárodních šetření.

Práce s uvolněnými úlohami PISA v modulu InspIS SET  
a další možnosti využití ICT při výuce

  Ukázky vybraných ICT nástrojů využitelných při výuce.
  Dílna – tvorba testových úloh.
  Zhodnocení a diskuze.

Tvorba testových úloh

  Informace o nástrojích České školní inspekce využitelných 
v rámci vlastního hodnocení školy.
  Ukázka publikací a dalších zdrojů pro inspiraci na 
webových stránkách České školní inspekce.
  Evaluace semináře.

Závěr, ukončení semináře
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Společně se svými žáky si vy-
chutnáte iQLANDII skuteč-

ně od základů. Prozkoumáte 
nitro planety Země i dávnou 
historii, kdy ještě žili dinosauři, 
stanete tváří v tvář mnoha ne-
zkrotným živlům, absolvujete 
kosmonautický výcvik a také si 
procvičíte všechny vaše smys-
ly, jestli skutečně dobře fun-
gují. Od února je v iQLANDII 
opět expozice Sexmisie, kte-
rá vás i vaše žáky provede ná-
zorně, zábavně a přitom citlivě 
různými oblastmi sexuálního 
života. Expozice byla připrave-
na ve spolupráci se sexuology 
a dětskými psychology a jedná 
se o první svého druhu v celé 
Evropě.

Doprovodné programy
V iQLANDII si užijete i boha-

tý doprovodný program. V na-
bídce jsou tematické science 
show, na výběr máte z několi-
ka témat, jako například Zkro-
cení elektrické energie, Teplo 
není teplota nebo To je síla!. 

Jestli jsou vaši žáci zvídaví, 
rozhodně nevynechte laborky. 
Děti při nich na sto procent 

zaměstnají ruce i hlavu. V de-
vadesáti minutách plných ob-
jevování odhalí například ta-

jemství ze světa hmyzu v rám-
ci laborky Hmyzouni, ale také 
se ponoří do nanorozměrů 
v rámci programu Nanosvět.

Ke galaxiím i na Měsíc
A chcete-li si na chvilku od-

počinout, přesuňte se se svý-
mi svěřenci do Planetária. Pro-
střednictvím projekcí – Úsvit 
kosmického věku, Planety, As-
tronaut a dalších – se přenese-
te do vzdálených galaxií, do-
budete Měsíc společně s mi-

sí Apollo 11 nebo se můžete 
dozvědět, na co astronauti 
používají šouflplán. V  Plane-
táriu nabízejí i originální živé 
autorské pořady, při kterých 
lektor vysvětluje zákony ves-
míru za účasti dobrovolníků 
z řad publika.

iQPARK pro nejmenší
Ani ti nejmenší nepřijdou 

zkrátka. Dětem z  prvních 
stupňů základních škol je ur-
čen o  pár metrů vzdáleněj-
ší iQPARK. Žáčci v něm mají 
možnost vyzkoušet si, jaké to 
je, být třeba hasičem z povo-
lání, moderátorem televizních 
zpráv nebo lékařem. Dále je 
zde čeká fakírovo lože, zrca-
dlové bludiště a spousta dal-
ších interaktivních exponátů. 

iQLANDIA i  iQPARK se na-
cházejí ve středu města Li-
berce. Parkovat můžete buď 
u  iQLANDIE, nebo se k  cen-
trům pohodlně dostanete 
i  MHD, naše science centra 
jsou navíc v bezprostřední blíz-
kosti hlavního vlakového a au-
tobusového nádraží. V obou 
science centrech si lze pro děti 
objednat i oběd a další občer-
stvení.

Nezapomeňte si svá mís-
ta zamluvit včas. Informa-
ce o  prodloužené otevíra-
cí době a  další získáte na 
www.iQlandia.cz/skoly 
nebo telefonu 724 586 230.

Školní výlet, který si užijí žáci i učitelé: iQLANDIA a iQPARK Liberec

Chcete svým žákům dopřát netradiční zážitek 
plný chytré zábavy? Vezměte je na školní výlet 
do liberecké iQLANDIE! V jednom jediném dni tu 
totiž můžete nejen okusit sílu vichřice či tornáda, 
osobně si popovídat s  humanoidním robotem 
Thespianem, ale také zjistit, co se stalo v první 
vteřině vesmíru při projekci v Planetáriu. Na žáky 
prvního stupně se zase těší sousední iQPARK.



