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Kolikrát jsme už slyšeli u úst-
ních maturit, že v  roce 

1948 byl zásluhou Jana Pala-
cha zrušen komunismus. Ne-
bo že v lednu 1968 vyšli stu-
denti do ulic, kde ozbrojenci 
do nich stříleli.

Nikdy spolehlivě nezměříme 
kvalitu, obsah a  rozsah indi-
viduálních znalostí mladého 
člověka. Od základní až po 
vysokou školu na něho všu-
de číhají samé kontrolní testy. 
Především k jejich zvládnutí se 
účelově připravuje. Na povel 
se nabifluje stovky informací, 
na povel je odevzdá a… brzy 

zapomene. Tak se dnes 
nejčastěji vzdělávají 
středoškoláci, ale 
i  vysokoškoláci. 
Nedivme se pak, 
že jedna anke-
ta z  ulice měs-
ta odhalí hod-
ně hořký vzorek 
neznalostí třinác-
ti studentů. Pouze 
tři z nich věděli, co se 
událo v naší zemi v úno-
ru 1948. „Někdo vyhrál.“ „Jo, 
to bylo něco s olympiádou.“ 
„Zapřemýšlím, ale mám tolik 
starostí, že si nemůžu vzpo-

menout.“ Výsledky průzkumu 
se vzápětí objevily na několi-
ka webech pod titulkem „ČT 
odvysílala o  ‚Vítězném úno-
ru‘ něco, z čeho se zblázníte 
smíchy“. Že by opravdu dů-
vod k popukání? Spíš k pláči. 
Výsledky ankety mohou vybí-

zet k  zamyšlení. Zda 
ve školách děláme 

vše pro to, aby 
žáci nemuseli 
od pravěku až 
po novověk 
odříkávat dě-
jinné události 
a  chrlit  učeb-

nicové letopoč-
ty. Aby více po-

rozuměli souvislos-
tem moderních dějin.

Starší generace má hlubší 
všeobecné znalosti než mla-
dí lidé odkojení internetem. 
Mnohým z nich schází kritic-

ké myšlení a přirozená potře-
ba vzdělávat se, schopnost 
sebereflexe a  dovednost vy-
hodnocovat informace podle 
jejich pravdivosti a taky poko-
ra a úcta k historii, autoritám 
a tradičním hodnotám. To ne-
ní jen úkol pro školy, jak by se 
na první pohled mohlo zdát. 
Pokud naše minulost v  sobě 
neskrývá osobně sdělitelnou 
emoci, stávají se konkrétní dě-
jiny pouhým nudným učivem. 
Možná je to tím, že málo učí-
me pro život a málo pečujeme 
o  historickou paměť, že žáky 
nedostatečně vedeme k  pře-
mýšlení v souvislostech, že jim 
vše předkládáme hotové, v in-
stantní podobě. Jinak bychom 
se nemohli dočkat svérázné 
odpovědi osmnáctileté slečny 
Michaely na otázku, co se sta-
lo v únoru 1948: „Vyhráli jsme 
v Naganu!“ Roman KANTOR

Celý letošní rok zůstává ve znamení histo-
rických a  pro náš národ významných osmi-
ček. Zkuste se však nahodile zeptat někte-
rých středoškoláků nebo vysokoškoláků, co 
se událo v roce 1938, 1948, 1968 nebo 1989. 
Možná budete překvapeni. 

Málo učíme pro život, ztrácíme historickou paměť
FOTO: Stanislav JUGA

„Názory lidí jsou částí jejich štěstí.“ William Shakespeare

Žáky je 

třeba učit 

souvislostem 

moderních 

dějin.
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Do roku 2021 vzroste počet učitelů asi o 10 procent 
Počet učitelů ve školách by 

podle ministerstva školství 
v nadcházejících třech letech 
mohl narůst asi o deset pro-
cent. Vyplývá to z  odůvod-
nění návrhu nařízení vlády 
k  zavedení nového financo-
vání regionálního školství, 
které bude platit od příštího 
roku. V roce 2021 by ve ško-
lách, které zřizuje obec nebo 

kraj, mohlo být asi 102 300 
pedagogů, což je o 9 300 víc 
než loni.

Jak rychle bude učitelů při-
bývat každý rok, není jasné. 
Ředitelé škol si v  současnos-
ti naopak stěžují na to, že je 
pedagogů nedostatek. Úřad 
nicméně počítá s tím, že nové 
financování bude školy moti-
vovat k výuce v menších sku-

pinách dětí, což vyvolá větší 
poptávku po učitelích. Nárůst 
jejich počtu pak zároveň zvýší 
náklady na jejich odměňování. 
Pokud by se počet pedagogů 
zvyšoval o 3 100 každý rok, 
pak by na jejich platy v  roce 
2019 muselo jít 1,5 miliardy 
korun navíc, v dalších letech 
ještě o 200 až 300 milionů ko-
run více.   čtk
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V mateřských školkách pro-
bíhají do 16. května zápisy 

dětí. Nárok na přijetí k před-
školnímu vzdělávání budou mít 
od září všechny děti starší tří 
let. Pro pětileté děti, kterých 
je podle ministerstva školství 
zhruba 109 000, je předškol-
ní vzdělávání povinné. Většina 
z nich ale již nyní ve školkách 
je. Ty, co do nich zatím necho-

dí, se musí ve školce zapsat, 
i  když se budou vzdělávat 
doma nebo v  neregistrované 
dětské skupině. Rodiče je na 
podzim budou muset do škol-
ky přivést na přezkoušení.

Pro mateřské školy platí po-
dobný princip spádovosti po-
dle místa trvalého bydliště jako 
pro základní školy. Podle odha-
dů úřadu by do školek v příš-

tím školním roce mohlo chodit 
kolem 355 000 dětí. Mělo by 
to být víc než 90 procent všech 
tříletých a čtyřletých. Pětiletých 
do nich dochází přibližně 97 
procent, zbytek se vzdělává na-
příklad doma nebo v neregist-
rovaných dětských skupinách. 
Celkový počet dětí ve školkách 
od školního roku 2007/2008 
narostl o pětinu.  čtk

Zápisy dětí do školek trvají dva týdny 

Zápisník

„Bodejť by něco uměl, paní učitelko, místo přípravy do školy je celé dny na počítači. 
Ale pořád lepší než jeho tata – ten je celé dny na šrot!“

Ombudsman 
Školský ombudsman Ladi-
slav Hrzal řešil za uplynulé tři 
měsíce 37 stížností. Nejčas-
tějšími dotazy byly vztahové 
záležitosti mezi dospělými, 
přijímání dětí do mateřských 
a základních škol a společ-
né vzdělávání. Celkem bylo 
ombudsmanovi doručeno 
335 dotazů, vyřízeno jich 
bylo 282.  mšmt

Přesnější diagnostika 
Nový přístroj pro diagnos-
tiku rakoviny prsu vyvíjejí 
vědci z brněnské techniky ve 
spolupráci s  osmi výzkum-
nými institucemi v  Evropě. 
Technologie by v  budouc-
nu mohla nahradit klasický 
ultrazvuk i rentgenový ma-
mograf, její výhodou je vyš-
ší přesnost a žádná radiace. 
Pilotní studie by měla začít 
příští rok.  čtk

Nový způsob financování 
Seminářem na pražském 
Jarově odstartovalo 2. ko-
lo školení pro ředitele škol 
k  reformě financování re-
gionálního školství. Do 22. 
června se uskuteční celkem 
11 seminářů pro zhruba 
3000 účastníků.   mšmt

Hlídač platnosti dokladů 

Návrh aplikace pro mobil-
ní telefony, která hlídá ko-
nec platnosti osobních do-
kladů, zvítězil v  letošním 
ročníku soutěže pro olo-
moucké středoškoláky IT 
Hackathon Junior. Vítězný 
návrh pochází od středo-
školáků z  Gymnázia 
Hejčín.   čtk

Ministerstvo školství podpo-
ří program Hodina pohy-

bu navíc 12 miliony   korun, 
které by měly směřovat do 
350 škol. Dotaci získala Aso-
ciace školních sportovních klu-
bů ČR, která bude tuto ověře-
nou metodiku nadále ve ško-
lách podporovat.  

Dotace je částí  projektu 
Školní sport 2018. V  rámci 
výzvy se na sportování žáků 

a studentů rozdělí více než 92 
milionů korun. 

