
TÝ
D

EN
ÍK

15  11. DUBNA 2018 XXVI. ROČNÍK

Nikdo nepochybuje o tom, 
že učitelé byli dlouhá léta 

finančně podhodnoceni. Přes-
to dál učili, jak uměli. Příliš si 
nestěžovali, neboť slušnost jim 
velela plnit své povinnosti bez 
zbytečných řečí. Sotva mohli 
zamknout třídy, poslat žáky 
domů a  okázale stávkovat. 
Hněv rodičů by je ukameno-
val. Dřívější nadšení, s  jakým 
zahajovali své hodiny, poma-
lu ustupovalo. Školští úředníci 
je znovu zahlcovali podivnými 
úkoly, které přicházely s  ná-
stupem každého nového mini-
stra školství, od Lišky a Dobeše 
přes Chládka až po Valacho-
vou, od rámcových vzděláva-

cích plánů až po (ne)slavnou 
inkluzi. Učitelům zatím přibý-
valy nové vrásky a šedly dříve 
tmavé vlasy. Stále slabší žáci 
bez studijních předpokla-
dů, ale s  vydatným 
sebevědomím se 
ucházejí o  ma-
turitu. Učitelé 
s pětadvaceti-
letou praxí se 
nestačí divit, 
co je dnes ve 
škole možné. 
Nekázeň. Šika-
na. Kouření. Al-
kohol. Drogy. A teď 
učte. S  radostí. Nadše-
ním. S  uspokojením. Učitel 

se zvolna proměňuje v  kou-
zelníka. 

Veřejnost očekává, že s po-
stupným zvyšováním učitel-
ských platů se bude automa-
ticky zvyšovat i kvalita dosud 
stagnujícího vzdělávání. Že 
žáci budou od zítřka nosit 
domů lepší známky a  bu-
dou toho více znát a umět. 

Že úspěšnost u  maturit 
zázračně poroste. 

Přitom je učitel 
téměř konco-
vým hráčem při 
vzdělávání žá-
ků, sotva mů-
že i  jeho zvý-
šené pracovní 

úsilí změnit vše, 
co léta přežívalo 

a tiše se tolerova-
lo. Narušit součas-

nou mentalitu mladých 
lidí ve školních lavicích, kte-

ří se zapomněli učit, aktivně 
zvládat přirozené překážky, 
směřovat k náročným cílům, 
motivovat se k vyšším výko-
nům, bude nadlidský úkol, 
avšak ne zcela nemožný. Zá-
leží na správném nastavení 
vzájemně se prostupujících 
stupňů našeho vzdělávacího 
systému. 

Je třeba skončit s  jeho ne-
šťastnými dílčími a  neprově-
řenými změnami vedoucími 
nejčastěji do pekla. To není 
úkol pro učitele. Společnost, 
přesněji zodpovědná vláda 
a  ministerstvo školství, musí 
v  této době prozíravě určit, 
jakých hodnot chce při vzdě-
lávání docílit. Stačí navázat na 
vše osvědčené a užitečné, re-
spektovat vše nové a potřeb-
né. Je to běh na velmi dlouhou 
vzdálenost, ale začít se musí 
dnes. Roman KANTOR

V  posledním půlroce na sebe naši učitelé 
znatelně upozornili. Konečně si na ně vzpo-
mněli politici, neboť vzdělání nikdy není 
marná investice. 

Zvýší se s nárůstem platů učitelů i kvalita vzdělávání?
FOTO: Stanislav JUGA

„Bez snů a ideálů nelze být člověkem.“ Ernst Fischer

Učitelé 

s letitou praxí 

se nestačí divit, 

co je dnes ve 

škole možné.
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Role dětských skupin by měla být větší 
Role dětských skupin v péči 

o dvouleté děti by měla být 
podle ministra školství Rober-
ta Plagy výraznější než dosud. 
Pedagogická komora, se kte-
rou se sešel spolu s premiérem 
Andrejem Babišem, navrhuje 
přenést na ně část nároku na 
umístění všech dvouletých dě-

tí do předškolního zařízení od 
roku 2020.

R. Plaga už dříve vyjádřil 
podporu návrhu na zrušení 
povinnosti školek přijmout 
všechny dvouleté děti. „My-
slím, že ten nárok by neměl 
být ze zákona. Spíš by měl stát 
podporovat silným investičním 

programem tvorbu míst tam, 
kde je to potřeba,“ řekl  R. Pla-
ga po schůzce. Návrh poslan-
ců za ODS, který mimo jiné 
chce tuto povinnost zrušit, 
ale ve sněmovně nepodpoří. 
Postihuje podle něj víc témat 
a  není legislativně technicky 
v pořádku.  čtk
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Ministr školství Robert Plaga 
získal od vlády příslib navý-

šení peněz na spuštění reformy 
financování regionálního škol-
ství. Reforma financování, kte-
rá zajistí spravedlivější rozdělení 
peněz mezi školy, se tedy ne-
bude o rok odkládat, jak před-
pokládal původní návrh, a bude 
spuštěna od 1. ledna 2019. Na 
spuštění reformy je nutné navý-
šení rozpočtu o zhruba 11 mi-
liard korun. „Dnes jsem byl na 

jednání vlády ujištěn, že naleze-
ní financí na realizaci reformy je 
rozpočtovou prioritou premié-
ra. Záchranná brzda v podobě 
ročního odkladu tedy není za-
potřebí, což je dobrá zpráva pro 
školství,“ uvedl ministr R. Plaga 
po jednání vlády.

Z požadované částky 11 mi-
liard korun by téměř polovina 
měla jít na vyrovnání regio-
nálních rozdílů v  odměňová-
ní učitelů, další prostředky by 

směřovaly do možnosti dělení 
výukových hodin. V  rámci re-
formy bude školám stanoven 
maximální rozsah přímé pe-
dagogické činnosti hrazený ze 
státního rozpočtu. Díky tomu 
by se tak zohlednila rozdílná 
velikostní a  oborová struktu-
ra škol v  krajích, finanční ná-
ročnost podpůrných opatření 
a  rozdílná platová úroveň pe-
dagogů v jednotlivých školách. 
 mšmt

Reforma financování školství se neodkládá

Zápisník

„Jestli novičok pochází od nás, nevím, ale docela bych tomu věřil. Nováček 
z osmičky mě dneska taky pěkně otrávil!“

Miliony na kapacitu škol
Dalších téměř 323 milionů 
korun pošle ministerstvo 
školství školám na rozšíření 
jejich kapacit. Jde již o pá-
tou výzvu v rámci programu 
pro rozvoj výukových kapa-
cit mateřských a základních 
škol pro roky 2018 a 2019. 
Cílem programu je podpořit 
základní školy s 1. stupněm 
a také školy spojené v jedné 
budově s mateřskou školou.  
 mšmt

Výtvarná soutěž
Česká národní banka připra-
vila ve spolupráci s minister-
stvem školství ke stému vý-
ročí vzniku československé 
koruny soutěž pro studenty 
základních a středních škol 
o  návrh pamětní stokoru-
nové bankovky. Podmínky 
soutěže jsou k dispozici na 
webových stránkách ČNB. 
 mšmt

Měsíc školních zahrad
České školy se mohou le-
tos v  květnu nově připo-
jit k oslavě Mezinárodního 
měsíce školních zahrad. Ne-
zisková organizace Nadace 
Proměny pro ně připravila 
web, na kterém se mohou 
registrovat a najít inspiraci 
k různým venkovním aktivi-
tám.   čtk

Program s Krtkem
Americký astronaut Andrew 
Feustel se zřejmě na palubě 
mezinárodní kosmické sta-
nice ve svém volném čase 
zapojí do spolupráce s pro-
gramem Do kosmu s  Krt-
kem, který organizuje Ast-
ronomický ústav Akademie 
věd ČR a  Česká kosmická 
kancelář.  čtk

Více než 108 tisíc dětí na-
stoupí letos do prvních tříd 

základních škol. K zápisům jich 
ale přijde kolem 135 tisíc. Zá-
pisy se budou ve všech základ-
ních školách konat od 1. do 
30. dubna. 

K  zápisům tak přijdou le-
tos rodiče s dětmi narozenými 
od 1. září 2011 do 31. srpna 
2012. Pokud ale dítě není tě-
lesně nebo duševně přiměřeně 
vyspělé a požádá-li o to rodič, 

může ředitel školy odložit za-
čátek povinné školní docházky 
o jeden školní rok. Začátek po-
vinné školní docházky lze odlo-
žit nejdéle do zahájení školního 
roku, v němž dítě dovrší osmý 
rok věku. Do první třídy ale mů-
že být přijato i dítě, kterému 
bude šest let až v průběhu nad-
cházejícího školního roku. Do 
školy mohou být pětileté děti 
ale přijaty jen na žádost rodičů 
a musí být přiměřeně tělesně 

i duševně vyspělé. Podmínkou 
přijetí dítěte narozeného od 
ledna do konce června dalšího 
roku je doporučující vyjádření 
školského poradenského zaří-
zení i odborného lékaře. 

