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Zmíním se jen o dvou, pro-
tože prosluli svou přísností, 

hlavně učitel češtiny pan Dole-
žal. Velká část třídy se ho bála. 
Přistižení při neznalosti museli 
počítat s tím, že přijde sankce, 
někdy i zesměšnění, ale nikdy 
ne trapné. 

Každý se snažil umět. Já 
jsem se ho přestala bát, když 
jednou několik spolužáků za 
sebou neumělo interpretovat 
knížku povinného autora. Po-
té, co ani pátý oslovený nepro-
mluvil, rozčílil se a řekl: „Udě-
láme to jinak, přihlaste se vy, 

kdo jste to četli.“ Já, jeho 
„hvězda“, to nečetla, ale on 
se na mne díval s tako-
vou nadějí, že budu 
první, kdo zved-
ne ruku. Ne- 
zbylo než ris-
kovat. Naštěs-
tí jsem nebyla 
jediná. 

Třeba vyvolá 
někoho jiného, 
přála jsem si. Ne-
vyvolal  nikoho, jen 
nám, co jsme se při-
hlásili, dal jedničky. Mně řekl: 

„Věděl jsem, že mě nezkla-
meš.“

Hanba mě na chvíli málem 
ochromila, od té doby se však 
nemohlo stát, že by mě přisti-
hl nepřipravenou. Tak to mělo 
hodně spolužáků, stále na něj 

vzpomínáme. My jsme 
díky němu fakt četli.

Druhým oblíben- 
cem byl učitel hu-
dební výchovy. 
Naučil nás po-
slouchat klasi-
ku. Kdykoli při-
jedu k bratrovi, 

vzpomínáme, jak 
s  námi rozebíral 

skladby. Bráška má 
i v garáži CD s klasikou.

I z pokračující trasy za vzdělá-

ním si pamatuju spíš ty kantory, 
již nás vedli k lásce k předmětu 
a uměli motivovat. Neomalená 
kritika člověka srazí, povzbuze-
ní nakopne. Je to tak i ve vý-
chově doma. Nazvala bych tu 
metodu výchova láskou. Komu 
na dětech záleží, vede je kri-
ticky, ale s  láskou. Bez kritiky 
to také nejde, je třeba človíčka 
připravit na reálný svět a nevy-
chovat z něj spratka.

A jaký je nejlepší učitel? Ten, 
který miluje nejen svoji práci, 
své žáky, ale i svůj předmět. Ta-
kovým přeju všechno – dobré 
podmínky k  výuce a  spoustu 
žáků, kteří se díky nim zapálí 
pro něco, za čím chtějí ve svém 
životě jít.

 Olina TÁBORSKÁ

Zamýšleli jste se někdy, zda vás některý uči-
tel  ovlivnil na celý život? Já jich poznala ně-
kolik už na základce. Nebyli vůbec „hodní“, 
nedělali nic, aby si nás získali. 

Komu na dětech záleží, vede je kriticky, ale s láskou
FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

„Pokud něco opravdu hledáš, nalezneš to.“ Buddhistické přísloví

Neomalená 

kritika 

člověka srazí, 

povzbuzení 

nakopne.
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Hlavní překážkou inkluze jsou plné třídy dětí
Hlavní překážkou vzdělávání 

dětí s  handicapem v  běž-
ných školách je podle učitelů 
velký počet žáků ve třídách. Vy-
plynulo to z průzkumu agentu-
ry Nielsen Admosphere. Podle 
něj se ukazuje, že se zlepšilo fi-
nancování podpory společného 
vzdělávání, na které si učitelé 
dříve nejvíce stěžovali.

Inkluzi podle pedagogů ale 
nadále brzdí velká administra-

tivní zátěž, nedostatek kvalit-
ních asistentů a špatná meto-
dická podpora škol od poraden. 
Nejčastěji jako překážku společ-
ného vzdělávání vnímají přepl-
něné třídy. Uvedlo to 66 pro-
cent dotázaných. Zhruba čtyři 
pětiny učitelů a  ředitelů by si 
přály, aby jim školské poradny 
lépe popisovaly, jak mají s dět-
mi pracovat. Více než polovina 
ředitelů si myslí, že by se učite-

lé na jejich škole měli dovědět 
víc o způsobu práce s žáky se 
speciálními vzdělávacími potře-
bami a s jejich pomůckami. Mi-
nisterstvo k průzkumu uvedlo, 
že chce odstraňovat problémy 
konkrétními opatřeními. Ak-
tuálně připravuje změny ve 
společném vzdělávání, které by 
měly zjednodušit administraci, 
upravit a vyčíslit skutečnou po-
třebu peněz.  čtk
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Okruh dětí, které mohou 
navštěvovat přípravné tří-

dy základních škol, by se mo-
hl opět rozšířit. Skupina po-
slanců z řad KDU-ČSL, Pirátů, 
ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN 
navrhla, aby školy mohly při-
jímat do těchto tříd také děti 
narozené od září do prosince 
kalendářního roku, které mají 
takzvaný odklad věkem. Před-
chozí školská novela umož-

ňuje od loňského září přijímat 
jen děti s povoleným odkla-
dem povinné školní docház-
ky, uvádí důvodová zpráva. 
Děti, které by měly takzvaný 
odklad věkem, zcela opomíjí. 
Tyto děti mají možnost buď 
zůstat v mateřské škole, nebo 
nastoupit předčasně do prv-
ní třídy základní školy, uvedli 
autoři předlohy.

Předkladatelé tvrdí, že ani 

jedno řešení není pro děti 
dobré. Navrhli proto vrátit 
stav před předchozí novelu. 
Do přípravných tříd by rodiče 
tedy mohli hlásit děti i na zá-
kladě písemného doporučení 
školského poradenského zaří-
zení. Předlohu před projedná-
váním v zákonodárných sbo-
rech posoudí vláda. Novela by 
mohla být účinná před novým 
školním rokem.  čtk

Přijímání dětí do přípravných tříd bude rozšířeno

Zápisník

„V těch nových atlasech musíme udělat drobnou opravu. Začerníme Islámský stát. 
Kdo ho nemůže najít, tak je to hned vedle Ruskoevropské velkounie!“

Hledání ředitelů
Královéhradecký kraj bu-
de hledat nové ředitele pro 
50  středních škol a  škol-
ských zařízení. Rada kraje 
již 40 konkurzních řízení 
schválila, deset ještě schvá-
lí. U deseti škol se konkurzy 
konají kvůli sloučení s jinými 
školami, u zbývajících 40 ny-
nějším ředitelům letos vypr-
ší šestileté funkční období.  
 čtk

Školní obědy
Ministerstvo školství vyčle-
nilo 30 milionů korun na 
školní obědy pro sociálně 
znevýhodněné děti. Příjemci 
dotačního programu budou 
v roce 2018 opět neziskové 
organizace, které následně 
zajistí úplatu za školní obě-
dy žákům základních škol, 
jejichž rodiče nemají na obě-
dy peníze. V loňském roce 
mohlo díky podpoře MŠMT 
chodit na obědy 6 701 žáků. 
 mšmt

Podpora talentovaných
Město Ostrava se snaží pod-
porovat nadané děti a  vy-
hledávání talentů se věnuje 
už od mateřských škol. Už 
třetím rokem dává peníze 
na projekty určené na pod-
poru talentovaných dětí. Le-
tos na ně má zatím 40 mi-
lionů korun, zřejmě ale tuto 
sumu ještě navýší.  čtk

Spádovost škol
Od 1. dubna se mění spádové 
oblasti některých pražských 
základních a  mateřských 
škol. Důvodem překreslení 
hranic obvodů je vznik no-
vých ulic s rozrůstáním měs-
ta, změny v  názvech nebo 
požadavky na úpravy 
obvodů.  čtk

Ministerstvo má připrave-
ných šest miliard korun 

z fondů EU na podporu škol 
a školek v celé republice. Pe-
níze z operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání si 
mezi sebe rozdělí vedle mateř-
ských a základních škol nově 
také základní umělecké školy 
či zařízení nabízející volnoča-
sové aktivity. Objem peněz ve 
výzvě Šablony II vzrostl v po-

rovnání s první vlnou šablon 
o 1,5 miliardy korun. 

Úspěšní žadatelé budou 
moci z  evropských peněz fi-
nancovat například školní 
asistenty, psychology nebo 
speciální pedagogy. Základ-
ní školy mají nově možnost 
získat dotace i  na kariéro-
vé poradce. Ministerstvo ve 
výzvě cílí také na propojení 
teorie s praxí. Novinkou jsou 

šablony na realizaci projekto-
vých dnů, na IT podporu výu-
ky nebo na aktivity zapojující 
do výuky odborníky z praxe či 
umělce. Mateřské školy budou 
moci opět usilovat o finance 
na chůvy. Žadatelé a příjemci 
mohou využít konzultační lin-
ku na čísle +420 234 814 777 
anebo e-mailovou adresu 
dotazyZP@msmt.cz.

  mšmt

Až šest miliard korun na asistenty a psychology
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Čeho konkrétně se zmíněné 
strategie týkají? Kdo je jejich 
garantem? 