Program Hodina pohybu na-
víc ověřoval v uplynulých dvou 
letech nové přístupy, jak budo-
vat u dětí pozitivní a trvalý vztah 
k pohybu. Výsledky ukázaly, že 
díky novému přístupu žáci aktiv-
něji vyhledávali pohyb i ve vol-
ném čase. O  Hodinu pohybu 
navíc byl ve školních družinách 
velký zájem. Do pokusného ově-

řování se jen v prvním roce zapo-
jilo 160 škol, 7 000 žáků a 290 
trenérů i učitelů. V dalším roce 
se jejich počet přibližně zdvojná-
sobil na 343 škol, 15 000 žáků 
a 601 trenérů i učitelů. Zároveň 
se díky projektu začali o podporu 
sportovních a pohybových akti- 
vit ve  školách zajímat více také 
ředitelé. Podle předběžného zá-
jmu nyní dotaci využije asi 350 
škol. mšmt

Hodina pohybu navíc zamíří do 350 škol
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Bylo pro vás překvapením, 
když jste se octla v soutěži Zla-
tý Ámos?

O existenci ankety jsem vě-
děla a říkala si, že by bylo pěk-
né, kdybych do ní byla někdy 
na sklonku kariéry nominova-
ná. Ale že se mé neskromné 
přání splní tak brzy, to mě ne-
napadlo ani ve snu.

Co jste si ze soutěže odnes-
la? Získala jste nějakou inspi-
raci?

Hlavně velké množství zážit-
ků. Poznala jsem nové skvě-
lé lidi (organizátory soutěže, 
porotce, finalisty) a navštívi-
la jsem místa, kam bych se 
jinak podívala jen velmi těž-
ko. Studenti, kteří mě nomi-
novali, ani netuší, jak obrov-
ský dárek mi dali jen v tom, 
co jsem díky účasti v anketě 
mohla prožít. A za to jim patří 
můj velký dík. Všichni nomi-
novaní učitelé, s kterými jsem 
se v průběhu soutěže setka-
la, byli úžasní, otevření a milí. 
Zvláště pak oceňuji finálové 
kolo, v kterém jsme se s ostat-
ními finalisty stmelili a vytvoři-

li dobrou partu. Všichni jsme 
se navzájem podporovali bez 
náznaku rivality či soupeření.

Stala jste se Ámosem che-
mikářem. Vaše hodiny žáky 
určitě baví. Jak vlastně chemii 
zábavně učit? Co byste kole-
gům poradila pro inspiraci? 

Chemie má jednu obrov-
skou výhodu, a  to jsou ex-
perimenty. I  když nám 
v  tomto ohledu zá-
kony hodně sva-
zují ruce, pořád 
můžeme nad-
chnout své žá-
ky alespoň de-
monstračním 
pokusem, když 
už si jej žáci ne-
mohou zkusit sa-
mi. Jinak se snažím 
výuku zpestřit různý-
mi animacemi a videi, uči-
vo připodobňuji k  běžným 
situacím ze života. Vždyť se 
spoustou chemických látek 
se denně setkáváme, jen si 
to většinou neuvědomujeme. 
Nejvíce však hodiny jakého-
koliv předmětu baví, pokud 

student vidí, že učitel miluje 
svou práci a že je zde pro něj. 
Moderní technologie jsou 
dnes běžnou součástí lidské-
ho života a jeden ze způsobů, 
jak studenty k výuce přitáh-
nout. Takže je využívám do-
cela často, ať už při hledání 
informací při  samostatné či 
skupinové práci, opakování 
učiva, zpracování naměře-
ných dat v  laboratoři, nebo 
jen k  tomu, abych ukázala 
zajímavý experiment, který 
nemohu z nějakého důvodu 
reálně předvést. 

Jak se stalo, že jste se stala 
„chemikářem“?

Od malička jsem vědě-
la, že chci učit, ale 

vždy jsem si říka-
la, že to budou 
spíše humanit-
ní vědy, pro-
tože jsem se 
v těchto obo-
rech s  úspě-

chem účastni-
la různých sou-

těží. Když jsem si 
volila na gymnáziu 

semináře, zasáhla „vyšší 
moc“, tedy moje paní profe-
sorka Kubíčková – chemikář-
ka, která mi řekla, že by che-
mie pro mě mohla být dobrou 
volbou. Dodnes jsem jí za to 
velmi vděčná. 

Co je pro vás v kantorské 

profesi nejdůležitější? Co vás 
motivuje?

Motivují mě sami studenti. 
Jsem šťastná, když se jim da-
ří a když posunují svoje hra-
nice. A jejich nezdar mě nutí 
přemýšlet, jak dělat svoji práci 
jinak. Snažím se být pro ně ne-
jen kantorem, ale především 
člověkem. Užívám si pocitu, 
když se se mnou dají studenti 
do řeči třeba na chodbě a vy-
kládáme si, jak dopadl hokej či 
co podnikli o víkendu. Velkou 
radost mi dělá, když se ke mně 
studenti znají i poté, co opus-
tí naše gymnázium, a chlubí 
se, čeho dosáhli. A když zmí-
ní, jak jsou rádi, že jsem jim 
ty hrozné vzorečky a rovnice 
v chemii neodpustila, protože 
je potřebují ke svému dalšímu 
studiu, a ve škole patří mezi 
premianty, tak jsem v sedmém 
nebi, protože vím, že jsem je 
netrápila zbytečně.

Co děláte, když neučíte? 
Kde čerpáte energii?

Když neučím, tak se stejně 
škole věnuji. Hledám na in-
ternetu zajímavá videa, pilu-
ji své přípravy, přemýšlím nad 
novými experimenty a náplní 
hodin, pracovními listy apod. 
A když už si opravdu potřebu-
ji odpočinout, ráda jezdím na 
kole, navštěvuji folklórní akce 
a ponořuji se do tajů enologie. 

 Romana SLANINOVÁ

V září tomu bude deset let, co Lucie Bakalová 
poprvé předstoupila před třídu jako učitelka. 
Její aprobací je chemie–biologie. Od září 2011 
učí především chemii v Gymnáziu Holešov a le-
tos se stala Ámosem chemikářem. Vyzpovídali 
jsme ji, co pro ni toto ocenění znamená. 

Máme 

zaměřeno

na...

Studenti, kteří mě 

nomi novali, ani netuší, 

jak obrov ský dárek mi 

dali jen v tom, co jsem 

díky účasti v anketě 

mohla prožít. 

Radost a úspěchy mých studentů mě motivují
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Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Jednání zahájil ministr R. Pla-
ga, jenž shrnul důvody se-

tkání:
 z krácení rozpisu rozpočtu 

pro rok 2018 o 1,2 mld. Kč,
 z vyčíslení potřeb na speciální 

školství,
 z přistoupení krajů k rozpisu 

rozpočtu za rok 2018,
 z možnost tvoření rezervy 

3,1 % z normativního rozpoč-
tu KÚ pro rok 2018 oproti 2,8 
% v roce 2017,

 z úprava vyhlášky č. 27/2016 
Sb., o vzdělávání žáků se spe-

ciálními vzdělávacími potřeba-
mi a žáků nadaných,

 z avizovaný deficit 2,5 mld. Kč 
v  regionálním školství – pod-
klad zaslaný Asociací krajů ČR.

Jednotliví zástupci krajů se 
vyjádřili k výši procenta vytvoře-
né rezervy v roce 2017 a 2018, 
a to:

 z k úrovni rozpočtované ne-
nárokové složky platu v hlav-
ních segmentech RgŠ 2018 
a ve srovnání s rokem 2017,

 z k problematice financování 
speciálního školství,

 z k identifikaci kritických míst 
rozpisu rozpočtu na jednotlivé 
školy a školská zařízení v roce 
2018 a návrhu na jejich řešení.

Představitelé MŠMT v  zá-
věru setkání konstatovali, že 
každý kraj má jiný problém 
a  potřebuje jiné řešení, 
musí se najít společ-
ný jmenovatel, aby 
bylo možné získat 
ještě v roce 2018 
dodatečné pro-
středky pro RgŠ. 
Pro argumentaci 
a na podporu do-
datečného navýše-
ní prostředků MŠMT 
zpracuje rozbor kráce-
ní republikových normativů 
o 1,2 mld. a dále data o pod-
financovaném speciálním 

školství. O tyto podpůrné in-
formace požádalo MŠMT jed-
notlivé kraje do 27. 4. 2018.

