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Ale pozor! Jen hlupák 
opakuje stejnou chybu 

dvakrát. Ruku na srdce. Kdo 
z nás se nemýlí? Něco jiného 
jsou testy. Po listopadu 1989 
se staly hitem. Učitel se přes 
noc rozhodl prověřovat zna-
losti svých žáků nově, moder-
ně, především s pomocí tes-
tů. Prý jsou spolehlivé. Spra-
vedlivé. Objektivní. Stačilo jen 
oprášit dřívější kratičké písem-
ky. Osvědčené pětiminutovky. 
Co na tom, že svou povahou 
o žádné testy nešlo. 

S  mnohaletou přípravou 
státní maturity vycítil trh je-

dinečnou příležitost. Zača-
ly se hojně vydávat zploštělé 
obsahy literárních děl 
a k  žákům dorazily 
první profesionál-
ní testové úlohy, 
často za nemalé 
peníze ochotně 
investujících ro-
dičů. Žádný test 
však sám o sobě 
nezlepší výsled-
ky vzdělávání. Na-
opak. Nelítostně, od 
útlého věku, „škatulkuje“ 
žáky. Zvolna oslabuje jejich při-
rozenou motivaci vzdělávat se. 

Do zadání každého testu se 
vždy vloudí menší nebo větší 
chyby a nepřesnosti. Ani jejich 
anonymní tvůrci nejsou neo-
mylní. Jenže s  jakoukoli to-
lerancí nepočítají. Ztráta jed-
noho jediného bodu zatřásla 

beztak oslabenou pověs-
tí Cermatu. Stačilo 

zaměnit důležité 
písmeno za ješ-
tě důležitější 
hlásku a „ne-
betyčný prů-
švih“ se pro-
měnil v  tea-
trální sousto 

politiků. Varov-
nější ovšem je, že 

ředitel této obáva-
né instituce se stejně 

trapně jako žáci obhajoval vý-
mluvou, že jej psal ve spěchu. 

Život nám jedno selhání 
vždy odpustí. Ne však celo-
plošné maturitní testy. Ne-
mají duši! 

Možná by nebylo na škodu 
vrátit se ve školách k hlubším 
základům českého pravopisu, 
k praktickému využívání gra-
matiky a tvořivého slohu. Po-
malu zapomínáme nejen číst, 
ale hlavně psát. Rozumět tex-
tu je sice velmi přínosné, ale 
dokázat jej bezchybně napsat 
není méněcenná dovednost. 
Kdysi tvořily diktáty hlavní 
součást přijímaček do střed-
ních škol. Jedna chyba nikomu 
nezlomila vaz. Zato rozhodují-
cí chybička v maturitním testu 
dokáže mladému člověku trp-
ce zhatit jeho sny a představy 
o životě.

 Roman KANTOR

Učit se chybami. Tak zní jedna ze stále platných 
metod výuky. Žák by se jich neměl obávat jako 
čert kříže. Moudrý učitel nabádá: Jejich překo-
náváním se učíme něčemu novému. 

Chybovat je lidské, testy však nemají duši
FOTO: Stanislav JUGA

„První povinností každého člověka je podat ruku sám sobě.“ Henry Winkler

Život nám 

jedno selhání 

vždy odpustí.  

Ne však 

celo plošné 

maturitní 

testy.  
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Pochvala za povinnou předškolní docházku 
Česká republika splnila veš-

kerá doporučení Evropské 
komise proti rasismu a netole-
ranci týkající se zavedení ale-
spoň jednoho roku povinné 
a  bezplatné předškolní do-
cházky. Ve své hodnoticí zprá-
vě to oznámila ECRI, která je 
orgánem Rady Evropy.

ECRI v roce 2015 Česko vy-
zvala, aby přednostně usku-

tečnilo plán zavést nejméně 
jednoroční povinnou a  bez-
platnou předškolní výchovu 
pro všechny děti. Nyní komise 
konstatovala, že Česko v led-
nu 2017 přijalo novelu, která 
všem pětiletým dětem zaruču-
je povinné a bezplatné umístě-
ní ve školkách. „Cílem je zapo-
jit sociálně znevýhodněné dě-
ti do předškolního vzdělávání 

tak, aby byly lépe připraveny 
na vstup do prvních tříd zá-
kladních škol,“ napsala ECRI 
ve svém hodnoticím závěru. 
Komise poznamenala, že je 
s českým přístupem spokoje-
na. ECRI dále uvádí, že český 
školský zákon zakotvuje nárok 
na umístění v mateřských ško-
lách postupně pro čtyřleté, tří-
leté a dvouleté děti.  čtk
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Tři učitelé ze středních škol 
převzali ocenění za to, jak 

motivují své studenty a  ve-
dou je k vědě. Ceny jim udělil 
Nadační fond Neuron v praž-
ském Karolinu. 

Ocenění pedagogové učí 
fyziku, chemii a biologii a ve 
třetím případě dějepis. Shodli 
se v  tom, že největším pro-
blémem současných studen-

tů je nedostatek kritického 
myšlení.

Za nejlepšího učitele zvolili 
porotci Petra Pavlíčka z Men-
delova gymnázia v Opavě, kte-
rý učí fyziku a je více než dvacet 
let také ředitelem této školy. 
Mezi bývalé Pavlíčkovy studen-
ty patří například informatik, 
který vyvíjí speciální software 
v centru CERN ve Švýcarsku, 

nebo další muž, který přes váž-
ný zdravotní hendikep vyvinul 
software na tvorbu dotazníků 
a založil firmu, která se tomu 
věnuje. Dále byli oceněni Pav-
la Kodríková a Jan Kvirenc. P. 
Kodríková učí chemii a biolo-
gii na Gymnáziu Česká v Čes-
kých Budějovicích. Učitel dě-
jepisu Jan Kvirenc z Gymnázia 
Budějovická v Praze 4. čtk

Ocenění pro učitele za vedení  studentů 

Zápisník

„Ano, dřív jsem měla v kabinetu čápa bílého i černého, ale teď už můžu ukazovat jenom rasově neutrálního!“

Půjčka na stavbu
Hlavní město půjčí městské 
části Praha-Šeberov 24,5 mi-
lionu korun na stavbu nové 
mateřské školy v  Hrnčířích. 
Celkové náklady na stavbu 
jsou 29,8 milionu korun, 
část bude financována z ev-
ropských fondů.   čtk

Tisk čítanek 
Plzeň pošle 150 tisíc korun na 
podporu výuky dětí ve Stře-
doafrické republice. Peníze 
poslouží na tisk čítanek v ná-
rodním jazyce sango. Učeb-
nice vytvořili čeští odborníci. 
V minulosti už město dvakrát 
přispělo na vzdělávání stře-
doafrických dětí – na tvorbu 
a tisk slabikářů pro děti z prv-
ních tříd. Nové čítanky na tyto 
slabikáře v jazyce sango na-
vazují. čtk 

Vlasy pro nemocné
Díky Nadačnímu fondu Daruj 
vlasy získalo už mnoho onko-
logicky nemocných žen paru-
ku z pravých vlasů. V počát-
cích projektu mohli lidé po-
moci především darováním 
vlasů. Nyní se může zapojit 
každý. Stačí si do 30. června 
v hypermarketech Globus za-
koupit produkt Pantene a au-
tomaticky přispějete deset 
korun.  zm

Nejvyšší správní soud 

Prezident Miloš Zeman se 
bude bránit proti rozsudku, 
který pravomocně zrušil jeho 
rozhodnutí o nejmenování fy-
zika Ivana Ošťádala a umělec-
kého historika Jiřího Fajta pro-
fesory. Podal kasační stížnost 
k Nejvyššímu správnímu 
soudu.  čtk

Ministerstvo školství by v bu-
doucnu mohlo každého 

úspěšného olympionika či pa-
ralympionika ocenit odměnou 
do 2,5 milionu korun. Počítá 
s tím návrh novely nařízení vlády 
o oceněních ministerstva škol-
ství, která dosud přebírali přede-
vším výjimeční učitelé, vědci či 
studenti. Nová úprava zároveň 
ruší některé starší ceny a u dal-
ších zvyšuje finanční odměny. 

Sportovcům, kteří přivezli 
medaili z olympijských či para-
lympijských her, vyplácel v mi-
nulosti odměny Český olym-
pijský výbor. Letos ale dostal 
nižší dotace od státu, a proto 
jejich proplácení převzalo mi-
nisterstvo školství. Sportovci 
ale dostali v dubnu symbolic-
ké šeky, peníze získají zřejmě 
v červenci. Novela chce také 
znovu zavést ocenění pro ta-

lentované studenty, které se 
udělovalo do roku 1997. Do-
stávat by ho mohli nadaní stu-
denti ve věku do 21 let, kteří 
uspěli při různých srovnáních 
a soutěžích zejména v technic-
kých a  přírodovědných obo-
rech. Součástí ceny by se mě-
la stát odměna 50 tisíc korun. 
Ministerstvo školství by takto 
mohlo každý rok ocenit až de-
set mladých lidí. čtk

Úspěšné olympioniky odmění i ministerstvo školství 
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Schválený rozpočet celko-
vých příjmů za loňský rok 

činil 8 645 046 000 Kč a v prů-
běhu roku nebyl navyšován. 
Školský rezort si připsal pří-
jmy ve výši 3  274  553  000 
Kč, které zahrnují například 
796 000 Kč daňových příjmů 
nebo 3 001 802 000 Kč z roz-
počtu Evropské unie.

