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Bývalá ministryně školství 
Kateřina Valachová prosa-

dila novelu školského zákona 
č. 178/2016 Sb., která ukládá 
předškolním zařízením povin-
nost od roku 2020 přijímat do 
své péče už dvouleté děti. Na-
proti tomu Václav Klaus ml., 
předseda školského výboru 
Poslanecké sněmovny, tvrdě 
vystupuje proti jejímu názoru 
a  zákon chce smést ze stolu. 
Kosa padla na kámen. Kateřina 
Valachová brání svůj postoj ja-
ko lvice. Tvrdí, že již dnes zůstá-
vá ve školkách kolem čtyřiceti 
tisíc (tj. 12 procent) mladších 
než tříletých dětí. Václav Klaus 

ml. nemíní ani o píď ustoupit. 
Obává se, že by mohlo dojít 
k rozvratu předškolního vzdě-
lávání. Má na své straně velkou 
část odborníků a  školek, 
které zatím nejsou 
na danou legisla-
tivní změnu při-
praveny. Býva- 
jí často přepl-
něné. Chybí 
jim vhodné vy-
bavení. Nemají 
odpovídající zá-
zemí, přebalova-
cí pulty, nižší umy-
vadla a podobně. Ja-
ko vždy – na zavedení 

všech změn jim scházejí peníze.
S účinností nového zákona 

naštěstí nevzniká pro žádné-
ho z  rodičů povinnost svěřo-
vat dítě mladší než pět let škol-
kám. Může, ale nemusí! Jiné 
je, když stát zákonem nařizu-
je svým předškolním zaříze-
ním, co udělat musejí, a včas 
jim nezabezpečí odpovídající 
podmínky. Podobně jako třeba 

u inkluze. Pokud by dopřál 
všem dostatek času na 

náročnou přípravu 
a  spolehlivě po-
kryl nově vznik-
lé finanční ná-
klady, pak by 
změna zákona 
mohla mít svou 

logiku. To však 
zatím nehrozí.
Ekonomická po-

doba celého sporu 
není pomíjivá. Jeho pod-

stata je ovšem mnohem hlub-
ší a  lidsky citlivější. Údobí tří 
let není vůbec nahodilé. Dí-
tě si z  něj odnáší nejcenněj-
ší hodnoty pro celý další svůj 
život, bohatý citový a výchov-
ný vklad. V daném období se 
utváří devadesát procent jeho 
osobnosti. Milující rodičovskou 
péči nenahradí žádná, byť se-
belepší instituce. Pokud ma-
minka chce, nebo častěji musí, 
„odložit“ své dítě mimo domá-
cí prostředí, rozhoduje se svo-
bodně, ale často pod ekono-
mickým tlakem. Náš stát by 
proto měl sociálně a finančně 
vycházet vstříc všem rodičům 
tak, aby společně mohli pobý-
vat se svým dítětem aspoň do 
zmiňovaných tří let. Jakékoli 
„povinnosti“ nařizované stát-
ní mocí při výchově dětí vůbec 
nikomu neprospívají.

 Roman KANTOR

Rozhořel se spor. Dát, či nedat dvouleté dítě do 
školky? Dokonce se nabízí výstižnější vyjádře-
ní: odložit, nebo neodložit dítě mimo rodinu? 
Na první pohled je jasné, že by mělo zůstávat 
v domácím prostředí nejméně do tří let.

Spor o dvouleté děti ve školkách hoří naplno
FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

 Již dnes 

zůstává 

ve školkách 

12 procent dětí 

mladších 

tří let. 

„Důvěra druhých propůjčuje lidským schopnostem křídla.“ Will Smith
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Mléko do škol asi nebude pro střední školy
Ministerstvo zemědělství 

v novele vládního naříze-
ní navrhuje, aby byly z dotova-
ného programu Mléko do škol 
vyjmuty střední školy. Chce tak 
snížit náklady projektu, který 
školákům přispívá na mléčné 
výrobky, ovoce a zeleninu z mi-
liardy na půl miliardy korun na 
školní rok. Návrh zaslalo do me-

ziresortního připomínkového ří-
zení. Pokud by s návrhem vláda 
souhlasila, změny by platily již 
od příštího školního roku. Po-
travinářské komoře se záměr 
nelíbí, dochází podle ní k oře-
závání programu, obává se další 
redukce i v základních školách. 

Program prošel změnami již 
loni, kdy se rozrostl. Podle mi-

nisterstva vyrostly novým na-
stavením nároky na státní roz-
počet na jednu miliardu korun. 
To však státní rozpočet na rok 
2018 nezohlednil, proto bude 
nutné program redukovat, a to 
pouze pro žáky základních škol, 
tak aby to bylo stejné s progra-
mem Ovoce a zelenina do škol.
 čtk
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Zájem o evropské dotace na 
vybavení škol pro podpo-

ru některých oborů převýšil 
nabídku téměř čtyřnásobně. 
Ministerstvo pro místní roz-
voj obdrželo 146 žádostí za 
1,26 miliardy korun, schválilo 
39 projektů za 342 milionů 
korun. 

„Díky této výzvě budou 
podpořeny projekty obcí, 
měst, škol a  školských zaří-

zení, ale také například sou-
kromá vzdělávací centra či 
neziskové organizace, které 
se zabývají zájmovým, nefor-
málním a celoživotním vzdě-
láváním. Naším cílem je, aby 
tyto projekty sloužily k rozvoji 
vzdělávání dětí mimo běžné 
školní osnovy a také ke vzdě-
lávání dospělých pro budou-
cí uplatnění na trhu práce,“ 
uvedla ministryně pro místní 

rozvoj v demisi Klára Dostá-
lová. Peníze podle ní půjdou 
na budování a  modernizaci 
infrastruktury dalšího vzdě-
lávání v oblastech cizího ja-
zyka, moderních digitálních 
technologií, přírodních věd, 
technických a  řemeslných 
oborů. Minimální dotace na 
projekt byla milion korun, 
maximální 20 milionů.

  čtk

Zájem o dotace na vybavení škol převýšil nabídku

Zápisník

„Učitelům  chceme výrazně přidat, ale jenom těm dobrým. Pokud někdo někdy 
nějakého viděl, ať to neprodleně nahlásí na ministerstvo školství!“

Hygienické návyky
Umýt si ruce před jídlem, po 
návratu z venku, po návštěvě 
toalet. Pro dospělé automa-
tický reflex, děti si jej ale musí 
vypěstovat. Šestnáct základ-
ních a mateřských škol z celé 
republiky právě převzalo oce-
nění za aktivitu svých učitelů 
i žáků v projektu Domestos 
pro školy. Ten se snaží vést 
děti ke správným hygienic-
kým návykům. kš

Dvojité diplomy
Česká zemědělská univerzi-
ta v Praze by chtěla nabíd-
nout studentům více mož-
ností studia zakončeného 
diplomem ze dvou univer-
zit i exkluzivní doktorandská 
stipendia. Uvedl to její nový 
rektor Petr Sklenička. Prav-
děpodobně v dubnu univer-
zita zažádá o institucionální 
akreditaci, která by jí měla 
umožnit samostatné rozho-
dování o  některých studij-
ních programech. tk

Obědy pro chudé děti
Kraj Vysočina musí minister-
stvu práce a  sociálních věcí 
vrátit přes tři miliony korun, 
které měly sloužit k placení 
školních obědů chudých dě-
tí. Dětí splňujících podmínky 
podpory bylo méně, než od-
hadoval úřad práce. V sou-
časném školním roce může 
zdarma obědvat 462 dětí 
z 50 škol na Vysočině. tk

Nedostatek lékařů
Lékařů odcházejících do 
důchodu by podle modelu 
Ústavu zdravotnických in-
formací a  statistiky mohlo 
příští rok být už více než 
absolventů lékařských fa-
kult v daném roce. Fakulty 
nemohou počty studentů 
navýšit, není dost pe-
něz ani učitelů.  čtk

Pro nastartování reformy 
financování regionálního 

školství bude příští rok potřeba 
deset miliard korun. Uvedl to 
po jednání se zástupci Komi-
se Rady Asociace krajů ČR pro 
školství a sport ministr školství 
v demisi Robert Plaga. Pokud 
by se mu peníze v rozpočtu na 
příští rok nepodařilo vyjednat, 
navrhoval by zřejmě odložení 
reformy o dva až tři roky.