Vedení odborového svazu 
zápis z porady zaslalo na jed-
notlivé oblastní rady a požá-
dalo představitele krajských 

rad, aby závěry z porady 
projednali s příslušný-

mi odbory školství 
krajských úřadů. 
Na základě těch-
to jednání bude-
me pokračovat 
ve vyjednávání 

s  ministerstvem 
školství a podpoří-

me dodatečné navý-
šení finančních prostřed-

ků RgŠ v roce 2018.
Vedení ČMOS 

pracovníků školství

Jak dál ve financování regionálního školství
Ve středu 11. 4. se uskutečnilo pracovní setkání 
zástupců krajů, krajských úřadů a představitelů 
ministerstva školství v  Praze. Tuto poradu ini-
ciovaly i školské odbory a hlavní téma byl roz-
pis rozpočtu regionálního školství v roce 2018.

Tripartitu zhodnotil při se-
tkání s  novináři ministr 

školství, mládeže a tělovýcho-
vy Robert Plaga takto: „Shodli 
jsme se na tom, že prioritou 
roku 2018 je dostat do re-
gionálního školství chybějící 
prostředky. Požádali jsme za-
čátkem roku kraje o detailní 
analýzu rozpisu rozpočtu do 
regionálního školství. Oče-
káváme, že na konci dubna 
nám podle dohody předloží 
konkrétní čísla, kolik z  dů-
vodu společného vzdělávání 
a  dalších krácení v  regionál-
ním školství ještě chybí. Tyto 
prostředky chci nárokovat na 
vládě a doufám, že je získá-
me.“ 

Připomeňme, že kraje letos 
získaly o jednu miliardu korun 
méně, a to z důvodu chybě-
jících financí ve společném 
vzdělávání. 

V  rámci rozpočtu pro rok 
2019 má zatím resort školství 
přislíbeno navýšení 30 miliard 
korun. „Prioritou je v  tomto 
směru změna financování re-
gionálního školství, kde bude 
potřeba více než 10 miliard 

korun, dalších zhruba 12 mi-
liard půjde na navýšení platů 
a 3 miliardy do vysokých škol,“ 
zmínil ministr Plaga. 

Shodu v názoru na posílení 
nenárokových složek platu ve 
školství kladně ocenil šéf škol-
ských odborů František Dob-
šík: „Jsem rád, že došlo také 
k dohodě, že při navyšování 
platů se nebude navyšovat 
pouze tarif, ale také nená-
roková složka a  ředitelé škol 
budou mít jakýsi prostor pro 
odměny a budou moci pracov-
níky motivovat k lepším výko-
nům.“ 

Podle ministra Plagy by se 
měl tarifní plat pedagoga 
v  příštím roce zvýšit alespoň 
o 10 % a ostatní prostředky 
by měly směřovat právě do ne-
nárokových složek. 

Významnou změnou, která 
se chystá od ledna příštího ro-
ku, bude reforma financování 
regionálního školství. Školy už 
nebudou dostávat peníze tak-
zvaně „na žáka“, nebudou už 
tedy muset přijímat za každou 
cenu každého. Budou hodno-
ceny podle počtu odučených 

hodin na základě vzdělávacích 
programů. Reforma bude vy-
žadovat navýšení rozpočtu 
o více než 10 miliard korun. 

Z požadované částky téměř 
polovina půjde na vyrovnání 
regionálních rozdílů v odmě-
ňování učitelů, další prostřed-
ky budou určeny na zkvalit-
ňování výuky prostřednictvím 
většího dělení vyučovacích ho-
din.  Táňa PIKARTOVÁ

V polovině dubna pro-
běhlo další pravidelné 
setkání mezi ministrem 
školství Robertem Pla-
gou a předsedou škol-
ských odborů Františ-
kem Dobšíkem na mi-
nisterstvu školství.

Tématem jednání byly 
výsledky porady zástup-
ců krajů a  představitelů 
ministerstva školství z jed-
nání 11. dubna 2018 (roz-
pis rozpočtu regionálního 
školství a  připravovaná 
opatření ze strany minis-
terstva). Dalšími diskuto-
vanými oblastmi byly do-
hoda na společné analýze 
výsledků odměňování za 
rok 2017, otázka zvýšení 
platů v  letošním roce či 
příprava finančních rám-
ců rozpočtu na rok 2019 
(růst platů pedagogů i ne-
pedagogů a  zajištění re-
formy financování). Jed-
nání byla přítomna i ná-
městkyně ekonomické 
sekce Z. Matušková. Na 
další projednání daných 
témat v souvislosti s pří-
pravou školské tripartity 
došlo na konci dubna.

 František DOBŠÍK

Z jednání odborů 
s ministerstvem

Financování školství tématem jednání tripartity
Zástupci vlády, odboráři a  zaměstnavatelé se 
při jednání tripartity soustředili na rozpočet 
pro příští rok, růst platů učitelů, na strategii 
financování regionálního školství a  nastavení 
nenárokových složek platů.

FOTO: Jan ČEJCHAN
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Děti, které ja zyky baví, dosahují lepších výsledků

České základní a  střední 
školy stále bojují s omeze-

ními, která brání tomu, aby se 
vyučování některé z cizích řečí 
dalo nazvat ideálním. Jedná se 
nejen o vysoký počet dětí ve 
třídě či nedostatek aprobova-
ných pedagogů. Kvalitní jazy-
kové učebny nejsou zdaleka 
samozřejmostí a učitelé opráv-
něně upozorňují i na řadu ne-
dostatků plynoucích z rámco-
vého vzdělávacího programu.

Hovoří se o tom v průzku-
mu, který zpracovala Česká 
školní inspekce a který hodno-
tí rozvoj jazykové gramotnosti 
ve školách. Výzkum a testová-
ní strukturované do několika 
oddílů se týkaly výuky anglič-
tiny a němčiny na vybraném 
vzorku žáků 5. a 9. tříd základ-
ních škol a 3. ročníku střed-
ních škol.

Jak dopadly testy
Společným znakem výsled-

ků všech testovaných roční-
ků je, že zatímco v  částech 
„poslech s  porozuměním“ 
a „slovní zásoba“ žáci dosáh-
li vysoké úspěšnosti, největší 
problémy měli v  části „čtení 
s porozuměním“, kde zároveň 
došlo k výraznějšímu zhorše-
ní dosažené úspěšnosti oproti 
minulým testům. Ke zlepšení 
došlo v části „gramatika“.

Průměrná úspěšnost žáků 

5.  ročníku základních škol 
v  testu z  anglického jazyka 
byla 77 procent, což odpoví-
dá výsledku z obdobného zjiš-
ťování v  roce 2013. Průměr-
ná úspěšnost žáků 9. ročníku 
v testu z anglického jazyka by-
la 72 procent, a byli tak úspěš-
nější než během podobného 
testování z roku 2013. 
Nižší než očeká-
vané průměrné 
úspěšnosti však 
dosáhli žá-
ci 9. ročníku 
ZŠ, kteří řešili 
test z  němec-
kého jazyka 
(51 procento). 
Slabší výsledek 
testu z němčiny je 
ovlivněn nižším po-
čtem testovaných žáků a do 
jisté míry i faktem, že němec-
ký jazyk jako první cizí jazyk 
je častější u žáků v regionech 
s obecně horšími výsledky ve 
zjišťováních České školní in-
spekce (Ústecký kraj, Karlo-
varský kraj), a  současně čas-
tější volbou u žáků se slabšími 
vzdělávacími výsledky.

Průměrná úspěšnost žáků 
3. ročníku středních škol, kteří 
řešili test z anglického jazyka, 
byla 65 procent, což odpovídá 
očekávané hodnotě průměr-
né úspěšnosti. Žáci řešící test 
z  německého jazyka dosáhli 

průměrné úspěšnosti 76 pro-
cent, tedy vyšší úspěšnosti ve 
srovnání s testy z anglického 
jazyka. 

Porozumět textu
Ve čtvrtině testovaných 

škol působí rodilý mluvčí. Ten 
je častěji využíván pro vybra-
né skupiny či třídy žáků (60 
procent škol) než pro většinu 
či všechny žáky (40 procent 
škol). Zapojení rodilých mluv-
čích do výuky koresponduje 
s  mírou úspěšných výsled-
ků žáků v  jazykovém testu. 

Ve třetině základních 
škol a  víceletých 

gymnázií ředi-
telé uvedli, že 
podíl vyučují-
cích s předmě-
tovou speciali-
zací pro výuku 
anglického ja-

zyka je nižší než 
polovina všech 

daných učitelů. 
V  případě německé-

ho jazyka takto odpověděla 
čtvrtina ředitelů.