Rozpočet nevyčerpán
Schválené výdaje pro rok 

2017 byly původně v  část-
ce 156  525  862  000 Kč, 
ale pak došlo k  úpravě na 
159  501  749  000 Kč a  vy-
čerpáno bylo 98,75 procenta 
z celkového objemu. I tak ale 
došlo k  meziročnímu nárůs-
tu o 16 947 147 000 korun. 
V čerpání výdajů je zahrnuto 
mimo jiné použití nároků z ne-
spotřebovaných výdajů ve výši 
9 993 573 000 Kč, a to přede-
vším na výzkum, vývoj a inova-
ce, včetně programů spolufi-
nancovaných ze zahraničních 
zdrojů.

„Při hodnocení efektivnos-
ti a hospodárnosti výdajů ka-
pitoly MŠMT je třeba mít na 
zřeteli její strukturu. Ve vel-
kém rozsahu jsou financová-
ni zaměstnanci regionálního 
školství, značné finanční pro-
středky jsou vynakládány na 
financování vysokého školství 

a na oblast podpory výzkumu 
a vývoje. Celkové výdaje ka-
pitoly je proto třeba hodnotit 
jako výdaje na poskytování ve-
řejné služby pro občany ČR,“ 
uvedla ve své zprávě Zuzana 
Matušková, náměstkyně mini-
stra školství.

Naprostá většina výdajů ka-
pitoly je tvořena transfery, je-
jichž největší objem předsta-
vují přímé náklady na vzdě-
lávání. Přímé náklady školám 
a  školským zařízením zřizo-
vaným obcemi byly poskyto-
vány z  kapitoly MŠMT pro-
střednictvím krajských úřadů 
a  Magistrátu hl. m. Prahy: 
Jednalo se o  celkovou část-
ku 63 887 346 000 Kč, což je 
o 6 962 693 000 Kč více než 
v roce 2016. Na přímé náklady 
na vzdělávání pro školy a škol-
ská zařízení zřizované kraji by-
lo z kapitoly MŠMT jako účelo-
vá dotace poskytnuto krajům 
celkem 30  638  399  000 Kč 
(o 2 064 451 000 Kč více než 
v roce 2016).

Soukromé a církevní školy
Nezanedbatelnou položku 

v  rozpočtu ministerstva stá-
le tvoří dotace soukromému 
školství, které jsou určeny 
k  financování neinvestičních 
výdajů souvisejících se vzdě-
láváním a výchovou. Loni tak 

bylo prostřednictvím krajů 
poskytnuto 857 organiza-
cím v  tomto segmentu cel-
kem 5 126 862 000 Kč, což 
je o více než půl miliardy více 
než v roce 2016.

Další podobnou polož-
kou jsou příspěvky ve výši 
1 509 585 000 Kč na provoz-
ní náklady pro 138 církevních 
škol i předškolních a školských 
zařízení, což představuje me-
ziroční nárůst o více než 142 
mil. Kč. Další účelové do-
tace byly poskytnuty 
například v  rámci 
OP Výzkum, vý-
voj a vzdělává-
ní (41,274 mil. 
Kč) či na pro-
gram Excelen-
ce SŠ a ZŠ (980 
tis. Kč). Pod-
půrná opatření 
v rámci společné-
ho vzdělávání za rok 
2017 byla školám všech 
typů zřizovatelů poskytnuta 
v celkové výši 2 304 638 000 
korun.

Úředníci dostali víc
Schválený limit mzdových 

nákladů (platy a ostatní osobní 
náklady) příspěvkových orga-
nizací ve výši 70 053 264 000 
Kč byl v průběhu roku upra-
ven na 72 608 302 000 a ve 
skutečnosti čerpán ve výši 
75 662 963 000 Kč. Průměrný 
plat zaměstnanců těchto or-
ganizací tak meziročně vzrostl 
v průměru o 6,63 procenta na 
26 650 Kč. 

Pro srovnání uveďme i  vý-
daje na platy a ostatní platby 
za provedenou práci v orga-
nizačních složkách států, kte-
ré souvisejí s  kapitolou 333. 
Ty byly na rok 2017 původně 
naplánovány na 872 938 000 
Kč a  posléze navýšeny na 
896  588  000 Kč a  průměr-
ná mzda zaměstnanců těch-
to složek stoupla meziročně 
o 9,89 procenta na průměr-
nou mzdu 42 337 korun.

Sport a věda
Protože pod ministerstvo 

školství spadají rovněž vr-
cholové i  další sportovní 
aktivity, položky z  tohoto 
segmentu nejsou nepře-
hlédnutelné. Například na 
sportovní reprezentaci zís-
kalo 65 sportovních svazů 
1 185 600 000 Kč, antido-
pingovému výboru bylo po-
skytnuto 14 396 000 Kč a vy-
sokoškolské sportovní cen-
trum využilo 142  326  000 
Kč z  rezortního rozpočtu. 
Téměř 3 miliardy korun pak 
putovaly na vybrané projek-
ty a mimořádné požadavky 
týkající se významných akcí 
zdravotně postižených spor-
tovců i jednotlivých projektů 
sportovních sdružení.

Z  částky 16  690  663  000 
Kč čerpaných v  kapitole 

MŠMT na výzkum, 
vývoj a inovace by-

lo vysokým ško-
lám (včetně těch 
soukromých) 
p o s k y t n u t o 
9 852 318 000 
korun. Minis-
terstvo školství 

je pro progra-
mové období 2014 

až 2020 řídícím orgá-
nem operačního progra-

mu Výzkum, vývoj a vzdělá-
vání. V roce 2017 bylo v jeho 
rámci vyhlášeno 15 nových 
výzev včetně těch podporu-
jících inkluzivní vzdělávání. 
Prioritní jsou projekty zamě-
řené na posilování kapacit pro 
kvalitní výzkum (v rámci pro-
gramu vyplaceno loni celkem 
3 830 121 000 Kč) nebo na 
rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu 
a  sekundárnímu vzdělávání 
(vyplaceno 4  064  263  000 
Kč) či na technickou pomoc 
(465 186 000 Kč).

 Romana SLANINOVÁ

Parlamentní výbor pro vědu, vzdělání, kultu-
ru, mládež a  tělovýchovu na svém posledním 
zasedání projednal a  schválil loňský rozpočet 
ministerstva školství.

Máme 

zaměřeno

na...

Jak české školství loni hospodařilo?

FOTO: Archiv



4 číslo 21

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

„Mám obavu, že pokud 
porostou v  národním 

hospodářství platy dynamič-
těji, jako že se to tak jeví, ne-
bude to ve školství dostateč-
ná dynamika,“ řekl šéf 
školských odborů 
František Dobšík. 
Odkázal na pro-
sincové usnesení 
Sněmovny, která 
drtivou většinou 
doporučila, aby 
v roce 2020 vzros-
tl plat učitelů na 
130 procent průměrné 
mzdy téhož roku. Doporučení 
schválili i poslanci ANO včetně 
šéfa Andreje Babiše.

45 tisíc měsíčně?
V koaliční smlouvě je zapsán 

program ANO, podle nějž ma-
jí do roku 2021 mzdy kanto-
rů růst na 150 procent jejich 
průměrné mzdy z roku 2017. 
Obě strategie podle předcho-
zích odhadů by vedly k navý-
šení mezd zhruba k průměr-
ným 45 tisícům měsíčně. Ale 
pokud porostou platy i v dal-
ších sférách, pak učitelé stá-
le nebudou mít od průměrné 
celostátní mzdy dostatečný 
odstup. Přitom nadprůměr-
ný plat má udržet ve školství 

kvalitní kantory a přilákat další 
schopné lidi. 

„Chceme se dostat na srov-
natelnou úroveň s  ostatními 
vysokoškolsky vzdělanými pra-

covníky,“ uvedl F. Dob-
šík. Učitelům se tari-

fy zvedly naposledy 
loni na podzim, 
a to o 15 procent. 
Loni činil průměr-
ný plat pedagogů 
31 632 korun.
Podle předběž-

ných dohod by se mě-
ly zvyšovat tarifní mzdy 

i  zdravotních sester, v  sociál-
ních službách i  v kultuře. Na-
víc i v ostatních oborech vytvá-
řejí odboráři tlak na růst pla-
tů. A  i kdyby se mzdy učitelů 
od ledna zvedly o 15 procent, 
Františka Dobšíka to neuklid-
ňuje.

Podle něj ministr školství 
k desetiprocentnímu růstu ta-
rifů chce přidat ještě dalších pět 
procent, která by šla například 
na příplatky za třídnictví a na 
novou funkci uvádějícího uči-
tele. Ukazuje se totiž, že v po-
slední době speciální peníze 
na osobní příplatky k učitelům 
nedoputovaly a uvázly na kraj-
ských úřadech. Také proto Sně-
movna doporučila 15procentní 

růst tarifů, a navíc už od letoš-
ního září. 