Garantem je ministerstvo 
školství a nyní má na staros-
ti digitální vzdělávání Ivan Pil-
ný. Cílem strategie je připra-
vit budoucí generaci na digi-
tální věk, posílit u ní digitální 
gramotnost a naučit děti, aby 
dokázaly v životě používat di-
gitální technologie pro svou 
práci a zároveň pro svoje další 
vzdělávání. Předně bych chtě-
la říci, že využívání digitálních 
technologií ve výuce považu-
jeme za předpoklad kvalitního 
vzdělávání. Učitel musí ovládat 
tři pilíře: musí znát vyučovaný 
obor, umět ho učit a ovládat 
technologie. Učitel má být di-
gitálním průvodcem, měl by 
poradit dětem, jak ovládat 
počítač, mobil, a to na všech 
platformách. Měl by dobře 
zvládat textové i  tabulkové 
editory a  vytvářet multime-
diální obsah a to vše i předá-
vat dětem. Učitelům informa-
tiky by se tak ulevilo a moh-
li by konečně u  dětí rozvíjet 

informatické myšlení a učit je 
třeba programovat či vytvářet 
web. Učitelé by měli umět 
smysluplně používat 
digitální techno-
logie při výuce 
a ty by měly být 
součástí většiny 
předmětů. Bez 
toho nelze říci, 
že vzděláváme 
pro budouc-
nost. 

Jakým způso-
bem by chtěla Učitel-
ská platforma vstoupit do 
jednání o zavedení digitálních 
technologií do školní výuky?

Učitelská platforma se sta-
la členem Aliance pro otevře-
né vzdělávání, která má za cíl 
prosazování strategie ve vzdě-
lávacím systému. Členem vý-
konného výboru Učitelské 
platformy je Michal Kaderka, 
který činnost Aliance koordi-
nuje. To nám umožňuje být 
přímo u zdroje všech informa-
cí o digitálním vzdělávání a re-
agovat. S dalšími učiteli jsme 
se například setkali s poslanci 

a nutnost implementace stra-
tegie jsme jim trpělivě vysvět-
lovali. V současnosti podniká-
me i další důležité kroky a ur-
čitě v tažení za digitální vzdě-
lávání dětí nechceme přestat.

Ve kterých školách už v pra-
xi běžně probíhá výuka digi-
tálních technologií?

Digitální technologie ve 
výuce se dobře prosazují 

tam, kde to učitelé 
umějí. Je zde vý-

znamná skupi-
na učitelů, kte-
ří se vzdělávají 
a o své zkuše-
nosti podílejí. 
To je například 
Google Educa-

tors Group Učte 
s  námi. Dokonce 

i ve vedení Učitelské 
platformy jsou někteří 

„GEGaři“, které potkáte tak-
řka každý víkend někde, jak 
učí další učitele, jak do svých 
předmětů digitální technolo-
gie integrovat. To umí napří-
klad učitelé v  ZŠ Plané nad 
Lužnicí, v  Praze-Čakovicích, 
ZŠ Vranovice, ZŠ Staňkov, ZŠ 
Nýřany, ZŠ Štítina či ve speci-
ální ZŠ v Bruntále nebo v Po-
děbradech. Ale těch škol je 
mnohem více. Pozoruhod-
né jsou ale například aktivity 
učitele ze Střední školy země-
dělské a potravinářské v Kla-

tovech Karla Rejthara, který se 
studenty vizualizuje otevřená 
data a při ukazování volebních 
výsledků byl dokonce rychlejší 
než zpravodajské weby. 

S  jakým ohlasem u  školá-
ků, studentů a  rodičů se se-
tkáváte? 

Na takové soudy nám chybí 
data. Současným dětem jsou 
technologie bližší než dospě-
lým, protože na nich rostou. 
Ale často je používají jen pro 
zábavu a neumějí je využívat ve 
svém životě. U rodičů to bude 
samozřejmě odlišné. Někteří 
již platí pro prvostupňové děti 
programovací kurzy či kroužky 
či je učí sami, protože mají po-
cit, že školy usnuly v 19. století. 
Někteří rodiče mají zase pocit, 
že děti tráví moc času s tech-
nologiemi a ve škole by si měly 
dát od nich pokoj.

Pomáhá při vzdělávání ško-
láků v  digitálních technolo-
giích také ministerstvo škol-
ství?

K tomu má sloužit právě stra-
tegie, k jejímuž naplnění se vlá-
da zavázala v roce 2014. Měli 
bychom jako učitelé na vládu 
i ministerstvo tlačit, aby svým 
závazkům dostály. Jde o  bu-
doucnost dětí, nemůžeme se 
tvářit, že se nám důsledky di-
gitalizace a robotizace vyhnou. 
Bohužel pro mnoho politiků je 
lákavější řešit zavádění pěstite-
lek, dílen a branné výchovy než 
se soustředit na to, co je pro 
nás skutečně důležité.

Kde učitelé nacházejí in-
spiraci? Existují semináře, 
workshopy pro digitální vý-
uku? 

Na začátku března proběh-
la skvělá akce EduStaňkov 
a  v  půli března Učitelský su-
mmit v Nebušicích, na podzim 
sklidila výborný ohlas plzeňská 
konference Učitel IN. V květ-
nu bude v Praze GEGfest. To 
jsou každoroční akce. Učitelé 
často pořádají i webináře, kde 
se od sebe navzájem učí, jak 
si v  hodině s  technologiemi 
poradit. Inspirací je komuni-
ta eTwinningu. Zajímavé ak-
ce pořádají i wikipedisté. Do-
poručila bych sledovat naši 
facebookovou skupinu Učite-
lé +, kde pravidelně nejzajíma-
vější akce uvádíme. Ve skupině 
je i mnoho učitelů, pro které 
je využívání technologií běžné 
a vždy se rádi o své zkušenosti 
podělí. Táňa PIKARTOVÁ

Pokud nebudou učitelé zapojovat moderní tech-
nologie do výuky, nebude možné o školách tvr-
dit, že připravují děti pro budoucnost. O tomto 
tématu hovoříme s  Petrou Mazancovou, před-
sedkyní Učitelské platformy, jež usiluje o napl-
nění vládou schválených digitálních strategií.

Máme 

zaměřeno

na...

Na moderní technologie ve výuce je nejvyšší čas 

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

Pedagogům by měly růst 
jednak tarifní části platu, 

jednak i odměny, aby ředitelé 
mohli ocenit nejlepší učitele. 
Své požadavky odboráři pod-
pořili víc než 23 tisíci podpisů 
pod peticí za zlepšení podmí-
nek pro vzdělávání. O tématu 
hovoříme s  Františkem Dob-
šíkem, předsedou Českomo-
ravského odborového svazu 
pracovníků školství.

Pane předsedo, jak složi-
tá byla jednání o růstu pla-
tů učitelů v příštích čtyřech 
letech? 

Ministerstvo školství připra-
vuje podklady pro ministerstvo 
financí pro rok 2019 a střed-
nědobý výhled na rok 2020 
a  2021. Mohu konstatovat, 
že platy ministerstvo školství 
považuje za prioritu a zde ne-
vidím s našimi požadavky roz-
por. Na první pohled to vypa-
dá velmi jednoduše, ale naše 
kampaň Konec levných učite-
lů i úsilí ostatních asociací ve 
školství posunuly vnímání fi-
nančních potřeb rezortu. Teď 
budou v nejbližší době na tahu 
finance.

O jaké částky zvyšování pla-
tů se postupně jedná? Jak bu-
de třeba navýšit rozpočet mi-
nisterstva školství? 

Jde o  necelých 20 miliard 
korun na rok 2019 na platy 
zaměstnanců rezortu. Částka, 
která budí emoce, je ale pro 
nás nepodkročitelná, pokud 

mají být přísliby pro pedago-
gy i nepedagogy a i učitele vy-
sokých škol naplněny.

Jaký plat by tedy měli učite-
lé za čtyři roky měsíčně mít?

Samozřejmě záleží i na růs-
tu platů v ostatních rezortech, 
nám jde o dynamičtější posun 
pro pedagogy. Průměrný plat 
pedagoga ve výši 130 pro-
cent průměrného hospodář-
ství v České republice v roce 
2021 by se měl výrazně při-
blížit 50 tisícům Kč hrubého 
měsíčně.

Při jednání s ministrem škol-
ství jste měli podporu petice 
učitelů s názvem Za kvalitnější 
podmínky ve vzdělávání. Kolik 
jste měli podpisů? 

Na petici jsme se dohodli 
společně s  Vysokoškolským 
odborovým svazem. Šlo nám 
o  to, postihnout celý vzdě-
lávací systém od mateřských 
škol po vysoké. Podpisů bylo 
23 508.

Dotkne se slíbené zvýšení 
platů také nepedagogických 
pracovníků ve školství? V  ja-
ké výši a jak postupně budou 
jejich platy růst? 