R. Plaga by chtěl, aby vláda 
deset miliard korun na refor-
mu zahrnula do priorit státní-
ho rozpočtu pro rok 2019. Po-
čítá s tím, že zhruba polovina 
ze sumy by měla jít na vyrov-
nání regionálních rozdílů v od-
měňování učitelů a další pení-
ze by směřovaly do možnosti 
dělení hodin a zkvalitnění vý-
uky na jednotlivých školách. 

Kromě peněz na změnu fi-

nancování škol bude Plaga po-
žadovat asi deset až dvanáct 
miliard korun navíc na růst 
platů učitelů. Odhad deseti 
miliard pro změnu financová-
ní regionálního školství vychá-
zí podle Plagy z modelového 
výpočtu podle starých dat a je 
to maximální odhadovaná su-
ma. Cena odučené hodiny by 
podle odborů měla být jasná 
v březnu nebo v dubnu. čtk

Deset miliard korun na změnu financování škol



3 14. BŘEZNA 2018

Dvouleté děti nepatří do 
školky, ale do náruče má-

my, to byl název veřejného sly-
šení, které proběhlo v Senátu. 
Podle jeho iniciátorů – senáto-
rů za ODS – by se tato povin-
nost měla zrušit. „Já doufám, 
že k tomu bude politická vůle 
ve Sněmovně, a my se k  to-
mu rádi přidáme,“ řekl sená-
tor a místopředseda senátního 
školského výboru Jiří Růžička 
(TOP 09). Jaký je ale názor 
těch, kterých se novela škol-
ského zákona bezprostředně 
týká: učitelek mateřských škol. 

Podle našeho průzkumu 
v jednotlivých krajích se učitel-
ky mateřských škol shodují, že 
dvouleté děti do mateřských 
škol opravdu nepatří. Vypoví-
dající jsou slova: „Dvouleťák je 
batole, není připraven na fázi 
emancipace.“ 

Přesto se mateřské školy je-
jich docházce plně nebrání, 
chtějí však, aby přijetí těchto 
dětí bylo na rozhodnutí každé 
mateřské školy. Dalším před-
pokladem pro jejich zařazení 

je také dostatečné personální 
zajištění, například chůva na 
celý den, snížený počet za-
psaných dětí, odpovídající zá-
zemí. Názor všech oslovených 
vystihují slova Jitky Němco-
vé, ředitelky Mateř-
ské školy Morav-
ské Budějovice: 
„Já bych zruše-
ní povinnosti 
přijímat dvou-
leté děti při-
vítala. V  naší 
mateřské ško-
le dvouleté děti 
máme, ale jedná 
se převážně o  děti 
ve věku dva a půl roku, 
které zvládnou alespoň čás-
tečně sebeobsluhu. Z povin-
nosti přijímání dětí dvouletých 
mám velké obavy. Většina dě-
tí v  tomto věku není přede-
vším sociálně zralá a potřebu-
je individuální péči. Ve velkém 
kolektivu, kde jsou často děti 
o několik roků starší, se necítí 
dobře a adaptace může být 
velmi náročná. Ve věku 2–3 

roky jsou mezi dětmi velké 
rozdíly a opravdu není vhod-
né plošně tyto děti přijímat. 
Je třeba zohlednit konkrétní 
faktory jednotlivých škol – 
počet dětí ve třídách, prosto-
rové podmínky, možnost po-
bytu venku apod. Ve smíše-
ných třídách péče o tyto malé 
děti znesnadní práci s dětmi, 
které se připravují na vstup do 
základní školy. 

Názor učitelek mateřských 
škol zrušit povinnost přijímat 

dvouleté děti podporuje ta-
ké petice, kterou zor-

ganizovali vysoko-
školský pedagog 
Marek Herman 
a speciální pe-
dagog Jiří Hal-
da. Petici pod-
pořilo přibliž-
ně 15 000 ob-

čanů. 
Druhý požada-

vek občanských de-
mokratů zrušit povinnou 

předškolní docházku mezi uči-
telkami zcela podporu nezís-
kal. Podle jejich vyjádření je 
docházka v  posledním roce 
mateřské školy pro děti, zvláš-
tě ze slabého sociálního pro-
středí, přínosná. Co je však dle 
jejich slov zbytečné, je omlou-
vání jejich nepřítomnosti. „Je 
to jen další administrativní zá-
těž,“ shodují se. 

A  stanovisko vlády? Ná-
vrh občanských demokratů 
na zrušení povinné mateřské 
školy pro pětileté děti a povin-
nosti školek přijímat už dvou-
leté děti vláda Andreje Babiše 
nepodpořila. Premiér v demisi 
A. Babiš řekl, že kabinet k ně-
mu zaujal negativní stanovis-
ko. Podle vládních legislativců 
se v posledních letech měnil 
rodičovský příspěvek tak, aby 
umožnil rychlejší návrat peču-
jícího rodiče do práce, a zru-
šení této povinnosti by kladné 
důsledky změn oslabilo a smě-
řovalo by proti trendu slaďo-
vání pracovního a rodinného 
života. „Vláda si je nicméně 
vědoma též dopadů na rozpo-
čty obcí spojené s povinným 
budováním kapacit pro celou 
dvouletou populaci,“ sto-
jí v  předběžném stanovisku. 
Chce proto přichystat k zále-
žitosti vlastní novelu školského 
zákona.

„Žádoucí nerušit“ je podle 
podkladů pro ministry také 
povinnou mateřskou školu 
pro pětileté děti. S odvoláním 
na odborné názory se v nich 
uvádí, že povinná školka může 
zlepšit vzdělávací šance zejmé-
na dětem ze sociálně znevý-
hodněného prostředí a snížit 
podíl dětí s odkladem povinné 
školní docházky. 

 Olga ŠEDIVÁ

Rok 2020 se nezadržitelně blíží a s ním i povin-
nost umožnit dvouletým dětem docházku do 
mateřských škol. A to je kámen úrazu. Není však 
jediný. Dalším je povinná předškolní docházka 
pro pětileté děti. Obě povinnosti vyplývají ze 
současného znění školského zákona a  rozvířily 
velké diskuze mezi našimi zákonodárci.  

Máme 

zaměřeno

na...

Veřejné mateřské 

školy by také mohly 

podle navrhované 

novely zpoplatnit nyní 

bezplatnou docházku 

pětiletých dětí. 

Předloha ruší rovněž 

bezplatnost vzdělávání 

v přípravných třídách 

základní školy.

Dvouleté děti nepatří do školky. Platí to obecně?
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Školské odbory: informace, fakta, argumenty

V  tom jim pomáhá nejen 
vedení svazu, ale i  jejich 

vlastní aktivita. I proto jsem se 
koncem února sešla s bývalou 
ministryní školství K. Valacho-
vou, abych jí nastínila problé-
my, které nás nejen tíží, ale 
které je potřeba řešit. Doufám, 
že K. Valachová nám v  tom 
pomůže. Její příslib jsem roz-
hodně získala. 

A co bylo na více než dvou-
hodinové debatě na stole? Prv-
ní a velmi zásadní problém jsou 
dvouleté děti a jejich povinné 

přijímání do mateřské školy od 
roku 2020. Podle našeho názo-
ru je nutné nejprve za-
jistit odpovídající zá-
zemí pro tyto děti, 
personální zajiště-
ní, celodenní chů-
vy, tedy celkově 
dostatek peněz 
pro jejich výcho-
vu, a  teprve poté 
povinnost je přijímat. 
Zatím převážná většina 
mateřských škol tyto podmínky 
vytvořené nemá. 

Druhým bodem našeho 
jednání byly neustálé změ-
ny v rámcových vzdělávacích 
programech pro předškolní 
vzdělávání a  s  tím spojené 
překrývání učitelek. Více než 
dvouhodinový překryv učite-
lek je pro mateřské školy vel-
mi žádoucí. Stejně tak je pro 
nás nepřijatelný stále vysoký 
počet dětí v jednotlivých tří-

dách a rozdílné finan-
cování mateřských 

škol v jednotlivých 
krajích. Mnoho 
otázek zatím vy-
volává i  budou-
cí financování 
mateřských škol. 

Okrajově jsme se 
věnovaly i předško-

lákům. S jejich docház-
kou nemá většina mateřských 
škol žádný větší problém, na-

opak se učitelky mateřských 
škol vyjadřují k  povinné do-
cházce, že přinesla prestiž 
předškolnímu vzdělávání. Po-
dle jejich názoru má povinná 
docházka smysl především 
u dětí ze sociálně znevýhod-
něného prostředí, ale po šesti 
měsících to není možné zcela 
vyhodnotit. 