„V prosinci se dorovnalo 3,5 
miliardy pro sociální služby, kte-
ré v  rozpočtu chyběly. U  škol 
se nedorovnala ani koruna vý-
měnou za usnesení, že všech-
ny úspory, které vláda posbírá 
během roku 2018, dá na uči-
telské platy. To je fér,“ připo-
mněla bývalá ministryně škol-
ství Kateřina Valachová. Také 
ona má obavy, zda se podaří vý-
razně zvýšit mzdy kantorů proti 
ostatním profesím. „Jak rych-
le roste HDP a u jiných profesí 
se zároveň také přidává, tak se 
cíl pomalu vzdaluje. Nedaří se 
skokově zdolat to podhodno-
cení učitelských platů. Teď ale 
ekonomika roste a jsou peníze. 
Tak kdy jindy přidávat učitelům 
než teď? To nemusí vydržet celé 
čtyři roky,“ řekla. I podle pirátky 
Lenky Kozlové by se ministr měl 
držet toho, na čem se usnesla 
Sněmovna.

Pomůže reforma?
Školský expert ODS Václav 

Klaus ml. s navyšováním platů 
souhlasí, ale upřednostnil by 
nenárokovou složku. „Snahu 
pana ministra podporuji, ale dě-
lá to takovou cestou, že učitelé 
z toho budou mít méně a mi-
nistr mediálně více. Peníze by 
měli přidávat učitelům ředitelé, 
takže by to mělo jít primárně do 
nenárokové složky. Tyhle triky 
pak vedou k tomu, že se zvýší 
tarify, ale pak se sníží na odmě-
nách,“ řekl.
Článek vyšel v Právu dne 12. 5.

Kantoři mají dostat víc. Zůstává jen u slibů
Navýšení tarifních platů učitelů od ledna 2019 
o desetinu, jak plánuje ministr školství Robert 
Plaga, budí nespokojenost v  odborech i  mezi 
politiky. R. Plaga sice chce zvednout i  nadta-
rifní částku kantorských mezd, ale neupřesnil 
o kolik, což budí další pochybnosti.

Působnost odborové orga-
nizace u  zaměstnavatele 

v případech, kdy tam existuje 
více odborových organizací, 
upravuje § 286 odst. 5 a 6 zá-
koníku práce, kde se stanoví:

„Působí-li u zaměstnavate-
le více odborových organiza-

cí, je zaměstnavatel povinen 
v případech týkajících se všech 
nebo většího počtu zaměst-
nanců, kdy tento zákon nebo 
zvláštní právní předpisy vyža-
dují informování, projednání, 
souhlas nebo dohodu s odbo-
rovou organizací, plnit tyto po-

vinnosti vůči všem odborovým 
organizacím, nedohodne-li se 
s nimi na jiném způsobu in-
formování, projednání nebo 
vyslovení souhlasu.

Působí-li u  zaměstnavatele 
více odborových organizací, 
jedná za zaměstnance v pra-
covněprávních vztazích ve 
vztahu k jednotlivým zaměst-
nancům odborová organiza-
ce, jíž je zaměstnanec členem. 
Za zaměstnance, který není 
odborově organizován, jedná 
v  pracovněprávních vztazích 
odborová organizace s největ-

ším počtem členů, kteří jsou 
u  zaměstnavatele v  pracov-
ním poměru, neurčí-li tento 
zaměstnanec jinak.“

Citované ustanovení záko-
níku práce je nutno apliko-
vat bez ohledu na to, zda jde 
o odborové organizace ze stej-
ného, či z jiného odborového 
svazu. Upozorňuji však v této 
souvislosti na skutečnost, že 
pro případ uzavírání kolektiv-
ních smluv má zákoník práce 
speciální ustanovení v  § 24 
odst. 2. 

 Vít BERKA

Povinnosti zaměstnavatele k více odborovým organizacím
Jak upravuje zákoník práce vztahy zaměstna-
vatele a odborů v případě, že u zaměstnavate-
le působí více odborových organizací? Má na 
uplatňování zákoníku práce vliv situace, zda 
jde o odborové organizace ze stejného, nebo 
jiného odborového svazu? 

K tomuto textu bychom rá-
di zveřejnili krátký komen-
tář předsedy školských od-
borů Františka Dobšíka:

„Velká tripartita minulý tý-
den neodmítla požadavky, 
které uplatňujeme pro rok 
2019. Základ vyjednávání je 
zvýšení tarifních platů peda-
gogických pracovníků o  10 
procent a  objemu na nad-
tarifní složky platu o 5 pro-
cent. Problematika zvýšení 
platů nepedagogů je otevře-
ná v rámci vyjednávání za celý 
veřejný sektor. Premiér, minis-
tryně financí i ministr školství 
na tripartitě potvrdili, že po-
čítají s  reformou financová-
ní regionálního školství. Po-
tvrdili i zvýšení rozpočtu pro 
vysoké školy o 3,2 mld. Kč. 
Celkové požadavky na navý-
šení rozpočtu kapitoly školství 
na rok 2019 jsou ve výši 30,7 
mld. Kč.

Problematika zvýšení mezd 
v letošním roce, 2018, zatím 
nedopadá na vstřícnou půdu. 
Ministr školství chce nejprve 
vyřešit nedostatky v letošním 
roce, tj. chybějící 1,5 mld. Kč 
na inkluzi a speciální školy.“
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Učitel je ve Švýcarsku vážené a dobře placené zaměstnání

V současné době žije s man-
želem již třetím rokem ve 

Švýcarsku, kde je mámou na 
plný úvazek, která vychovává 
tři děti.

Ve volném čase píše čti-
vý blog (www.adinajustina.
com/cs/), který je plný po-
střehů z  její nynější domovi-
ny. Jeho autorka je také velmi 
bystrou pozorovatelkou švý-
carských zvyklostí ve škole, 
a tak, i když není pedagožka 
ani psycholožka, rozhovor s ní 
nabízí mnoho informací a do-
jmů, které vybízejí k zamyšlení 
i porovnávání.

Předpokládám, že jste cho-
dila do základní školy v  Če-
chách, takže máte možnost 
srovnávat. Jaký je podle vaše-
ho názoru největší rozdíl mezi 
českou a švýcarskou školou?

Začnu nejdřív školkou. I pro-
to, že ve Švýcarsku jsou dva 
roky ve školce součástí primár-
ního vzdělávání a platí pro ni 
pravidla jako pro školní do-
cházku. Takže si dítko nemů-
žete jen tak ze školky vzít mi-
mo prázdniny a  jet s ním na 
dovolenou. Školka je tu oprav-
du jenom dvouletá, děti sice 
mohou od věku 4 měsíců na-
vštěvovat jesle a později zaří-
zení, která jsou obdobou na-
šich školek, protože mateřská 
je tu jen 16 týdnů, ale jedná 
se o zařízení soukromá.

Odlišné je také rozdělení 

prázdnin. Ve Švýcarsku trva-
jí letní prázdniny jen pět týd-
nů, v průběhu školního roku 
mají pak děti několikery delší 
prázdniny (například 2–3 týd-
ny jarní nebo 3 týdny podzim-
ní). Školní rok je tedy spíše roz-
dělen na kvartály než pololetí. 
Tudíž pololetní vysvědčení, jak 
ho známe u nás, tady také ne-
existuje.

Já osobně si z čes-
ké školy pamatuji 
hlavně frontál-
ní výuku, kdy 
jsme museli 
sedět v  lavi-
cích s  rukama 
za zády, když 
jsme měli práci 
hotovou. Tady se 
děti můžou pohy-
bovat po třídě, seda-
cí vak nebo koberec ve třídě 
není výjimkou. Jelikož je moje 
sestra učitelka v základní ško-
le, tak vím, že frontální výuka 
v Česku stále přetrvává. I když 
také vím, že se rozvíjí napří-
klad projektové a týmové vy-
učování, kdy se děti učí spolu-
práci, komunikaci a kompro-
misu, hodnocení práce své 
i  ostatních, ale všimla jsem 
si, že se stále najdou rodiče, 
kterým tento způsob výuky 
nevyhovuje a preferují klasic-
kou vyučovací hodinu, což je 
myslím škoda.

Co vaše děti ve Švýcarsku ve 

škole získávají, jaké dovednos-
ti, znalosti? Co by se nejspíš 
ve školách v Česku nenaučily?

To lze těžko takto zobecnit. 
Syn zatím chodí do druhé tří-
dy. Ale myslím, že jsou tady 
děti více vedeny k logickému 
uvažování, a to nejen v mate-
matice, ale i ve smyslu chápání 
psaného textu.

I když rodná řeč našich dě-
tí je čeština a doma mluvíme 
česky, tak se díky škole nau-
čily „myslet“ v  cizím jazyce, 
a to třeba i v matematice. Pro 
školu je to prostě jejich první 

jazyk.
A  ještě tako-
vá maličkost na 

okraj: děti se ta-
dy už od škol-
ky učí zdravit 
učitele podá-
ním ruky a po-
hledem do očí. 

Myslím, že i tak 
se buduje respekt 

k  autoritám a  do-
spělým (zdraví mě tak 

i kamarádi našich synů, když si 
k nám přijdou hrát). To podle 
mě v Česku chybí.  

Jaký je přístup pedagogů 
k rodičům? Jak se rodiče do-
zvídají o tom, jak dítě ve škole 
pracuje a co je potřeba zlep-
šit?

Tady neexistují klasické 
třídní schůzky, jak je známe 
z Česka, ale individuální hod-
nocení, a to už od školky. Uči-
tel hodnotí dítě nejen z hledis-
ka prospěchu, ale i  zvládání 
různých kompetencí (samo-
statnost, práce v týmu, indivi-
duální práce, komunikace...). 

Všechna tato hodnocení má 
dítě uložena ve své složce. Tak-
že pokud dítě mění školu, pře-
cházejí s ním i tyto informace.