Tarifní platy nepedagogic-
kých pracovníků se v  roce 
2017 zvýšily od 1. července 
zhruba o deset procent a od 
1. listopadu o  dalších deset 
procent. Dalších deset   pro-
cent pro rok 2019 budeme 
požadovat i pro nepedagogy 

v rámci ostatních zaměstnan-
ců veřejných služeb.

Naposledy se platy učitelů 
zvedly v  listopadu loňského 
roku, a  to o 15 procent. Kdy 
počítáte s dalším krokovým na-
výšením platů v rámci dohody? 

Dohoda zatím nevznikla, je 
to ve stadiu vyjednávání a če-
ká se na upřesnění výhledu 
vývoje ekonomiky. Výsledkem 
petice je i schválené doporu-
čení vládě sněmovnou napříč 
politickým spektrem, aby platy 
rostly již od září letošního ro-
ku. Tohoto chceme využít při 
prosazování našich požadav-
ků. Táňa PIKARTOVÁ

Školské odbory mají vládní slib velkého růstu platů
Za čtyři roky budou mít učitelé 46 tisíc měsíč-
ně. Na platy učitelů by měl stát dávat každý 
rok o dvanáct miliard korun více. Na čtyřletém 
plánu se shodli zástupci školských odborů s mi-
nistrem školství Robertem Plagou i premiérem 
Andrejem Babišem.

Povinností zaměstnavatele je 
předkládat odborové orga-

nizaci ve lhůtách s ní dohod-
nutých zprávy o nově vznik-
lých pracovních poměrech. 
Dále má zaměstnavatel po-
vinnost seznámit odborovou 
organizaci ve lhůtách s ní do-
hodnutých s  jinými případy 
rozvázání pracovního poměru, 
než je výpověď nebo okamžité 
zrušení pracovního poměru ze 
strany zaměstnavatele, které 
má zaměstnavatel povinnost 
projednat s odborovou orga-
nizací. Musí zaměstnavatel tu-
to informaci poskytnout pře-
dem? A  může ji poskytnout 
jen jako pouhý početní údaj?

Zákoník práce předpoklá-

dá, že zprávy o skutečnostech 
uvedených v dotaze předloží 
zaměstnavatel odborové or-
ganizaci ve lhůtách vzájemně 
dohodnutých. Zákoník prá-
ce stanoví zaměstnavateli 
povinnost informovat 
o  již vzniklých a  již 
rozvázaných pra-
covních pomě-
rech, a tedy tuto 
informaci nesmí 
poskytnout pře-
dem. Povinnost 
zaměs tnava te -
le seznámit odbo-
rovou organizaci dle 
ustanovení § 61 odst. 5 zá-
koníku práce se týká jen pří-
padů rozvázání (nikoliv obec-

ně skončení) pracovního po-
měru, a  to dohodou nebo 
zrušením ve zkušební době. 
Pokud pracovní poměr skon-
čí, například uplynutím doby 

nebo smrtí zaměstnance, 
povinnost zaměstna-

vatele vůči odboro-
vé organizaci ne-
vzniká. V  tomto 
případě se mů-
že zaměstnava-
tel dohodnout 
s  odborovou or-

ganizací jinak. 
Pokud jde o  ob-

sah informace o  vzni-
ku nebo rozvázání pracovní-
ho poměru, zastávám názor, 
že početní údaj (tedy uvedení 

počtu vzniklých nebo rozvá-
zaných pracovních poměrů 
za příslušné období) není do-
stačující. Účelem povinnosti 
zaměstnavatele k  odborové 
organizaci je, aby tato byla 
dostatečným způsobem in-
formována o  vzniku a  roz-
vázání pracovního poměru 
konkrétního zaměstnance 
a mohla naplňovat své poslání 
v ochraně práv a oprávněných 
zájmů zaměstnanců. Proto by 
měla informace obsahovat zá-
kladní identifikační údaje za-
městnance (jméno a příjmení), 
údaj o  jeho pracovním zařa-
zení a údaj o dni vzniku nebo 
rozvázání pracovního poměru.

  Vít BERKA

Povinnosti zaměstnavatele vůči odborové organizaci

Předsednictvo školských 
odborů na své 18. schůzi 
schválilo změnu Finanční-
ho řádu ČMOS pracovní-
ků školství v části I bodu 3. 
S účinností od 1. 3. 2018 
v části I bodu 3 finanční-
ho řádu se doplňuje vě-
ta: „Výše uvedená pravi-
dla pro stanovení odvodu 
odborovému svazu platí 
i pro členy ČMOS PŠ, kteří 
jsou státními zaměstnan-
ci ve služebním poměru.“ 
 red

Změna 
finančního řádu

FOTO: Jan ČEJCHAN
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Učitelé se učí pomocí sdílených informací

Velmi povzbuzující je zjiště-
ní, že důležité věci v ob-

lasti podpory technologií ve 
školství se dnes nedějí jen ve 
velkých městech, ale i ve ško-
lách v menších obcích. Učite-
lé, kteří mají zájem o rozšíře-
ní svých znalostí moderních 
komunikačních prostředků 
a hlavně toho, jak jich využít 
během výuky, se mohou ta-
ké inspirovat díky šikovným 
webovým stránkám, jako je 
například portál Učte s námi 
(www.uctesnami.cz), kde na-
jdou řadu užitečných tuzem-
ských i zahraničních odkazů, 
stejně jako tipů, jak k  výuce 
přistupovat.

Školám chybí zázemí
Nicméně užitečné poznatky 

z praxe a hlavně diskuze s ko-
legy, případně jejich pomoc 
a  podpora jsou pro většinu 
českých učitelů příjemnějším 
způsobem, jak se v trochu ne-
přehledném technologickém 
moři orientovat. Existuje Stra-
tegie digitálního vzdělávání do 
roku 2020, kterou schválila 
vláda už v roce 2014. Učitelé 
sami se rozhodli plnění cílů té-
to strategie kontrolovat a jen 
letmý pohled na jejich web 
ukazuje, že svět moderních 
technologií je zkrátka rych-
lejší než implementace vlád-
ních dokumentů. Tuto rychlost 
nestíhá ostatně ani současný 
rámcový vzdělávací program, 
jak pedagogové často sami 
upozorňují – stávající verze 
RVP pro oblast technologií je 

z roku 2004 (což je mimo ji-
né rok, kdy vznikl Facebook), 
a za tu dobu se využití tech-
nologií zásadně proměnilo. Na 
novém RVP pro tuto oblast se 
momentálně pracuje. 
A problém je i s ta-
kovými základní-
mi věcmi, jako je 
technologické 
vybavení škol.

„Například 
Česká školní 
inspekce ve své 
nedávné zprávě 
upozornila na to, 
že jen jedna z dese-
ti škol má takové po-
čítačové vybavení, aby mohla 
výuka bez problémů probíhat 
pomocí moderních technolo-
gií, takže ve skutečnosti chy-
bí kantorům jak technologic-
ké zázemí, tak i podpora, jak 
efektivně technologie do výu-
ky zapojovat,“ upozorňuje Ta-
mara Kováčová z organizace 
EDUin, kde vede projekt Ote-
vřené vzdělávání.

Pomoc pro praxi
„I přes všechny tyto obtíže, 

které musí pedagogové pře-
konávat, naštěstí existuje způ-
sob, jak se ti, kteří mají zájem 
a chuť vzdělávat, mohou se-
tkávat a  inspirovat. Mluvím 
o  vzájemném učení učitelů 
od jiných kolegů a na tomto 
poli by se mohl stát v lecčems 
poučit,“ říká T. Kováčová.

Řadu inspirativních semi-
nářů a  edukativních setkání 
pořádají jednotlivé základní 

školy. Za zmínku stojí napří-
klad ta v  třiapůltisícové obci 
Staňkov na Plzeňsku. Zdejší 
semináře jsou pořádány ve 
spolupráci s GEG Učte s ná-
mi a GEG Brno. GEG zname-
ná Google Educator Groups, 
kde spolupracují učitelé bez 
ohledu na využívané techno-
logické platformy, jako jsou 
Android, Windows či iOs. Ti 
nabízejí semináře pro učite-

le, knihovníky a  další 
zájemce o moderní 

vzdělávání. V na-
bídce si mohou 
účastníci vybrat 
z  běžných té-
mat týkajících 
se čtení, lite-
ratury, mate-

matiky, ale i ne-
obyčejného na-

táčení videí, práce 
s robůtky, cardboardy, 

Google Classroom apod. 
V tomto duchu jsou připra-

veny i vzdělávací projekty na 
ZŠ Staňkov a  během těchto 
seminářů se učitelé od kole-
gů dozvídají rovněž hodně 
užitečných informací o  apli-
kacích pro hodnocení a sebe-
hodnocení žáků. Je tak po-
měrně logické, že staňkovská 
základka je jedním z uchaze-
čů o vítězství v soutěži o ino-
vace ve vzdělávání Eduina 
(www.eduina.cz).