Protože bylo naše jednání 
dlouhé, na všechny naše pro-
blémy se nedostalo. Rozhodně 
jsem se však s K. Valachovou 
dohodla na dalším společném 
setkání a především mě potěšil 
její příslib, že se našim problé-
mům bude věnovat a v Posla-
necké sněmovně udělá vše pro 
to, aby se postavení mateřských 
škol ve společnosti zlepšovalo.
 Eva SOUKALOVÁ
 předsedkyně RV předškolního 
 vzdělávání ČMOS PŠ

Problémy sekce předškolního vzdělávání aktivně řešíme
Profesní sekce předškolního vzdělávání Čes-
komoravského odborového svazu pracovníků 
školství řeší stále mnoho problémů. Na svých 
setkáních si zástupkyně jednotlivých krajů pře-
dávají své zkušenosti i  zkušenosti svých kole-
gyň, probírají aktuální problémy, ale také usi-
lují o jejich změnu. 

Lucie Bakalová z  Gymnázia 
v  Holešově, Lucie Čimero-

vá ze Základní školy v Měst-
ci Králové, Tereza Fousová 
z pražského Gymnázia Špitál-
ská, Helena Lísková ze Základ-
ní školy Ladova v Litoměřicích, 
Jan Šindelář ze Základní školy 
v  Říčanech a  David Turek ze 
Základní školy v České Kame-
nici se stali letošními finalisty 
ankety o nejoblíbenějšího uči-
tele Zlatý Ámos. 

Semifinále se uskutečnilo 
v zrcadlových sálech minister-
stva školství. O tom, kdo zís-
ká pomyslnou korunu krále 
českých učitelů, se rozhodne 
23. března, v předvečer Dne 
učitelů.

„Letošní ročník Zlatého 
Ámose je jubilejní,“ říká ředi-
tel ankety Slávek Hrzal. „Když 
jsme před 25 lety začínali, vů-
bec jsme netušili, že bychom 
mohli slavit čtvrtstoletí. Ušli 
jsme pořádný kus cesty, na 
které jsme potkali spoustu 
vynikajících pedagogických 
osobností. A to je náš cíl, kte-
rý se nemění, ukazovat veřej-
nosti, že v našich školách učí 
skvělí učitelé a učitelky.“

Anketa Zlatý Ámos je výji-
mečná tím, že do ní mohou 
své oblíbené učitele přihlásit 
pouze žáci. A musí toho udělat 

mnohem víc. Do přihlášky mu-
sí napsat charakteristiku učite-
le, přidat jednu společně pro-
žitou příhodu, a navíc sehnat 
sto podpisů dalších spolužáků 
či dospělých, kteří kandidaturu 
podporují. Udělat něco sám od 
sebe a ve svém volném čase, to 
už od dětí vyžaduje určité úsilí 
a zájem. Pro své oblíbené uči-
tele to však každoročně dělají 
desítky z nich.

Letos žáci základních 
a  středních škol do soutěže 
vyslali přes šedesát učitelů 
a  učitelek. Organizátoři při-
pravili sedm regionálních kol, 
ve kterých tříčlenné týmy ob-

hajovaly nominace svých pe-
dagogů. Na semifinále už 
učitelé přijeli sami, bez dětí. 
Naštěstí je děti mohly vybavit 
třemi předměty, které jim měly 
pomoci přesvědčit porotu, že 
právě oni by měli postoupit do 
závěrečného kola. A tak tu ne-
chyběly fotografie, pytlík vtip-
né kaše, srdíčka a čtyřlístky, ale 
třeba i sklenice s rýmovníkem 
či třídní erb.

Porota v čele s Janem Cimic-
kým nakonec vybrala čtyři uči-
telky a dva učitele, kteří budou 
ve veřejném finále 23. března 
bojovat o  titul Zlatý Ámos 
2018. „Celých dvacet čtyři 

let, co jsem předsedou poroty 
Zlatého Ámose, jsem přemýš-
lel, zda má být jejím předse-
dou psychiatr,“ říká Jan Ci-
mický. „Letos jsem pochopil, 
že ano. Bohužel v mé ordinaci 
roste počet učitelů. Ale to se 
žádného z letošních semifina-
listů netýká. Všem učitelkám 
a  učitelům bych chtěl podě-
kovat za jejich práci. Osobně 
považuji učitelské řemeslo za 
jedno z nejnáročnějších.“ 

Oficiální korunovace Zlaté-
ho Ámose proběhne na slav-
nostním galavečeru 24. března 
v pražském hotelu Ambassa-
dor Zlatá husa. DTA

O titul Zlatý Ámos bude bojovat šest finalistů
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Nepropadejte zoufal ství, když vaše žáky nic nezajímá

Průměrný český učitel má 
navíc jiné starosti: jak to 

dopadne s  jeho platem, ko-
lik dětí bude mít nakonec ve 
třídě a  nezavalí ho náhodou 
jednoho dne kupy papírů? 
Stejně tak průměrný český ře-
ditel školy, kterému navíc ješ-
tě přibývají obavy, že jednoho 
dne nebude mít dostatek duší, 
z nichž poskládá učitelský sbor.

Nejvíc trpí nejnadanější
Syndrom vyhoření, tedy stav 

citové vyprahlosti a  pocitu 
profesního opotřebení, k ně-
muž se často přidává i únava 
a sklon k depresím, se nevyhý-
bá ani pedagogům. A je dob-
ře, že se o tom konečně začíná 
více mluvit. 

„Každý učitel, který chce 
vykonávat své povolání po-
ctivě, má v  představě určité 
ideály. Jim podřídí motivaci 
práce, nadšení i empatii. Dů-
ležité je, aby mu z jeho ideálů 
nezůstalo málo, aby nezmizel 
elán, nadšení a radost z prá-
ce. Vyčerpání z práce vede ke 
stresu a nakonec k vyhoření. 
Pedagog se příliš angažuje, 
což se střídá se stále delšími 
obdobími vyčerpanosti. Úna-
va se může stát chronickou 

a vést až k naprosté ztrátě sil. 
Za hlavní příčinu je považován 
chronický stres, převážně pra-
covní stres. Syndrom vyhoření 
se u pedagogů objevuje v sou-
vislosti s dlouhodobě neúspěš-
ným jednáním, ponižováním, 
pomlouváním, soupeřením na 
pracovišti. 

S  nejvážnějšími formami 
vyhoření se setkáme u nejna-
danějších pedagogů. Tito pe-
dagogové očekávají, že práce 
naplní smysl jejich živo-
ta, očekávají spole-
čenské uznání, 
potřebují vědět, 
že dělají něco 
smysluplného. 
Pocit marnosti 
vede ke snížení 
kvality i kvanti-
ty práce. Učitel-
ské povolání má 
výrazně stresogen-
ní charakter. Na učite-
le je kladeno mnoho nároků 
ze strany dětí, rodičů, řídících 
pracovníků, z  nichž některé 
jsou nesplnitelné. Patří mezi 
ně požadavek permanentního 
udržení kázně ve třídě, neustá-
lý odborný růst a přitom ne-
dostatek prostředků i prostoru 
pro další vzdělávání se, relativ-

ně malé kompetence a vysoká 
osobní zodpovědnost,“ uvádí 
ve své bakalářské práci „Příči-
ny syndromu vyhoření u peda-
gogických pracovníků“ Ven-
dula Zamykalová z Univerzity 
Palackého v Olomouci.

Neustále v práci
Praxe pak přináší další stre-

sory, které ke vzniku syndro-
mu přispívají. „Na atmosféru 
ve škole, a tím i na učitele, mají 
vliv nejrůznější faktory – napří-
klad velikost školy, to, zda se 
škola nachází na vesnici, nebo 
ve městě. Vysoké profesní na-
sazení pak vyžadují i sloučená 
zařízení MŠ a ZŠ nebo odlou-
čená školní pracoviště, která 
komplikují provoz a  kladou 
vyšší nároky na organizování 

a přesuny žáků,“ uvá-
dí namátkou Lud-

vík Zimčík, ředi-
tel Škol na konci 
světa v jihomo-
ravské Březové. 
Do jisté míry je 
podle něj vy-
čerpávající rov-

něž „očekává-
ní ředitelek a  ře-

ditelů, kdy hodně 
záleží na tom, zda jde 

o  úředníka, manažera, nebo 
spíše pedagoga, i na tom, zda 
dokáže za svými podřízenými 
stát a nezatěžuje je zbytečnou 
administrativou vyžadovanou 
mnohdy na základě zvyku,“ 
říká L. Zimčík. 