Podle odhadů ministerstva 
školství nastoupí do prvních 
tříd více než 108 tisíc dětí, z to-
ho 84 300 šestiletých, 700 pě-
tiletých a přes 23 000 sedmi-
letých a starších, tudíž po od-
kladu.  mšmt

K zápisům letos přijde více než sto třicet tisíc dětí



3 11. DUBNA 2018

Pro všechny maturanty je 
povinná zkouška z  české-

ho jazyka a  literatury. Druhý 
předmět si mohou zvolit mezi 
matematikou a cizím jazykem, 
kterému dávají přednost více 
než tři čtvrtiny středoškoláků. 
Dominuje angličtina, kterou si 
jich vybralo 49 882. Je to o tři 
procenta víc než loni. Zájem 
o druhý jazyk, němčinu, nadá-
le klesá, letos z něj bude ma-
turovat 1 813 žáků. Zmenšil 
se také počet studentů, kteří 
se rozhodli pro matematiku, 
na níž každoročně ztrosko-
tá nejvíce studentů. Od roku 
2021 má být přitom povinná 
na gymnáziích a  o  rok poz-
ději na většině ostatních ma-
turitních oborů. Letos ji zvoli-
lo 23,4 procenta z nich, tedy 
o 2,3 procenta méně než loni. 
Před třemi lety z ní maturova-
lo zhruba 30 procent středo-
školáků.

Písemná práce z češtiny se 
letos znovu bude hodnotit 
centrálně. Loni se tímto způ-
sobem známkovala po tříleté 

pauze, kdy to dělali učitelé ve 
školách. Podle ministerstva 
je centrální hodnocení ob-
jektivnější. Učitelé i  studenti 
k němu ale mají řadu výhrad. 
Kritizují zejména posuzová-
ní slohových útvarů. Zhruba 
800 maturantů se proto 
loni proti své znám-
ce ze slohu odvo-
lalo. Výtka zazní-
vala i proti příliš 
velkému poč-
tu zadání, ze 
kterých si ma-
turanti při pí-
semce z češtiny 
mohli vybrat. Se-
znam deseti mož-
ností proto minister-
stvo letos omezilo na šest.

Po slohové práci z  češtiny 
budou mít maturanti podob-
ně jako loni tři týdny na pří-
pravu na další zkoušky. Didak-
tický test z matematiky a pí-
semná práce z angličtiny nebo 
ruštiny se budou psát ve stře-
du 2. května. Následující den 
budou na programu písemné 

práce z  francouzštiny, něm-
činy a španělštiny s didaktic-
kými testy z češtiny a ruštiny, 
4. května pak didaktické testy 
z ostatních cizích jazyků. Spo-
lečná část maturit skončí ve 
středu 9. května nepovinným 
testem z  matematiky+, kte-
rý je obtížnější verzí zkoušky 
a  k  němuž přihlížejí některé 
vysoké školy. Letos ho bude 
dělat 2 369 studentů, proti 
loňsku jich dvě stovky přibyly.

Výsledky testů se ředitelé 
škol dozvědí v úterý 15. květ-

na, nejpozději další den 
by je měli sdělit ma-

turantům. Výsled-
ky písemných 
prací zpřístup-
ní Cermat ředi-
telům později, 
ale vždy ales-
poň jeden den 

před konáním 
ústní zkoušky 

daného žáka. Ter-
míny ústních zkoušek 

státní a profilové části ma-
turit musí ředitel školy sdělit 
Cermatu do 30. dubna, mo-
hou se konat od 16. května 
do 8. června.

Maturitní vysvědčení by 
všichni úspěšní maturanti měli 
dostat nejpozději 12. června. 
Celkové výsledky maturit bu-
dou podle mluvčího Cerma-

tu k dispozici zřejmě ve druhé 
polovině května.

A kolik je přihlášených stu-
dentů k jednotlivým předmě-
tům? 

V letošním roce bude stát-
ní zkoušku z českého jazyka 
a  literatury skládat 69  318 
studentů, což je sto procent. 
Ve srovnání s  rokem 2017 
je to o 505 studentů méně. 
V roce 2016 jich bylo celkem 
70  719. Pro matematiku se 
letos rozhodlo 23,4 procen-
ta, vyjádřeno v číslech se jed-
ná o 16 154 studentů. V ro-
ce 2017 byl počet studentů, 
kteří si vybrali matematiku, 
vyšší zhruba o  2,3 procen-
ta (17 876) a v roce 2016 to 
bylo dokonce 27,2 procenta 
(19  107 studentů). Anglic-
ký jazyk si volí letos 49 883 
studenti, tzn. 72,3 procen-
ta. Německý jazyk si zvoli-
lo pouze 2,6 procenta, tj. 
1 813 studentů, ruský jazyk 
1,2 procenta, tedy 851 stu-
dent, francouzský jazyk pou-
ze 0,2 procenta (125) a stejné 
procento si zvolilo i španělský 
jazyk. Stejně jako u matema-
tiky i u ruského jazyka počet 
studentů rok od roku klesá. 
Francouzština a  španělština 
se drží zhruba na stejném 
procentu za poslední tři roky.

  red, čtk

Jarní termín státních maturit začne letos opět 
slohovou prací z češtiny. Maturanti ji budou psát 
11. dubna. Ostatní písemné a didaktické testy se 
uskuteční mezi 2. a 9. květnem. K prvnímu po-
kusu je letos přihlášeno 69 318 středoškoláků, 
což je zhruba o 500 méně než loni. 

Máme 

zaměřeno

na...

Nebude se opakovat 

situace z loňska, kdy 

počet požadovaných 

bodů v didaktickém 

testu z českého 

jazyka snížil Cermat 

v průběhu jeho 

hodnocení?

Zkoušky dospělosti jsou tady, začnou slohem z češtiny

FOTO: Stanislav JUGA
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Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Evropská ředitelka orga-
nizace ETUCE (Evrop-

ská odborová komise pro 
vzdělávání) Susan Flocken 
veřejně ocenila úspěšné 
aktivity a  rozhovory čes-
kých školských odborů 
s představiteli české vlády 
a politické scény, vedené 
snahou zajistit v  českém 
školství podmínky pro kva-
litní vzdělávání do budouc-
na a  zlepšit postavení je-
ho pracovníků. „Blahopřeji 
Českomoravskému odbo-
rovému svazu pracovníků 
školství a  Vysokoškolské-
mu odborovému svazu 
k  tomu, že jejich obrov-
ské úsilí bylo odměněno. 
Pouze účinný sociální dia-
log a plnění odpovědností 
vlád mohou vést k pozitiv-
ním změnám jak ve vzdě-
lávání, tak ve společnosti 
jako celku,“ prohlásila Su-
san Flocken ve zprávě, kte-
rou lze nalézt na webových 
stránkách ETUCE. 

 red

Mezinárodní 
ocenění českým 

odborům

Společně jsme se shodli na 
objemech finančních pro-

středků. Jde o to, aby byl spl-
něn veřejně prezentovaný cíl 
ministerstva školství a odbo-
rů, a to zvýšit do roku 2020 
průměrný plat pedagogů na 
úroveň 130 procent průměr-
né mzdy v ČR. Určitá rezerva 
z  pohledu odborů je v  roce 
2021, kdy vládní prohlášení 
hovořilo o  150 procentech 
platu pedagoga dosaženého 
v roce 2017. 

Zvýšení platů by se nemělo 
týkat jen učitelů. Nezapomí-
náme ani na nepeda-
gogy. Také pro ně 
požadujeme ná-
pravu dřívějšího 
vývoje výdělků 
a navýšení úrov-
ně platů. Pro do-
sažení těchto zá-
měrů je nezbytné 
v oblasti regionální-
ho školství zajistit pro 
pedagogy nárůst o 17 mld. 
Kč v roce 2019, o 14,5 mld. 
Kč v roce 2020 a o 4,1 mld. 
Kč v roce 2021 (vše včetně od-

vodů) a pro nepedagogy pak 
zvyšovat objem prostředků na 
platy každý rok 2019 až 2021 
o 1,3 mld. Kč. 

Ze státního rozpočtu bude 
nutno v  následujících letech 
zabezpečit i  další potřeby 
školství.

Podporujeme proto i poža-
davek ministerstva na pokry-
tí růstu výkonů v regionálním 
školství, kdy počty žáků nadá-
le rostou o více než deset ti-
síc a je nutné rozpočet navýšit 
o 1,6 mld. Kč. Také podporu-
jeme, aby se zohlednily výda-

je na společné vzdělá-
vání ve výši 2,2 mld. 

Kč. Pro odborový 
svaz je naprosto 
nepřípustné, aby 
si tyto změny za-
městnanci platili 
ze svých peněže-

nek. 
Samostatným pro-

blémem je zajištění re-
formy financování, kdy výdaje 
na srovnání rozdílů v odměňo-
vání mezi kraji, nárůst počtu 
nepedagogů, odhad dopa-

du PHmax a překrývání úvaz-
ků učitelek mateřských škol 
šplhají nad 10 miliard korun. 
Ovšem také v tomto případě 
školské odbory od samého po-
čátku přípravy reformy finan-
cování zdůrazňovaly nutnost 
garance úhrady finančních ná-
roků pro její úspěšný průběh.

František DOBŠÍK, předseda 
ČMOS pracovníků školství

Finanční požadavky školských odborů
Zástupci školských odborů v  současné době 
opakovaně projednali s představiteli minister-
stva školství požadavky ohledně navýšení kapi-
toly školství v oblasti regionálního školství nad 
rámec střednědobého výhledu na roky 2019 
a 2020 a doplnění návrhu na rok 2021. 