Kantoři to nevzdávají
„Charakteristické pro tuto 

dobu také je, že každé dítě 
má chytrý telefon a další tech-
nologická zařízení, což bohu-
žel rozhodně nelze říct o uči-
telích. Nejde jenom o obavy 
z nového, ale bohužel je tře-
ba říci, že pro řadu kantorů 
může být pořízení moderních 
zařízení nákladnou záležitostí, 
což zase souvisí s tím, jak na-
še společnost pedagogickou 
práci ohodnocuje v  peně-
zích,“ zamýšlí se T. Kováčová. 

Jak je ale typické pro české 
kantory, nevzdávají se. Přibývá 
těch, kteří vyhledávají vhod-
nou příležitost, jak získat zku-
šenosti, aby děti a  studenty 
prováděli tím, jak moderní 
technologie co nejefektivněji 
využívat pro vzdělávání a zá-
roveň jak se na síti pohybovat 
bezpečně.

V běžné práci se osvědču-
je právě ona kultura sdílení 
informací a  znalostí. Pokud 
má někdo například zají-

mavý výukový materiál, mů-
že ho sdílet s  ostatními na 
internetu. Třeba na webu 
www.otevrenevzdelavani.cz 
učitelé najdou seznam zajíma-
vých zdrojů, mezi nimiž jsou 
právě i portály, které sdružují 
materiály, které vytvořili učite-
lé pro jiné učitele. Nejedná se 
v tuto chvíli o naprosto vyčer-
pávající systematicky utříděný 
přehled, tvorba obecného sys-
tému kategorizace digitálních 
zdrojů je i  jedna z  aktivit již 
zmiňované Strategie digitál-
ního vzdělávání. Nicméně pro 
inspiraci a  orientaci je tento 
seznam určitě dostačující. 

„Pokud učitelé mají na poli 
využívání digitálního vzdělává-
ní nějakou dobrou zkušenost, 
zajímavé materiály nebo po-
stupy, které by chtěli sdílet 
s ostatními učiteli, veřejností či 
médii, budeme rádi, když nám 
dají vědět. Příkladů toho, jak 
lze efektivně zapojovat tech-
nologie do výuky, není nikdy 
dost,“ dodává T. Kováčová.

 Romana SLANINOVÁ

Moderním technologiím se současná škola nevy-
hne. Děti tráví se svým chytrým telefonem více 
času než s kamarády venku. Učitelé mají v tomto 
směru stále co dohánět, a proto je dobře, že při-
bývá vzdělávacích a osvětových projektů.

Naše 

téma

Vicki Davisová je americ-
ká učitelka, která je ve své 
domovině známou popu-
larizátorkou a  inspirátor-
kou práce s  moderními 
technologiemi ve škol-
ství. Podle ní lze rozdělit 
schopnosti žáků týkající 
se digitální gramotnosti 
na životní (klíčové) a zku-
šenostní. Oněch klíčových 
je podle ní devět. Určitě se 
mohou stát inspirací i pro 
české učitele a jejich žáky:

 z tvorba kvalitních 
a  bezpečných hesel při 
práci v on-line prostoru

 z opatrnost při zveřej-
ňování soukromých in-
formací

 z znalost důsledků sdíle-
ní osobních informací

 z uvědomění si rizik při 
tagování a  označování 
osob na fotografiích

 z používání legálních 
a adekvátních zdrojů

 z umění správně citovat 
zdroje

 z obrana před viry a dal-
šími nebezpečími interne-
tu

 z slušnost a etiketa
 z kontrola nad vším, co 

po sobě v  on-line světě 
zanechávámeFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Před novelou školského zá-
kona provedenou záko-

nem č. 101/2017 Sb. mělo 
ustanovení jeho § 30 odst. 
5 toto znění:

„Ředitel střední nebo vyšší 
odborné školy může se sou-
hlasem zřizovatele vystupo-
vat jako zprostředkovatel 
smlouvy mezi žákem nebo 
studentem starším 15 let 
na jedné straně a  právnic-
kou či fyzickou osobou na 

druhé straně, ve které se za 
sjednaných podmínek práv-
nická či fyzická osoba zavá-
že poskytovat žákovi či stu-
dentovi příspěvek na výuku 
či studium a žák či student 
se zaváže po ukončení výu-
ky či studia uzavřít s určenou 
právnickou či fyzickou oso-
bou pracovní poměr souvi-
sející s oborem jeho výuky či 
studia a v tomto pracovním 
poměru setrvat po sjedna-

nou dobu nebo vrátit po-
skytnuté příspěvky.“

Novelou školského zákona 
byla na konci § 30 odst. 5 
doplněna věta:

„Žák střední 
školy, který do-
vršil patnáct let 
a  ukončil po-
vinnou školní 
docházku, se 
může zavázat 
smlouvou po-
dle věty první; 
smlouva podle 
věty první uzavře-
ná nezletilým žákem 
je neplatná, jestliže k jejímu 
uzavření nedal souhlas zá-
konný zástupce žáka.“

Účinnost této změny na-

stává dnem 1. září 2018. 
Zároveň upozorňuji na Do-
poručení MŠMT k zabezpe-
čení jednotného postupu 

při uzavírání smluv-
ního vztahu mezi 

zaměstnavate-
lem a  žákem 
střední školy 
nebo studen-
tem VOŠ při-
pravujícím se 
pro potřeby 

zaměstnava-
tele (č. j. MŠMT 

33636/2015-1). 
Součástí tohoto do-

poručení jsou vzory dohody 
o  poskytnutí motivačního 
příspěvku.

  Vít BERKA

Jestliže totiž došlo k vydání 
rozhodnutí o nepřijetí dítě-

te, nelze ho změnit a  vydat 
rozhodnutí o  přijetí. K  uve-
dené problematice zaujalo 
MŠMT následující stanovisko:

„Kritéria pro přijetí by mě-
la být stejná, jako byla v prv-
ním kole, aby nevznikaly ne-
důvodné rozdíly při přijímání 
dětí v prvním a druhém kole. 
Žádost o  přijetí mohou sa-
mozřejmě podat i ti, kteří tak 
v prvním kole neučinili. Záro-
veň je třeba dodržet zásadu 
procesní ekonomie (ustano-

vení § 6 odst. 2 správního 
řádu), podle které postupuje 
správní orgán tak, aby niko-
mu nevznikaly zbytečné ná-
klady, a  dotčené osoby co 
možná nejméně zatěžuje. 
Současně platí, že lze-li po-
třebné údaje získat z úřední 
evidence, kterou správní or-
gán sám vede, a pokud o to 
dotčená osoba požádá, je po-
vinen jejich obstarání zajistit. 
To znamená, že lze využít ur-
čitých podkladů z  původní 
agendy.“ 

 Vít BERKA

Smlouvy mezi žákem, školou a zaměstnavatelem

Nové přijímací řízení při navýšení kapacity školky

Jak bylo změněno novelou školského záko-
na ustanovení § 30 odst. 5 o uzavírání smluv 
mezi žákem střední školy a právnickou osobou 
o příspěvku na studium a závazku žáka uzavřít 
s touto právnickou osobou po ukončení studia 
pracovní poměr?

Právník 

radí

Platové zařazení tlumočníka znakového jazyka

Novelou nařízení vlády 
č. 222/2010 Sb., o kata-

logu prací ve veřejných služ-
bách a  správě, účinnou od 
1.  ledna 2018 bylo do ka-
talogu prací doplněno nové 
povolání „2.07.04 tlumoč-
ník českého znakového ja-
zyka“. Novela vládního na-
řízení zařazuje jednotlivé 

práce v rámci tohoto povo-
lání takto:
10. platová třída

1. Překlad a simultánní tlu-
močení v rámci běžných kaž-
dodenních situací.
11. platová třída

1. Simultánní tlumočení z/
do českého znakového jazyka 
odborných témat, oficiálních 

jednání a řízení.
2. Simultánní tlumočení z/

do českého znakového jazyka 
v rámci praktického vyučová-
ní, odborné praxe a odborné-
ho výcviku středních škol a při 
výuce všeobecně vzdělávacích 
předmětů.

3. Překlad a  tlumočení do 
českého znakového jazyka pro 
klienta se sluchovou vadou vy-
žadujícího značnou míru při-
způsobení formy tlumočení.

4. Překlad odborných textů, 
oficiálních zpráv a dokumen-
tů z/do českého znakového 
jazyka.

12. platová třída
1. Překlad a  simultánní 

tlumočení v  situacích nebo 
v prostředí mimořádného ce-
lostátního nebo mezinárod-
ního významu a  simultánní 
tlumočení v  situacích, kde 
odbornost, hloubka a rozsah 
tématu klade nejvyšší náro-
ky na odbornost tlumočníka 
a rozsáhlou terminologickou 
přípravu, například při výuce 
odborných předmětů.
13. platová třída

1. Rozvoj oboru tlumočnic-
tví českého znakového jazy-
ka.  Vít BERKA

Jedním z podpůrných opatření podle platného 
znění § 16 školského zákona je pro vzdělává-
ní žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
využití tlumočníka českého znakového jazyka. 
Jak je tato činnost platově zařazena?