Učitelé ve výuce věnu-
jí nejvyšší pozornost rozvoji 
mluvení, naopak nejnižší po-
zornost je věnována rozvo-
ji psaní. Na rozvoj poslechu 
a na čtení s porozuměním je 
kladen převážně velký důraz. 
Téměř tři čtvrtiny učitelů uvá-
dějí časté používání cizího ja-
zyka při vedení výuky. Tyto 
výsledky částečně vysvětlují, 
proč žáci dopadli ne zrov-
na nejlépe v části věnované 
porozumění psanému textu. 
Přitom se rozhodně nejedná 

o dovednost, kterou bychom 
měli považovat za okrajovou, 
protože ji budou žáci potře-
bovat například v  zaměst-
nání, ale také pro rychlou 
a  správnou orientaci v psa-
ném textu.

S  kvalitou výuky plynoucí 
z toho, zda je pedagog apro-
bovaný k výuce jazyků, úzce 
souvisí i to, jak žáky a studenty 
práce ve škole baví. Angličtinu 
zařadilo mezi tři nejoblíbeněj-
ší asi 56 procent žáků 9. tříd 
základních škol, u  němčiny 
to bylo „jenom“ 46 procent. 
A určitě není příliš překvapují-
cí, že právě tyto děti, které ja-
zyky baví, dosahují také mno-
hem lepších výsledků.

A proč se vlastně jazykům 
žáci učí? Zdá se, že nastupující 
generace v tom má jasno: 31 
procento z dotazovaných dětí 
si myslí, že nejdůležitějším dů-
vodem je poznávání cizích ze-
mí, asi 28 procent se domnívá, 
že tak získá v budoucnu lepší 
práci, a přibližně stejný počet 
už rovnou pomýšlí na práci 
v  zahraničí. A pouhá 3 až 4 
procenta žáků se domnívají, 
že své jazykové znalosti využijí 
při čtení knih a  jiných médií 
a při sledování nedabovaných 
filmů.

Nedostatky RVP
Učitelé jazyků stále upozor-

ňují na to, že jim jejich prá-
ci neulehčuje ani současný 
rámcový vzdělávací program. 
Jako jeho nejčastější proble-
matické aspekty v průzkumu 
zazněly malá srozumitelnost 
popisu některých výstupů (17 
procent učitelů pro anglický 
jazyk; 18 procent učitelů pro 
německý jazyk), neúměrná 
předimenzovanost tematic-
kého obsahu (17 %; 15 %) 
nebo nepřiměřená náročnost 
některých výstupů pro žáky 
(15 %; 12 %).

V celém průzkumu dosáh-
ly celkově nejlepších výsledků 
školy v Praze, Zlínském a Jiho-
moravském kraji a nejhorších 
školy v Karlovarském a Ústec-
kém kraji, což koresponduje 
i s výsledky jiných průzkumů 
ve školách.

 Romana SLANINOVÁ
(Celou tematickou zprávu 

lze stáhnout na: http://www.
csicr.cz/cz/Dokumenty/Tema-
ticke-zpravy/Tematicka-zpra-
va-Rozvoj-jazykove-gramot-
nosti-v-zak.)

Světu vládne angličtina. Ale je to jen na první 
pohled. Zahraniční firmy, které v České repub-
lice působí, stále více shánějí lidi se znalostí ruš-
tiny, ale také němčiny. Základem všeho je tak 
dobrá výuka cizích jazyků ve školách.

Naše 

téma

FOTO: Petr MERTA
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Skončení pracovního pomě-
ru dohodou upravuje § 49 

zákoníku práce, kde se sta-
noví:

„(1) Dohodnou-li se za-
městnavatel a  zaměstnanec 
na rozvázání pracovního po-
měru, končí pracovní poměr 
sjednaným dnem.

(2) Dohoda o rozvázání pra-
covního poměru musí být pí-
semná.

(3) Každá smluvní strana 
musí obdržet jedno vyhoto-
vení dohody o rozvázání pra-

covního poměru.“
Uvedení dne, 

kdy má pracov-
ní poměr skon-
čit, je vlastně 
jedinou pod-
statnou nále-
žitostí doho-
dy o  rozvázá-
ní pracovního 
poměru. V určení 
dne rozvázání (skon-
čení) pracovního poměru 
nejsou smluvní strany, to je 
zaměstnavatel a  zaměstna-

nec, zákonem nijak omeze-
ny. Může se jednat o kterýko-
liv den, který dosud neuplynul. 
To znamená, že dohodnutým 
dnem skončení pracovního 

poměru může být den, 
kdy se smluvní strany 

na uzavření doho-
dy shodly a do-
hodu podepsa-
ly. Může to být 
ale i den poz-
dější. Dohoda 
ovšem nemů-

že být uzavře-
na zpětně (nelze 

tedy dohodnout, 
že pracovní poměr 

skončil již před datem 
uzavření dohody).

 Vít BERKA

Postup v  takovém případě 
upravuje § 221 zákoníku 

práce. Podle jeho ustanove-
ní v případě, že zaměstnanec 
změní zaměstnání tak, že 
ukončí dosavadní a  bezpro-
středně naváže nový pracovní 
poměr u jiného zaměstnava-
tele v průběhu jednoho kalen-
dářního roku, mu může no-
vý zaměstnavatel poskytnout 
dovolenou (část dovolené), 

na kterou mu vzniklo právo 
u  dosavadního zaměstnava-
tele, jestliže o  to zaměstna-
nec požádá nejpozději před 
skončením pracovního po-
měru u dosavadního zaměst-
navatele a zúčastnění zaměst-
navatelé se dohodnou na vý-
ši úhrady náhrady mzdy nebo 
platu za dovolenou (její část), 
na niž zaměstnanci u zaměst-
navatele poskytujícího dovole-

nou (její část) právo nevzniklo. 
Podmínkou pro uplatnění po-
stupu podle § 221 zákoníku 
práce je tedy dohoda původ-
ního a nového zaměstnavatele 
o vypořádání platových náro-
ků spojených s tímto čerpáním 
dovolené. Výše náhrady platu 
za dovolenou se totiž zpravi-
dla bude u  obou zaměstna-
vatelů lišit. V  případě, že se 
zaměstnavatelé nedohodnou, 
nelze dovolenou (část dovole-
né), která nebyla vyčerpána, 
k novému zaměstnavateli pře-
vést a dosavadní zaměstnava-
tel bude povinen poskytnout 
náhradu platu za nevyčerpa-
nou dovolenou (§ 222 odst. 2 
zákoníku práce).  Vít BERKA

Dohoda o ukončení pracovního poměru

Odpovědnost zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách 

Čerpání dovolené u dalšího zaměstnavatele

Je možné uzavřít dohodu o skončení pracovního 
poměru tak, že pracovní poměr skončí okamži-
tě, to je dnem, kdy je dohoda podepsána? Dru-
hý, následující den, již tedy bývalý zaměstnanec 
v pracovním poměru není.

Končím pracovní poměr u  dosavadního zaměst-
navatele a bezprostředně nato budu zaměstnán 
u jiného zaměstnavatele. V novém zaměstnání si 
chci vybrat dovolenou, a  to i  tu část, kterou již 
nestačím vyčerpat u předchozího zaměstnavatele. 
Je takový postup podle zákoníku práce možný?

Právník 

radí

Předpokladem vzniku od-
povědnosti za schodek na 

svěřených hodnotách, které 
je zaměstnanec povinen vy-
účtovat, je, že se zaměst-
nancem je uzavřena písem-
ná dohoda o odpovědnosti 
podle § 252 zákoníku práce 
a že půjde o hodnoty, které 
jsou předmětem obratu nebo 
oběhu a s nimiž má zaměst-
nanec možnost po celou do-
bu osobně disponovat. 

Úprava odpovědnosti za 
schodek na svěřených hodno-

tách je obsažena v § 252 až 
254 zákoníku práce. V těch-
to zákonných ustanoveních 
není jako podmínka vzniku 
odpovědnosti zaměstnance 
za škodu na svěřených hod-
notách uvedeno, že musí jít 
o  hodnoty ve vlastnictví za-
městnavatele. Rozhodující je, 
aby měl zaměstnavatel k těm-
to hodnotám dispoziční právo 
(zpravidla na základě smlouvy 
s  jejich vlastníkem) a aby šlo 
o hodnoty, které jsou předmě-
tem obratu nebo oběhu a byly 

zaměstnanci svěřeny k vyúčto-
vání. Pokud pak zaměstnava-
teli vznikne v této souvislosti 
škoda (schodek na svěřených 
hodnotách musí uhradit své-

mu smluvnímu partnerovi), je 
oprávněn vyžadovat její náhra-
du na odpovědném zaměst-
navateli.

 Vít BERKA

Podle jakého předpisu 
se v současné době po-
stupuje v  řízení o  pře-
stupcích?