Pro srovnání s  textem předsedy škol-
ských odborů Františka Dobšíka přiná-

šíme výňatky z dokumentu „Komentář 
k požadavkům MŠMT nad rámec střed-
nědobého výhledu na roky 2019 a 2020 
a doplnění návrhu na rok 2021“ připrave-
ného ministerstvem školství pro předání 
ministerstvu financí.

Sekce ekonomická zpracovala aktualiza-
ci návrhu střednědobého výhledu kapitoly 
333 MŠMT na roky 2019 a 2020 a nově na 
rok 2021. Požadavky na rozpočet v r. 2019, 
2020 a 2021 jsou předkládány ve výši pře-
sahující objemy výdajů rozpočtu kapitoly 
MŠMT schválené usnesením vlády k návr-
hu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 
2018 a k návrhům střednědobého výhledu 
státního rozpočtu ČR na léta 2019 a 2020. 
Návrh výdajů na rok 2021 je zpracován ja-
ko rozdíl od rozpočtu střednědobého vý-
hledu na rok 2020 podle usnesení vlády.

V oblasti vysokých škol: nárůst vý-
dajů o 3 200 000 Kč v roce 2019, v roce 
2020 navýšit o 6 054 005 252 Kč a v ro-
ce 2021 nad střednědobý výhled na rok 
2020 o 8 954 005 252 Kč. Návrh střed-
nědobého výhledu výdajů vychází z prio-
rit vlády formulovaných v programovém 
prohlášení. Navrhované každoroční navý-
šení výdajů sleduje tyto cíle: zvýšení pro-
středků na mzdy akademických pracov-
níků srovnatelně s  platy učitelů nižších 
stupňů vzdělávací soustavy a zvýšení po-
dílu prostředků poskytovaných na zákla-
dě ukazatelů kvality a výkonu.

V oblasti regionálního školství: ná-
růst o 38 005 117 868 Kč v roce 2019, 
o 60 710 417 976 Kč v roce 2020 a pro-
ti střednědobému výhledu na rok 2020 
v roce 2021 navýšit o 73 812 573 111 Kč. 
Strategie odměňování pedagogických 
pracovníků regionálního školství sou-

visí s  nárůstem o  17  088  836 000 Kč 
v  roce 2019, v  roce 2020 navýšením 
o 31 634 852 000 Kč. Pro rok 2021 pro-
ti střednědobému výhledu roku 2020 po-
žadujeme navýšit o 35 734 917 000 Kč.

Strategie odměňování nepeda-
gogických zaměstnanců regionál-
ního školství souvisí s  nárůstem 
o  1  265  130 000 Kč v  r. 2019, v  ro-
ce 2020 navýšení o 2 501 034 000 Kč 
a v roce 2021 proti střednědobému vý-
hledu roku 2020 požadujeme navýšit 
o 3 807 562 000 Kč platy a příslušenství.

Společné vzdělávání – implementa-
ce § 16 školského zákona. Zohlednění 
výdajů na společné vzdělávání o částku 
2 165 000 000 Kč v roce 2019, o částku 
2 165 000 000 Kč v roce 2020, o částku 
2 165 000 000 Kč v roce 2021 proti střed-
nědobému výhledu na rok 2020.

  red

Navýšení finančních prostředků ministerstva školství

FOTO: Jan ČEJCHAN
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Jak se školy chystají na novou ochranu osobních údajů

Na nové nařízení o ochraně 
osobních údajů se intenziv-

ně připravujeme. Náš zřizovatel 
vysoutěžil zpracovatele úvodní-
ho auditu GDPR, v minulém týd-
nu proběhly pracovní worksho-
py ke zpracování podkladových 
dokumentů. V  nejbližší době 
budou audity zpracovány, v re-
akci na ně počítáme s revizí po-
třebných dokumentů a směrnic 
a se zřízením funkce pověřence. 
Předpokládám, že ve stanove-
ném termínu platnosti nového 
nařízení budeme připraveni.

Jiří BENDA, ředitel gymnázia

Právě jsme ve fázi nejvyšších 
příprav. Spolupracujeme 

společně se zřizovatelem s fir-
mou, která proškolila všechny 
pedagogy a zaměstnance, kteří 
pracují s osobními daty. První 
schůzka před auditem je na-
plánována na začátek dubna, 
studujeme dostupné materiá-
ly, připravujeme vnitřní předpis, 
revidujeme souhlasy a data.

Také čekáme na nový zákon, 
který by měl upřesnit věkovou 
hranici souhlasu se zpracová-
ním údajů a  zvláště upřesnit 
rozsah souhlasu ev. 13letého 
dítěte a informování zákonné-

ho zástupce. Náklady spojené 
s GDPR zatím hradí zřizovatel 
včetně nákladů na pověřen-
ce. Připraveni se zatím necítí-
me, cítíme problematická místa 
a obáváme se dalšího nárůstu 
administrativy.

Jana MIŠKOVÁ, 
ředitelka ZŠ a MŠ

Jsem přesvědčen, že s  GD-
PR jsme schopni se poprat 

vlastními silami. Po absolvo-
vání dvou seminářů, které mě 
trochu připravily a  také uklid-
nily, provedu analýzu součas-
ného stavu, upravím několik 
směrnic a  jmenuji pověřence. 
Nehorázné nabídky různých fi-
rem nehodlám akceptovat ani 
financovat z již tak ubohých fi-
nančních prostředků, které ve 
školách máme.

Karel HÜBNER, 
ředitel gymnázia

S  osobními údaji zacházíme 
diskrétně, nicméně velmi ví-

táme podporu zřizovatele, kte-
rý tuto záležitost nepodceňuje 
a zabýval se jí již v závěru loň-
ského roku. Budeme mít spo-
lečné školení pro vedoucí jed-
notlivých pracovišť školy – ZŠ, 

školní jídelny, vedoucí učitelka 
MŠ – s pracovníky MÚ a pově-
řencem. Věřím, že i  s pomocí 
MŠMT vše zvládneme. Je však 
jasné, že se jedná o další nárůst 
administrativy.

Anna VALEŠOVÁ, 
ředitelka ZŠ a MŠ

Ještě nejsme připraveni. Za-
tím jsem absolvoval pár ško-

lení a začínáme vyplňovat kon-
trolní seznam agend, který je 
nastavený v excelu a analyzuje 
rovnou možné problémy při im-
plementaci obecného nařízení. 
Pak ještě proškolím zaměstnan-
ce, doplním asi deset směrnic 
a zveřejním na internetu infor-
maci o  zpracování osobních 
údajů.

Petr KONÍŘ, ředitel ZŠ a MŠ

Intenzivně se připravujeme ve 
spolupráci s pověřencem, kte-

rého nám zajistil zřizovatel.
Alena LUCOVÁ, ředitelka MŠ

Nepatříme k  těm, kteří pro-
padají panice kolem nových 

předpisů na ochranu osobních 
údajů. Panika vzniká na základě 
nedostatečných informací k za-
vádění tzv. GDPR, přitom toto 
nařízení míří hlavně na ty, kteří 
ve větší míře sbírají soubory dat. 
Nic moc nového, stačí, že máme 
zabezpečené servery a předpisy 
v uzamykatelné skříni.

Ludvík ZIMČÍK, 
ředitel MŠ, ZŠ, SOŠ

Základní kroky jsme učinili. 
Zpracovali jsme dotazníky 

pro soukromou firmu, kterou 
zřizovatel objednal pro vypra-
cování auditu. Máme staženou 
základní dokumentaci (směr-
nice GDPR, souhlasy apod.). 
Absolvoval jsem webinář na 
toto téma a jinak jsme celkem 
v klidu.

Helmut HARZER, ředitel ZŠ

Připravila Zdena MÜLLEROVÁ

Nová právní úprava ochrany osobních údajů dle 
nařízení Evropského parlamentu (GDPR) vstou-
pí v účinnost 25. května 2018. V souvislosti s tím 
jsme položili ředitelům škol otázku, jak jsou na 
novou ochranu osobních údajů připraveni.

Pryč jsou doby, kdy největ-
ší lumpárnou ve třídě by-

lo přišpendlení papírku na 
sako procházejícího se kan-
tora. Pepíček opět přinesl ze 
školy poznámku za nevhodné 
chování při vyučování. Když 
se totiž měla začít psát písem-
ka z češtiny, schválně se při-
hlásil, že musí na WC. Udě-
lal to jen proto, aby oddálil 
začátek testu, na který nebyl 
připraven.

 „Měls tam zůstat až do 
konce hodiny,“ smál se ško-
dolibě jeho nevlastní otec. Ten 
jej ostatně velice rád v  jeho 
naschválech vždy podporo-
val – ba co víc, podněcoval 
ho v drzostech a pošťouchá-
val v podvodech. Když se mu 
pak Pepíček „chlubil“, že paní 
učitelce během hodiny scho-
val sešitek se známkami, otec 

se smíchy za břicho popadal.
A  co na to těžce zkouše-

ná paní učitelka? „Pepíček je 
prostý případ nedozrálého 
sebevědomého dítěte, kte-
rému rodiče celý ži-
vot vnucují, jak je 
jedinečný, a na-
víc mu dopřejí 
vše, co chce. 
Dítě pak žije 
s  představou, 
že mu všich-
ni musí klečet 
u  nohou. Vý-
chova součas-
ných dětí a mladých 
je mnohdy za hranicemi 
elementární slušnosti a etiky. 
Hodně jich nezná, co je to po-
děkovat, omluvit se, být po-
korný, nepovyšovat se či být 
jednoduše empatický a hod-
ný. Dnes má v kolektivu hlavní 

slovo jedinec, který je škodo-
libý, nepoctivý a zlý.“

Samozřejmě, že se nabízí 
řešení: učitelka by měla mít 

ve školním sboru zastání. 
„Ale kdeže! Pokud si 

učitel dovolí něja-
ké napomenutí 
a  rozmazlený 
spratek to do-
ma překrou-
tí a postěžuje 
si, tak je uči-
tel vyšetřován 

všemi možnými 
komisemi, proto-

že rodiče vyhrožu-
jí, že to potáhnou tře-

ba až do Bruselu. Nadřízené 
školské orgány se pak nezříd-
ka přiklánějí na stranu tako-
výchto nevychovaných a aro-
gantních rodičů,“ vysvětluje 
mi učitelka.