V případě, že dojde k navýšení kapacity mateř-
ské školy, je nutné stanovit po dohodě se zři-
zovatelem nový termín, místo a dobu pro po-
dávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělá-
vání od nadcházejícího školního roku. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Zákoník práce omezuje ve 
svém ustanovení § 217 

odst. 4 zaměstnavatele v tom, 
že nesmí určit čerpání dovole-
né na dobu některých překá-
žek v práci na straně zaměst-
nance (např. dočasná pracovní 
neschopnost, mateřská dovo-
lená a  rodičovská dovolená) 
a u ostatních překážek v práci 
na jeho straně tak smí učinit jen 
na žádost zaměstnance. O pře-
kážkách v práci na straně za-
městnavatele se zákoník práce 
v tomto ohledu vůbec nezmi-
ňuje. To znamená, že takové-
mu postupu samozřejmě za 

dodržení podmínek pro urče-
ní čerpání dovolené (zejména 
písemného oznámení zaměst-
nanci alespoň 14 dnů předem, 
není-li mezi nimi dohodnuta 
kratší doba – § 217 odst. 1 
věta poslední ZP) právní před-
pisy nebrání. V tomto případě 
nebude zaměstnavatel zpravi-
dla moci postupovat při určení 
čerpání dovolené podle roz-
vrhu čerpání dovolené 
(§ 217 odst. 1 věta 
první ZP). 

Pokud by zaměstnavatel 
svého práva určit zaměstnan-
ci čerpání nevyčerpané dovo-
lené během trvání pracovní-
ho poměru nevyužil, musel by 
pak zaměstnanci platit náhra-
du mzdy nebo platu vlastně 
dvakrát – nejprve ve vztahu 
k  překážce v  práci dle usta-
novení § 208 ZP a posléze za 
nevyčerpanou dovolenou při 
skončení pracovního poměru, 

jak stanoví § 222 
odst. 2 zákoní-

ku práce.

Odvolání zaměstnance z funkce

Jaké může mít dů-
sledky skutečnost, že 
pracovní smlouva ne- 
ní uzavřena písemně? 
Zaměstnanec začne vy-
konávat práci, ale pí-
semný dokument zatím 
sepsán není.

V § 34 odst. 2 zákoníku 
práce se stanoví, že pra-
covní smlouva musí být 
uzavřena písemně. Pokud 
tomu tak není, je nutné 
použít především §  582 
občanského zákoníku 
o  relativní neplatnosti ta-
kového právního jednání, 
neboť se v  něm stanoví, 
že „není-li právní jednání 
učiněno ve formě sjedna-
né stranami nebo stanove-
né zákonem, je neplatné, 
ledaže strany vadu doda-
tečně zhojí“. Zákoník prá-
ce k tomu v § 20 ještě do-
plňuje, že „nebylo-li právní 
jednání učiněno ve formě, 
kterou vyžaduje tento zá-
kon, a bylo-li již započato 
s plněním, není možné se 
neplatnosti tohoto jedná-
ní dovolat u těch jednání, 
jimiž vzniká nebo se mění 
základní pracovněprávní 
vztah“. V případě pracov-
ní smlouvy tedy přichází 
v úvahu dodatečné písem-
né zhojení původně ústně 
uzavřené pracovní smlou-
vy, a  to kdykoliv později. 
Uplatnit námitku relativní 
neplatnosti smlouvy (do-
hody), jíž se zakládá nebo 
mění základní pracovně-
právní vztah a která nebyla 
uzavřena písemně, přesto-
že to zákoník práce výslov-
ně stanovil, lze však pou-
ze do doby, než na jejím 
základě začalo být plněno 
(tedy doby, než zaměstna-
nec začal vykonávat práci). 
Je však třeba připomenout, 
že nedodržení zákonem 
stanovené povinnosti uza-
vřít pracovní smlouvu pí-
semně představuje skut-
kovou podstatu přestup-
ku zaměstnavatele podle 
zákona o inspekci práce.

Uzavírání 
smlouvy

Při odvolání zaměstnance z vedoucího pracovní-
ho místa může nastat překážka v práci na stra-
ně zaměstnavatele (pokud zaměstnavatel nemá 
pro odvolání zaměstnance jiné vhodné pracov-
ní zařazení nebo takovou nabídku zaměstna-
nec odmítne). Může zaměstnavatel v této době 
nařídit zaměstnanci čerpání dovolené?

Jaký je rozsah krácení dovolené pro nemoc

Mám právo na  čerpání dovolené?

Krácení dovolené upravu-
je § 223 zákoníku práce. 

Z  ustanovení jeho odst.  1 
pro daný případ vyplývá, 
že při pracovní neschop-
nosti zaměstnance (pokud 
nejde o pracovní neschop-

nost v důsledku pracovního 
úrazu nebo nemoci z  po-
volání) musí zaměstnava-
tel dovolenou krátit, a to za 
prvých 100 takto zameška-
ných směn (pracovních dnů) 
o jednu dvanáctinu a za kaž-

dých dalších 21 takto za-
meškaných směn (pracov-
ních dnů) rovněž o  jednu 
dvanáctinu. 

Při pracovní neschopnos-
ti trvající 173 pracovních 
dnů se dovolená krátí za pr-
vých 100 dnů o 1/12 a dále 
o další 3/12 (3 úseky po 21 
dnech). Celkově bude tedy 
zaměstnanci dovolená krá-
cena o 4/12. 

Zaměstnavatel mi to však 
nechce umožnit s pouka-

zem na to, že jsem dosud 
neodpracoval 60 dnů, a ne-
mám proto nárok na čerpání 
dovolené. Bude mi umožně-
no čerpat jen 5 dnů nepla-
ceného volna. 

Dozvěděl jsem se však 
o právním výkladu, z něhož 
vyplývá, že jsem dovolenou 

čerpat mohl. Žádám o právní 
stanovisko.

V ustanovení § 217 odst. 2 
zákoníku práce je výslovně 
uvedeno, že zaměstnavatel 
může určit zaměstnanci čer-
pání dovolené, i když dosud 
nesplnil podmínky pro vznik 
práva na ni, jestliže lze před-
pokládat, že zaměstnanec ty-
to podmínky splní ke konci 

kalendářního roku, případně 
do skončení pracovního po-
měru. Ve vašem případě bude 
uvedený předpoklad splněn. 
Zaměstnavatel vám tedy mů-
že čerpání dovolené umožnit, 
pokud mu v tom nebrání pro-
vozní důvody podle § 217 
odst. 1 zákoníku práce. Tak 
tomu ale zřejmě není, když 
vám zaměstnavatel poskytne 
pracovní volno bez náhrady 
platu. Zaměstnavatel postu-
puje chybně, protože má při 
určení doby čerpání dovole-
né přihlížet k oprávněným zá-
jmům zaměstnance.

Jaký bude rozsah krácení dovolené zaměst-
nance, který v  kalendářním roce zameškal 
z  důvodu pracovní neschopnosti celkem 173 
pracovních dnů?

Nastoupil jsem pracovní poměr na dobu ne-
určitou u nového zaměstnavatele od 1. břez-
na. Z rodinných důvodů potřebuji začátkem 
dubna čerpat týden dovolené. 
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Sami studenti píší učebnice a mění školu k lepšímu

8 číslo 12 

Kdy vznikl nápad psát vlastní 
učebnice, kde byl ten prvotní 
impuls?

Nápad vznikl před pěti le-
ty, když jsem byl ve druhém 
ročníku na Gymnáziu J. K. Ty-
la v Hradci Králové. Doučoval 
jsem své spolužáky matema-
tiku a připravoval pro ně po-
mocné výpisky. Chtěl jsem jim 
látku podat tak, aby ji lépe po-
chopili, protože biflování ne-
má smysl a myslím, že niko-
ho nebaví. Materiálu jsem měl 
čím dál tím víc, a tak jsem si 
řekl, že bych ho mohl zkusit 
dát dohromady do celé učeb-
nice. To jsem ještě netušil, co 
všechno tímhle nápadem od-
startuji a kolik učebnic se na-
konec z téhle myšlenky zrodí.

V  čem se zásadně liší va-
še učebnice matematiky od 
učebnic běžně používaných 
ve školách?

Zásadní rozdíl je na první 
pohled v  přehlednějším gra-
fickém zpracování. Snažíme 
se, aby první dojem z  učeb-
nice byl pro oko studenta co 
nejpříjemnější, když už se musí 
jít učit matematiku. Velmi dů-
ležitý rozdíl je pak v samotném 
způsobu výkladu. Cílem je, aby 
každý student látku snadno 

pochopil, takže jsou veškeré 
příklady řešeny opravdu krok 
za krokem včetně slovního ko-
mentáře. Ten je ve formě ty-
kání, aby byl středoškolákům 
blízký. Autory učebnic jsou 
vždy samotní studenti střední 
a vysoké školy a po odborné 
stránce na nás dohlíží učitelé 
matematiky.

Pro koho svoje učebnice pí-
šete?

Naše učebnice a  pracovní 
sešity matematiky jsou urče-
ny pro střední školy a gymná-
zia, tedy studenty ve věku 15 
až 19 let. Vydali jsme už cel-
kem osm učebnic, takže po-
krýváme kompletní učební lát-
ku matematiky od prvního do 
třetího ročníku středních škol.