Syn nosí do školy tenký ša-
non, kde jednou ze záložek je 
list pro kontakt rodičů a uči-
telů. Ale ten slouží spíš pro 
omlouvání dětí. Kdyby byl ja-
kýkoliv problém, tak víme, že 
by naše paní učitelka rovnou 
zvedla telefon a zavolala.

Někdy se ale může stát, že 
škola vše řeší přímo s  dětmi 
a rodiče se o nějakém případ-
ném „průšvihu“ ani nedozvě-
dí. Myslím, že je to tím, jak 
jsou děti už od školky vedeny 
ke zvládání již zmiňovaných 
kompetencí. A jednou z nich 
je i  řešení konfliktů a  samo-
statnost. Myslím, že cílem je, 
aby se děti naučily zvládat pří-
padné konflikty (a  průšvihy) 
samy, což se jim samozřejmě 
hodí v budoucím životě, ale ve 
vztahu rodiče–škola to někdy 
nemusí být šťastné řešení.

Jaké předměty ve výuce do-
minují? U nás se poslední do-
bou trochu zanedbávají hu-
manitní předměty, ideální stá-
le není ani výuka cizích jazyků.

Syn je teprve ve druhé třídě, 
takže má jen základní před-
měty. Každopádně se mi líbí, 
že tady mají na čtvrtletí da-
né téma, které se pak prolíná 
všemi předměty a probírá se 
z různých rovin.

S  jazykovou výukou jsou 
Švýcaři rozhodně dál. Ale je 
to samozřejmě dáno tím, že 
tato země má čtyři oficiální 
jazyky. My žijeme v kantonu 
Bern, který je navíc dvojjazyč-
ný (němčina a francouzština). 
Od první třídy se tedy vyuču-
je v němčině, od třetí přibude 
francouzština, od páté anglič-
tina. Od 7. třídy by měla přibýt 
ještě italština.

Na jednu stranu je zdejší 
jazyková výuka výborná věc, 
ale zároveň i  velký nedosta-
tek švýcarského vzdělávacího 
systému, protože co kanton, 
to rozdíl v jazykových podmín-
kách. Třeba v jiném německy 
hovořícím kantonu se od tře-
tí třídy učí angličtina, až pak 
francouzština, což může způ-
sobit problémy, pokud se rodi-
ny stěhují mezi kantony.

Ještě nevím, jak to bude 
v  dalších ročnících s  výukou 
humanitních předmětů, ale lí-
bí se mi, že jsou tu děti vedené

pokračujte na straně 10...

Hana Hurabová pochází z  Uherského Brodu. 
Poté, co vystudovala zdejší Gymnázium J. A. Ko-
menského a Podnikohospodářskou fakultu VŠE 
v Praze, pracovala v oblasti lidských zdrojů.

Naše 

téma
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Postupovat podle požadav-
ku zaměstnankyně platná 

právní úprava neumožňuje. 
Případy, kdy je možné za-
městnanci formou náhrady 
platu proplatit nevyčerpanou 
dovolenou, jasně určuje usta-
novení § 222 odst. 2 zákoníku 
práce. Dle tohoto ustanovení 
přísluší zaměstnanci náhrada 
platu za nevyčerpanou dovo-

lenou pouze v případě skon-
čení pracovního poměru. Pro-
placení nevyčerpané dovolené 
po skončení mateřské dovole-
né (namísto jejího čerpání ve 
smyslu ustanovení § 217 odst. 
5 zákoníku práce) nepřichází 
v úvahu.

Zaměstnankyně má v pod-
statě dvě možnosti. Buď dle 
výše uvedeného ustanovení 

zákoníku práce skutečně včas 
požádá, aby mohla čerpat 
nevyčerpanou do-
volenou bezpro-
středně po skon-
čení mateřské 
dovolené, a vy 
její žádosti bu-
dete muset 
vyhovět, nebo 
na základě své 
žádosti nastou-
pí rovnou na rodi-
čovskou dovolenou, 
jak původně uvažovala. 

Ve druhém případě se jí ale 
dovolená bude v důsledku ro-
dičovské dovolené po skonče-

ní roku krátit, a to podle pra-
videl uvedených v § 223 

odst. 1 zákoníku prá-
ce. Ochrana před 

krácením dovo-
lené, jak ji záko-
ník práce uvá-
dí v  poslední 
větě citované-
ho ustanovení 

a  odstavce, se 
totiž týká právě 

a  jen dovolené, 
kterou by zaměst-

nankyně čerpala mezi 
mateřskou a rodičovskou do-
volenou.

  Vít BERKA

Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou 

Úprava pracovní doby zaměstnance na jeho žádost

Naše zaměstnankyně bude čerpat do 25. červen-
ce mateřskou dovolenou. Požaduje, aby jí byla 
běžná dovolená proplacena s tím, že na rodičov-
skou dovolenou nastoupí již 26. července. Je po-
vinností zaměstnavatele tomu vyhovět? 

Právník 

radí

Kratší pracovní doba v  re-
žimu podle § 241 odst. 2 

zákoníku práce se liší od úpra-
vy kratší pracovní doby podle 
§ 80 téhož předpisu. V § 80 
je stanovena možnost sjedná-
ní kratší pracovní doby mezi 
zaměstnancem a  zaměstna-
vatelem. Změnu takové do-
hody je možné provést zase 
jen dohodou smluvních stran. 
U kratší pracovní doby ve smy-
slu ustanovení § 241 odst. 2 
ZP jde o rozhodnutí zaměstna-
vatele ve vazbě na žádost za-
městnance (zaměstnankyně). 
Zaměstnavatel nutně neproje-
vuje svoji vůli, ale je povinen 
žádosti zaměstnance vyhovět 
a neučinit tak je mu dovoleno 
zákonem pouze pro případ, že 
mu v tom brání vážné provoz-
ní důvody. 

Odlišný režim kratší pracov-
ní doby dle ustanovení § 241 
odst. 2 ZP se projevuje ne-
jenom v  tom, že zaměstna-
vatel může, pokud se objeví 
vážné provozní důvody, své 
rozhodnutí v  průběhu času 
zvrátit, a  vyžadovat tak po 
zaměstnanci práci zase v pů-
vodní délce pracovní doby, 
ale také v  obdobném právu 
zaměstnance požádat o „ná-
vrat“ od kratší pracovní doby 
ke stanovené týdenní pracovní 
době (tedy k plnému úvazku).

Takové právo vyplývá i z úče-
lu ustanovení § 241 odst. 2 

ZP, totiž umožnit zaměstnan-
ci, aby skloubil svůj pracovní 
a rodinný život, což je situace 
zpravidla omezeného trvání, 
která se zejména s  ohledem 
na věk dětí zaměstnance mě-
ní. Kdyby zaměstnanec neměl 
takové právo, vlastně by se 
svojí žádostí připravil o mož-
nost pracovat v původní délce 
pracovní doby, aniž by s tím 
zaměstnavatel souhlasil. 

Nelze ale vyloučit, že vy-
hověním žádosti zaměstnan-
ce o kratší pracovní dobu dle 
ustanovení § 241 odst. 2 ZP 
se zaměstnavatel dostal do si-
tuace, kdy by mu změna to-
hoto režimu způsobila vážné 
provozní problémy. Může jít 
např. o případ, kdy zaměstna-
vatel v zájmu vyhovění žádosti 
zaměstnance (splnění své po-
vinnosti) přijal do pracovního 
poměru dalšího zaměstnance. 
Proto je nutné i při rozhodo-
vání o  nové žádosti v  opač-
ném směru brát v potaz váž-
né provozní důvody na stra-
ně zaměstnavatele a při jejich 
existenci připustit, že žádosti 

zaměstnance vyhověno ne-
bude. Dobrým řešením, které 
lze doporučit, je, aby žádost 
zaměstnance o kratší pracov-
ní dobu obsahovala vymeze-
ní předpokládané doby trvání 
takové změny. Tento postup 
umožňuje zaměstnavateli lé-
pe plánovat potřebná opatře-
ní za účelem vyhovění žádosti 
o kratší pracovní dobu a sou-
časně dává zaměstnanci urči-
tou jistotu, že pokud se před-
poklad o potřebné době trvá-
ní změny délky pracovní doby 
naplní, bude pak jeho pracov-
ní doba odpovídat délce, v níž 
pracoval před podáním žádos-
ti.  Vít BERKA

Zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let 
může požádat zaměstnavatele o kratší pracov-
ní dobu. Má zaměstnanec možnost svoji žádost 
změnit v případě, že pominuly důvody k úpra-
vě pracovní doby?

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Poskytování překlenova-
cího příspěvku upravuje 

§ 114 zákona č. 435/2004 
Sb., o  zaměstnanosti. Po-
dle tohoto ustanovení může 
úřad práce poskytnout pře-
klenovací příspěvek na zá-
kladě dohody osobě samo-
statně výdělečně činné, kte-
rá přestala být uchazečem 
o zaměstnání a které byl po-
skytnut příspěvek na zřízení 
společensky účelného pra-
covního místa za účelem vý-
konu samostatné výdělečné 
činnosti. Příspěvek se posky-

tuje na náhradu provozních 
nákladů, které vznikly a byly 
uhrazeny v období, na kte-
ré je překlenovací příspěvek 
poskytnut.