Jeden z  nedostatků mo-
derní výchovy vidí odborníci 
v neschopnosti rodičů stano-
vit dětem pravidla a  vést je 
k sebereflexi. Rodiče vychova-
ní generacemi svých přísných 
rodičů dnes často odmítají ja-
kékoli tresty a pravidla a sou-
časně se při výchově dopou-
štějí mnoha chyb. Mají sice 
právo na to, aby chybovali, 
ale zároveň by si měli chyby 
přiznat a vyvodit z nich správ-
né důsledky.

Když rodiče negativně ovliv-
ňují své děti, může se jim je-
jich výchova vymstít a obrátit 
se proti nim, varují odborníci. 
Takzvaná volná výchova bez 
udání mantinelů totiž nemívá 
dobré konce a vede ke zvýše-
né agresivitě i vůči samotným 
rodičům.

 Eva ROKYTOVÁ

Fejeton

Když rodiče negativně ovlivňují děti, může se jim to vymstít
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K obdobnému případu uve-
denému v dotaze zaujalo 

výkladové stanovisko Kole-
gium expertů Asociace pro 
rozvoj kolektivního vyjedná-
vání a pracovních vztahů. 

V tomto stanovisku je uve-
deno:

Předně je třeba upozor-
nit, že zaměstnavatel by měl 
takovému případu zabránit 
a  nedopustit, aby byly za-
městnanci svěřeny předmět-
né věci bez písemného potvr-
zení. Absence takového po-
tvrzení ovšem neznamená, že 
zaměstnanec není za škodu 
na těchto věcech odpověd-
ný, včetně jejich ztráty. Půjde 
ale o obecnou povinnost za-
městnance nahradit škodu ve 
smyslu ustanovení § 250 ZP. 

Protože dle ustanovení 
§ 257 odst. 2 ZP nesmí v tomto 

případě výše požadované ná-
hrady škody způsobené 
z nedbalosti přesáh-
nout u jednotlivé-
ho zaměstnance 
částku rovnají-
cí se čtyřapůl-
násobku jeho 
p r ů m ě r n é -
ho měsíčního 
výdělku před 
porušením po-
vinnosti, kterým 
způsobil škodu (le-
daže by byla škoda způ-
sobena zaměstnancem úmy-
slně, v opilosti nebo po zneu-
žití jiných návykových látek), 
nebude mít zaměstnavatel 
zpravidla problém co do výše 
možné náhrady škody (ome-
zující částka bude pravděpo-
dobně postačovat k  úhradě 
způsobené škody). Na rozdíl 

od odpovědnosti zaměstnan-
ce za ztrátu svěřených věcí ale 
musí zaměstnavatel v  tomto 
případě prokázat zaměstnanci 
zavinění (viz ustanovení § 250 
odst. 3 ZP).

V  této souvislosti možno 
poznamenat, že převzetí svě-

řených věcí na písemné 
potvrzení, resp. uza-

vření dohody, 
pokud by cena 
věci přesáhla 
50  000 Kč, 
může zaměst-
navatel stano-
vit v  určitých 

případech ja-
ko požadavek 

pro řádný výkon 
práce zaměstnan-

cem, pokud je takový po-
stup pro výkon druhu práce 
či konkrétní práce nezbytný. 
Odmítnutí zaměstnance po-
depsat potvrzení nebo doho-
du by pak mohlo být zaměst-
navateli důvodem k výpově-
di z pracovního poměru dle 
ustanovení § 52 písm. f) ZP.

 Vít BERKA

Pomůcky pro práci a ručení za jejich používání
Zaměstnanec školy potřebuje k výkonu své prá-
ce notebook a zaměstnavatel mu jej chce svěřit 
na základě písemného potvrzení. To on ale od-
mítne podepsat. Jak odpovídá zaměstnanec za 
škodu, pokud takto svěřenou věc ztratí?

Právník 

radí

Jaká doba se započítává do náhrady za dovolenou

Podle ustanovení § 222 
odst. 1 zákoníku práce 

přísluší zaměstnanci za do-
bu čerpání dovolené náhra-
da mzdy nebo platu ve výši 
průměrného výdělku. Vždy 
se používá průměrný výdě-
lek „platný“ pro zaměst-

nance v  době čerpání jeho 
dovolené. Způsob zjišťování 
průměrného výdělku upra-
vuje § 351 až § 362 záko-
níku práce a od této právní 
úpravy se nelze odchýlit (jed-
ná se o kogentní ustanovení, 
což je jednoznačně vyjádřeno 

v § 351 zákoníku práce). Po-
dle § 353 zákoníku práce zjiš-
ťuje zaměstnavatel průměrný 
výdělek z hrubé mzdy nebo 
platu zúčtovaných zaměst-
nanci k výplatě v rozhodném 
období a z doby v tomto ob-
dobí odpracované. Rozhod-
ným obdobím je předchozí 
kalendářní čtvrtletí a průměr-
ný výdělek se zjistí k  první-
mu dni kalendářního měsíce 
následujícího po rozhodném 
období (§ 354 zákoníku prá-
ce). Zjištěný průměrný výdě-

lek je používán po celé čtvrt-
letí následující po rozhodném 
období, za které byl zjištěn. 
Tak bude průměrný výdělek 
zjištěný k 1. červenci z platu 
zúčtovaného v  rozhodném 
období druhého čtvrtletí běž-
ného roku používán do kon-
ce třetího čtvrtletí. V  tomto 
průměrném výdělku (zjiště-
ném k 1. červenci a používa-
ném v červenci, srpnu i září 
pro účely dovolené) se tedy 
zvýšení platových tarifů ne-
promítlo.  Vít BERKA

Pokud dojde ke zvýšení platového tarifu od 
1. července 2018 změnou platového předpi-
su, projeví se to ve výši náhrady platu za do-
volenou, kterou zaměstnanec čerpá v červenci 
nebo srpnu?

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

Jaké zdravotní posudky 
musí být přiloženy k žá-
dosti zákonného zástup-
ce dítěte o odklad povin-
né školní docházky?

Odpověď na tuto otázku 
jednoznačně vyplývá z usta-
novení § 37 odst. 1 školské-
ho zákona, kde je uvedeno:

„Není-li dítě tělesně nebo 
duševně přiměřeně vyspělé 
a požádá-li o to písemně zá-
konný zástupce dítěte v do-
bě zápisu dítěte k povinné 
školní docházce podle § 36 
odst. 4, odloží ředitel školy 
začátek povinné školní do-
cházky o  jeden školní rok, 
pokud je žádost doložena 
doporučujícím posouzením 
příslušného školského pora-
denského zařízení a odbor-
ného lékaře nebo klinického 
psychologa. Začátek povin-
né školní docházky lze odlo-
žit nejdéle do zahájení škol-
ního roku, v němž dítě do-
vrší osmý rok věku.“

Zákonný zástupce dítě-
te jako žadatel o  odklad 
má tedy povinnost doložit 
dvě doporučující vyjádře-
ní, a  to jedno od školské-
ho poradenského zařízení 
a druhé buď od odborného 
lékaře, nebo od klinického 
psychologa. Školský zákon 
také stanoví povinnost zá-
kladní škole při zápisu do 
prvního ročníku informovat 
zákonného zástupce dítěte 
o možnosti odkladu povinné 
školní docházky. 

 Vít BERKA

Odklad 
povinné školní 

docházky
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Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Ke způsobu podání tako-
vé žádosti podala Česká 

správa sociálního zabezpeče-
ní následující informaci:

Žádost o  důchod podává 
žadatel na OSSZ podle mís-
ta trvalého bydliště, v  Pra-
ze na kterémkoliv územ-
ním pracovišti PSSZ. Žádost 
o  důchod se podává osob-
ně, případně je možné k to-
muto úkonu zmocnit jinou 
osobu na základě udělené 
plné moci (nevyžaduje se její 
úřední ověření). Za občany, 
kteří nemohou podat žádost 
o důchod sami vzhledem ke 
svému zdravotnímu stavu, 
mohou s  jejich souhlasem 
a na základě potvrzení léka-
ře o jejich zdravotním stavu 
žádost podat jejich rodinní 
příslušníci. 

Žádost s  žadatelem sepí-
še zaměstnanec oddělení 
důchodového pojištění a  je 
možné podat ji nejdříve čty-
ři měsíce před požadovaným 
dnem přiznání důchodu. 
Později je to možné kdyko-
liv. U  předčasného starob-
ního důchodu však platí, že 
jej nelze přiznat zpětně, ale 
nejdříve od data podání žá-
dosti. Den přiznání důchodu 
se v tomto případě považu-
je za den vzniku nároku na 
důchod.