V současné době řízení 
o přestupcích upravuje zá-
kon č. 250/2016 Sb., o od-
povědnosti za přestupky 
a řízení o nich, který nabyl 
účinnosti dnem 1. červen-
ce 2017. Tímto zákonem 
byl současně zrušen zákon 
č. 200/1990 Sb., o přestup-
cích. Dnem 1. července 
2017 nabyl účinnosti ta-
ké zákon č. 251/2016 Sb., 
o  některých přestupcích. 
Většina skutkových pod-
stat přestupků obsaže-
ných v  zrušeném zákoně 
č. 200/1990 Sb. byla pře-
vedena do zvláštních záko-
nů, v nichž jsou stanoveny 
povinnosti, jejichž porušení 
je znakem převáděné skut-
kové podstaty. Ty skutkové 
podstaty přestupků, které 
nebylo možno ze stávající-
ho zákona č. 200/1990 Sb. 
do jiných zákonů převést, 
jsou obsahem zmíněného 
zákona č. 251/2016 Sb., 
o  některých přestupcích. 
Ustanovení o  přestupcích 
v  tzv. regionálním školství 
je obsaženo v § 182a záko-
na č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zá-
kon).  Vít BERKA

Řízení 
o přestupcích

Mohou být předmětem dohody o  odpověd-
nosti za svěřené hodnoty jen hodnoty, které 
jsou v majetku zaměstnavatele nebo může jít 
i o majetek jiného subjektu?

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Poskytování náhrad výda-
jů v souvislosti s výkonem 

práce upravuje § 151 a násl. 
zákoníku práce. 

Při rozhodování o poskyto-
vání náhrad cestovních výdajů 
je nezbytné nejdříve správně 
rozhodnout, zda se u zaměst-
nance vůbec jedná o pracovní 
cestu a zda mu tedy vůbec lze 
náhrady cestovních výdajů při-
znat a poskytovat. Obecnou 
definici pracovní cesty stanoví 
§ 42 odst. 1 a zde je přesně 
stanoveno, že pracovní cestou 
se rozumí časově omezené vy-
slání zaměstnance zaměstna-
vatelem k výkonu práce mimo 
sjednané místo výkonu práce.

Místem výkonu práce pro 
účely poskytování náhrad ces-
tovních výdajů se rozumí to 
místo, které má zaměstnanec 
dohodnuté se zaměstnavate-
lem ve své pracovní smlouvě 

jako místo výkonu práce podle 
§ 34 odst. 1 písm. b) zákoníku 
práce. Podle § 34a věty prv-
ní zákoníku práce pak platí, 
že není-li v pracovní smlouvě 
sjednáno pravidelné pracovi-
ště pro účely cestovních ná-
hrad, platí, že pravidelným 
pracovištěm je místo výkonu 
práce sjednané v  pracovní 
smlouvě.

V  daném případě z  textu 
dotazu lze pochopit, že 
zaměstnanec má ve své 
pracovní smlouvě sjed-
náno jako místo výkonu 
práce „pouze město“, tj. 
název města, v  takovém 
případě se rozumí mís-
tem výkonu práce 
pro účely po-

skytování cestovních náhrad 
celé katastrální území měs-
ta. Proto při cestách v  tom-
to městě zaměstnanec nikdy 
není na pracovní cestě, nýbrž 
vždy v obci výkonu práce (toto 
místo výkonu práce je součas-
ně také pravidelným pracovi-
štěm) a nikdy mu nevznikne 
nárok na náhrady cestovních 
výdajů – tedy ani na náhradu 
jízdních výdajů za městskou 
hromadnou dopravu.

Aby tomuto zaměstnan-
ci vznikl nárok na náhradu 
jízdních výdajů za městskou 
hromadnou dopravu, musel 
by mít místo výkonu práce ve 
své pracovní smlouvě formu-

lováno přesnou ad-
resou, a až by pl-
nil pracovní úko-
ly na jiném místě 
v  daném městě 

(mimo tuto 
adresu), 

jednalo by se u něj o pracovní 
cestu v obci sjednaného místa 
výkonu práce a mohl by mu 
vznikat nárok na cestovní ná-
hrady.

Za předpokladu, že by za-
městnanec splňoval podmín-
ky pro poskytování cestov-
ních náhrad, pouze k poskyt-
nutí náhrady jízdních výdajů 
by nemusel nutně vyplňovat 
„cestovní příkaz“, ale stačilo 
by jiným způsobem prokázat, 
že mu výdaj vznikl při pracovní 
cestě, a zaměstnavatel by toto 
nemohl úspěšně popírat.

V žádném právním předpise 
není pro zaměstnavatele sta-
novena povinnost používat 
„cestovní příkazy“. V  §  153 
odst. 2 zákoníku práce je do-
konce uvedeno, že jestliže 
jsou vzhledem k okolnostem 
práva zaměstnance na cestov-
ní náhrady a jejich výši nezpo-
chybnitelné, předchozí písem-
ná forma určení podmínek se 
nevyžaduje, netrvá-li na ní za-
městnanec.

Pokud však zaměstnavatel 
nechce při pracovních cestách 
svých zaměstnanců používat 
„cestovní příkazy“, musí sta-
novit jiný způsob, v rámci kte-
rého bude zaměstnanec vždy 
schopný prokázat, že byl vy-
slán na pracovní cestu, a za-
městnavatel tuto skutečnost 
nebude schopný popřít.

Vyúčtování cestovních náhrad v místě zaměstnání

Dodatečný odklad povinné školní docházky

Zaměstnanci mají jako místo výkonu práce uve-
den pouze název města, a nikoliv přesnou ad-
resu školy. Je nutno k  jízdenkám při cestě za-
městnanců po městě přikládat cestovní příkazy? 
Nebo pro vyúčtování cestovních náhrad postačí 
pouze jízdenka?

Dodatečný odklad povinné 
školní docházky upravuje 

§ 37 odst. 3 školského záko-
na, kde se stanoví:

„Pokud se u žáka v prvním 
roce plnění povinné školní do-
cházky projeví nedostatečná 
tělesná nebo duševní vyspělost 
k plnění povinné školní docház-
ky, může ředitel školy se sou-
hlasem zákonného zástupce 
žákovi dodatečně v  průběhu 
prvního pololetí školního roku 
odložit začátek plnění povinné 
školní docházky na následující 
školní rok.“

Pokud ředitel školy rozhod-
ne o  odkladu povinné školní 
docházky, informuje zákon-
ného zástupce o  povinnosti 
předškolního vzdělávání dítě-
te a možných způsobech jeho 

plnění (§ 37 odst. 4 školského 
zákona). Tento odklad lze pou-
žít pouze v případě žáka, tedy 
poté, co se dítě stane žákem ZŠ, 
a pouze v průběhu 1. pololetí. 
Z textu zákona vyplývá, že ini-
ciativu v této věci může převzít 
ředitel školy, a to bez písemné 
žádosti zákonného zástupce žá-
ka. Zákonný zástupce však k to-
muto opatření musí dát souhlas 
(bez něho není možné odklad 
provést). Začátek plnění povin-
né školní docházky lze doda-
tečně odložit jen jednou, a  to 
pouze na následující školní rok. 
V případě dodatečného odkla-
du se neuplatní věkové omezení 
a lze jej povolit i žákovi, kterému 
byl již povolen „běžný“ odklad 
povinné školní docházky podle 
§ 37 odst. 1 školského zákona.

Jak školský zákon upravuje dodatečný odklad 
povinné školní docházky?

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Posun zápisů do mateřských škol je pro děti výhodou

Mateřské školy – chůvy pro matky na rodičovské dovolené? 

8 číslo 20 

Jaký má podle vašeho ná-
zoru posun zápisů do mateř-
ských škol z ledna do května 
smysl? 

Státem stanovený termín 
zápisu k předškolnímu vzdě-
lávání v prvních dvou květno-
vých týdnech se letos koná již 
podruhé. Pro děti je to jistě 
výhoda v  tom, že jsou starší 
a tím pádem zralejší.

Patří podle vás dvouleté děti 
do mateřské školy? Co byste 
doporučila rodičům? 

Dvouleté děti do žádné 
vzdělávací ani pečující insti-
tuce nepatří. V  rámci pevné 
vazby s jedním blízkým dospě-
lým, nejlépe matkou, patří do 
rodiny. Kromě toho, že je to 
nejpřirozenější, je to také nej-
ekonomičtější.

Jaké znalosti by už měly děti 

při zápisu do školky mít? Co 
by měly umět?