Příspěvek se poskytu-
je nejdéle na dobu pě-
ti měsíců. Jeho měsíční 
výše činí nejvýše 0,25ná-ná-
sobek průměrné mzdy 
v  národním hospo-
dářství za první až 
třetí čtvrtletí 
kalendář-

ního roku předcházejícího 
tomu, ve kterém byla uza-
vřena dohoda o překlenova-
cím příspěvku. V roce 2018 
to představuje částku 7 190 
Kč. Úřad práce tudíž může 
v roce 2018 poskytnout pře-
klenovací příspěvek až do 
výše 35 951 Kč. Průměrná 
mzda uvedená ve sdělení 
MPSV č. 447/2017 Sb. za 
1. až 3. čtvrtletí 2017 činí 

28 761 Kč.

Překlenovací příspěvek od úřadu práce 

Pracovní neschopnost v době svátků a krácení dovolené

Srážka vyplacené náhrady mzdy za dovolenou

Pracoval jsem jako školník a nyní jsem veden 
u  úřadu práce jako uchazeč o  zaměstnání. 
Uvažuji o pracovním zapojení jako osoba sa-
mostatně výdělečně činná. Údajně bych v ta-
kovém případě mohl od úřadu práce získat 
překlenovací příspěvek. Jaká je výše tohoto 
příspěvku? 

Krácení dovolené upravu-
je §  223 zákoníku práce, 

kde se v odst. 1 stanoví: 
„Nepracoval-li zaměstna-

nec, který splnil podmínku 
stanovenou v § 212 odst. 1, 

v kalendářním roce, za který 
se dovolená poskytuje, pro 
překážky v práci, které se pro 
účely dovolené neposuzují ja-
ko výkon práce, zaměstnava-
tel krátí dovolenou za prvých 

100 takto zameškaných směn 
(pracovních dnů) o jednu dva-
náctinu a za každých dalších 
21 takto zameškaných směn 
(pracovních dnů) rovněž o jed-
nu dvanáctinu. Dovolenou vy-
čerpanou podle § 217 odst. 5 
před nástupem rodičovské do-
volené není možné z důvodu 
následného čerpání rodičov-
ské dovolené krátit.“

Doba pracovní neschopnosti 
se pro účely dovolené neposu-
zuje jako výkon práce, pokud 

nejde o pracovní neschopnost 
v důsledku pracovního úrazu 
nebo nemoci z  povolání (viz 
§ 216 zákoníku práce). Pokud 
připadnou do doby pracovní 
neschopnosti pro nemoc za-
městnance dny svátků, které 
podle rozvržení pracovní doby 
nejsou pro zaměstnance dnem 
výkonu práce, nejde o zameš-
kání pracovní směny. Proto se 
tyto dny svátků do uvedeného 
počtu dnů, za něž se dovole-
ná krátí, započítávat nebudou.

Skutečnost, že zaměstna-
nec již dovolenou vyčer-

pal, neznamená, že se neu-
platní ustanovení zákoníku 
práce o krácení dovolené. To-
to ustanovení v § 223 zákoní-
ku práce navíc zaměstnavateli 
ukládá povinnost dovolenou 
krátit. Prakticky se postupuje 
podle § 222 odst. 4 zákoníku 

práce, který ukládá zaměst-
nanci povinnost vrátit vypla-
cenou náhradu mzdy za dovo-
lenou nebo její část, na niž mu 
právo nevzniklo (dovolená by-
la čerpána, ale zaměstnanec 
nakonec nesplnil podmínky 
pro její poskytnutí). V  tako-
vém případě je dle ustanove-
ní § 147 odst. 1 písm. e) záko-

níku práce zaměstnavatel do-
konce oprávněn zaměstnanci 

vyplacenou náhradu srazit ze 
mzdy, a to i bez jeho souhlasu.

Jak lze posuzovat pro účely krácení dovolené 
dny svátků, které připadnou do doby pracovní 
neschopnosti pro nemoc zaměstnance? Budou 
se dny svátků (kdy by zaměstnanec stejně nepra-
coval) započítávat do počtu zameškaných dnů 
pro účely krácení dovolené?

Jaký je správný postup zaměstnavatele, když má 
zaměstnanci krátit dovolenou za dobu zameš-
kanou z důvodu nemoci, ale ten má dovolenou 
již vyčerpanou?

Budu končit pracovní 
poměr u  zaměstnava-
tele, ale zbývá mi ještě 
10 dní dovolené. Jak by 
se řešila situace, kdy-
bych si nestihl dovole-
nou vyčerpat?

O čerpání dovolené roz-
hoduje zaměstnavatel, a je 
proto pravděpodobné, že 
vám čerpání dovolené na 
dobu do skončení pracov-
ního poměru nařídí. Urče-
nou dobu čerpání dovole-
né je zaměstnavatel povi-
nen podle § 217 odst. 1 
zákoníku práce písemně 
oznámit zaměstnanci ales-
poň 14 dní předem, pokud 
se nedohodne se zaměst-
nancem na kratší době. 
V případě, že zaměstnanec 
zbývající část dovolené do 
skončení pracovního po-
měru nevyčerpá, musí být 
zaměstnanci poskytnuta 
náhrada platu za nevyčer-
panou dovolenou (§ 222 
odst. 2 zákoníku práce).

Proplacení 
dovolené

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Ano, či ne?

8 číslo 21 

Souhlasím s  myšlenkou jed-
notných přijímacích zkoušek 

do maturitních oborů, má-li být 
maturita garantována jako stát-
ní vzdělávací výstup. Zásadně 
nesouhlasím s  formou danou 
školským zákonem, tedy dvě 
přihlášky a dva termíny. Je to 
zbytečné a zatěžující žáky, ro-
diče, školy i Cermat. Současně 
nesouhlasím s organizací přijí-
macího řízení ve správním říze-
ní, nesmyslným rozesíláním po-
zvánek a rozhodnutí o nepřije-
tí na doručenku, stejně jako se 
zpracováváním spisů. Myslím, 
že by se dala vymyslet jedno-
dušší metodika s využitím elek-
tronických médií.

Miroslav ŘEBÍČEK, 
ředitel gymnázia

Souhlasím s jednotnými přijí-
macími zkouškami a to, jestli 

jsou žáci dostatečně připraveni, 
ukáže čas. V případě naší školy, 
SPŠE v Úžlabině, bychom po-
třebovali také vlastní přijímač-
ky z elektrotechniky nebo z IT, 
což by mohly suplovat jednot-
né přijímačky z fyziky, případně 
z chemie.

Josef ŘEHULKA, 
učitel SPŠE

Jednotné zkoušky pro různé 
typy středních škol jsou ne-

smyslem podporujícím pouze 

další byrokratizaci ve školství 
bez jakéhokoliv přínosu pro 
školy. Podporují pouze další 
existenci problematického Cer-
matu. Očekávám, že v  tomto 
duchu přijdou ještě jednotné 
osnovy a vůbec jednotná ško-
la, pokud ministerstvo školství 
zůstane v rukou ČSSD, případ-
ně KSČM. Podporuji názory 
na školství prezentované např. 
Václavem Klausem ml.

 Jiří SMEJKAL,
ředitel SOŠ

 

Souhlasím s  jednotnými při-
jímacími zkouškami. Klady 

vidím ve stanovení základních 
jednotných parametrů. Me-
zi zápory patří administrativní 
náročnost, základní školy se 
hodně soustřeďují při výuce 
na typové úlohy k  jednotným 
přijímacím zkouškám a ostatní 
kapitoly pomíjejí. Někteří ucha-
zeči jsou dobře připraveni, ně-
kteří ne.

Josef INEMAN, 
ředitel VOŠ a SPŠ dopravní

České školství se za poslední 
léta dostalo do nezávidě-

níhodné situace, kdy snad je-
diným prostředkem zjišťování 
znalostí i dovedností žáků jsou 
testy, pokud možno jednotné 
a stresující. O úspěchu rozho-
duje nastavený počet bodů! 

Centrálně zadávané testy se 
stávají cílem, nikoli prostřed-
kem vzdělávání. Proto jim učite-
lé a žáci účelově věnují prvořa-
dou pozornost, a to není dobré. 
Často obsahují schválnosti, ne-
jasnosti a nepřesnosti. Ani testy 
jednotných přijímacích zkoušek 
nemohou spolehlivě zjistit, co 
žáci znají, neboť se více zamě-
řují na jejich nevědomosti. Cer-
mat se proměnil v mechanický 
stroj, který možná statisticky 
zjišťuje výsledky ve vzdělávání, 
ale současně je ovlivňuje tím, 
že je svou podstatou pokřivuje.

Stanislav JUGA, 
učitel SŠ

Rozhodně souhlasím, aby ten-
to způsob evaluace existo-

val. Při správném přístupu pe-
dagogů poslouží jak učitelům 
základních škol, tak pochopi-
telně středoškolským pedago-
gům.

Žáci dostatečně připrave-
ni nejsou. Kvalita výuky a  tím 
i přípravy na přijímací zkoušky 
je pochopitelně různá. Troufám 
si říct, že počet škol, které ne-

chávají žáky svému osudu, je 
vysoký. Jinak by v  posledních 
dvou letech nevznikly desítky 
společností, center a vzděláva-
cích institucí, které se přípravou 
na přijímací zkoušky velmi sluš-
ně živí. Mě samotnou oslovují 
rodiče s žádostí o  individuální 
přípravu jejich dětí. Poptávka 
mnohonásobně převyšuje mé 
časové možnosti.