Evropská jazyková 
cena Label 2018

PRIORITY

LETOŠNÍHO

ROČNÍKU:

Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s Ministerstvem 
školství mládeže a tělovýchovy vyhlašuje další ročník Evropské 
jazykové ceny Label. 

Odstranění 
jazykových bariér 
s cílem vytvořit 
dynamické 
příhraniční regiony

Dopad projektů 
zahraničních 
mobilit učitelů 
a žáků na rozvoj 
cizojazyčných 
kompetencí

Rozvoj inkluze 
ve školách a pod-
pora učitelů a ve-
doucích pracov-
níků škol s cílem 
zlepšit přístup 
k rozmanitosti

Jazyky 
v celo- 
životním 
vzdělávání

Termín 
přihlášek je 

do 23. 3. 
2018 

VÍCE INFORMACÍ: 
www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-label/

E-MAIL: label@dzs.cz, TEL.: 221 850 300
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PARIS vzdělávací agentura s.r.o. 
Nakladatelství a vydavatelství
Žižkova 2379, 734 01 Karviná – Mizerov 
tel. 596 338 027
e-mail: nakladatelstviparis@seznam.cz
www.paris-karvina.cz
nabízí školám, školským zařízením, dalším pedagogickým 
institucím a státním orgánům ve školství odbornou publikaci

Spisová služba ve školství
Jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty

(a jak si poradit s datovými schránkami)
Autor PhDr. Irena Hajzlerová

 y Nevíte si rady s administrativou?
 y Vedete listinou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty?
 y Dostali jste nové datové schránky a nevíte jak s nimi pracovat?
 y Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část?
 y Začali jste s elektronickým podacím deníkem …ale nevíte co dál?

Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli ANO, je tato publikace určena právě vám!

Publikace s  podtitulem „Jak naložit s  lis-
tinnými a  digitálními dokumenty“ se 

Vám může stát dobrým průvodcem spi-
sovou službou, ať už ji vedete v  listinné či 
digitální podobě. 

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

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

Publikace je určena také těm zaměstnan-
cům škol a školských zařízení, kteří se spi-
sovou službou teprve začínají a potřebují se 
seznámit se základními pojmy a  s  tím, co 
to vlastně spisová služba je. Ale také těm 
z vás, jejichž škola již existuje více jak deset 
let, ale skartační řízení jste ještě neprová-
děli. Nemáte archivní knihu? V  publikaci 
se dozvíte, jak ji zavést a jak efektivně do ní 
zapsat vše, co je uloženo ve vaší spisovně, 
aniž byste museli zapisovat každý typ do-
kumentu zvlášť. 

Publikace si klade za cíl srozumitelnou for-
mou přiblížit vše, co se týká spisové služby 
ať už v listinné, nebo elektronické podobě. 
Přináší ukázky a vysvětlení tvorby podacího 
razítka, čísla jednacího, uvádí, jak správně 
vyplňovat podací deník i  archivní knihu, 
vysvětluje postup při vytváření spisu a také 
při tvorbě spisového řádu (včetně spisové-
ho a  skartačního plánu), který je základní 
směrnicí spisové služby. 

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

Publikace „SPISOVÁ SLUŽBA VE ŠKOLSTVÍ 
- Jak naložit s  listinnými a  digitálními 
dokumenty“ vás krok za krokem prove-
de zákonem o  archivnictví a  spisové 
službě č. 499/2004 Sb. a jeho poslední 
změnou č. 56/2014 Sb., a  vyhláškou 
č.  259/2012 Sb. o  podrobnostech vý-
konu spisové služby, která byla změ-
něna vyhláškou č.  283/2014 Sb. Díky 
příkladům z praxe a odpovědím na nejčastější 
dotazy, vám pomůže nastavit ten správný 
způsob, jak evidovat, označovat, vyřizovat, 
odesílat, ukládat a vyřazovat vaše dokumenty 
v pravidelných skartačních řízeních.

Závazná objednávka
Objednávka  ks publikace Spisová služba ve školství – Jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty
Přesná adresa pro fakturu  
Ulice, PSČ   Město  
Místo dodání (odlišné od fakturační adresy)  
Č. účtu   IČ   telefon  

Podpis (u organizací razítko)   Datum objednávky  

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

brož., 200 stran, CD-R s přílohami
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