Zápis by měl vždy probíhat 
za přítomnosti dítěte. Je velmi 
vhodné, aby se dítě umělo na-
jíst, svléknout, udržet hygie-
nu, říci, co chce a co se mu ne-
líbí, a reagovat na své jméno.

Máte nějaké výhrady k ad-
ministrativě při zápisech?

Zápisy se řídí správním řá-
dem, což samo o sobě před-
stavuje velkou administrativní 
zátěž. Podle mého názoru to 
ale není možné řešit jinak.

Co hlavně by mělo minister-
stvo školství v rámci předškol-
ního vzdělávání udělat? 

Ministerstvo školství by mě-
lo přestat zastávat názor, že 
pro dvouleté děti je školka 
nejlepším řešením a povinná 
předškolní docházka je krok 

správným směrem. Právě kon-
čící první povinný rok před-
školního vzdělávání ukázal, 
že děti, na které cílil, se do 
mateřských škol dostat nepo-

dařilo. Co se podařilo, je sbí-
rat omluvenky. A  to je další 
zbytečná administrativní zátěž 
mateřských škol.

 Táňa PIKARTOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

V  mateřských školách právě probíhají zápisy. 
Hovoříme o nich s Pavlou Kickovou, ředitelkou 
mateřské školy Dr. E. Beneše v Kralupech nad 
Vltavou, členkou Asociace i  Společnosti pro 
předškolní výchovu.

Podle našich informací se množí případy, kdy 
matky, které jsou na rodičovské dovolené, od-
kládají své prvorozené děti na celý den do ma-
teřských škol. Zeptali jsme se pedagogů, zda by 
měl být pobyt v mateřské škole časově omezen 
u dítěte, jehož matka je doma s dalším dítětem 
na rodičovské dovolené.

Pobyt dítěte matky na mateř-
ské dovolené s dalším dítě-

tem by měl být časově ome-
zen. Většina těchto matek vy-
užívá celé provozní doby ma-
teřské školy a dítě odchází ze 
školky úderem 17. hod. Tyto 
matky využívají provozu školky 
i  o  hlavních letních prázdni-
nách. V  současné době, kdy 
je nedostatek kvalifikovaných 
učitelek mateřských škol, ře-
ší školka ukončování provo-
zu jednotlivých tříd dříve než 
v 17 hod. Děti matek na ma-
teřské dovolené se převádějí 
ze třídy do třídy. Matka jezdí 
s kočárkem kolem školky, dí-
tě si nevyzvedne. Zajišťujeme 
i prázdninový provoz v rámci 
naší městské části. Umisťová-

ním dětí matek na mateřské 
dovolené otevíráme stále větší 
počet školek. Učitelky nemají 
možnost dočerpat dovolenou 
v průběhu školního roku.

Miloslava MAKOVIČKOVÁ, 
ředitelka MŠ 

Pobyt dítěte v mateřské ško-
le by měl být omezen nejen 

pro děti, jejichž matka je do-
ma, a  to maximálně na osm 
hodin denně. Většina dětí je ve 
školce mnohem déle, než jsou 
jejich rodiče v zaměstnání. 

Kateřina MANDOVÁ, 
ředitelka MŠ

Jednoznačně měl, a to z více 
důvodů. Uvedu alespoň ně-

které. Péči matky a rodiny sebe-

lepší mateřská škola ani učitel-
ka nenahradí. Děti mají častěji 
problém s adaptací, když vědí, 
že je maminka doma se sou-
rozencem. Žárlivost na souro-
zence, který je s matkou doma, 
může vést i k narušení souroze-
neckých vztahů. Proč si mamin-
ky děti víc neužívají, když ma-
jí tu možnost? Předškolní věk 
dětí je tak krásný a tak krátký. 
Až dítě začne chodit do školy, 
přibydou povinnosti, kroužky 
atd. Maminky půjdou do prá-
ce a  společně prožitého času 
bude stále méně.

Kateřina LUBENSKÁ, 
učitelka MŠ

Určitě by měl být pobyt dí-
těte, jehož matka je na 

mateřské dovolené, omezen 
v době prázdnin.

Zdeňka HAVLÍKOVÁ, 
zástupkyně ředitele MŠ

Odpovědět stručně na tak 
zásadní otázku není jed-

noduché. Celosvětový prů-
zkum toho, co je to láska, 

obsahoval ve stručnosti  tyto 
závěry: Být co nejvíce s  tím, 
koho máme rádi. Zjistit, co 
mu dělá největší radost. Sna-
žit se mu tu radost co nejvíce 
poskytovat. To platí i pro lásku 
mateřskou...

Je škoda – především pro 
dítě – když ho maminka od-
loží do mateřské školy, aniž 
by nutně musela. Samozřej-
mě, někdy jde o vážné důvo-
dy, proč tomu tak je. Déle než 
dopolední pobyt bych nedo-
poručovala ani v opodstatně-
ných případech. Maminky by 
si měly přítomnosti svých dětí 
užívat co nejdéle. Je to ta nej-
lepší investice.

Anna VALEŠOVÁ, 
ředitelka MŠ a ZŠ

Pobyt dítěte, jehož matka 
je doma s dalším dítětem, 

by neměl být omezen, kromě 
letních prázdnin, kdy by měl 
provoz sloužit pouze pro děti 
zaměstnaných rodičů.

Růžena BEČKOVÁ, 
ředitelka MŠ

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Rády byste žily život, který 
vás bude naplňovat a kte-
rý vám poskytne prostor 
na vše, co je pro vás důle-
žité? Tak právě tato kniha 
je pro vás ta pravá. Najde-
te v ní návod, jak přizpů-
sobit život svým vlastním 
prioritám a  hodnotám. 
Ivanka Trumpová vyu-
žila své dlouholeté sna-
hy spojit dohromady ži-
voty manželky a  matky 
a pracující ženy a podni-
katelky, aby poradila že-
nám, jak mohou úspěš-
ně propojit své osobní 
životy s těmi pracovními. 
V knize najdete rady a ti-
py nejen od ní, ale také 
od mnoha dalších úspěš-
ných žen, které se ocitly 
ve stejné situaci a  které 
vám rády pomohou najít 
svou vlastní cestu. Více na 
www.mobaknihy.cz.

Přepišme 
pravidla úspěchu

Znáte je?

V Základní škole v Záhoří se 
11. dubna uskutečnilo ne-

formální setkání učitelů a učite-
lek němčiny. Setkání se zúčast-
nili vyučující němčiny z okolních 
gymnázií, základních a  střed-
ních škol. Kromě vzájemné vý-
měny názorů a  metod výuky 
si rovnou sami pod vedením 
iniciátorů vyzkoušeli průběh 
netradiční vyučovací hodiny 
a její dopad na vnímání cizího 
jazyka očima dětí. Drahoslava 
Hauserová celou akci komentu-
je takto: „K uskutečnění setká-
ní mě vedla především potře-
ba sdílet zkušenosti a postřehy 
s jinými učiteli. Jsme vlastně na 
stejné lodi a  všichni se denně 
potýkáme s obdobnými situace-
mi. Budu ráda, když naše setká-
ní vzbudí chuť i potřebu se dále 
kontaktovat a povede k prosíťo-
vání učitelů a učitelek němec-
kého jazyka v nejbližším okolí.“

Do Základní školy Záhoří do-
jíždí pravidelně německý učitel 
Marcus Reinert, aby společně 
s D. Hauserovou vedl párovou 
výuku němčiny pro žáky dru-
hého stupně. Marcus Reinert 
je vyškolený divadelní pedagog 

s bohatými zkušenostmi ve ve-
dení divadelních projektů. 

Po zprostředkování grama-
tických jevů pomocí divadelní 
pedagogiky následovalo sezná-
mení přítomných s chystaným 
projektem M. Reinerta na úze-
mí Západočeského kraje a Ba-
vorska. Šestnáct českých a ně-
meckých studentů spolu strá-
ví sedm dní a bude se zabývat 
tématem společného soužití 
Němců a  Čechů v  příhraniční 
oblasti do roku 1938. Studen-
ty čeká bohatý program, me-
zi jiným prohlídka synagogy 
v Kdyni nebo diskuze s odbor-
níky na historii v pohraničí. Na 

konci pobytu vznikne divadelní 
představení, které vytvoří sami 
účastníci projektu na základě 
vlastních podnětů a  nápadů. 
Podmínkou účasti není znalost 
němčiny ani divadelní předpo-
klady, jde spíše o jazykové ani-
mace, aktivity cílené na prolo-
mení jazykové bariéry i ostychu 
a odbourávání předsudků mezi 
mladými lidmi. 