Jednou z nejvýznamnějších 
příčin syndromu vyhoření 

u pedagogů je ale také jejich 
neustálá angažovanost ve své 
profesi. „Český učitel si svou 
práci v podstatě stále nosí s se-
bou a naučí se s tím žít. Pokud 
potkáme na ulici svého léka-
ře, také se nezačneme svlékat 
a žádat ho o vyšetření, proč te-
dy učitelé dovolí, aby s nimi ro-
diče řešili problémy související 
se školou, kdekoli a kdykoli je 
potkají? Rodič si takovým roz-
hovorem uleví, vyřeší věci tý-
kající se svého osobního živo-
ta, ale učitele zatlačí opět ,do 
práce‘ a ten bude potřebovat 
další část svého volného času 
na návrat do mimopracovní-
ho rozpoložení,“ domnívá se 
Miluše Vondráková, vedoucí 
metodička z pražské EDUkač-
ní LABoratoře.

Začněte u sebe
Nejspíš je tedy nejvyšší čas 

začít se zabývat účinnou pre-
vencí, tedy, jak říká M. Von-
dráková, je třeba naučit učitele 
nechat práci v práci a efektiv-
ně odpočívat, trávit s  radostí 
volný čas a umět vypnout ško-
lu v hlavě. Mělo by tedy být 
v zájmu každého učitele, aby 
nenechal věci dojít do stadia, 
kdy ho přestane krásná kan-
torská práce bavit a kdy nejspíš 
skončí v  křesle u psychologa 
(nebo v horším případě v or-
dinaci psychiatra). 

Nepropadejte tzv. syndromu 
pomocníka, kdy na sebe be-
rete odpovědnost za všechny 
a  všechno. Hledejte emocio-
nální podporu, mluvte o svých 
trápeních s blízkými a s kole-
gy. Vyvarujte se negativního 
myšlení, nepropadejte zoufal-
ství, že před vámi ve třídě sedí 
děti, které nic nezajímá. Ne-
hledejte vinu v současné době, 
protože s podobně zoufalými 
pocity bojovaly snad všechny 
generace učitelů. Kantořina je 
ale takový vklad do budouc-
nosti: vedle talentovaných dě-
tí, které učení vysloveně baví, 
je ve třídě řada těch, které 
ocení vaši práci až po letech. 
Pokuste se ve volných chvílích 
zapomenout na pocity ukřiv-
dění z  toho, že pedagogové 
jsou nedocenění, nenechte se 
vtáhnout do mediálních pře-
střelek, například že v nejme-
novaném supermarketu berou 
pokladní víc. Hledejte kolem 
sebe to hezké, zkoušejte nové 
věci a hlavně odpočívejte.

 Romana SLANINOVÁ

Syndrom vyhoření je jedním z  mnoha nená-
padných prokletí současného světa. Trpí jím 
manažeři, umělci, lékaři, a dokonce i maminky 
na mateřské dovolené. Duševně vyhořet ovšem 
mohou i učitelé, jenže ti o tom příliš nemluví, 
podle odborníků mimo jiné proto, že se bojí 
obvinění z vlastního selhání.

Naše 

téma

ILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Dnem 1. ledna 2018 naby-
lo účinnosti nařízení vlá-

dy č.  399/2018 Sb., kterým 
se mění také nařízení vlády 
č.  222/2010 Sb., o  katalogu 
prací ve veřejných službách 
a správě. Pokud jde o školní jí-
delny, změny se týkají 
povolání „2.05.02 
kuchař“ a  povo-
lání „2.05.06 
p r o v o z á ř “ . 
U povolání ku-
chař je zařaze-
ní jednotlivých 
činností prove-
deno nově tímto 
způsobem:
3. platová třída

1. Dohotovování a re-
generace jídel, výdej jídel a další 
práce v kuchyni spojené s výro-
bou částí jídel.
4. platová třída

1. Výroba běžných druhů jí-
del.
5. platová třída

1. Výroba technologicky ná-

ročných teplých jídel, specialit 
studené kuchyně nebo samo-
statná výroba jídel v  souladu 
se závaznými výživovými nor-
mami.
6. platová třída

1. Stanovování technologic-
kých postupů a  jejich 

kalkulace při roz-
sáhlé výrobě jídel 
včetně kontroly 
jejich dodržo-
vání, sestavo-
vání vlastních 
receptur, jídel-
ních lístků a za-

jišťování správ-
né gastronomické 

skladby.
2. Výroba náročných 

specialit české kuchyně a  ku-
chyní cizích národů, výroba 
specialit studené kuchyně pro 
bankety a recepce včetně sesta-
vování vlastních receptur.

3. Výroba nejsložitějších diet-
ních jídel v rozsahu podle diet-
ního systému závazného ve 

zdravotnických zařízeních.
4. Výroba jídel s omezeními 

v dietním režimu nebo při za-
bezpečování preventivní a  lé-
čebné výživy v  rámci standar-
dizovaného poskytování nutrič-
ní péče.
7. platová třída

1. Organizace práce při vý-
robě jídel spojené s hmotnou 
odpovědností, stanovování 
a  provádění technologických 
postupů a kalkulací při rozsáh-
lé výrobě širokého sortimentu, 
stanovování a zajišťování správ-
nosti gastronomické skladby jí-
del, racionální výživy a zajišťo-
vání výroby náročných specialit.

U povolání provozář je změna 
v popise činností v 9. platové 
třídě, kde je po novelizaci tento 
text: „ Koordinace provozů vel-
kokapacitních stravovacích za-
řízení s celodenním provozem 
nebo provozů určených pro vý-
robu jídel pro rozsáhlé skupiny 
strávníků se zásadně rozdílnými 
stravovacími potřebami, pod-
mínkami a  návyky, například 
podle věku, zdravotního sta-
vu, kulturních, náboženských 
a jiných specifik.“  Vít BERKA

Změny pro zaměstnance školních jídelen
Dotýká se změna nařízení vlády v  katalogu 
prací ve veřejných službách a  správě také za-
městnanců ve školních jídelnách?

Právník 

radí

Předčasné ukončení činnosti ve školské radě

Funkce člena školské ra-
dy skončí před uplynutím 

funkčního období podle usta-
novení § 167 odst. 9 školské-
ho zákona v těchto případech:

a)  vzdáním se funkce pí-
semným prohlášením do ru-
kou předsedy školské rady, 

b) dnem doručení písemného 
odvolání jmenovaného člena 
školské rady zřizovatelem do 
rukou předsedy školské rady, 
c) vznikem neslučitelnosti po-
dle odstavce 2 věty třetí (to je, 
když se člen školské rady stane 
ředitelem školy), d) v případě 

opakované neomluvené neú-
časti na zasedání školské ra-
dy, pokud tak stanoví volební 
řád, nebo e) dnem, kdy byl do 
funkce člena školské rady zvo-
len nový člen v  předčasných 
volbách podle odstavce 8 vě-
ty první (předčasné volby do 
funkce voleného člena škol-
ské rady lze konat, požádá-
-li o to ředitele školy alespoň 
většina voličů oprávněných vo-

lit tohoto člena školské rady, 
která je podle volebního řá-
du nezbytná ke zvolení člena 
školské rady), f) dnem, kdy zá-
stupce pedagogických pracov-
níků přestane být v základním 
pracovněprávním vztahu ke 
škole, nebo u zákonných zá-
stupců nezletilých žáků nebo 
studentů dnem, kdy přestane 
být tento nezletilý žák žákem 
či studentem školy. Vít BERKA

FOTO: ARCHIV

V  platném znění § 16 
školského zákona je ja-
ko jedno z podpůrných 
opatření pro vzdělává-
ní žáků se speciálními 
vzdělávacími potřeba-
mi uvedeno „využití 
přepisovatele pro ne-
slyšící“. Jak je uprave-
no zařazení této čin-
nosti do platové třídy?