Proč si myslíte, že vaše učeb-
nice jsou lepší než ty běžně 
používané?

Nejdůležitější je pro nás 
zpětná vazba ať už od samot-
ných studentů, jejich rodičů, 
nebo učitelů, kteří naše učeb-
nice využívají v hodinách ma-
tematiky. Vnímáme jako velký 
úspěch, že podle našich učeb-
nic učí na středních školách. 
Studenti nám píší, že se díky 
nám dostali na střední ško-
lu, úspěšně složili maturitní 

zkoušku nebo skvěle zvládli 
napsat test. To je pro nás dů-
kaz, že náš přístup funguje. 

Ve kterých školách se učí 
podle vašich učebnic a  s  ja-
kým ohlasem? Co na to říkají 
učitelé?

Aktuálně podle našich učeb-
nic a pracovních sešitů vyuču-
je 85 středních škol po celé 
České republice a dalších 350 
škol se rozhoduje o tom, zda 
jim kniha vyhovuje pro potře-
by jejich výuky, například kvůli 
pokrytí školních osnov. Zpět-
ná vazba od učitelů je skvělá. 
Důkazem jsou i opětovné ob-
jednávky od škol, které podle 
nás učí už druhým rokem. Co 
se týče studentů, těm vyhovu-
je především náš přístup a pak 
hromada řešených příkladů na 
našich webových stránkách, na 
kterých si mohou sami vyzkou-
šet, jestli látku opravdu umí.

V čem zejména tkví váš ino-

vativní přístup k výuce chemie 
a matematiky? 

Odlišuje nás především to, 
že všechny naše projekty vzni-
kají na základě iniciativy stu-
dentů ze středních a vysokých 
škol, kteří knihy sami píšou. 
Dokážeme se díky tomu vžít 
do situace našeho budoucího 
čtenáře a máme tak možnost 
už při psaní text přizpůsobit 
tomu, co mu asi bude dělat 
problémy. Při výkladu látky 
používáme hodně příkladů 
ze života, často přímo toho 
našeho, abychom na něčem 
reálném látku snadno vysvětlili 
a zároveň studentům ukázali, 
k čemu všemu ji můžou v pra-
xi využít. To je metoda, která 
učení hodně usnadňuje.

Máte za sebou velký úspěch, 
v praxi jste si ověřili, že vaše 
učebnice mají smysl. Co chys-
táte nyní?

Letos chceme dokončit ce-
lou středoškolskou řadu Mati-
ky pro spolužáky a vydat dal-
ší díly Chemie pro spolužáky. 
Aktuálně uvažujeme o  zpra-
cování další učebnice, kterou 
by měla být Fyzika pro spo-
lužáky. Vzhledem k úspěchu 
u nás plánujeme přesah pro-
jektu i  za hranice republiky. 
Takže plánů máme dost, ale 
všechno chce svůj čas.

Náš tým včetně všech ex-
ternistů tvoří asi 35 lidí, což 
není snadné uřídit. Pořád se 
nám ale daří společně komu-
nikovat a rozvíjet projekt tak, 
abychom naplnili cíle, které 
jsme si na začátku stanovi-
li, a  to začít měnit školství 
k lepšímu.

 Táňa PIKARTOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Tým ProSpolužáky.cz není neznámá skupinka 
studentských nadšenců. Podle jejich učebnic 
matematiky a chemie už učí 85 středních škol 
v republice a studenti uvažují o dalších učebni-
cích i o přesahu do zahraničí. O projektu hovo-
říme s jeho vedoucím Markem Liškou.
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V  sutinách vyhořelého 
starobylého cotswold-
ského statku je naleze-
na mrtvola. Key House 
byl celé roky opuštěný, 
nicméně mezi lidmi se 
povídá, že jeho majitel, 
Gervase Crown, se tam 
ještě před požárem vrá-
til. Je to právě on, kdo 
má na svědomí požár 
a  vraždu? Jess Camp- 
bellová společně s ko-
misařem Ianem Carte-
rem musí proniknout 
do historie Key Hou-
se. Zjišťují, že Gervase 
Crown oživil staré vzpo-
mínky, z nichž ne všech-
ny byly hezké. Později 
někdo ohrozí jeho život 
a Jess s Ianem musí jed-
nat rychle, aby zabránili 
další vraždě… Knihu vy-
dala MOBA.

Smrt v sutinách 
ANN GRANGER

Znáte je?

Neobvyklý vzdělávací semi-
nář absolvovali v  minu-

lých dnech žáci 8. a 9. třídy 
v ZŠ Hrádek.

V  rámci projektu Odstra-
ňujeme komunikační barié-
ry je navštívily dvě pracovni-
ce Plzeňské unie neslyšících. 
Všichni posluchači  se dově-
děli o náplni práce unie, zjis-
tili, které osoby se zahrnují 
mezi ty se sluchovým posti-
žením, a viděli znakovou řeč 
v  přímém přenosu – jedna 
z  lektorek je neslyšící. Vel-
mi poučné bylo zjištění, jak 
se komunikuje s neslyšícím, 
jak se usnadňuje odezírání, 
a žákům byly vysvětleny nej-

častější mýty týkající se ko-
munikace s  neslyšícím. Po 
seznámení se s  desaterem 
komunikace si mohli sami 
žáci vyzkoušet znakovou řeč 
a hlavně všichni dokázali na 
konci hodiny říct ve znakové 
řeči svoje jméno – oni totiž 
neslyšící mluví, byť přede-
vším rukama. Prostor byl ta-
ké pro otázky žáků. A že jich 
zaznělo opravdu mnoho. Jak 
dlouho se učí znaková řeč, 
kolik asi je u nás neslyšících, 
zda neslyšící rodiče mají vždy 
neslyšící děti apod. Praktická 
ukázka posílání znakové věty 
tichou poštou byla pro všech-
ny tím nejsilnějším zážitkem. 

Mnozí konstatovali, že jed-
noduché to vůbec není a je-
jich obdiv k našim neslyšícím 

spoluobčanům i k těm, kteří 
s nimi pracují, velmi vzrostl.

 Anna VALEŠOVÁ

Efekt takové akce je z eduka-
tivního hlediska takřka nulo-

vý. Jsem přesvědčená o tom, že 
navázání kontaktu s  publikem 
a jeho interakce jsou pro vzdě-
lávací pořady nezbytné. Znovu 
jsem si to potvrdila v  Základní 
škole Hostivice, kam jsem byla 
s kolegou pozvána na nejnovější 
představení Besedária s názvem 
Stroj času.  

Od třídní učitelky Ivy Hlásen-
ské se dozvídáme, že se jedná 
o  desetičlennou skupinu, kte-
rá se každý čtvrtek schází už 
na sedmou hodinu kvůli dobro-
volné hodině matematiky. Díky 
tomuto vysvětlení už chápeme, 
proč se těmto žákům v  rámci 
třídy s  uznáním říká „koumá-
ci“. Napilno má i herecké duo 
Veronika a  Jakub. Oba jsou již 
v kostýmech a  jako obvykle se 
starají o technické zázemí před-
stavení. Z  nevelké třídy musejí 
vytvořit prostor, do kterého se 
vejde nejen stroj času, ale také 
třeba skládací most, což se nám 
zdá nepředstavitelné a o to víc 
se na pořad těšíme.

Když konečně zazvoní, mů-
žeme společně s dětmi dovnitř. 
Začíná se rozdělením do třech 
soutěžních skupin a už během 
této úvodní aktivity je nám jas-
né, že oba aktéři jsou výborný-
mi improvizátory. Ve středu dě-
ní je Vilém, který zná odpovědi 

na většinu otázek, které během 
dvouhodinovky padnou. Dokáže 
vysvětlit rozdíl mezi vynálezem 
a objevem, zná dílo Leonarda da 
Vinci a  hravě vysvětlí, co je to 
pára. Pořad však myslí i na děti, 
které tak nadané nejsou. Když se 
z malých dřívek staví Leonardův 
most, mohou být „hvězdami“ 
i ty, kterým učení tolik nejde. To 
je motivuje do soutěžení, proto-
že jsou rády, že mohou předvést 
svou manuální zručnost. Není ve 
třídě nikdo, kdo by se nechtěl 
zúčastnit. Jen pomyslný krůček 
před cílem padá dřevěné dílko 
nejrychlejšímu družstvu, které 
se tak vrací na začátek. Uvědo-
mujeme si, že na základě dnešní 
aktivity si budou všichni pama-
tovat, že nezdar patří k  životu 
a že se nesmíme bát začít znovu.