Pod vedením D. Hauserové 
se mladí lidé z Čech a Bavorska 
v  letošním říjnu setkají v Cha-
mu na dalším čtyřdenním pro-
jektu. Zde se dostanou Češi hra-
vou formou k němčině a Němci 
k češtině. Jitka ELIÁŠKOVÁ

Setkání učitelů němčiny v Záhoří

Naše škola se společně 
s  desítkami škol po ce-

lém světě zapojila do irské-
ho projektu Krokus, který při-
pomíná jeden a půl milionu 
dětských obětí holocaustu. 
Zúčastněným školám v pro-
jektu byly zdarma poskyt-
nuty cibulky žlutých kroku-
sů, které naši žáci vysadili na 
podzim do vlastnoručně vy-

robené symbolické židovské 
hvězdy. Cibulky symbolizují 
židovské děti, které byly za-
vražděny. Žlutá barva připo-
míná žlutou Davidovu hvěz-
du, kterou byli nuceni Židé 
během nacistické okupace 
nosit. Podmínky nám přá-
ly a  poprvé na jaře vyrašily 
květy žlutých krokusů. 

 Renata HORVÁTHOVÁ

Projekt Krokus připomíná dětské oběti holokaustu

Žáci šestého ročníku ZŠ Ho-
řice se již popáté zúčastnili 

projektu Strzegomsko-hořická 
setkání. S velkým napětím již 
od rána vyhlíželi příjezd pol-
ských kamarádů z města Str-
zegomi, které leží nedaleko 
hranic. Program, který žáci ab-
solvovali, byl zaměřen na naši 
tradiční českou kuchyni a ve-
den jako gastronomické dílny.

Dopoledne žáci společně 
absolvovali exkurzi ve výrob-
ně pravých hořických trubiček 
v Miletíně. Žáci nejen že měli 
možnost ochutnat různé dru-
hy tradiční hořické pochoutky, 
ale dokonce si sami vyzkouše-
li, jaké to je stát se výrobcem 
trubičky.

Odpoledne se však už oprav-
du sami stali kuchaři a pekaři 
a ve Střední škole gastronomie 
a služeb v Nové Pace pod ve-
dením odborníků vařili a pekli 
jak diví. Vyráběli bramboráky, 
palačinky na sladký i slaný způ-
sob, jednohubky, míchané ná-
poje a kynuté buchty či pravé 
moravské koláče.

Žáci si tento den užili oprav-
du skvěle. Měli možnost vidět 
své kamarády, komunikovat 
v anglickém i polském jazyce, 
vyzkoušet nevídané a potěšit 
rodiče vlastními kulinářskými 
výtvory. Na další setkání s pol-
skou výpravou se již těší. Pro-
běhne zanedlouho v Polsku.

 Eva ROKYTOVÁ

Česko-polské setkání proběhlo ve znamení gastronomie

IVANKA TRUMP



10 číslo 20

Díky příznivému klimatu 
vzniklo na soutoku Dyje 

a  Moravy jedinečné přírodní 
a kulturní společenství – kra-
jina s  nejrozsáhlejším dosud 
dochovaným zbytkem lužní-
ho lesa na území Evropy. Dvě 
zdejší lokality – biosférická re-
zervace Dolní Morava a Led-
nicko-valtický areál – jsou za-
psány v seznamech světového 
kulturního a přírodního dědic-
tví UNESCO. 

Lednicko-valtický areál 
Rozkládá se na téměř třech 

stech kilometrech čtvereč-
ních. Je to líbezné, až po-
hádkové místo pro každého 
vnímavého člověka. Jsme na 
Moravě, v jižní a jihovýchod-
ní části okresu Břeclav, v kul-
turní, komponované krajině, 
která je kvalitou, rozsahem 
a měřítkem nejvýznamnějším 
krajinářským dílem v  České 
republice a  je ojedinělá i  ve 
světovém měřítku. V  průbě-
hu zhruba šesti staletí tady 
rodina Lichtenštejnů vytvořila 
krajinářské a  architektonické 
dílo, které je považováno za 
nejrozsáhlejší uměle, tedy lid-
skou rukou, vytvořené území 
v celé Evropě. Kultivovali kra-

jinu a do ní jako do náhrdel-
níku šperkař diamanty zasazo-
vali svoje jedinečné stavby tak, 
aby ji co nejvíc zdobily.

Klidná hladina Dyje
Na ní se třepotají listy stro-

mů a  odrážejí sluneční pa-
prsky, pestrobarevné záhony 
květin, až oči přecházejí, vůně 
trávy tak typická a jedinečná, 
navíc ještě dusot kopyt ušlech-
tilých koní a lehký vánek ko-
lem… Dovedete si představit 
něco lepšího? To vše na poza-
dí historie, jíž se můžete tou-
lat, jak dlouho se vám zachce. 
Krok za krokem se tu budete 
dovídat, jak šla staletí v životě 
jedné rodiny jménem Lichten-
štejn, rodiny poněkud chudé 
ve své rakouské domovině, 
avšak hodně bohaté v  mo-
ravských luzích a hájích. Jejich 
peníze tu platily víc než dost, 
a tak si mohli dovolit skupo-
vat hrady, zámky i celá pan-
ství a budovat nová. A tak lze 
s  klidným svědomím říct, že 
jste zváni do pohádky zvané 
lichtenštejnská.

Lednicko-valtický areál 
s  kvetoucími a  omamně vo-
nícími zahradami, lesními po-
rosty s pěšinami a cestami pro 

nenasytné turisty je posetý víc 
než romantickými zámečky 
a tajemnými zříceninami. Mi-
lovníky historie nadchnou oba 
zámky, v Lednici a ve Valticích, 
jiní jsou nadšeni procházkami 
v rozsáhlých parcích. 

Unikátní skleník
Cesta vede k  unikátní-

mu lednickému skleníku, pod 
jehož konstrukcí bují tropická 
a  subtropická vegetace, pak 
čeká cestička k  minaretu, 
maurské stavbě, která u nás 
nemá obdoby, a když vyběh-
neme schody až na vrchol še-
desátimetrové věže, úsilí se 
nám odmění nejen pohledem 
na krásy lednického parku, ale 
i na Pálavu a Bílé Karpaty. Dal-
ší kroky areálem nás zavedou 
k  Janově hradu, Belvedéru, 
Třem Gráciím, Obelisku... ne-
bo někam úplně jinam – kam 
se vám bude chtít.

Zámečky a kolonáda
Pro náměty svých stavebních 

výtvorů se vydali jejich archi-
tekti, nejdříve Hardtmuth a po 
něm Kornhausel a Engel, do 
antiky, do Orientu, sáhli až do 
vrcholného středověku a oživi-
li lesní krajinu protkanou stov-
kami průhledů a romantický-
mi zákoutími řadou drobných, 
ale honosných, až vznosných 
staveb. Nejpozoruhodnější 
z nich jsou například klasicistní 
zámečky Pohansko, Hraniční 
a Rybniční zámek či koloná-
da Reisna, empírový Dianin 
chrám, Apolonův chrám a Tři 
Grácie, romantické stavby Ja-

nohradu, minaretu, římského 
akvaduktu, novogotický Hu-
bertův chrám.

Nejvýznamnější novogotic-
kou stavbou je lednický zá-
mek, který byl z původně roz-
sáhlého barokního komplexu 
přestavován v letech 1846 až 
1858 podle plánů Josefa Win-
gelmüllera. Je usazen na se-
verovýchodním okraji Lednice 
uprostřed vodních ploch, luk 
a  mohutných dubů, exotic-
kých dřevin uspořádaných do 
anglického parku, v  bezpro-
střední blízkosti obklopený 
francouzským parkem.

Janův hrad
Ten, kdo lednický areál sou-

stavně zveleboval a budoval, 
byl ale syn Karla z  Lichten-
štejna, rovněž Karel. Snažil 
se získat pro úpravu Ledni-
ce významné umělce. Nechal 
postavit kašny, monumentál-
ní stáje s  jízdárnami, proslu-
lou alej, která spojila lednické 
panství s valtickým. 

Zámecký park v Lednici kři-
žuje řeka Dyje. Od zámku se 
návštěvník pohodlně dostane 
k minaretu a může konečně 
na vlastní oči vidět dílo někdej-
šího přidavače na stavbách, 
později dvorního architekta 
a stavitele, o kterém jsme se 
už zmínili, Josefa Hardtmu-
tha. Odtud lodičky pokračují 
směrem k umělé romantické 
zřícenině Janův hrad. Znalci 
místních poměrů tvrdí, že je 
nejlepší nechat se jedním smě-
rem vézt a zpátky dojít pěšky. 