Podat žádost o  důchod 
je možné kterýkoliv úřed-
ní den, není nutné se 
předem objedná-
vat. Ten, kdo 

si chce pro tento úkon sjednat 
konkrétní termín, má mož-
nost využít službu „online ob-
jednávání na pracoviště“ na 
webu ČSSZ. Sepsání žádosti 
je časově náročný úkon, při 
němž je třeba uvést a ověřit 
mnoho údajů, např. také in-
formace o výdělečné činnosti 
v zahraničí, nařízené exekuci 
nebo insolvenci nebo pobírá-
ní důchodu od jiné instituce 

apod. Je důležité 
uvádět přes-
né, konkrét-
ní a  pravdi-
vé údaje.

Žádost o důchod a způsob jejího podání

Zaměstnankyně s  krat-
ší pracovní dobou pra-
cuje tři dny v týdnu. Za-
městnanci příspěvkové 
organizace mají pětitý-
denní dovolenou. Tedy 
tato zaměstnankyně má 
nárok na 15 dní dovole-
né v kalendářním roce. 
V letošním roce byla již 
24 dní nemocná. Vzta-
huje se na ni případné 
krácení nároku na do-
volenou jako u zaměst-
nanců, kteří pracují pět 
dní v týdnu?

Na zaměstnankyni se 
vztahují všechna ustano-
vení zákoníku práce jako 
na ostatní zaměstnance, 
pouze s  tím rozdílem, že 
pro ni jsou týdnem dovo-
lené tři dny. Má tedy, jak 
je správně v dotaze uvede-
no, nárok na 15 dnů do-
volené. Podle § 223 odst. 
1 zákoníku práce, pokud 
nepracoval zaměstnanec, 
který splnil podmínku ná-
roku na dovolenou za ka-
lendářní rok (60 pracov-
ních dnů), v  kalendářním 
roce, za který se dovolená 
poskytuje, pro překážky 
v práci, které se pro účely 
dovolené neposuzují jako 
výkon práce (tedy i pracov-
ní neschopnost z důvodu 
nemoci nebo úrazu), krátí 
se mu dovolená za prvních 
100 takto zameškaných 
pracovních dnů o  jednu 
dvanáctinu a  za každých 
dalších 21 takto zameška-
ných pracovních dnů rov-
něž o  jednu dvanáctinu. 
Jestliže tedy zaměstnan-
kyně zameškala 24 dnů, 
není důvod jí dovolenou 
krátit. Pouze pokud by 
zaměstnankyně zameška-
la 100 dnů, krátila by se 
jí dovolená o 1/12, což by 
bylo o 1,25 dne, na rozdíl 
od zaměstnanců, kteří pra-
cují na stanovenou týdenní 
pracovní dobu, kterým by 
se krátila dovolená o dva 
dny.

Zkrácení 
dovolené 

pro nemoc

Jakým způsobem má být podána žádost o sta-
robní důchod?

Kdo v roce 2018 dosáhne důchodového věku?
Česká správa sociálního 

zabezpečení podala k to-
muto dotazu následující in-
formaci:

 z muži narození v listopadu 
až prosinci 1954 a v lednu až 
srpnu 1955; 

 z bezdětné ženy narozené 
v květnu až prosinci 1955; 

 z ženy narozené v květnu až 
prosinci 1956, které vychova-
ly jedno dítě; 

 z ženy narozené v květnu až 
prosinci 1957, které vychova-
ly dvě děti; 

 z ženy narozené v květnu až 
prosinci 1958, které vychova-
ly tři či čtyři děti; 

 z ženy narozené v květnu až 
prosinci 1959, které vychova-
ly pět a více dětí.

Aby mohli „odejít“ do 
starobního důchodu, musí 
získat alespoň 34 let doby 
důchodového pojištění (od-
pracovaných let), do které se 
podle zákonných pravidel za-
počítávají náhradní doby po-
jištění (např. péče o dítě do 
4 let věku, základní vojenská 
služba, pobírání invalidního 
důchodu pro invaliditu třetí-
ho stupně, doba péče o oso-

bu závislou na pomoci jiné 
osoby aj.).

Datum důchodového vě-
ku lidé snadno zjistí pomocí 
důchodové kalkulačky Čes-
ké správy sociálního zabez-
pečení (ČSSZ), najdou ji na 
webu ČSSZ: www.cssz.cz/cz/
duchodove-pojisteni/ducho-
dova-kalkulacka/kalkulacka-
-pro-orientacni-vypocet-sta-
robniho-duchodu.htm.  

Ty nejdůležitější informace 
proto ČSSZ shrnula do prak-
tického letáku Kdy a jak žá-

dat o starobní důchod. Ob-
sahuje praktické rady pro ty, 
kteří se důchodci právě stali 
nebo se do důchodu v blízké 
době chystají.

Podrobné informace o pod- 
mínkách nároku na starob-
ní důchod, jeho výši a výpo-
čtu lze získat také při osob-
ní návštěvě OSSZ, klient-
ského centra pro důcho-
dové pojištění při ústředí 
ČSSZ nebo prostřednictvím 
telefonní informační linky 
800 050 248.

ILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ



8 číslo 15

Žáci objevovali originální řešení při Noci s Matemágem
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„Když jsme s dětmi ze 3. C 
v  Základní škole Krátká 

v Klášterci nad Ohří tuto apli-
kaci na internetu objevili, už 
od začátku se nám moc líbila,“ 
prozradila třídní učitelka Gab-
riela Jedličková. Bohužel apli-
kace je určena pro Androidy, 
takže nemáme ve třídě mož-
nost s ní společně pracovat, ve 
škole máme pouze Windows. 
Když jsme přemýšleli, jak všem 
dětem ukázat, jak tato aplika-
ce funguje, napadlo nás, že 
by to mohlo být po vyučování. 
Nebála jsem se, že by děti ne-
přišly ve volném čase do školy, 
aby se zabývaly matematikou, 
mají ji totiž velice rády. A tak 
vznikla Noc s Matemágem.

Matematika v noci
V pět hodin odpoledne se 

sešla většina třídy. Rozdělili 
jsme se do skupin a  připra-
vovali pro předškoláky, za 
kterými chceme zajít a  hru 
jim také ukázat, představe-
ní matematiky, se kterou se 
pracuje v Matemágovi. Jedna 
skupina se věnovala kroková-
ní, další pyramidám, pavuči-
nám či autobusu, nechyběla 
ale ani zvířátka dědy Lesoně. 
Vybrali jsme prostředí, která 
jsou vhodná právě pro malé 
děti. Skupiny měly za úkol da-
né prostředí představit, uká-
zat několik názorných příkla-

dů, vymyslet pomůcky. Děti si 
ve skupině musely také mezi 
sebou rozdělit jednotlivé role, 
co kdo bude říkat a kdy, aby 
při představování nemluvily 
jedno přes druhé. Po skonče-
ní této aktivity jsme se společ-
ně už věnovali přímo aplikaci 
Matemág.

Do země Abima
Připojili jsme si mobil k  in-

teraktivní tabuli a názorně si 
ukázali, o  co v  Matemágovi 
jde a jak se s ním pracuje. Sa-
motnou hrou děti provází hr-
dinové Jakub a Terezka a děti 
jim pomáhají překonávat růz-
né úkoly a hádanky, které jim 
připravil čaroděj Matemág. 
Každý z úkolů má své opod-
statnění. Děti si při hře pro-
cvičí početní dovednosti a též 
paměť, objevují vztahy mezi 
čísly, nachází různé řešitelské 
strategie – to vše v nádherné 
krajině země Abima. Jakub 
a Terezka vždy úlohy nejdříve 
vysvětlí a děti pak mají mož-
nost experimentovat při řešení 
matematicko-logických rébu-
sů. Hra je česky namluvená, 
proto není potřeba, aby hráč 
uměl číst, je tedy i pro před-
školáky. Všichni si také vy-
zkoušeli některý úkol vyřešit.

Ráno po snídani nás ale če-
kal ještě jeden úkol – předsta-
vit svá prostředí spolužákům. 

Děti to měly připravené skvěle, 
moc věcí k doplnění jsme tam 
už nenašli. Nakonec jsme se 
domluvili, že se sejdeme ještě 
jednou, uděláme poslední ge-
nerálku a pak teprve zajdeme 
do mateřských škol. 

Děti chtějí přemýšlett
Děti ve třídě mají matema-

tiku Hejného rády. Problém je 
v tom, že ve třídě sice děláme 
tuto matematiku, která děti 
neskutečně baví, ale potom 
se musíme před písemkami, 
které jsou srovnávací, vrátit 
k  tomu klasickému základu. 
Ne, že by to žáky pak už ne-
bavilo, ono je to také baví, ale 
je to pro ně hodně unavují-
cí. Děti ve třídě mají skutečně 
radši to, když mohou nad ně-
čím přemýšlet, než když musí 
do omrzení neustále počítat 
jedny a  ty samé příklady na 
procvičování. Na dvou příkla-
dech rychle ukážou, že příkla-
dy umí spočítat, další jim pak 

připadají už zbytečné, radši by 
přemýšlely nad něčím jiným.