Novelou nařízení vlády 
č. 222/2010 Sb., o kata-
logu prací ve veřejných 
službách a  správě, bylo 
s  účinností od 1. ledna 
2018 doplněno do kata-
logu prací nové povolání 
„2.07.05 přepisovatel pro 
neslyšící“. Novela uvede-
ného vládního nařízení 
zařazuje práce v  rámci 
tohoto povolání násle-
dujícím způsobem:
9. platová třída

1. Převod mluvené řeči 
do písemné podoby v reál-
ném čase umožňující účast 
na komunikaci žáků zá-
kladních a středních škol.
10. platová třída

1. Převod mluvené ře-
či do písemné podoby 
v reálném čase umožňu-
jící komunikaci studentů 
vyšších odborných škol 
a  žáků vyšších ročníků 
gymnázií ve všeobecně 
vzdělávacích a odborných 
předmětech.
11. platová třída

1. Převod vysoce specia-
lizované mluvené řeči na 
vysokém stupni abstrakce 
a obecnosti, jejímž před-
mětem jsou například 
umělecká, vědecká nebo 
jinak náročná témata, do 
písemné podoby v  reál-
ném čase.  Vít BERKA

Platová třída 
přepisovatele

Jak je v platném znění školského zákona upra-
veno ukončení funkce člena školské rady před 
uplynutím funkčního období?
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Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Poskytování specializační-
ho příplatku pedagogic-

kého pracovníka upravuje 
§ 133 zákoníku práce, kde 
se stanoví, že pedagogické-
mu pracovníkovi, který vedle 
přímé pedagogické činnosti 
vykonává také specializova-
né činnosti, k jejichž výkonu 
jsou nezbytné další kvalifikač-
ní předpoklady, se poskytu-
je příplatek ve výši 1 000 až 
2 000 Kč měsíčně. Výčet spe-
cializovaných činností obsa-
huje § 9 vyhlášky č. 317/2005 
Sb., o dalším vzdělávání pe-
dagogických pracovníků, ak-
reditační komisi a kariérním 

systému pedagogických pra-
covníků, kde se v odst. 1 sta-
noví:

Studium k výkonu speciali-
zovaných činností

(1) Studiem získává jeho 
absolvent další kvalifikač-
ní předpoklady pro výkon 
specializovaných činností, 
kterými jsou: 

a) koordinace v oblasti in-
formačních a komunikač-
ních technologií, 

b) tvorba a následná koor-
dinace školních vzdělávacích 
programů a vzdělávacích pro-
gramů vyšších odborných 
škol, 

c) prevence sociálněpatolo-
gických jevů, 

d) specializovaná činnost 
v  oblasti environ-

mentální výcho-
vy, 

e) specializo-
vaná činnost 

speciálního 
p e d a -

goga v  oblasti školské logo-
pedie nebo 

f) specializovaná činnost 
v  oblasti prostorové orienta-
ce zrakově postižených. 

Právo na uvedený příplatek 
vznikne zaměstnanci tehdy, 
když specializované činnosti 
skutečně vykonává. Jako dů-
vod pro poskytování příplat-
ku nepostačuje pouze skuteč-
nost, že zaměstnanec absol-
voval studium, které je před-
pokladem pro výkon speciali-
zovaných činností.

Podmínky pro nárok učitele na specializační příspěvek

Jaký by měl být postup 
v  případě sloučení dvou 
středních škol ohledně 
existence školské rady? 
Mají pokračovat dosavad-
ní dvě školské rady?

Postup, pokud jde o nové 
organizační uspořádání škol-
ské rady v případě sloučení 
škol, není upraven žádným 
právním předpisem. Proto 
odkazuji na právní výklad 
publikovaný v knize „Katzo-
vá, P. Školský zákon. Komen-
tář. 1. vyd. Praha: ASPI, a. s., 
2008“, kde je uvedeno:

Pokud bude například 
sloučena právnická oso-
ba, která vykonává činnost 
střední školy, s jinou právnic-
kou osobou, která vykonává 
činnost střední školy, pokra-
čuje po sloučení pouze jedna 
střední škola (jako druh ško-
ly). V tomto případě tedy bu-
de nezbytné, aby zřizovatel 
rozhodl také o sloučení dosa-
vadních školských rad v jed-
nu školskou radu. V  rámci 
tohoto rozhodování může 
zřizovatel opět rozhodnout 
i o počtu členů této školské 
rady a o způsobu přechodu 
členství v dosavadní školské 
radě do „nové“ školské rady.

Z hlediska obecných práv-
ních principů je však podle 
mého názoru nezbytné, aby 
členové školské rady zvolení 
studenty, zletilými žáky, zá-
konnými zástupci nezletilých 
žáků a pedagogickými pra-
covníky školy zůstali i nadále 
členy školské rady (do kon-
ce svého funkčního období), 
aby tak byla respektována 
vůle jejich voličů.

Sloučení škol 
a školská rada

Za jakých podmínek vzniká pedagogickým 
pracovníkům nárok na poskytování speciali-
začního příplatku?

Střídavá péče a chození do dvou škol

Problematiku uvedenou 
v dotaze upravuje školský 

zákon, kde se v § 49 odst. 4 
stanoví:

„Pokud žák, který byl roz-
hodnutím soudu svěřen do 
střídavé výchovy rodičů22a), 
plní povinnou školní docház-
ku střídavě ve dvou základ-
ních školách, vydává mu 
vysvědčení základní škola, 
v které zahájil vzdělávání dří-
ve, pokud k tomu nebyla do-
hodou rodičů nebo rozhod-
nutím soudu určena druhá 
škola. Při hodnocení výsled-
ků vzdělávání žáka za pololetí 
školního roku zohlední škola, 
která bude vydávat vysvěd-
čení, hodnocení výsledků 
vzdělávání žáka druhou ško-
lou. Ředitelé škol, v nichž se 
žák podle věty první vzdělá-
vá, mezi sebou dohodnou 
pravidla spolupráce škol při 
vzdělávání žáka. Rozhoduje-li 
ředitel ve věcech uvedených 
v  § 165 odst. 2, vyžádá si 
před rozhodnutím vyjádření 

ředitele druhé školy. Rozho-
dování ve věcech podle § 41 
přísluší pouze řediteli základ-

ní školy, která vydává žákovi 
vysvědčení.“

Pokud jde o střídavou vý-
chovu rodičů, odkazuje škol-
ský zákon v poznámce pod 
čarou č. 22a) na zákon č. 
92/1963 Sb., o rodině. Ten-
to předpis byl zrušen záko-
nem č. 89/2012 Sb., občan-
ský zákoník.

Jak je ve školském zákoně upraven postup 
v  základním vzdělávání v  případě, že je žák 
svěřen soudem do střídavé výchovy rodičů 
a  plní povinnou školní docházku střídavě ve 
dvou základních školách?

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Jsou dvouleté děti zralé pro pobyt v mateřské škole?

8 číslo 11 

Dvouleté děti by měly mít 
vlastní třídu. Neměly by se 

míchat se staršími dětmi. Tří-
da by měla mít maximálně 16 
dětí, na které by byly dvě uči-
telky s překrýváním minimál-
ně tři hodiny a minimálně dvě 
chůvy. Děti, jejichž maminky 
jsou na MD, by měly být přijí-
mány pouze na polovinu dne 
(dopoledne). Děti by měly být 
přijímány na dvouměsíční zku-
šební dobu. Pokud by se ne-
adaptovaly (nepřestávaly by 
intenzivně plakat) nebo by se 
objevil jiný problém poruchy 
chování (PAS), pak by měla 
mít vedoucí učitelka možnost 
navrhnout ukončení docházky 
(přerušení pro stávající školní 
rok). Stanovení diagnózy PAS 
trvá déle než rok a přítomnost 
takového dítěte bez osobní-
ho asistenta je neskutečně 
náročná. 

 Miluše STIBOROVÁ

Dvouleté děti by v  běžné 
mateřské škole neměly 

být. Rozdíl mezi dvouletým 
a  tříletým dítětem často bý-
vá veliký. Pokud by to bylo 
nevyhnutelné, musely by mít 
mateřské školy vybavení ja-
ko v jeslích, např. přebalovací 
pulty, nočníky, speciálně upra-
vené třídy, dále jinou stravu 
a spací režim. Podle mě by to 
nepřineslo nic pozitivního ani 
pro děti, ani pro učitelky. 