Aby pořad žáky zaujal, je 
nutné „jít s dobou“. Děti jsou 
schopné se soustředit na po-
kus s  tělesem ponořeným do 

kapaliny, ale je potřeba jim ho 
zprostředkovat zábavně. Lout-
ka nahého Archiméda, která na 
oko pohoršuje záměrně puri-
tánskou Veroniku, je osvěžují-
cím prvkem nejen pro mrňouse, 
ale přináší i skrytý vtip pro paní 
učitelku. Ta si celý pořad užívá 
v roli pozorovatele. „Je pro mě 
důležité děti při takových aktivi-
tách nenápadně sledovat. Mo-
hu se o nich dozvědět zase ně-
co víc než v běžných hodinách. 
Proto takové pořady považuji za 
přínosné i pro samotné učite-
le,“ vysvětluje Iva Hlásenská 
a dodává, že konkrétně tento 
program zahrnuje odpovídající 
poznatky z  mnoha vzděláva-
cích oborů, jako je člověk a je-
ho svět, dějepis, fyzika a mate-
matika a její aplikace. Dále jsou 
dle jejího názoru podpořeny klí-
čové kompetence k řešení pro-
blémů, ke komunikaci, sociál-
ní kompetence a kompetence 
k  trvale udržitelnému rozvoji. 
Děti se toho během jedné de-
vadesátiminutovky naučí oprav-
du hodně a navíc mají pocit, že 
zažívají jedno velké dobrodruž-
ství. A po skončení pořadu se 
paní učitelky ptají, kdy si budou 
zase takhle „hrát“.

 Pavlína VOČKOVÁ, Aleš LACKA

Ve škole v Hrádku odstraňují komunikační bariéry

Věda může být pro žáky zábavou a dobrodružstvím
O vzdělávací pořady pro školy není nouze, nic-
méně ne všechny jsou kvalitní. Myslím si, že se 
každý z nás – ať už jako žák, či učitel – alespoň 
jednou v  životě stal součástí stáda nahnaného 
do sálu kulturního domu, kde se od páté řady 
dál věnovala větší pozornost tomu, co se děje 
v hledišti, než co se děje na jevišti.
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Zápal plic
„Pneumonie neboli zápal 

plic je jedno z nejzávažnějších 
respiračních onemocnění, kte-
ré v České republice ročně po-
stihne více než sto tisíc obyva-
tel, z nichž přes tři tisíce nemoci 
podlehne. Jedním z nejčastěj-
ších původců onemocnění je 
Streptococcus pneumoniae. 
Pro předcházení onemocně-
ní je velice důležitá prevence 
a  v  neposlední řadě také oč-
kování především u rizikových 
skupin,“ upozorňuje lékařka 
Markéta Pfeiferová.  

Pneumokokové onemocně-
ní není běžné nachlazení, ale 
přináší vážné riziko zápalu plic, 
které je pro zdraví, zejména 
starších lidí a dětí, velmi nebez-
pečné. Streptococcus pneumo-
niae neboli pneumokok je ku-
lovitá bakterie velikosti zhruba 
dva mikrometry, což je tisícina 
milimetru, typicky se shlukuje 
do dvojic, takže pod mikrosko-
pem tvoří obraz, který může-
me přirovnat ke tvaru kávové-
ho zrnka v  zelenomodré bar-
vě. „Běžně osidluje sliznice úst, 
nosu a horních cest dýchacích 
u  mnoha lidí. Svým nosičům 
nezpůsobuje problémy, dokud 
se neoslabí obranné mechanis-
my člověka například při viróze. 
Pak mohou pneumokoky pro-

niknout do dalších částí těla 
a způsobit závažnou infekci,“ 
vysvětluje M. Pfeiferová. 

Průnik do plic
Nebezpečný je průnik do plic, 

který přináší pneumonii, tedy 
zápal plic. Při vstupu do mozko-
vých obalů může vzniknout me-
ningitida, hnisavý zánět mozko-
vých blan. Může být i nehnisa-
vý, virového původu. Hnisavá 
meningitida je nejzávažnějším 
pneumokokovým onemocně-
ním s největší úmrtností. Vznik-
nout může i u zánětu střední-
ho ucha, kdy bakterie z ucha 
prostoupí až k mozkovým bla-
nám. Projevuje se bolestí hlavy, 
nevolností, zvýšenou citlivostí 

na světlo a vysokou teplotou. 
Mezi příznaky patří stav, kdy ne-
mocný nemůže předklonit hla-
vu a na končetinách se u něho 
objevují drobné fialové skvrny. 
Často vzniká náhle ve stavu pl-
ného zdraví a k jejím komplika-
cím dochází už během několika 
málo hodin. Nutná je okamžitá 
hospitalizace. Meningitida mů-
že i po vyléčení zanechat trva-
lé následky, jako je poškození 
zraku a sluchu, ochrnutí nebo 
zejména u dětí poruchy men-
tálního vývoje.

Přenos infekce
Pneumokok se přenáší ka-

pénkovou infekcí vzduchem. 
Inkubační doba mezi vniknu-
tím bakterie do těla a první-
mi příznaky pneumokokové-
ho onemocnění je jeden až tři 
dny. Největší výskyt onemoc-
nění je v  zimě. Nakazit se je 

možné od člověka s pneumo-
kokovou infekcí nebo od pře-
našeče. 

Pneumokokové infekce ma-
jí prudký začátek s  vysokou 
horečkou, kašlem, bolestí na 
hrudi a dušností. Zápalem plic 
jsou ohroženi lidé pohybující se 
v  infekčním prostředí, kterým 
může být například pracovní 
kolektiv, školní třída nebo ro-
dina, kde ostatní trpí různými 
onemocněními dýchacích cest. 
Nejvyšší počet onemocnění se 
objevuje u malých dětí do 5 let 
a starších lidí nad 60 let.

Další komplikace
Propuknutí infekce ovlivňuje 

aktuální zdravotní stav organi-
smu, přičemž se riziko onemoc-
nění zvyšuje například se sníže-
nou imunitou, pneumokok se 
projevuje i hnisavým zánětem, 
vážnější komplikací je ale bak-
teriémie, což je onemocnění, 
které propukne tehdy, když se 
bakterie dostane do  krevního 
oběhu. Nebezpečí tohoto one-
mocnění obecně tkví v tom, že 
může dojít také k otravě krve.

Pneumokok způsobuje i zá-
nětlivá onemocnění kloubů, 
zánět kostní dřeně nebo zánět 
vnitřní výstelky srdce.

Nejúčinnější prevencí je očko-
vání a posilování imunity zdra-
vou stravou, dostatkem pohybu 
a pobytem na čerstvém vzdu-
chu. Dospělí by rozhodně měli 
vyloučit kouření. 

 Táňa PIKARTOVÁ

Čeští sportovci vybojovali 
v Koreji sedm cenných tro-

fejí a po ZOH v Soči jde o dru-
hou nejúspěšnější zimní olym-
piádu v naší novodobé historii. 
Celkově se vyšplhali na čtrnácté 
místo, až před Čínu a Finsko, 
které zůstává ve školství a spor-
tu naším vzorem. 

„Vzhledem k neexistenci sys-
tému českého sportu je to až 
zázrak,“ překvapivě prohlásil 
Jiří Kejval, předseda Českého 
olympijského výboru. 

Zazářila zejména olympijská 
hvězda, korunovaná královna 
dvou sněhových disciplín, Ester 
Ledecká. Právě její pohádková 
zlatá cesta k zázračnému úspě-
chu není výsledkem „systému 
českého sportu“. Její rodiče ji 
až do osmnácti let finančně 
štědře podporovali. Svou vý-

chovnou cílevědomostí jí jako 
věrné sudičky předurčili skvě-
lou kariéru. V  domácím pro-
středí jí úspěšně nahrazovali 
školu a  učitele za ka-
tedrou. Utvrzova-
li ji v  nezkrotné 
lásce ke sportu, 
až své spalující 
vášni na zasně-
žených svazích 
beze zbytku 
podlehla. Při-
tom ve své čítan-
kové skromnosti 
prohlašuje: „Jenom 
jezdím z kopce dolů.“

O  to smutnější je další vy-
jádření Jiřího Kejvala: „Žádný 
z našich medailistů ze systému 
nevzešel, protože ho tu od ro-
ku 1990 nemáme.“ Lidé, kteří 
rozumějí a fandí sportu, tvrdí, 

že jeho živoucí základ musí 
vytvářet ministerstvo školství, 
a to s pomocí dalších sportov-
ních partnerů. Všichni ale má-

me v  živé paměti stá-
le doutnající aféru 

s pochybným mi-
nisterským roz-
dělováním do-
tací do spor-
tu. Jeho zni-
čující krizi na-
víc prohloubila 

narušená důvě-
ryhodnost mno-

hých odpovědných 
funkcionářů. Sportovní 

organizace a jednotlivé svazy 
se zatím nedokážou mezi se-
bou domluvit. Ministerstvo 
školství si sport za rámeček 
rozhodně dát nemůže. Při-
tom je tak důležité cílevědomě 

podporovat zejména mládež 
ve školách, obcích, na vesnic-
kém hřišti, stadionech, na nej-
nižších úrovních. Už tam by se 
měly líhnout naše nové spor-
tovní naděje. Sice bez potřeb-
ných funkčních olympijských 
středisek, ale pro začátek by 
to mohlo stačit. 