Není problém ale s dětmi po-
čítat klasicky, zvládají to velice 
dobře, jen je to tolik nebaví. 
Některé věci si také převádějí 
při klasickém počítání do jiné-
ho prostředí, například když jim 
nevyhovuje klasické násobení, 
převedou si ho do indického, 
které se jim zdá jednodušší. 
Výsledek jim samozřejmě vy-
jde stejný. Žáci prostě využijí 
to prostředí, které se jim v tu 
danou chvíli zdá pro výpočet 
nejvhodnější. A to je to, co je 
pro všechny velice cenné. Děti 
neznají pouze jeden nebo dva 
postupy řešení, ale dokážou se 
nad příkladem zamyslet, zvolit 
postup a zároveň si i vybrat ta-
kové prostředí, které je pro ně 
nejlepší. Pro děti nebude ani 
problém přejít na druhý stu-
peň. Budou umět přemýšlet, 
dokážou obhájit svůj výsledek, 
ať už k němu došly jakoukoliv 
metodou, rozeznají případnou 
chybu a  poznají, proč vznik-
la. To je pro děti velká výhoda 
už teď.

Jsme rádi, že jsme teď obje-
vili aplikaci Matemág, protože 
dětem hodně pomůže. Škol-
ní látka se díky aplikaci také 
dostane domů do rodiny, dě-
ti mohou hru sdílet i s rodiči. 

 Alena TUČÍMOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Matemág je hra postavená na principech Hej-
ného metody. Děti samy objevují matematické 
zákonitosti a díky vtažení do poutavého příbě-
hu si potřebné znalosti lépe osvojí. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

Kontakt:
Gabriela Jedličková

Základní škola, Krátká 676

Klášterec nad Ohří

jedlickova@zskratka.cz
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Renomovaná česká au-
torka nastiňuje proble-
matiku didaktiky čtení 
a psaní a ukazuje, jakým 
způsobem a jak nejefek-
tivněji elementární čtení 
a psaní začínající čtená-
ře naučit. Monografii 
ocení zejména současní 
i  budoucí pedagogové, 
ale také všichni, kteří se 
zajímají o  úspěšný roz-
voj svých dětí v  oblas-
ti čtenářské a  písařské 
gramotnosti. Publikace, 
kterou vydalo naklada-
telství Grada, by nemě-
la chybět v žádné školní 
knihovně.

Prvopočáteční 
čtení a psaní
MARTINA 
FASNERROVÁ

Znáte je?

Vybraní žáci Základní školy 
Ostrava-Hrabůvka v  Pro-

vaznické ulici mají každoročně 
možnost strávit noc ve školní 
knihovně. Letos se nocování 
zúčastnili za odměnu žáci na-
vštěvující každý týden čtenář-
ský klub. 

Ten v naší škole vznikl v rám-
ci projektu Inkluze na ZŠ Pro-
vaznická. Každá schůzka má 
pevně danou strukturu. Žáci 
si nejdřív vzájemně představují 
knihy, které právě doma čtou, 
poté společně čteme vybraný 
titul a s ním pak dále pracu-
jeme. V klubu využíváme nej-
různější pomůcky pro rozvoj 
čtenářských dovedností, slovní 
zásoby a fantazie. Jsou to na-
příklad čtenářské kostky, pří-
běhy z kostek či slovní hra Tik 
Tak bum!

Tématem letošní noci byla 
kniha Josefa Čapka Povídá-

ní o pejskovi a kočičce, která 
letos slaví výročí. Během noci 
se děti zábavnou formou se-
známily s několika pohádkami 
této knihy. Stejně jako pejsek 
a kočička pekli dort, tak i my 
jsme v  naší školní kuchyňce 
kuchtili. Děti se učily zdobit 
dort krémem a vyrábět marci-
pánové ozdoby. Kočičí obrat-
nost si děti procvičily u mag-
netického myšolovu. Zašívaly 
pejskovi roztržená kaťata deš-
ťovkami, věšelo se velké prád-
lo, testoval se čich, poznávala 
se psí plemena, pomocí pas-
telek a fixů se vyšívaly noční 
košilky, aby už nebyly smutné. 
Na památku na letošní noco-
vání si děti vytvořily domeček 
pejska a kočičky.

Třešničkou na dortu byla be-
seda s panem Holbou a s je-
ho čtyřnohým kamarádem, vo-
dicím psem Amy. Pan Holba 

kvůli dědičné chorobě nazýva-
né Usherův syndrom postupně 
ztratil zrak i sluch. Dozvěděli 
jsme se, jak zvládá běžné čin-
nosti a s čím mu Amy pomáhá. 

Noc stejně jako každý rok 
uzavřela stezka odvahy po se-
tmělé školní chodbě. Za celo-

večerní píli obdržel každý noc-
ležník odměnu, jak jinak než 
v podobě knihy. Zachumlaní 
ve spacích pytlích jsme sledo-
vali film s názvem Tady hlídám 
já, u  kterého děti postupně 
usínaly.

 Romana RÁBLOVÁ

StudentStyle je stáž spojená se 
soutěží, jejímž hlavním cílem 

je ukázat mladým budoucím ka-
deřníkům krásu řemesla z  jiné 
stránky – dát jim možnost na-
hlédnout do reálného fungová-
ní kadeřnického salonu, zpestřit 
jim vzdělávání, obohatit mladé 
o  nové poznatky, stejně jako 
nabídnout žákům podporu při 
jejich startu kariéry. Hlavním pří-
nosem pro budoucí kadeřníky 
není jen atraktivní výhra v sou-
těži, ale především samostatná 
práce. Mladí lidé získají cenné 
zkušenosti a ještě k tomu mož-

nost prožít příjemné dny v jiném 
městě, kde působí síť kadeřnic-
kých salonů Kadeřnictví 100 
CZK. Letošního ročníku se zú-
častnilo 40 budoucích kadeřní-
ků z celé České republiky. Z na-

ší školy se této stáže zúčastnilo 
celkem 6 žákyň, které si za své 
působiště vybraly přímo Prahu. 
V průběhu měsíce ledna 2018 
pracovaly v kadeřnickém salonu 
galerie Skalka a Galerie Harfa. 
V  nelehké konkurenci nejlépe 
obstála Michaela Pragrová, žá-
kyně 3. ročníku oboru kadeřník 
na SOU a  SOŠ SČMSD, Znoj-
mo, Přímětická, která obsadila 
2. místo mezi všemi stážisty. Žá-
kyni patří gratulace a učitelkám 
odborného výcviku poděkování 
za přípravu žáků.

 Dana ANDELOVÁ

Noc v ostravské školní knihovně s pejskem a kočičkou

StudentStyle pomáhá studentkám nahlédnout do praxe

Informační technologie jsou 
oblíbeným studijním oborem 

na Střední průmyslové škole 
v  Ústí nad Labem. Aby žáci 
získali širší zkušenosti, zajisti-
la jim škola praxi v Lotyšsku. 
A tamní firmy si kluky z Res- 
slovky nemohly vynachválit.

„Stáže Erasmus+ pro žáky 
chystáme skoro každý rok. 
Dřív jsme jezdili do Německa 

a  Finska, teď máme projekt 
s  cílovou destinací Lotyšsko. 
Žáci pracují na programování 
a zákaznických systémech u fi-
rem jako Introskip Plus či iFix. 
A víte, co mne nejvíce těší? Že 
Lotyši upřímně obdivují úroveň 
našich žáků vybraných na stá-
že a žasnou, kolik toho kluci už 
umí. To je totiž výborné hlavně 
v  tom ohledu, že v  Rize do-

stávají za úkol pokročilejší věci 
a daleko více se toho v praxi 
naučí,“ říká Jaroslav Mareš, ře-
ditel Střední průmyslové školy 
Ústí nad Labem, Resslova. Žáci 
mají podle slov ředitele o stá-
že enormní zájem, možnosti 
školy jsou ale omezené. „Re-
alizace zahraničních praxí není 
jednoduchá, škola nejdřív mu-
sí sama uspět s předloženým 
projektem. Žáci proto jedou do 
zahraničí tak říkajíc za odmě-
nu. Posíláme tak do Lotyšska 
jen ty žáky, kteří mají o obor 
skutečně zájem a jsou v něm 
dobří,“ doplňuje ředitel.

Ústecká střední škola v uply-
nulých měsících do Lotyšska 
vyslala už 16 žáků. „A dalších 
16 jich ještě pojede,“ uzavírá 
J. Mareš. Jan PAVLŮ

Středoškoláci z Ústí nad Labem uspěli na praxi v Lotyšsku 
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Odliv dětí a žáků ze speciál-
ních škol do běžných je 

dlouhodobým trendem. 
Nelze tak jednoznačně po-

tvrdit, že ve speciálních školách 
ubývá dětí v  důsledku imple-
mentace inkluze. Data to ne-
potvrzují. Navíc řada speciálních 
škol, pokud se sloučí s běžnou 
školou, je ve výsledku pak již po-
važována za běžnou školu (ale 
v praxi je to de facto nadále „sa-
mostatné“ pracoviště pod spo-
lečným ředitelstvím s  běžnou 
školou, kde jsou jen děti se SVP, 
často právě s LMP). 
Počet asistentů pedagoga 
(AP) ve všech školách v po-
sledních letech nepřetržitě 
roste. 

Jen od školního roku 2010/11 
k 30. 9. 2016 se zvýšil o 5 212,2 
úvazku, tedy o více než 144 pro-
centa. K 30. 9. 2016 bylo vyká-
záno 13 299 AP, k 30. 9. 2017 
pak 17 725 AP, což představuje 
nárůst o 4 426 fyzických osob. 
Školská poradenská zařízení ve 
spolupráci se školou a  zákon-
ným zástupcem volí tuto formu 
personální podpory nejčastěji, 
ačkoliv není vždy tou jedinou 
a  často i  vhodnou možností 
podpory žáka. 
Významně narůstají počty 
dětí/žáků s  vývojovými po-
ruchami učení nebo chování. 