 Tereza EHRLICHOVÁ

Přijímání dvouletých dětí by 
mělo zůstat na dobrovol-

nosti – ochotě ředitelky. Ta 
ví, zda má kapacitu, perso-
nál a vybavení pro tuto věko-
vou skupinu. Pro malé děti je 
vhodná malá skupina do 15 
dětí s nejméně třemi chůvami. 
Tyto děti se potřebují pomaz-
lit, pochovat, vést k samostat-
nosti, přebalovat, často i  kr-
mit. Chůvy nyní platíme ze Ša-
blon, ale co bude, až Šablony 
skončí? A ne všechny mateř-

ské školy na chůvu dosáhnou. 
Co má sama učitelka ve třídě 
s 28 dětmi ve věku od 2 do 7 
let dělat dřív? 

Rozvoj  těchto dětí po ko-
gnitivní stránce je velmi po-
třebný, ale nynější školní 
vzdělávací programy nejsou 
pro tuto věkovou skupinu 
odpovídající. Nelze vzdělá-
vat dvouleté děti dohroma-
dy s předškoláky, u  kterých 
převládá příprava na vstup do 
1. třídy ZŠ. Potřebujeme osno-
vy pro děti v batolecím věku!  
Další problém je odpovídající 
hygienické vybavení. Osobně 
jsem pro to, brát děti mlad-
ší tří let do MŠ dobrovolně, 
a velmi se přimlouvám za zři-
zování jeslí, kde děti nebudou 
stresované velkým kolekti-
vem a vysokými nároky na ně. 

 Blanka NEŠPOROVÁ

Pro dvouleté děti je nejdůleži-
tější matčina péče a výcho-

va. K zajištění péče o dvouleté 
děti se nám osvědčila chůva, 
která má děti na starost. Uči-
telka se pak může věnovat star-
ším dětem, které mají jiné zá-
jmy, potřeby a požadavky. Také 
je lepší menší počet dětí ve tří-

dě. Malým dětem většinou ne-
dělá dobře velká skupina dětí 
a hlučnější prostředí, které je ve 
větším kolektivu běžné.

Náročnější je i obsluha např. 
při jídle. Děti je nutné krmit lží-
cí, dopomoci jim s pitím nebo 
oloupat ovoce.

 Kateřina LUBENSKÁ

Jsem rozhodně proti začle-
ňování dvouletých dětí do 

současných mateřských škol.
Dvouleté dítě má jiné sociál-

ní, verbální a citové potřeby. 
Školky mají vybavení pro děti 
od 3 let. Kdo bude zodpověd-
ný, pokud se stane nehoda?

Pro děti 2leté není žádoucí, 
aby trávily většinu času v  in-
stitučním zařízení. Zde je na 
prvním místě rodič. Pakliže se 
uvažuje o  začlenění dvoule-
tých dětí do kolektivu, měly 
by být ve skupině o maximál-
ně sedmi dětech. V současné 
době, kdy školky mají i 28 dětí 
ve třídě, je nástup dvouletých 
dětí velmi riskantním krokem. 
Existují zahraniční studie (brit-
ský institut School), které do-
kazují, že nástup takto malých 
dětí do školních institucí se 
negativně podepsal na jejich 
osobním rozvoji.

 Dana MACHAČKOVÁ

Já jsem z existenčních důvo-
dů nucena přijímat dvoule-

té děti již nyní, ale po indivi-
duálním zvážení, zda je dítě 
schopné, tj. je bez plen, samo 

se nají, zvládá základní sebe-
obsluhu. Je také velký rozdíl, 
zda jsou mu dva roky a měsíc, 
nebo dva roky a šest měsíců, 
zda má sourozence, jaká je ro-
dinná výchova. Na vesnici se 
všichni známe a má situace při 
přijímání je jednodušší a vždy 
platí i domluva s rodinou, že 
při problémech přerušíme do-
cházku dítěte. Plošnému přijí-
mání dvouletých dětí rozhod-
ně nakloněna nejsem.

 Pavla MARKOVÁ

Péče o dvouleté děti by měla 
být zajištěna chůvou, která 

ale bude vedena jako pedago-
gický pracovník a bude moct 
být s dětmi i bez přítomnos-
ti dalšího pedagoga. Součas-
né nastavení postrádá smy-
sl. Jsme jednotřídní vesnická 
mateřská škola. S dětmi jsme 
hodně venku, chodíme na 
procházky, které malé děti 
nejsou schopny ujít, proto by 
bylo skvělé, kdyby chůva moh-
la s dětmi zůstat na zahradě. 
Totéž je při vzdělávání. Pozor-
nost dvouletých dětí a starších 
je značně rozdílná a není mož-
né je vzdělávat pohromadě. 

 Kateřina PTÁČKOVÁ

 Stranu připravila  
 Zdena MÜLLEROVÁ

Názory dalších učitelek ma-
teřských škol najdete na webo-
vé stránce Týdeníku Školství: 
www.tydenik-skolstvi.cz.

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Od září 2020  se rozšiřuje povinné přijímání 
dvouletých dětí do mateřské školy. Učitelkám 
mateřských škol jsme proto položili otázku, jak 
by měla být zajištěna péče o takové děti, jaké 
by měly mít školky vybavení a zda podle nich 
dvouleté děti do mateřských škol patří.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Věčné téma – vztahy 
mezi rodiči a dětmi – se 
táhne jako vodicí nit no-
vým historickým romá-
nem Zdeňka Grmolce. 
Prolínají se v něm osudy 
Šimona Vidláka, přísluš-
níka zchudlého rodu po-
cházejícího ze Svatosla-
vi na Třebíčsku, barona 
von Dobenaua, ale ta-
ké Marie Terezie a  její-
ho poslání „služby“ říši 
a „služby“ rodině. Právě 
s jejím osudem kontras-
tuje osud židovky Nurit... 
Knihu vydalo nakladatel-
ství MOBA.

Císařský kurýr 
Marie Terezie 
ZDENĚK GRMOLEC

Znáte je?

Dne 28. února se konal ju-
bilejní  20. ročník gastro-

nomické soutěže s  meziná-
rodní účastí a porotou AHOL 
CUP 2018 v multifunkční aule 
GONG v Dolní oblasti Vítko-
vice, kterou pořádala Střední 
škola gastronomie, turismu 
a lázeňství v Ostravě. 

Ačkoliv jsme škola s  roz-
šířenou výukou jazyků a  za-

pojujeme se především do 
jazykových soutěží, rozhodli 
jsme se letos do této atrak-
tivní soutěže zapojit a doká-
zat, že i výtvarná práce nám 
není cizí. Navíc práce našich 
žáků zdobí mnoho výtvarných 
soutěží a  chodby naší školy. 
Žákovský tým ZŠ A. Hrdličky 
v  Ostravě-Porubě ve složení 
Adéla Němčíková, Denisa Ho-
mová a Sandra Stolinská za-
stupoval naši školu v soutěži 
poprvé a pod vedením vedou-
cí kuchařky naší školní jídelny 
Ireny Ožanové se poctivě při-
pravoval na náročné modelo-
vání z  marcipánu. Soutěžící 
neměli vůbec lehký úkol, na 
vymodelování nápadité ozdo-
by dortu dostali pouze třicet 
minut. Navíc soutěžních škol 
bylo třináct a konkurence ob-
rovská. V této náročné soutěži 

se svým originálním zpracová-
ním skončilo naše družstvo na 
1. místě a dokázalo, že pro ZŠ 
A. Hrdličky je každá, i náročná 
soutěž bez předchozích zkuše-
ností velká výzva. Děti si sou-

těž náramně užily a dokázaly, 
že dovedou pracovat v týmu, 
a především ukázaly, že máme 
bojovného ducha a elán zkou-
šet nové věci.

 Petra TRUNKÁTOVÁ

Nikola Dědková ze ZŠ a SŠ 
Vančurova Karlovy Va-

ry připravila velmi zajíma-
vou akci, kde si malé děti 
z předškolní třídy, ale i ti vel-
cí, vyzkoušeli, jak se zacho-
vat, když najdou na zemi 
bezvládně ležícího člověka. 
Všichni se velmi podrobně 
dozvěděli v  teoretickém vý-
kladu a názorných ukázkách 
celý postup při záchraně člo-
věka s úrazem (kontrolu re-

akcí, zda ležící dýchá, zaklo-
nit hlavu a volat záchranku). 