Klady a zápory lze těžko ve 
stručnosti vyjmenovat. Me-
zi pozitiva rozhodně lze zařa-
dit sebereflexi žáků. Přesto, že 
zatím není nastavena žádná 
minimální hranice úspěšnos-
ti, velmi snadno žáci porovnají 
své výsledky s bodovým skóre 
ostatních uchazečů. Lze zhruba 
odvodit i kvalitu výuky českého 
jazyka a matematiky na dané 
škole atd. Největší nebezpečí 
vidím v tom, že někteří učitelé 
mohou výuku zúžit na memo-
rování pojmů uvedených v po-
žadavcích Cermatu, což příliš 
nepodpoří zájem žáků o češti-
nu a matematiku. 

Dagmar KUŽELOVÁ, 
učitelka SŠ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Znovu zavedené jednotné přijímací zkoušky mají 
své zastánce i odpůrce. Na otázky, zda souhlasí 
s jednotnými přijímacími zkouškami, zda jsou na 
ně žáci dostatečně připraveni a  jaké v nich vidí 
klady a zápory, odpovídají pro Týdeník ŠKOLSTVÍ 
ředitelé a pedagogové ze středních škol.

Počátkem dubna uspořádala 
Střední zdravotnická škola 

v Táboře přednášku 
O  činnosti a  úkolech zdra-

votníků v  ozbrojených silách 
Armády ČR. Při této příležitos-
ti navštívila školu nadrotmistry-
ně Alena Nekvindová ze 131. 
dělostřeleckého oddílu 13. dě-
lostřeleckého pluku Jince, kde 
působí již několik let jako zdra-
votní sestra. Žákům druhých 
a  třetích ročníků představila 
činnosti a  úkoly zdravotníků 
v ozbrojených silách a  rovněž 
možnosti jejich dalšího uplat-

nění v různých složkách armá-
dy. Zároveň se s posluchači po-
dělila o své zajímavé zkušenosti 
ze zahraničních misí z Kosova 
a také ze 4500 kilometrů vzdá-
leného afrického Mali, kde po-
sledních šest měsíců působila 
jako zdravotník. Kromě zajíma-
vých informací o svém působení 
v zahraničí a vypovídajících fo-
tografií, představila také různý 
zdravotnický materiál, kterým 
v současnosti zdravotníci v ar-
mádě disponují.

Vyprávění o  úloze zdravot-
nické služby armády vzbudilo 

mezi přítomnými žáky veliký 
ohlas, takže v  návaznosti na 
tuto přednášku využila ško-
la ihned nabídnuté možnosti 
zúčastnit se následně malého 
exkurzu s žáky druhých roční-
ků do vojenského újezdu Hra-
diště v  Doupovských horách. 
Probíhalo zde vojenské cviče-
ní nesoucí název Ground Fires 
2018. V rámci tohoto výcviku 
připravili vojáci pro žáky nasi-
mulovanou situaci hromadné-
ho zranění vojáků a ti tak měli 
možnost sledovat zdravotnic-
kou službu a  její činnosti, po-

čínaje navezením všech zraně-
ných, jejich průběžného třídění, 
ošetření, přípravě k leteckému 
transportu a nakonec i samotný 
letecký odsun dvou těžce zra-
něných. Mimo jiné se žáci také 
seznámili s vojenskou zdravot-
nickou technikou, materiálem, 
složením zdravotnického týmu 
a systémem hlášení. 

Všem žákům Střední zdra-
votnické školy v Táboře se tato 
akce líbila a někteří z nich do-
konce začali uvažovat i o svém 
budoucím uplatnění v rámci ar-
mády. Eva ROKYTOVÁ

Nejprve přednáška, pak na cvičiště ke zdravotnické pomoci
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Příběh velkostatkáře  Ba-
louna z Mělnicka, který 
musel v padesátých le-
tech opustit statek a ute-
kl do Německa. Tam po-
býval nějakou dobu v 
utečeneckém táboře, 
pak pracoval tři roky ve 
Švédsku a dalších 28 let 
strávil nakonec v Ame-
rice v Chicagu. Tam se 
zapojil do různých spol-
ků, např. Sokol Havlíček-
-Tyrš, pěvecký sbor Lyra. 
Jeho statek byl zcela zni-
čen a pole rozprodána. 
Součástí knihy je foto-
dokumentace přibližují-
cí život lidí, které potkal 
podobný osud. Čtenáři 
mohou na   příběhu to-
hoto hospodáře  pocho-
pit, co předcházelo ko-
lektivizaci.

Balounův 
statek

Znáte je?

V pátek 11. května na Vý-
stavišti v  Praze-Holešovi-

cích proběhlo v rámci knižního 
veletrhu Svět knihy slavnostní 
vyhlášení výsledků 45. ročníku 
soutěže dětského literárního 
projevu Náš svět. Tuto soutěž 
vyhlašuje každoročně minis-
terstvo školství. Do letošního 
ročníku bylo zasláno celkem 
196 prací a 22 z nich bylo oce-
něno. Akce se stala součástí 
kampaně Rosteme s knihou.

Do soutěže Náš svět se 
mohou zapojit všechny děti 
z České republiky ve věku od 
6 do 15 let. Probíhá korespon-
denční formou a soutěží v ní 
jednotlivci ve třech kategori-
ích. Porota posuzuje literár-
ní díla mladých psavců nebo 
práce kolektivů, ať už se jedná 
o školní časopisy, almanachy, 
sborníky, ukázky z kronik, ne-

bo o další kolekce prací. Pokud 
jde o výběr témat, neklade 
soutěž mladým tvůrcům žád-
ná omezení, podmínkou však 
je, aby byl každý příspěvek pů-
vodním dílem. 

V  I. kategorii se na 1. mís-
tě umístila Adéla Hudcová (ZŠ 
a ZUŠ Jabloňová, Liberec) se 

souborem básniček, ve II. ka-
tegorii obsadila 1. místo Mia 
Bružeňáková (Klasické a špa-
nělské gymnázium Brno-Bys-
trc) s básněmi Cesta a Kraj, ve 
III. kategorii zvítězila Marie No-
váková (ZŠ Arbesova, Jablonec 
nad Nisou) s příspěvkem Vidět 
neviditelné.  Hana KALINOVÁ

Náš svět ocenil nejlepší dětská literární díla

Slovinská Lublaň hostila 
16. ročník mezinárodní sou- 

těže mladých přírodovědců Eu-
ropean Union Science Olympiad, 
která se konala od 28. dubna 
do 5. května. Po šesti letech při-
váží tým složený z žáků střed-
ních škol – Jana Obořila z Kla-
sického a španělského gymná-
zia Brno-Bystrc, Davida Kamen-
ského z Gymnázia a jazykové 
školy Břeclav a Jiřího Janouška 
z Gymnázia Budějovická, Pra-
ha 4 – pohár pro absolutního 
vítěze soutěže a zlaté medaile. 

Druhý tým složený z  žáků 
středních škol – Karolíny Fár-

níkové, Adama Mendla, obou 
z Gymnázia Pierra de Couber-
tina, Tábor, a Ondřeje Pelán-
ka z Klasického a španělského 
gymnázia Brno-Bystrc – získal 
stříbrné medaile.

Soutěže se účastnilo 25 stá-
tů Evropské unie, které vysla-
ly celkem 50 týmů. Jedná se 
o týmovou multidisciplinární 
soutěž propojující obory bio-
logie, fyziky a chemie. Soutěže 
se účastní žáci do 17 let. Kaž-
dá země může vyslat celkem 
šest žáků a tři mentory za jed-
notlivé oblasti (biologie, fyziky 
a chemie).  Jana ŠEVCOVÁ

Pohár absolutního vítěze pro mladé přírodovědce

Letošní školní rok se do kroni-
ky naší ZŠ Mládeže ve Znoj-

mě zapíše velmi tučným pís-
mem. Tím důvodem jsou na-
ši florbalisté.  Kluci z  prvního 
stupně potvrdili svoji kvalitu 
a  probojovali se i  v  letošním 
roce do republikového finále 
mezi nejlepších šest týmů naší 
země. Tento skvělý úspěch se 
v  letošní sezóně podařil i  žá-
kům druhého stupně, a  to 
hned v obou kategoriích, tedy 
6. až 7. tříd a 8. až 9. tříd. Účast 
v republikovém finále ve všech 
třech kategoriích se v  České 
republice podařila pouze naší 
škole. Když si představíme, že 
o  finále bojovalo na dvanáct 
set škol, je to sportovní zázrak. 

Tento obrovský úspěch se 
skládal z  postupných kro-

ků. O úspěch se zasloužili ti-
to hráči:

– tým prvního stupně: Mar-
tin Vavřina, Matěj Martinek, 
Mikuláš Mareš, Filip Frimel, 
Adam Novotný, Damian Jelí-
nek, Oto Křivánek, Jan Hlávka, 
Michal Navrátil, Štěpán Stegu-
ra a Filip Štraus,

– tým 6.–7. tříd: Jakub Pe-
chura, Jan Dočekal, Tadeáš 
Hoch, Michal Martinek, Dennis 
Šťastník, Ondřej Kučera, Maty-
áš Držmíšek, Jan Hamřík, Ond-
řej Eliášek, Ondřej Matoušek, 
Tobiáš Karel Procházka, Radek 
Petržela, Richard Částek, Kryš-
tof Sobek, David Lichtenberg, 

 – tým 8.–9. tříd: Adam Ly-
sák, Jan Benko, Martin Poleh-
ňa, Lukáš Matoušek, Lukáš 
Černý, Václav Šťipčák, Lukáš 

Rajnoha, Dominik Jaša, Lukáš 
Gold, Tomáš Willmann a  Jan 
Polák.