To může být částečně důsled-
kem kategorizace podpory po-
dle míry obtíží žáka, protože ny-
ní mají i žáci s nižším stupněm 
tohoto znevýhodnění nárok na 
podpůrná opatření (PO). Da-
ta potvrzují, že v  této katego-
rii žáků jsou také žáci v pásmu 
hraničního intelektu, pro které 
nebyl původně zaveden vlastní 
identifikátor znevýhodnění. Je 
tedy velmi pravděpodobné, že 
právě tato skupina žáků přispěla 
k rozšíření této kategorie znevý-
hodnění. 

Ve všech krajích ČR, kde do-
šlo k poklesu proporce žáků 
s  diagnostickou kategorií 
mentálního postižení, došlo 
ke komplementárnímu vzestu-
pu proporce dětí s  poruchami 
učení nebo chování. 

Systém podpůrných opatření 
(PO) v drtivé většině případů 
využívají především ZŠ. 

Dále na systému významněji 
participují MŠ, méně SŠ, ze škol-
ských zařízení pak nejvíce školní 
družiny. Ostatní školy a školská 
zařízení v prvním roce náběhu 
společného vzdělávání využívaly 
tohoto systému spíše v ojedině-
lých případech. 
Nejčastěji vykázaným PO by-
la pedagogická intervence ve 
škole (1 hodina). 

Byla vykázána téměř 10 000- 
krát, z toho více než v 80 pro-
centech případů s požadavkem 
na finanční prostředky. Nejná-
kladnějšími byla PO typu asistent 
pedagoga. Bylo jich vykázáno 
v přepočtu na úvazky více než 
4,1 tisíce, z toho téměř 3,6 tisíce 
(87 %) s požadavky na finance 
(finanční nároky tak odpovídají 
více než 1,345 mld. Kč). V obou 
výše uvedených případech se 
jedná o POA (personální). 
Nejčastěji vykázanými POB 
(pomůcky) byly speciální di-
daktické (manipulační) po-
můcky pro výuku čtení a psa-
ní. 

Byly vykázány téměř 
3  000krát, z  toho v  téměř 
89  procentech případů s  po-
žadavkem na finance. Nejná-
kladnějším POB však byly spe-
ciální učebnice pro výuku žáků 
s mentálním postižením, které 
byly vykázány 1 233krát, z toho 
903krát s požadavky na finanční 
prostředky. 
V doporučeních pro vzdělá-
vání žáků se SVP dlouhodo-
bě přetrvává problém trans-

formace závěrů posuzování 
potřeb žáka do užitečného 
sdělení pro pedagogy. 

V závěrech vyšetření podstat-
ných pro vzdělávání žáka se kva-
lita dat ve formulářích ŠPZ lišila 
nejvíce, a to jak v rozsahu pod-
pory škole, tak v kvalitě popisu 
a interpretace závěrů vyšetření. 
ŠPZ mnohdy nedokážou popsat, 
jak se má znevýhodnění žáka 
promítnout do metod výuky při 
vzdělávání, co je třeba v meto-
dách zohlednit a které skupiny 
metod je vhodné zvolit nebo na-
opak vynechat. 

Ve školách často není jas-
ně určena odpovědná osoba, 
která by měla komunikovat 
se ŠPZ o vydávaných dopo-
ručeních pro vzdělávání žáků 
se SVP. Na druhou stranu si 
školy stěžovaly, že s nimi ŠPZ 
o vydávaných doporučeních čas-
to vůbec nekomunikují. Sladění 
informačních toků před vydáním 
doporučení představuje jeden 
z nejsložitějších procesů v rám-
ci navrhování a poskytování PO. 

V  doporučení pro vzdělá-
vání žáků se SVP se objevují 
pochybení v souvislosti s AP 
(nejnákladnějším PO). Často 
není uveden důvod, proč je AP 
poskytován a co má pro peda-
goga v práci s žákem zajišťovat. 
Často v popisech nejsou respek-
továny obsahy činností AP uve-
dené v § 5 vyhlášky č. 27/2016 
Sb. nebo různé úrovně asistenč-
ní služby, které definuje kata-
log prací. AP bývá doporučován 
např. i u mírných poruch učení, 
u nadaných žáků doporučován 
není. 

SHRNUTÍ: 

Pozitiva implementace spo-
lečného vzdělávání 

 z Žákům se SVP v  běžných 
školách se dostalo strukturova-
né podpory, což oceňují rodiče 
i školy. 

Oproti minulosti školy věděly, 
na co a za jakých podmínek mají 
žáci nárok. 

 z Začaly se více odhalovat a ře-
šit problémy se žáky s porucha-
mi chování a s autismem, které 
představují pro školy největší zá-
těž z pohledu nároků na práci 
pedagoga. 

 z Nedošlo k žádnému skoko-
vému přesunu žáků se SVP ze 
speciálních škol do škol běž-
ných. 

Do běžných škol přešli ti žáci, 
jejichž znevýhodnění umožňu-
je vzdělávání s podporou v běž-
né škole. V řadě případů došlo 
k úspěšné integraci žáků se SVP 
do běžných škol – týká se to jak 
žáků s LMP, tak tělesně postiže-
ných či žáků se smyslovým po-
stižením. 

 z Nedošlo k žádnému oslabení 
speciálního školství. Paradoxně 
systém PO podpořil i žáky spe-
ciálních škol. 

 z Pedagogové řady škol, ze-
jména těch, kde měli již z minu-
losti zkušenosti se vzděláváním 
žáků se SVP, dokázali naplnit 
očekávání společného vzdělá-
vání v zájmu žáků.
Negativa implementace spo-
lečného vzdělávání 

 z Implementaci společného 
vzdělávání komplikovala nároč-
ná administrativa spojená s ná-
rokovými PO. 

 z Připravenost pedagogů 
běžných škol v oblasti speciál-
něpedagogických dovedností 
nebyla dostatečná. Další vzdě-
lávání pedagogických pracov-
níků podporující implementaci 
společného vzdělávání se za-
měřilo jen na dílčí problema-
tiky. 

 z V  některých regionech se 
zvýšil tlak na málotřídní školy, 
aby na základě ustanovení § 19 
odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 
zařazovaly i žáky se středně těž-
kým a těžkým mentálním posti-
žením nebo kombinovaným po-
stižením, ačkoliv nemohly napl-
nit podmínky pro jejich vzdělá-
vání. 

 z Přetrvávaly významné rozdíly 
doporučovaných PO u stejných 
druhů znevýhodnění. 

   mšmt

První rok společného vzdělávání – hlavní závěry 2. analýzy
Novela školského zákona dala od 1. září 2016 možnost vzdělávat v běž-
ných školách ve větší míře než dříve společně žáky se speciálními vzdě-
lávacími potřebami (SVP) a  žáky bez znevýhodnění. Tento další krok 
k  inkluzivnímu vzdělávání vyhodnotilo ministerstvo školství ve druhé 
analýze na základě dalších dat, které mělo k dispozici k 31. říjnu 2017. 
Hodnoceno tak bylo období od účinnosti novely školského zákona, tedy 
od 1. září 2016 do 31. října 2017. Zde je shrnutí hlavních závěrů druhé 
Analýzy společného vzdělávání: 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Organizátorem jednotlivých 
základen, kterých bývá 

každým rokem téměř čtyři-
cet, jsou základní organizace, 
oblastní či krajské organizační 
jednotky odborového svazu, 
které mají dle stanov ČMOS 
PŠ právní subjektivitu. Vlastní 
realizaci pak zajišťují členové 
ČMOS PŠ jako vedoucí jed-
notlivých celostátních zákla-
den.

Celostátní základny EXOD 
jsou vícedenní, zpravidla tý-
denní pobyty, kde jejich účast-

níci formou vycházek, výletů, 
odborných exkurzí, návštěv 
a prohlídek historických a pří-
rodních pamětihodností, be-
sed, kulturních akcí a podob-
ně poznávají daný region. Lek-
toři základen jsou aprobova-
ní pedagogové, profesionální 
průvodci a odborní pracovníci 
muzeí, regionálních informač-
ních center, památkových ob-
jektů, ústředí NP, CHKO, HS, 
kteří mají k dispozici vzděláva-
cí materiály, brožury, mapky, 
fotografie atd.

V loňském roce získal ČMOS 
PŠ pro činnost EXOD akredi-
taci pro další vzdělávání pe-
dagogických pracovníků pod 
č. j. MŠMT-5859/2017-1-297 
s  platností do června 2020 
pod názvem Poznávání re-
gionů České republiky a Slo-
venska s EXODEM.

Základny EXOD mají tedy 
nejen složku rekreační, ale no-
vě i funkci poznávací a vzdě-
lávací. Vzdělávání se mohou 
zúčastnit všichni přihlášení 
pedagogičtí pracovníci v čin-
né službě a všech stupňů škol, 
kteří po splnění celého vzdě-
lávacího programu základny 
obdrží osvědčení ČMOS pra-
covníků školství o absolvování 
kurzu, které jim škola započí-
tá do dalšího vzdělávání pe-
dagogických pracovníků. Pro 
zájemce o vzdělávání EXOD je 

účast na celém programu zá-
kladny EXOD povinná.