Samostatně si vyzkoušeli, jak 
správně telefonovat, co se 
musí přesně říci – jméno, kde 
se nacházím, co se stalo a po-
té poskytnout pomoc podle 
pokynů dispečera. Závěrem 
obdrželi i přísné vyhodnoce-
ní, kde se zachovali správně 
a  kde chybovali. Ve třídách 
pak měli všichni za úkol na-
kreslit či písemně zmapovat 
průběh rychlé pomoci. 

 Alena LINHARTOVÁ

Šumperské Vlastivědné mu-
zeum přišlo s dobrým ná-

padem, když přizvalo všech-
ny místní základní a střední 
školy ke spolupráci, aby při-
pravily pro veřejnost podnět-
nou výstavu Současné školství 
v Šumperku. 

Výstavní sál se proměnil 
v pestré expozice patnácti škol 
nabízející pohledy do minulos-
ti, ale taky do přítomnosti. Žáci 
představují některá svá zdaři-
lá výtvarná a řemeslná dílka. 
Nechybějí ukázky historických 
i dnešních moderních pomů-
cek a vzácné soutěžní trofeje 
z vítězných klání. Nebo i usmě-
vavé tváře známých osobnos-
tí, které navštěvovaly někte-
rou ze zdejších škol. Mezi ni-
mi třeba zlatý olympionik Aleš 
Valenta nebo Jiří Dopita, zlatý 
hokejista z Nagana. 

Zájemci z  řad veřejnosti se 

mohou až do května sezna-
movat s proměnami šumper-
ského základního, středního, 
odborného, speciálního a 
uměleckého školství. Každý 
si jistě najde tu svou školu, 
na kterou do dnešního dne 

mile a rád vzpomíná. Mladší 
návštěvníci mají jedinečnou 
příležitost vybrat si z bohaté 
nabídky právě tu svou školu, 
ve které se budou chtít v dal-
ších letech vzdělávat.

 Stanislav JUGA

Žáci školy Aleše Hrdličky v Ostravě získali zlato

Už víme, jak se zachovat při oživování člověka

Současné školství v Šumperku se představuje

FOTO: Stanislav JUGA
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Detoxikace
Nejen po každém svátečním 

hodování, ale i různých osla-
vách je tělo přetíženo a zane-
seno škodlivými a jedovatými 
látkami. Jde o toxiny. „Víme, 
co s tím udělat, abyste se zno-
vu cítili skvěle,“ ujišťuje Dana 
Hodanová, osobní terapeutka 
ze Studia Danah a vysvětluje: 
„Nepřiměřenou, a hlavně ne-
správnou konzumací potravin 
naše vnitřní orgány, nejčastěji 
játra, ledviny a střeva, nemo-
hou fungovat správně. Pro-
to se také často cítíme una-
veni, špatně spíme a sníží se 
nám imunita, čímž jsme ná-
chylnější k onemocnění. Další 
neblahý efekt se dostaví v po-
době zvýšení krevního tlaku 
či cholesterolu v  krvi. Často 
také trpíme zažívacími obtí-
žemi, zácpou, a dokonce při-
bereme na hmotnosti. Nejlep-
ší cestou, jak tělo jednoduše 
a rychle zbavit škodlivých lá-
tek, je detoxikační kúra. Často 
se ale bohužel mylně zaměňu-
je s dietou.“

Když se rozhodneme k die-
tě, snížíme přísun jídla a své-
mu tělu tak ale zastavíme ob-
vyklý přísun živin. Začnou nám 
chybět vitamíny, aminokyse-
liny, minerály a další staveb-
ní látky důležité pro zdravý 
organismus. Tělesná hmot-

nost sice klesne, ale tam, kde 
to nepotřebujeme, nejčastěji 
v obličeji, na rukách a na no-
hách. Střeva ale nadále zůstá-
vají plné usazenin. Proto tělo 
reaguje JO-JO efektem. Projeví 
se únava, mrzutost, nervozita, 
obličej zestárne a biologické 
hodiny nás předběhnou. 

K čemu je detoxikace
Detoxikace organismu zna-

mená vyplavení usazenin z tě-
la a odlehčení přetíženým or-
gánům. Nejvhodnějším způ-
sobem, jak ji nastartovat, je 
zvolit detoxikační kúru, kte-
rá nás zároveň správně vyži-
ví. „Vhodné je začít pravidel-
ně užívat aloe vera gel, který 
rozpouští usazeniny v  celém 
těle, tedy i ve střevech. Tlus-

té střevo hraje  neza-
stupitelnou roli  nejen 
při trávení, ale i v na-
šem imunitním systé-
mu a při udržování rov-
nováhy tekutin v těle. 
Proto je důležité, aby 
se nezanášelo odpad-
ními látkami a  fun-
govalo správně. Tím-
to procesem zároveň 
dojde k  nastartování 
našeho přirozeného 
metabolismu a  začne 
se spalovat více kalo-
rií. Aloe vera gel obsahuje 75 
výživných látek včetně dvace-
ti minerálů, osmnáct amino-
kyselin a dvanáct vitamínů,“ 
dodává terapeutka.

Co pít a jíst
Při pročišťování organismu je 

podstatné zvýšit denní příjem 
tekutin. Ty totiž pomáhají od-
plavit toxiny a snížit pocit hla-
du. Neméně důležité je odložit 

solničku, protože sůl za-
držuje vodu v těle a jídlo 
raději ochutit bylinkami 
a kořením. V době de-
toxikace rozhodně ne-
pijte alkohol. Ten totiž 
tělo jen dále zatěžuje, 
protože obsahuje velké 
množství cukru a hlavně 
etylalkohol, který škodí 
především našemu srdci 
a játrům.

První dva dny 
„Pít byste měli 3x 

denně 1,2 dcl aloe vera ge-
lu. K snídani si můžete dopřát 
ovoce nebo zeleninu. K obědu 
a večeři zase proteinový nápoj 
a nezapomeňte vypít alespoň 
2 až 3 litry vody. V případě, že 
máte hlad, jezte během dne 
zeleninu. Dodržováním těch-
to pravidel se naše tělo a mysl 
restartuje. Třetí až devátý den 
pokračujte v užívání aloe ve-
ra gelu. K snídani si dopřejte 
proteinový koktejl, který mů-
žete dle chuti obohatit ovo-
cem, jezte jedno běžné jídlo 
do 600 kcal celkem k obědu 
nebo večeři a  jako další jídlo 
zvolte opět proteinový kok-
tejl,“ doporučuje Dana Ho-
danová.

Detoxikačním programem 
se organismus nejen očistí, 
ale tělo se bez zvýšeného po-
hybu během 9 dní může zba-
vit 2 až 5 nadbytečných kilo-
gramů. Pokud přidáte pohyb, 
zhubnete ještě více.

 Táňa PIKARTOVÁ

Pepíček byl po vysvědče-
ní naštvaný, protože mu 

trojka z  matiky zkazila vy-
znamenání. Rodiče zase byli 
nešťastní z Pepíčka, který jim 
tvrdil, že si trojku nezasloužil. 
„Ze zkoušení i písemek mi vy-
cházel průměr 2,3, měl jsem 
dostat dvojku, ne trojku,“ ho-
řekoval.

Mamince to nedalo a svěřila 
se při kafi kamarádce-učitelce. 
„Při nesouhlasu se známkou si 
můžete podat žádost o komisi-
onální přezkoušení – a uvidíte. 
Členem tříčlenné komise je vy-
učující, další vyučující daného 
předmětu a ředitel školy.“ Ma-
minka se zaradovala, protože 
svitla naděje, že by za daných 
podmínek mohlo být Pepíčko-
vu trápení učiněno zadost. 

Doma se ho ještě optala, 
proč si myslí, že nakonec do-
stal trojku? „Měl jsem tam 
jednu „malou“ pět-
ku, protože jsem 
si jednou zapo-
mněl sešit,“ při-
znal hned svůj 
p r o h ř e š e k . 
Maminka tedy 
sepsala žádost 
a poslala ji do 
školy. Následně 
ji však přepadly 
obavy, aby Pepíček 
při přezkoušení opravdu 
uspěl a neměl z takového klá-
ní naopak trauma a ostudu. 

Zavolala proto kamarádce-
-učitelce a svěřila se jí začer-
stva se svými obavami. „To víš, 
přezkoušení je vždycky risk. 