Všichni kluci zaslouží velikou 
pochvalu za reprezentaci školy 
a města.   Jan VYSKOT

Obrovský úspěch florbalistů ZŠ Mládeže ze Znojma

ALENA SVOZILOVÁ
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Jsme na jihu Moravy na le-
vém břehu řeky Dyje, ve 

druhém největším městě Ji-
homoravského kraje, které 
patří k nejatraktivnějším v re-
publice.

Znojemsko láká především 
národním parkem Podyjí, 
který je ukázkou výjimečně 
zachovalého říčního údo-
lí v  zalesněné krajině. Jedi-
nečné přírodní scenérie tvoří 
skalní útvary, meandry, lou-
ky podél řeky Dyje a proslu-
něné lesostepi okouzlují bo-
hatými koberci teplomilných 
rostlin. Národní park Pody-
jí, nejmenší v  České repub-
lice, je přírodní památkou.  
Na rakouské straně na něj 
navazuje stejně unikátní Na-
tionalpark Thayatal. Ze všech 
našich národních parků má 
Podyjí nejhustší síť značených 

pěších, cyklistických i  koň-
ských stezek.

Objevy od rána do večera
Znojemsko je jednou z nej-

významnějších vinařských ob-
lastí, srdcem národního parku 
Podyjí, místem, které navíc prý 
nezná špatné počasí. Slunce 
tady, jak říkají domácí, hřeje 
od brzkého jara do pozdního 
podzimu. 

Pohybovat se zde můžeme 
pěšky, na kole i na lodi. Mezi 
nejvýznamnější památky patří 
hrad s rotundou sv. Kateřiny, 
také stavebně unikátní rad-
niční věž z  15. století, která 
tvoří jednu z dominant města. 
Častým zastavením turistů bý-
vá znojemské podzemí, které 
náleží k  unikátním stavbám. 
Labyrint chodeb vede v délce 
třiceti kilometrů pod celým 

městem. Z významných církev-
ních staveb je třeba jmenovat 
ještě kostely sv. Mikuláše a sv. 
Michala. 

Víno, skvělé víno…
Znojemská vinařská podob-

last je ideální pro pěstování 
bílých vín, zejména aromatic-
kých. Jejich vyzrávání svědčí 
zdejší střídání vyšších denních 
a nízkých nočních teplot. Po-
kud si na vinných etiketách 
přečtete, že nápoj pochází 
například z viniční tratě Kraví 
hora, Načeratický kopec, Pod 
lesem, U Hájku, Knížecí vrch, 
Šobes nebo Rajská zahrada, 
věřte, že pijete mok ze Zno-
jemska. 

Unikátním dopravním pro-
středkem při cestování za ví-
nem je znojemský vinobus. 
„Hlavní sezóna vinobusu za-
čala v  květnu, turisté s  námi 
navštíví místa proslulá i méně 
známá a  poznají blíže vinice, 

na kterých zrají naše nejlepší 
vína,“ přibližuje jízdy vinobu-
su František Koudela, předse-
da VOC Znojmo. Zastávky vi-
nobusu jsou v  různých vinař-
ských obcích a  jsou napojené 
na cyklostezky nebo zajímavé 
pěší trasy. Cestující tak mo-
hou kdekoliv nastoupit nebo 
vystoupit. „Co nás velice těší, 
je, že se nám osvědčili průvod-
ci vinobusu, máme na ně od 
cestujících pozitivní zpětnou 
vazbu,“ neskrývá spokojenost 
František Koudela. „Naši prů-
vodci si zpracovávají seznam 
různých akcí, které se na jed-
notlivých místech konají, aby 
mohli cestující nalákat napří-
klad na aktuálně otevřené skle-
py nebo kulturní akce v obcích. 
Poradí ale také například s tím, 
odkud je krásný cyklovýlet ne-
bo kam vyrazit na procházku 
do národního parku Podyjí,“ 
dodává F. Koudela.

 Táňa PIKARTOVÁ

Do Znojma za vínem, přírodou i historií

...pokračování ze strany 5
ke čtení knih. Už od školky na-
vštěvují knihovnu. Knihy jsou 
označeny zvláštní samolepkou 
se symbolem a nápisem „An-
tolin“. Když si dítě takovou 
knížku přečte, může se pak 
na počítači přihlásit do stej-
nojmenného systému a udě-
lat si kvíz, v němž prověří, zda 
knize opravdu porozumělo. Za 
zodpovězené otázky dostane 
určitý počet bodů podle obtíž-
nosti. Pokud máte doma dítě, 
které není zrovna nadšeným 
čtenářem, ale je soutěživé, 
může být tento systém dob-
rou motivací ke čtení.  

Jak je to s přísností učitelů? 
Co si mohou děti ve škole do-
volit a co ne?

Když začal náš syn chodit do 
první třídy, měl paní učitelku, 
o které mi ostatní rodiče říkali, 
že je přísná (u nás by se možná 
řeklo, že je „ze staré školy“). 
Mně osobně to tak nepřipa-

dalo, syn si nikdy nestěžoval 
a  neměl s  ní problém, spíše 
mu to prospělo, protože, jak 
se říká, těžko na cvičišti, lehko 
na bojišti.

Pokud máte možnost srov-
návat, je nějaký rozdíl mezi 
dětmi, které chodí do školy 
ve Švýcarsku, a  jejich vrstev-
níky v Česku?

I když má náš syn stejně sta-
rého bratrance v české škole, 
ve druhé třídě lze asi těžko 
posoudit rozdíly. Napadá mě 
snad jen, že syn neumí psát 
psacím písmem, protože tady 
se neučí.

Obecně ale lze říci, že děti ve 
Švýcarsku jsou víc samostatné. 
Už od mala jsou k tomu vede-
ny, třeba tím, že už do školky 
chodí samy bez rodičů. Nutno 
ovšem dodat, že než se tak 
stane, absolvují školení s poli-
cistou a ze začátku rodiče děti 
doprovází, než jsou si jistí, že 
dítě cestu zvládne. S tím souvi-

sí, že jsou více vedeny k samo-
statnému rozhodování: musí 
se nejen samy rozhodnout, 
kdy je bezpečné přejít silnici, 
ale pokračuje to i při aktivitách 
ve školce, kdy si mají vybrat 
činnost, které se budou vě-
novat. Přiznám se, když jsme 
ještě bydleli v Praze, tak jsem 
počítala s  tím, že budu mu-
set děti minimálně do čtvrté 
třídy do školy vodit a ze školy 
vyzvedávat.

Děti také nevnímají odliš-
nost – do třídy s  nimi chodí 
spolužáci mnoha národností 
a nikdo to nebere jako něco 
výjimečného, protože všichni 
mluví společným jazykem.

Co je podle vašeho názoru 
v českých školách lépe vymyš-
leno, co by nám mohli Švýcaři 
závidět?

Rozhodně systém obědů 
a školních družin. Tady chodí 
děti na oběd domů, i když pak 
pokračují v  odpoledním vy-

učování. Také jsem si nevšim-
la, když jsem se třeba hlásila 
na víceleté gymnázium, že by 
učitel rozhodoval, zda mám 
takové výsledky a schopnos-
ti, abych se mohla k přijíma-
cím zkouškám vůbec přihlásit, 
což je tady běžné. Od jiných 
maminek vím, že ve vyšších 
ročnících jsou děti děleny do 
skupin podle výsledků. Jinak 
se pak učitelé věnují žákům, 
kteří se hlásí na gymnázia, je 
na ně kladen mnohem vět-
ší tlak na výsledky. Tak tomu 
u nás, tuším, není a to je ur-
čitě dobře.

Jak vnímá švýcarská společ-
nost učitele? Jak si váží toho, 
co dělají?

Učitel je ve Švýcarsku vážené 
a také dobře placené zaměst-
nání. Učitelé jsou tu určitě 
víc respektováni a minimálně 
před dětmi o nich nikdo ne-
řekne špatné slovo.

 Romana SLANINOVÁ
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Farmapark je ideálním mís-
tem na výlet pro školní ko-

lektivy i celé rodiny. Žijí tu zví-
řata z celého světa. Uvidíte, jak 
se kolem vás prochází velblou-
di, klokani, pštrosi, buvoli, la-
my, prasátka, vysokohorské 
krávy a dalších skoro 250 zví-
řat. Můžete je i nakrmit nebo 
podrbat.

Pro nejmenší návštěvníky tu 
jsou připravena dětská hřiš-
tě, pro větší děti lanová hřiště 
a obří trampolína. Velmi oblí-
bená a zábavná je také adrena-
linová atrakce pro malé, velké, 
mladé i starší, tubingová dráha, 
kdy sjíždíte po speciální hmotě 
a nahoru vás vyveze vlek.

Na vyhlídkové prolézačce 
se můžete přiblížit našim klo-
kanům. Když budete trpěliví, 
uvidíte klokaní mámu, která 
nosí v kapse své klokaní mlá-
dě. Víte, že klokan se rodí vel-
mi malý? Měří sotva 3 centi-
metry, je slepý, bez srsti a bez 
zadních nohou. Po porodu ho 
čeká cesta do klokaní kapsy, 
kde se přisaje a saje mateřské 
mléko, dokud nevyroste v ma-
lého klokánka.