Účastníci, kteří se chtějí při-
hlásit ke vzdělávání EXOD, vy-
plní celou přihlášku, tedy i její 
druhou část. Tu pak předlo-
ží výboru vlastní ZOOS (popř. 
OROS či KROS), kde jim před-
seda dané organizační jednot-
ky odborového svazu potvrdí 
případné členství v ČMOS pra-
covníků školství. Na základě 
tohoto potvrzení jim organi-
zátorem bude přiznána avi-
zovaná sleva ve výši 10 až 20 
procent z ceny dané základny.

Na účastnický poplatek na 
základně EXOD mohou po-
skytovat příspěvek v částečné 
i v plné výši jak ZOOS ze svých 
odborových prostředků v rám-
ci schváleného rozpočtu, tak 
zaměstnavatel dle zásad čer-
pání prostředků FKSP přijatých 
v kolektivní smlouvě v souladu 
s vyhláškou č. 114/2002 Sb., 
o  FKSP, ve znění pozdějších 
předpisů. Souběh příspěvků 
z prostředků ZOOS i FKSP je 
možný. 

V případě účasti na vzdělá-
vacím programu základen je 
možné rovněž požádat o pří-
spěvek z  FKSP (viz § 9 vyhl. 
č. 114/2002 Sb.). Podmínkou 
čerpání je mít tento příspěvek 
zakotven v kolektivní smlouvě 
v zásadách čerpání prostřed-
ků FKSP.

Vedoucí základny EXOD pro-
vádí s  účastníky vyhodnocení 
průběhu základny a zasílá po-
vinně na centrálu svazu písem-
né hodnocení podepsané tře-
mi zvolenými účastníky, v pří-
padě vzdělávacího programu 
zašle na centrálu ještě i tisko-
pis Seznam účastníků akredi-
tovaného vzdělávacího progra-
mu EXOD, kde svým podpisem 
potvrdí splnění podmínek pro 
udělení osvědčení o vzdělávání.

Veškeré informace, tisko-
pisy a  formuláře a  nabídku 
celostátních základen EXOD 
včetně akreditovaného vzdě-
lávacího programu najde-
te na webových stránkách 
ČMOS pracovníků školství 
– www.skolskeodbory.cz 
v rubrice EXOD. Případné do-
tazy, připomínky i  podněty 
pak můžete zasílat předse-
dovi komise EXOD při ČMOS 
PŠ Jiřímu Michalovi na e-mail 
michal@spseol.cz nebo mobil 
736 774 626.

Jiří MICHAL, 
předseda komise EXOD ČMOS PŠ

EXOD – rekreace, poznání i vzdělávání se školskými odbory

Neobsazené základny EXOD 2018
č. název termín přihláška - kontakt

1 Praha kulturní  
a turistická 2018 30. 6. – 7. 7. Petr Honzák – mobil: 603 453 009,  

e-mail: exodpraha5.hop@seznam.cz

4 Toulky Kladenskem  
a Slánskem 9. – 15. 7. Jiří Sixta – mobil: 607 557 296,  

e-mail: oros.beroun@seznam.cz

6 Chráněná krajinná  
oblast Brdy 6. – 11. 8. Jaroslav Zika – mobil: 792 365 811,  

e-mail: brdy@sexody.cz

7 Český kras a Křivoklátsko 16. – 22. 7. Jiří Sixta – mobil: 607 557 296,  
e-mail: oros.beroun@seznam.cz

9 Za zeleným zlatem a dalšími 
poklady Rakovnicka 23. – 29. 7. Jiří Sixta – mobil: 607 557 296,  

e-mail: oros.beroun@seznam.cz

10 Tábor 1. – 8. 7. Ludmila Prášková – mobil: 737 164 461,  
e-mail: lida.praskova@email.cz

11 K Budějicům cesta – České 
Budějovice a okolí 11. – 18. 8. Vladimír Filip – mobil: 603 990 572,  

e-mail: filip.vl@seznam.cz

13 Písek 8. – 16. 7. Dana Hellmannová – mobil: 723 270 287,  
e-mail: exodpisek@seznam.cz

14 Vltava – po vodě  
z Vyššího Brodu do Boršova 22. – 25. 8. Pavel Vařejka –  

e-mail: varejka@jaroska.cz

16 Domažlice – Chodsko 9. – 16. 7. Marie Johánková –  
e-mail: johankova@gymdom.cz

20 Kokořínsko 29. 7. – 4. 8.
Daniela Sobotková – mobil: 736 751 
416,  
e-mail: danielasobotkova@centrum.cz

21 Novoborsko – přírodní  
krásy Lužických hor 2. – 10. 7. Hana Macelová – mobil: 607 603 437,  

e-mail: h.macelova@seznam.cz

26 Polička 4. – 11. 8. Božena Šifnerová – mobil: 603 353 167,  
e-mail: bsifner@atlas.cz

28 Pálava – po stopách Vinařů  
a Bobulí 6. – 13. 8. Jiří Michal – mobil: 736 774 626,  

e-mail: michal@spseol.cz

30 Za muzikó Malou Hanou 30. 7. – 4. 8. Jaroslav Zika – mobil: 792 365 811,  
e-mail: hana@sexody.cz

32 Jeseníky – chata Barborka 30. 6. – 7. 7. Pavel Vařejka – e-mail: varejka@jaroska.cz

33 Krásy Slezska a Malopolska 8. – 15. 7. Martina Kopecká – mobil: 776 168 211, 
e-mail: hillovka@seznam.cz

36 To nejlepší z Těšínských 
Beskyd     12. – 19. 8. Marie Věntusová – mobil: 739 762 687,  

e-mail: MarieVentusova@seznam.cz

Již více než šedesát let zajišťuje Českomoravský 
odborový svaz pracovníků školství prostřed-
nictvím svých organizačních jednotek a  svých 
členů na území České republiky a  Slovenska 
rekreační a poznávací pobyty zvané celostátní 
základny EXOD, které jsou určeny především 
pro členy a jejich rodinné příslušníky.
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici: 

výchovného koordinátora pro sekundární 
cyklus Evropské školy ve Varese, Itálie 

Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce 
www.msmt.cz 

pod sekcí: EU a zahraničí/Studium v zahraničí/Evropské školy.

PARIS vzdělávací agentura s.r.o. 
Nakladatelství a vydavatelství
Žižkova 2379, 734 01 Karviná – Mizerov 
tel. 596 338 027
e-mail: nakladatelstviparis@seznam.cz
www.paris-karvina.cz
nabízí školským příspěvkovým organizacím
a jejich zřizovatelům publikaci

Majetek školské  
příspěvkové organizace

kontrola a hospodaření
Autor Ing. Petr SIKORA

Publikaci můžete objednat na výše uvedené adrese a kontaktech nakladatelství PARIS.
PARIS 3/2018, cena 295Kč (plus manipulační náklady), brož.,  

210 stran, CD-R s přílohami

Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školské příspěv-
kové organizace k orientaci v oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů a finanční 
kontroly. Text je přehledně členěn na sedm částí. Největší pozornost je věnována majetku 
jako takovému – jeho členění, financování, nakládání s  ním včetně technického zhod-
nocení a oprav. Podrobně jsou vysvětleny povinnosti související s inventarizací. Publikace 
upozorňuje i na novou povinnost inventarizovat peněžní fondy a jmění. Podrobně je po-
psán způsob schvalování veřejných příjmů a veřejných výdajů příspěvkových organizací. 
Publikace se nevyhýbá ani sporným tématům jako je vymezení pojmu „stavba“ a ověřová-
ní peněžního krytí fondu investic. Autor také upozorňuje na časté chyby příspěvkových or-
ganizací, ať už je to při nakládání se svěřeným majetkem, anebo v souvislosti s pohledáv-
kami. V textu uvádí modelové příklady z praxe (evidence majetku na školních zahradách, 
postup organizace během udržitelnosti dotovaného projektu).
Autor čerpal z  mnohaletých zkušeností kontrolora a  lektora vzdělávacích seminářů pro 
příspěvkové organizace i jejich zřizovatele. 
Z obsahu:

 y Legislativní rámec
 y  Hospodaření školské příspěvkové organizace (hlavní, doplňková činnost, 

rozpočtová kázeň)
 y Tvorba a použití peněžních fondů 
 y  Majetek školské příspěvkové organizace (pohledávky, stavby, movitý majetek, 

problematické druhy majetku, technické zhodnocení a opravy, odpisování 
a odpisový plán, nakládání s majetkem)

 y  Inventarizace majetku a závazků (druhy inventur, inventurní soupis, 
inventarizační zpráva)

 y  Vnitřní kontrola (individuální příslib/žádanka, limitovaný příslib, personální 
problémy při schvalování příjmů a výdajů, vnitřní směrnice)

 y  Externí kontrola (práva a povinnosti příspěvkových organizací během kontroly, 
příspěvková organizace v postavení příjemce dotace)

Součástí publikace je vložené CD, které obsahuje zejména doprovodné materiály k  ma-
jetku, peněžním fondům, odkazy na důležitou metodiku a  právní předpisy a  dále také 
užitečné vzory písemností souvisejících s majetkem, schvalováním veřejných příjmů a vý-
dajů a inventarizací (včetně vzoru zjednodušeného inventurního soupisu fondu investic).
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