Zpravidla bývá výsledkem 
potvrzení známky, ale je na 

zvážení rodičů, zda objek-
tivně dokáží zhodno-

tit míru pochybe-
ní při klasifikaci. 
Také pro sa-
motného žá-
ka nemusí být 
p ř e zkouše -
ní procházka 
růžovým sa-

dem. Upřímně 
– úspěch je zaru-

čen pouze v přípa-
dě, že pochybení učitele 

je zcela zjevné, dokazatelné,“ 
vysypala na ni, až se jí z toho 
hlava zatočila. 

Nic naplat, žádost už byla 
podána a Pepíček se vydal do 
boje. Maminka se na chodbě 

potila snad víc než on před 
komisí, ale vidina, že si znám-
ku zlepší a bude mít pocit, že 
to dokázal, ji hřála u  srdce. 
Věděla, že pro to udělal, co 
mohl: počítal snad i ve snu!

   Když Pepíček vyšel ze 
třídy, třásly se mu ruce, ale 
byl šťastný – měl za sebou 
svůj první velký boj, na jehož 
konci byla DVOJKA. „Mami, 
představ si, že mi doporuči-
li, abych se přihlásil na školní 
matematickou olympiádu,“ 
chrlil ze sebe překotně slův-
ka, až se z toho nadšení za-
drhával. A maminka už před 
sebou najednou neviděla ma-
lého Pepíčka, ale chlapa, kte-
rý už sám sobě něco dokázal. 
A  byla na něj řádně pyšná!
 Eva ROKYTOVÁ

Fejeton

Komisionální přezkoušení je vždycky risk

Nejčastější zdravotní potíže učitelů a jak na ně
Zaměřili jsme se na zdravotní potíže, které pe-
dagogům znepříjemňují život, a pokusili se na-
jít způsob, jak jim od nich pomoci.



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

Praha 
(určeno také pro Středočeský kraj) 

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. 

Zlín 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.
Jihlava 9. 4. | 10. 4. | 11. 4. | 12. 4. | 13. 4.
České Budějovice 9. 4. | 10. 4. | 11. 4. | 12. 4. | 13. 4. | 16. 4. | 17. 4.
Brno 16. 4. | 17. 4. | 18. 4. | 19. 4. | 20. 4. | 23. 4. | 24. 4. | 25. 4. | 26. 4. | 27. 4.

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



TÝ
D

EN
ÍK

www.tydenik-skolstvi.cz

Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1. Šéfredaktorka Ing. Zlata Šťástková. E-mail: stastkova@tydenik-skolstvi.cz,
tel.: 774 824 006. Inzerce a předplatné: mullerova@tydenik-skolstvi.cz, tel.: 774 739 484. Za rok vychází 40 čísel, celoroční předplatné 
tištěné podoby 1380 Kč, elektronické verze 890 Kč, na predplatne@tydenik-skolstvi.cz nebo www.tydenik-skolstvi.cz. Nevyžádané 
rukopisy a fotografie se nevracejí. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., Postservis. Podávání novinových zásilek povoleno 
Ředitelstvím pošt v Praze č. j. NP 3160/1994. ISSN 0862-9641. MK ČR E 4861.

Knihy z Portálu nesmí chybět v žádné škole

100 her pro rozvoj sebedůvěry 
a sociálních kompetencí

ROSEMARIE PORTMANN

Důvěru v sebe sama a ve své schopnosti si 
dítě buduje tím, že mu opakovaně dává-

me pocítit, že je šikovné, zvládá věci kolem 
sebe… I rozvoj sociálních kompetencí stojí 
a padá s tím, jak k dítěti přistupují „jeho“ dospělí. Je dobré, 
pokud má dítě možnost v bezpečném prostředí „trénovat“ 
důležité dovednosti, z nichž sebedůvěra a sociální kompeten-
ce rostou. Ve školce se dítě učí vnímat své právo na respekt 
a povinnost chovat se s respektem k druhým a vyjadřovat 
své pocity a stát si za nimi. 

Agresivní dítě?
ANTON HERGENHAN

„Proč to to dítě dělá?“ „Proč se chová 
agresivně?“ „Co ho k tomu vede?“ 

Otázky, které se rodičům, učitelům i vy-
chovatelům honí hlavou, když se snaží 
zvládnout agresivní projevy dítěte. Podle 
psychologa a terapeuta Antona Hergen-
hana je agresivita symptom, příznak a je 
potřeba najít a vyřešit příčiny, které vedou k problémo-
vému chování. Na agresivitu se dívá z širší perspektivy, 
inspiruje k otázkám nad chováním konkrétního dítěte i ke 
hledání odpovědí. Kniha obsahuje řadu příkladů z praxe 
a osloví rodiče i pedagogy.

Zakousněte se do knihy
KLÁRA SMOLÍKOVÁ

Soubor pracovních listů je určený pro 
žáky 1. až 3. tříd. Jednotlivé úkoly 

směřují především k  podpoře čtenář-
ství a k rozvoji pozitivní vazby na knihy, 
ale i k podpoře čtení s porozuměním 
a rozvoji slovní zásoby a jsou různého 
typu (dokreslování, doplňování, spojo-
vání, dopisování atd.). Každý pracovní 
list doplňuje na druhé straně metodika, legenda a dal-
ší náměty. Úkoly jsou řazeny se vzestupnou náročností, 
první třetina není příliš textová a postupně přibývá úkolů 
textových a ubývá výtvarných.

Pedagogická diagnostika v MŠ
ZORA SYSLOVÁ

JANA KRATOCHVÍLOVÁ
TÁŇA FIKAROVÁ

Kniha se zaměřuje na problematiku pe-
dagogické diagnostiky jako východiska 

individualizovaného předškolního vzdělá-
vání. Obsahuje nejen základní témata tý-
kající se pedagogické diagnostiky, ale také 
prakticky pojaté téma vedení portfolií dětí, jehož účelem 
je podpořit diagnostickou činnost učitelky ve prospěch 
individuálního rozvoje dítěte. Kniha je určena učitelům 
a ředitelům mateřských škol. 

Po stopách baroka v Čechách 
MARTIN BEDŘICH

Knížka uvádí mladé čtenáře do svě-
ta barokních Čech a  představuje 

jim nejen jejich bohatou kulturu, ale 
i způsob, jak se tehdy žilo. Děti se v ní 
seznámí s principy barokního umění, 
architektury, sochařství, malířství a lite-
ratury, se základními historickými udá-

lostmi, ale také s  tím, jak vypadala města a vesnice, 
jak probíhaly dobové slavnosti, co se jedlo a jak se lidé 
oblékali. Krásně ilustrovaná kniha bude děti provázet 
i na výletech po české a moravské zemi, k nimž dává 
řadu tipů.

Vránova neobyčejná 
dobrodružství
FRIDA NILSSON

Prvotina známé a  oblíbené autorky. 
Hlavní hrdinové, holčička Ebba a  její 

nový kamarád, pták Vrána, se vydávají 
stopem do Norska hledat Vránovy ztrace-

né rodiče. Na své cestě zažívají nejrůznější dobrodružství 
a nečekaná setkání, která je vždycky posunou o kousek 
dál. Rodiče nakonec samozřejmě najdou, i když to celou 
dobu nevypadá příliš nadějně: Ebba se Vránovi ztratí v lese 
a najdou ji právě dlouho hledaní Vránovi rodiče. Příběh 
má rychlý spád a je plný humoru a vtipu.

Pověz mi…
MARTINE F. DELFOS

Kniha nese podtitul „Jak vést 
profesionální rozhovor s  dět-

mi mezi 4 až 12 lety“. Zkušená 
dětská psycholožka popisuje mož-
nosti, jak zjistit, co si děti opravdu 
myslí a co prožívají, aniž bychom 
jimi manipulovali. Jak se máme dě-
tí ptát? Jak s nimi hovořit o jejich 
smutku, úzkostech, fantaziích či 

sexualitě? Techniky a postupy, které můžeme využít, 
se liší podle věku a autorka je ve své knize podrobně 
popisuje. 

Rohlík, 
auto, dům
RENATA ŠKALOUDOVÁ

Rozvoj řeči je velmi důležitý pro 
to, aby se dítě zapojilo do spo-

lečnosti. Ve dvanácti kapitolách, 
které jsou uvozeny pohádkou, na 
niž navazují aktivity proložené bás-
ničkami a hrami se slovy, autorka 
dětem a jejich rodičům i učitelům 
nabízí dostatek podnětů k rozvoji 

slovní zásoby i plynulosti a bohatosti řeči. Dítě si během 
každé kapitoly osvojí přibližně dva až čtyři pojmy. 