Je pod mrakem nebo prší? 
Nevadí, u nás je zábava stále 
v plném proudu díky indoorové- 
mu hřišti pro všechny děti. 

Více se dozvíte na 
www.farmapark.eu

Přijeďte za zvířaty do Farmaparku Soběhrdy

Právě před 450 lety se v his-
torických pramenech po-

prvé objevila oficiální zmínka 
o Malé Úpě. V roce 1566 sem 
přišli dřevaři z Tyrol, Korutan 
a Štýrska a rozhodli se v kraji 
nedaleko Sněžky natrvalo zů-
stat. Právě v  duchu historie, 
tradic a  starých Krkonoš se 
odehrává tradiční Maloúpský 
jarmark, který se letos usku-
teční 23. června v historickém 

centru Malé Úpy – u kostela 
sv. Petra a Pavla. 

Ze stánků vznikne v  oko-
lí kostela starokrkonošská 
„vesnička“ nabízející jarma-
reční zboží, krkonošské vý-
robky či předvádějící stará 
řemesla. „Snažíme se, aby 
se jednalo o tradiční jarmark, 
který se tu možná někdy před 
100 lety pořádal... Stánkaře 
pečlivě vybíráme, přednost 
mají ti, kteří se do kouzelného 
okolí kostela sv. Petra a Pav-

la hodí,“ říká o akci starosta 
Malé Úpy Karel Engliš. Celý 
den bude probíhat zábavný 
program pro děti s klaunem, 
k poslechu bude hrát jarma-
reční hudba a flašinetář. Děti 
s  rodiči se mohou zúčastnit 
dřevorubecké soutěže v do-
vednostních disciplínách, 
podívat se na řezbáře v akci, 
pustit fantazii uzdu na špacír 
na tvůrčí dílničce místní vý-
tvarnice Dany Augustové ne-
bo si vyzkoušet přesnost ve 

stříkání hadicí pod vedením 
maloúpských hasičů.

Více informací na 
www.malaupa.cz. 
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Někteří učitelé si to možná neuvědomují, jako napří-
klad učitelka syna mé kama-
rádky. Chlapec končí devítilet-
ku a už roky má jasno – chce 
být automechanikem. Letos 
dostali novou učitelku dějepi-
su. Nedaří se jí zaujmout děti 
pro svůj předmět. Nadávkami, 
že jsou tupci a budou z nich 
leda tak zedníci, popeláři ne-
bo instalatéři, toho nedocílí. 
Zato otráví poslední měsíce 
posledního ročníku dětí, kte-
ré vědí, co chtějí, a k výkonu 
některých profesí tak intenziv-
ní znalosti z dějepisu, jaké po 

nich paní učitelka poža-duje, vskutku potře-bovat nebudou. V tomto případě hochova matka do školy zašla a  snad kantor-ce vysvětlila, že být dobrým ře-meslníkem není hanba, ale v  sou-časnosti je to reálná potřeba, a dokonce žá-doucí trend.Vybavila se mi zasutá vzpo-
mínka na to, jak nás před mno-
ha lety v deváté třídě rozděli-

li na třídy „studijní“ a „pra-
covní“. Ti první měli cestu na 
střední školy přímo vydláždě-
nou, ti druzí byli slovy jedné 
z kantorek „obyčejné smetí“. Až při rozhovoru s mamin-kou budoucího auto-mechanika jsem si uvědomila, jaké trauma mohla tehdy „sou-družka“ uči-telka způsobit mým spolužá-kům. Přitom z  té „odpad-ní“ třídy vyšlo mnoho kvalitních odborníků v  různých 

profesích. Na třídních sra-
zech ochutnáváme pekařské 
skvosty jedné z nás, pekařství 
má od 90. let, stejně jako spo-

lužák, jemuž nešly humanitní 
předměty, ale vynikal ve fyzi-
ce a krátce po revoluci založil 
fi rmu na výrobu parabol. Ještě 
do osmé třídy jsem s ním se-
děla. On mi napovídal ve fyzi-
ce, já mu psala slohové práce. 
On byl „smetí“, já předurčená 
k úspěchu. No, zbohatl on.Syn mé kamarádky, budoucí 

automechanik, má štěstí, že 
ho rodiče vychovali k  dosta-
tečnému sebevědomí, aby se 
nehroutil z nejapné dějepisář-
ky a její hodnocení neovlivnilo 
jeho nástup do učebního obo-
ru. Ne všechny děti však mají 
tak moudré rodiče. Proto zdů-
razňuji, že povolání pedago-
ga je skutečně posláním, kte-
ré má tu moc zásadně ovlivnit 
budoucnost žáků.  

Olina TÁBORSKÁ

Chtěla bych poukázat na moc, jakou při své 

práci učitelé mají. Ovlivňují totiž přímo bu-

doucí osudy svých žáků. A to v dobrém i ve 

zlém. Mohou vést, ale i odrazovat. 

Moc učitelů o vlivnit budoucnost dětí je rozhodující
FOTO: Stanislav JUGA

„Žádáme-li o radu, obvykle hledáme společníka.“  Marguis de la Grande
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Koho hned napadne zvýše-

ní platů pedagogů a pocítí 

osten závisti, nevole či nudy 

z omletého tématu posledních 

měsíců, ať se zklidní. Výplaty 

pedagogů jsou skutečně pod-

měrečné, takže bych v tomto 

ohledu zarazila všechny dis-

kuze a  jednoduše jim přida-

la. Je z čeho brát. Třeba z pe-

něz určených na populistické 

dotace, jimiž se politici snaží 

zalíbit svým voličům, nebo na 

neefektivní reklamní akce typu 

„jezte více kaprů“ a podobné 

nesmysly. Kdo má ryby rád, jí 

je, kdo ne, neosloví ho stupid-

ní kampaň za nemalé peníze.

Financování školství nezna-

mená jen výplatu pe-

dagogů, ale také 

dostatek peněz 

na rekonstrukce 

a  opravy pře-

stárlých inte-

riérů i  exterié-

rů, modernizaci 

vybavení a pod-

poru zázemí pro 

kvalitní výuku na 

všech stupních vzdě-

lávání.
Čtyři stovky milionů, co 

bude tento populistický krok 

stát, je obrovská částka a není 

to spravedlivý výdaj, protože 

se jeví být bez prospěchu pro 

budoucnost. Odkládání inves-

tic do školství při současném 

zdražování výdajů na staveb-

ní práce děsí ekonomy schop-

né dohlédnout „efekt“ této 

slevy na dopravu pro 

vybranou část spo-

lečnosti. 
Přitom stu-

denti by do 

škol jezdili tak 

jako tak a se-
nioři už mají 

slevy díky vě-

ku. Když už jim 

chce stát pomá-

hat, najdou se ob-

lasti, které přímo plá-

čou nedostatkem. 

Politik, moudrý vizionář, 

podpoří v první řadě vzděla-

nost národa a soukromé pod-

nikání, zjednoduší agendu, 

omezí úřednického šimla (vi-

da, další úspory) a dá zelenou 

všem tvořivým lidem. 

Efekt se může dostavit bě-

hem výměny jedné genera-

ce. Vzdělaná mládež – ať už 

v oborech učebních, nebo stu-

dijních – je jedinou zárukou 

úspěšného byznysu. Tam, kde 

se daří, není problém pomá-

hat sociálně slabým. Mít ov-

šem takovou prioritu chce roz-

hled a ten lze získat jen dvěma 

způsoby – cestováním a dob-

rým vzděláním. 
A  tak si dovolím kreativně 

přetvořit část populární pís-

ničky z fi lmu Princové jsou na 

draka: Vzdělání, vzdělání, kaž-

dý mindrák zahání, vzdělání, 

vzdělání je lék... 

 Olina TÁBORSKÁ

Dobrá zpráva je, že od září budou studenti 

a důchodci jezdit jen za čtvrtinu jízdného. Ta 

špatná je, že se tak stane na úkor peněz urče-

ných pro školství. 

Vzdělaná mládež je jedinou zárukou úspěšného státu

„Tvořivý duch je schopen přemoci jakékoliv špatné zvyky.“  Anna Freudová
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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 nabifl uje 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 

seberefl exe 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

zapomene. Tak se dnes 

nejčastěji vzdělávají 

tři z nich věděli, co se 

událo v naší zemi v úno-

zet k  zamyšlení. Zda 

ve školách děláme 

vše pro to, aby 

ty. Aby více po-

rozuměli souvislos-

tem moderních dějin.

Žáky je 

tře
ba učit 

 souvislo
ste

m 

moderních
 

dějin.
tře

ba učit 

 souvislo
ste

m 

moderních
 tře

ba učit 

 souvislo
ste

m 

moderních
 

dějin.

Za každého nového předplatitele, který uhradí roční předplatné Týdeníku ŠKOLSTVÍ, 
získáte jeden z těchto dárků podle vašeho výběru:

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

 dvě vstupenky do iQLANDIE v Liberci  dvě vstupenky do zámku v Děčíně
 dvě vstupenky do zámku Lednice  dvě vstupenky do Farmaparku Soběhrdy 
 poukaz pro dvě osoby na vinobus Znojmo  dvě rodinné vstupenky na léto, 

zahrnující rodinný vstup během 48 hodin do plzeňské zoo, Techmanie, DinoParku 
a Muzea loutek, plus MHD zdarma 

Získejte dárek od Týdeníku ŠKOLSTVÍ

Tradiční jarmark v Malé Úpě láká svým zábavným programem



Konstrukce RAL 6029
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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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