 Táňa PIKARTOVÁ

Lednicko-valtický areál, krajina pro potěšení ducha
Je tu všechno a v souladu. Krajina pro radost, 
pro potěšení ducha i oka. Bohatá historie, tra-
dice, stavební unikáty, půvab zámků a zahrad, 
soch, kolonád, vinic s  bohatou úrodou, lužní 
lesy, soustava rybníků, aleje stromů, úrodná 
pole, milí, laskaví lidé.

Získejte dárek od Týdeníku ŠKOL-
STVÍ. Za každého nového předplati-
tele, který uhradí roční předplatné 
Týdeníku ŠKOLSTVÍ, dostanete dvě 
vstupenky do iQLANDIE v Liberci, pří-

padně dvě vstupenky do zámku v Dě-
číně, nebo dvě rodinné vstupenky na 
léto, zahrnující rodinný vstup během 
48 hodin do plzeňské zoo, Techmanie, 
DinoParku a Muzea loutek plus MHD 

zdarma. Nový odběratel kromě svých 
fakturačních údajů uvede, kdo mu 
předplatné doporučil.  Objednávky 
předplatného posílejte na predplat-
ne@tydenik-skolstvi.cz. red

Týdeník ŠKOLSTVÍ rozdává dárky
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Devadesáti pěti miliony ko-
run podpoří letos minis-

terstvo školství, akademické 
pracovníky na pedagogic-
kých fakultách veřejných vy-
sokých škol. Tato podpora je 
určena jak na zlepšení jejich 
mzdových podmínek, tak na 
zkvalitnění pracovních pod-
mínek nebo také na motivaci 
k zapojení do výzkumných čin-
ností a při výchově budoucích 
pedagogů. 

Podnět k předkládání žádos-
tí v rámci Fondu vzdělávací po-
litiky na podporu akademic-
kých pracovníků na pedago-
gických fakultách veřejných 
vysokých škol je dalším ze 

souboru opatření, které mi-
nisterstvo školství připravilo. 

„Ministerstvo vnímá za dů-
ležité cíleně podporovat spole-
čensky významné profese, při-
čemž otázka podmínek aka-
demických pracovníků, kteří 
vychovávají budoucí učitele, 
je pochopitelně pro resort zá-
sadní. Z dat, která máme k dis-
pozici, jsou průměrné mzdy 
na pedagogických fakultách, 
zvláště v kategorii odborných 
asistentů, nízké. Tímto opat-
řením chceme, kromě přispě-
ní na zajištění odpovídajících 
podmínek a  udržení těchto 
pracovníků, umožnit též je-
jich osobnostní a odborný roz-

voj, motivovat zejména mladší 
akademické pracovníky k za-
pojení do výzkumných činností 
a v neposlední řadě zkvalitnit 
samotnou výchovu budoucích 
pedagogů,“ vysvětlil zacílení 
tohoto opatření pověřený ná-
městek sekce vysokého škol-
ství, vědy a  výzkumu Pavel 
Doleček. 

Uvedené opatření reaguje 
na přetrvávající nedostatek 
pedagogů ve vzdělávacím 
systému České republiky a na 
potřebu pokračovat v podpo-
ře akademických pracovníků 
pedagogických fakult. Hlavní 
cílem je přiblížit platové pod-
mínky na těchto fakultách 

k celkovým průměrům ostat-
ních veřejných vysokých škol 
dle dat z příspěvku minister-
stva na jejich činnost a  po-
stupně jejich mzdové pod-
mínky narovnat. 

V roce 2017 se povedlo díky 
této podpoře navýšit úroveň 
průměrných mezd akademic-
kých pracovníků na pedago-
gických fakultách veřejných 
vysokých škol na úroveň téměř 
devadesáti procent průměru 
mezd akademických pracov-
níků za všechny veřejné vyso-
ké školy. Oproti předchozím 
letům se jedná o nárůst o de-
vět procentních bodů.

   mšmt

Ministerstvo školství finančně podpoří akademické pracovníky

Peníze na studium Čechů ve Francii a Německu 
Ministr školství v  demisi 

Robert Plaga požádal 
vládu o peníze na podporu 
studia českých žáků na Car-
notově lyceu ve francouz-
ském Dijonu a na Gymnáziu 
Friedricha Schillera v němec-
ké Pirně. Výjezdy mladých 
Čechů na obě školy česká 
vláda podporuje již tradič-

ně. Další fungování spolu-
práce na těchto vzdělávacích 
projektech bude podle minis-
terstva školství do roku 2020 
potřeba podpořit zhruba 373 
953 eury (9,5 milionu korun) 
formou daru do zahraničí.

Carnotovo lyceum v Dijo-
nu přijímá každoročně šest 
českých žáků na základě 

dohody českého minister-
stva školství s francouzským 
ministerstvem zahraničí. Stu-
dium je tříleté a je zakonče-
no francouzskou maturitou. 
Celkem tedy na lyceu studuje 
18 Čechů.

Společné studium čes-
kých a německých žáků na 
Gymnáziu Friedricha Schille-

ra v Pirně je určeno pro děti 
v  7. až 12. roce školní do-
cházky. Po dobu jejího plnění 
zůstávají kmenově žáky čes-
ké školy. Vyučuje se ve dvoj-
jazyčných třídách, kam může 
chodit 15 Čechů a 15 Něm-
ců. Šest tříd nabízí kapacitu 
pro celkem 90 českých dětí. 
 čtk

Jen dvě děti zvládly přijíma-
cí zkoušky na plánovanou 

vojenskou školu, jejíž poboč-
ka má sídlit v Sokolově. Hejt-
manka Karlovarského kra-
je Jana Vildumetzová žádá 
ředitele zřizovatelské školy 
v Moravské Třebové, aby vy-
hlásil ještě druhé kolo zkou-
šek. O vojenskou školu, která 
měla v  Sokolově zřídit obor 
elektrotechnika, kraj velice 
stojí.

„Karlovarský kraj by měl 
zabrat v  přípravě žáků na 
přijímačky. Ze dvou žáků tří-
du opravdu neuděláme. Sys-
témová řešení jsou vždy lep-
ší než nepromyšlená řešení,“ 
komentovala na twitteru vý-
sledky ministryně obrany Kar-
la Šlechtová.

V Sokolově se pokusilo pro-
jít přijímacím řízením 14 žá-
ků. Přijímačky na vojenskou 
školu jsou ale obtížnější než 
na jiné střední školy. Kromě 
znalostí musí žáci uspět třeba 
i ve fyzických testech. K ote-
vření třídy v Sokolově by mu-
selo být přijato nejméně 15 
studentů, řekla mluvčí Karlo-
varského kraje Jana Pavlíková.

Karlovarský kraj o  zřízení 
vojenské školy usiluje i proto, 
že z kraje velká část studentů 
odchází jinam, jde o struktu-
rálně postižený region. Armá-
da chce navíc zřídit ve vojen-
ském prostoru Doupov nové 

výcvikové armádní středisko, 
využívat letiště v  Karlových 
Varech pro potřeby vzduš-
ných sil a získávat kvalifiko-
vané posily z pobočky vojen-
ské školy.

  čtk

Lesní školky v pětadvaceti 
zemích světa oslavily svůj 
první mezinárodní den. 
České lesní školky si jej užily 
na piknicích, a zahájily tak 
kampaň V lese jako u ma-
minky. Tou chtěly upozor-
nit na potíže, které jim pů-
sobí zákon, jenž od před-
školních zařízení vyžaduje, 
aby dětem zajistila alespoň 
tři jídla denně. Pro většinu 
z  lesních školek je přitom 
mnohem jednodušší, když 
si děti nosí svačiny s sebou 
z domova. 

Asociace lesních školek 
ČR sdružuje přibližně 130 
zařízení. Z toho 37 lesních 
školek je nyní registrová-
no ve školském rejstříku, 
a děti v nich tedy mohou 
absolvovat i  povinný po-
slední rok předškolního 
vzdělávání. Dalších zhru-
ba 30 lesních školek v sou-
časnosti o zapsání do rejs-
tříku uvažuje.  čtk

První 
mezinárodní den 

lesních školek

Přijímačky na vojenskou školu v Sokolově 

ILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Platí pro ÈR pøi objednání min. osmi souprav do 31. 8. 2018 Ceny vèetnì DPH

3.499,- Kè

Výroba: Za Nádražím 2601,  397 01  Písek

Školní nábytek vyrábíme 26 let
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www.krovina.cz
www.krovina.com
tel.: 382 274 312
e-mail: krovina@krovina.cz
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