Chvíli se zase bude zejména 
mezi politiky hlasitě skloňovat 
podpora nejen sportovních ta-
lentů. Malým klukům a holkám 
však nikdo sněhobílé kopce pl-
né dřiny a  sebezapření hned 
tak nevyčaruje. Ani nemusí. 
Stačilo by nastartovat smys-
luplnou práci se všemi, kteří 
třeba jako Ester Ledecká pro-
padnou sportovnímu kouzlu. 
A pečovat o ně jako o vzácné 
květinky. 

 Roman KANTOR

Fejeton

Olympijský zázrak, který se nezrodil v systému sportu

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.



11 21. BŘEZNA 2018

C M Y K

www.tvaruzky.cz

otevřeno

7 DNÍ
v týdnu

tel.: 583 401 217, e-mail: awmuzeum@tvaruzky.cz, rezervační systém na: www.tvaruzky.cz 

Výprava za tvarůžkovou vůní

• historie i současná výroba • interaktivní prvky • audiovizuální programy• individuální prohlídky • retro kino • výstavy a kulturní akce• bezbariérový přístup

Olomoucké tvarůžky jsou 
svým charakterem pů-

vodním a  tradičním českým 
či spíše moravským zrajícím 
sýrem se silnou vazbou k re-
gionu Haná. Písemné zmínky 
o jejich existenci pocházejí již 
z  přelomu 15. a  16. století. 
Nejrozšířenější výroba toho-
to sýru byla v okolí Olomou-
ce, kde se s tvarůžky na trhu 
obchodovalo. A právě odtud 
získaly svůj název, kterému 
dnes náleží chráněné země-
pisné označení.

Společnost A. W., která ja-
ko jediná na světě v součas-
né době Olomoucké tvarůžky 
v Lošticích vyrábí, vybudovala 
a v roce 2014 slavnostně ote-
vřela muzeum, které v moder-
ně pojatých expozicích uka-
zuje průřez historií Olomouc-
kých tvarůžků od nejstarších 
pramenů až do současnosti. 

Všechny exponáty mají po-
pisky v českém jazyce, v kaž-
dé místnosti je možno načíst 
pomocí QR kódů základní in-
formace o konkrétní expozici 
také v němčině a angličtině.

Vstup do muzea začíná prv-
ními zmínkami o výrobě Olo-
mouckých tvarůžků i  s  prv-
ními fotografiemi, dál pak 
volně sleduje linii výroby od 
zpracování tvarohu, formová-
ní a koupání tvarůžků až po 
jejich balení včetně funkční 
stloukačky na bedničky. Věr-
ně ukazuje dobu, kdy se výro-
ba ruční měnila na strojní. Na 
osudu jednotlivých osobností 
demonstruje expozice počátky 
výroby Olomouckých tvarůžků 
přes dobu před první světovou 
válkou, kdy se členové rodu 
Wesselsů stali největšími vý-
robci Olomouckých tvarůžků. 

Součástí je i retro, „Sokolské 

kino Loštice“, kde se promítají 
filmy o výrobě a historii Olo-
mouckých tvarůžků. V součas-
né době se připravuje krátký 
animovaný film pro mladší 
školáky. 

Své místo zde mají i  origi-
nály formovacího a koupacího 
stroje z 20. století. Na časo-
vé ose je rekapitulace historie 
výroby Olomouckých tvarůžků 
v Lošticích, která končí dobou 
socializace a současnou výro-
bou. Té je pak věnována sa-
mostatná místnost, ze které se 
dostanete do galerie fotografií 
ukazujících proměny závodu 
od restituce v roce 1990 až po 

současnost. 
Pro návštěvníky, kteří bu-

dou mít zájem o rozšířený vý-
klad nad rámec audiovizuál-
ních programů, jsou v muzeu 
k dispozici tři informační místa 
vybavená stolním počítačem 
s programem Panorama, kde 
je možno vyhledat podrobné 
informace. Muzeum je bezba-
riérové, forma individuálních 
prohlídek dá každému mož-
nost výběru prohlídky podle 
jeho zájmu a časových mož-
ností. Na objednání je zde 
možnost prohlídky s výkladem 
průvodce. Doba prohlídky trvá 
cca hodinu.

Na školní výlet vyrazte do muzea tvarůžků v Lošticích
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Češi jsou národem metráčků! Polovina obyvatel má nadváhu
Nejde jen o to, kolik toho 

sníme, ale také co jíme. 
Češi tak díky své vysoké vá-
ze drží ve statistikách před-
ní příčky mezi tzv. metráčky. 
Český statistický úřad uvedl 
data z Eurostatu, z nichž vy-
plývá, že nadváhu má 48 % 
žen a 63 % mužů. Může za 
to i životní styl, kdy jsme díky 
moderní době značně zleni-
věli. Faktem je rovněž to, že 
jíme více, než je naše skuteč-
ná potřeba. Češi by se ovšem 
měli zamyslet nejen nad tím, 
zda mají dostatek pohybu, 
ale také nad kvalitou kupo-
vaných potravin. Z  uvedené 
infografiky se dozvíte, kolik 
si toho během jednoho roku 
dopřejeme.

I přesto, že se v posledních 
letech skladba českého jídel-
níčku změnila k lepšímu a ros-
te i zájem o kvalitní potravi-
ny, zůstáváme jedním z nej-
tlustějších národů. Je důležité, 
aby naše strava byla bohatá 
na živiny a abychom si umě-
li v obchodě vybrat opravdu 
kvalitní výrobky. Zařazení více 
ovoce, zeleniny, ryb a libové-
ho masa je samozřejmostí. Po-
kud vás tedy občas napada-
jí otázky typu „Je lepší chléb 
kváskový, nebo z  droždí?“ 
nebo „Jak poznám náhražky 
sýrů?“, případně „Podle čeho 
vybrat kečup a  z  kolika raj-
čat by měl být?“, pak se po-
dívejte na stránky www.aka-
demiekvality.cz, kde najdete 

nejen odpovědi na řadu otá-
zek, ale také souhrnné infor-
mace o potravinách a znač-
kách kvality. To, co jíme a jak 
se o sebe staráme, se logicky 
projeví na kvalitě našeho živo-
ta a nejvíce pak na zdraví. Ne-
ní daleko od pravdy skuteč-
nost, že než člověk dospěje, 
sní několik „tatrovek“ jídla. 
Z údajů Českého statistického 
úřadu vyplývá, že ročně každý 
Čech spotřebuje okolo 785,6 
kg potravin, přičemž celková 
spotřeba potravin v České re-
publice stále stoupá.

Většina lidí si spojuje kvali-
tu potravin se značkami kva-
lity. To ovlivňuje i nakupová-
ní a  povědomí spotřebitelů. 
Co si pod kvalitou potravin 

nejčastěji představují? Hlav-
ně čerstvost a minimum pří-
datných látek a umělých ná-
hražek. Nejznámější značkou 
kvality mezi spotřebiteli je po-
dle výzkumu agentury STEM/
MARK z  roku 2017 Klasa – 
své prvenství obhájila s 89 % 
(u podpořené znalosti). Po ní 
následuje značka Regionální 
potravina. Z  výzkumu také 
vyplývá, že zhruba polovina 
nakupujících preferuje české 
potraviny před zahraničními 
a  že za posledních několik 
let se vnímání kvality českých 
výrobků zlepšilo. Do TOP 10 
českých značek spotřebitelé 
zařadili právě značku kvality 
Klasa jako jednu z  nejzná-
mějších.

Zdroj: Český statistický úřad

Víte, kolik toho přibližně sní jeden člověk za rok?

Obecně sníme zhru-
ba 12 kg rajčat na 
hlavu.

Uhodnete, kolik je 
potřeba mléka pro 
výrobu 1 kg eida-
mu? Celých 10,5 li-
tru! Celkem spotře-
bujeme 13,3 kg sýru 
na osobu.

Ročně se v ČR vyro-
bí přibližně 300 tisíc 
tun chleba, což je 
1 milion kusů den-
ně. Jeden člověk sní 
zhruba 40 kg ročně.

Mléka se mezi sebou 
liší především v ob-
sahu tuku a ve způ-
sobu ošetření. Ročně 
vypijeme a využijeme 
kolem 60 litrů kon-
zumního mléka.

Aby se máslo moh-
lo nazývat máslem, 
musí obsahovat 
mléčný tuk v rozsa-
hu 80–90 %. Ani 
méně, ani více. Roč-
ně jej spotřebujeme 
5,4 kg.

Jahody se pohybují 
na hranici spotřeby 
2,5 kg na osobu.

Obilovin v podobě 
mouky, krup, vlo-
ček či rýže sníme 
114,9 kg.

Celkově každý z nás 
sní 80,3 kg masa – 
od vepřového přes 
hovězí, skopové, 
zvěřinu až po drůbe-
ží. Drůbežího masa 
pak zkonzumujeme 
téměř 27 kg.

V roce 2016 se u nás 
sklidilo 126 434 tun 
jablek. Ročně pak 
sníme průměrně ko-
lem 23,7 kg.

Za jediný rok sníme 
přes 4 kopy vajec, 
konkrétně 249 kusů.


