
V září se plni sil a nové energie sejdeme za katedrou
FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Nikdy se hlasitěji nemluvilo 
o významu sociálního po-

stavení učitelů v naší společ-
nosti. Nikdy dříve jim žádná 
vláda s podporou politických 
stran napříč výrazně nezvyšo-
vala platy. V  programovém 
prohlášení vlády se uvádí zá-
měr dostat je do roku 2021 
až na pohádkových 150 pro-
cent jejich současné (průměr-
né) hodnoty. Téměř na 45 
tisíc. Z  pohledu posledních 
chudých let u nás něco neví-
daného. Možná ne náhodou 
se z ministerstva financí opa-
trně vynořil návrh na zvýšení 
pracovních úvazků pedagogů. 
Čím více se jim zvedají platy, 

tím je část veřejnosti kritičtěj-
ší k  jejich stávající práci. 
Ani tuto skutečnost 
nelze brát na leh-
kou váhu.

O p r a v d o -
vých problé-
mů a  úkolů 
zůstává stále 
hodně: Připra-
vované finan-
cování škol, ná-
ročná revize rám-
cových vzdělávacích 
programů a  společné-
ho vzdělávání, celoevropské 
nařízení o  ochraně osobních 
údajů. Ministr Robert Plaga 
s  potěšením vzkazuje, že je-

ho hlavním cílem „je podpořit 
učitele v jejich práci a vytvořit 
jim co nejlepší podmínky pro 
výuku“. A ještě dodává na je-
jich adresu: „Protože v uply-
nulých letech zažilo školství 

řadu překotných změn, ne-
plánuji žádné revoluč-

ní změny, které by 
vás uváděly do 
nejistoty.“ 

Právě o  (ne)- 
jistotu zde krá-
čí. Každý kan-
tor potřebuje 
pro svou kaž-

dodenní práci 
pocit bezpečí a jis-

toty. Musí vědět, za 
jakých podmínek má vést 

své žáky k plnění společného 
vzdělávacího cíle. Nepřipra-
vovat je samoúčelně pou-
ze k  přijímacím, maturitním 

a dalším zkouškám, ale pře-
devším k praktickému životu 
v moderní společnosti. Ta se 
den ze dne bouřlivě promě-
ňuje a staví před učitele, jejich 
žáky a rodiče včera ještě ne-
tušené výzvy, překážky, úko-
ly, vize. Naučit se je postupně 
zvládat, to je aktuální a  ne-
smírně náročné zadání pro 
české vzdělávání. 

Nyní ale popřejme našim 
pedagogům a všem ostatním 
pracovníkům ve školách, aby 
si v průběhu prázdnin pořádně 
odpočinuli, nabrali potřebnou 
sílu, chuť a elán do další spo-
lečné, tvořivé práce, aby chrá-
nili a posilovali své cenné zdra-
ví, aby měli stále odkud čerpat 
optimizmus a radost z  toho, 
co a jak právě dělají. V září se 
opět uvidíme za katedrou.

 Roman KANTOR

Konečně se blíží závěr školního roku. Žáci i uči-
telé se těší na poslední zvonění. Na předání vy-
svědčení, rychlou rozlučkovou poradu a  hurá 
vstříc prosluněným prázdninám. 

„Čím víc máme lásky, tím lehčeji projdeme světem.“ Immanuel Kant

Ministr 

školství 

neplánuje 

žádné 

revoluční 

změny ve 

školách.



2 číslo 25

Návrh změn v maturitách by měl být hotov do podzimu
Ministr školství v demisi Ro-

bert Plaga by chtěl do pod-
zimu vypracovat návrh změn ve 
státních maturitních zkouškách. 
Novela zákona by podle R. Plagy 
mohla zavést například dvě 
úrovně maturity z matematiky 
a omezit státní maturitu z češti-
ny jen na didaktický test. Pokud 
by změny schválila Sněmovna, 
mohly by se týkat maturantů, 
kteří půjdou ke zkoušce na ja-
ře 2020. 

R. Plaga by chtěl změnit usta-
novení o maturitě z matemati-
ky, která má být od roku 2020 
povinná pro gymnázia a  ly-
cea a o rok později pro všech-
ny ostatní. Jedna úroveň této 
zkoušky podle něj nemůže vy-
hovovat všem. „Buď bude příliš 
nízko, pak studenti budou mít 
maturitu, ale ta nebude vyhovo-
vat požadavkům na další vzdě-
lání, nebo bude zase moc vyso-
ko a pak budeme mít spoustu 

problémů s  žáky s  neukonče-
ným vzděláním,“ řekl. „Řešení 
může být rozdělení na mate-
matiku a matematiku plus ne-
bo mistrovskou zkoušku a ma-
tematiku maturitní,“ uvedl. Sám 
by se přikláněl k zavedení dvou 
úrovní maturity z matematiky, 
která by jinak podle něj měla 
zůstat povinná. Ministr také zo-
pakoval, že by se podle něj pí-
semné práce z češtiny nemusely 
opravovat centrálně.  čtk
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Rozpočet ministerstva škol-
ství na příští rok zohledňu-

je ve svém návrhu, především 
slibovaný růst platů učitelů 
i nepedagogických pracovní-
ků. Mělo by na ně jít o 16,4 
miliardy korun víc než letos. 
Návrh naopak nenaplňuje na-
příklad požadavky vysokých 
škol, které usilují o tři miliar-
dy korun navíc oproti letošku. 

Celkově by se rozpočet škol-
ství v příštím roce mohl zvýšit 
o 25,6 miliardy korun.

Premiér Andrej Babiš (ANO) 
už dříve slíbil růst rozpočtu 
školství v  příštím roce o  30 
miliard korun, tedy o 4,4 mi-
liardy víc, než je v aktuálním 
návrhu. V příštím roce by se 
rozpočet školství mohl zvý-
šit na 194,7 miliardy korun. 

I  s  evropskými dotacemi by 
pak mohl činit 204,7 miliar-
dy korun. Navrhované posí-
lení platů učitelů a nepeda-
gogických pracovníků by po-
dle ministerstva financí mělo 
stačit na růst platů pedagogů 
o 15 procent a nepedagogic-
kých zaměstnanců ve školství 
o šest procent.

  čtk

Rozpočet školství zohledňuje hlavně růst platů učitelů

Zápisník

„To je fakt, na závěrečnou písemku jsem se neučil. Podle meteorologů je letos příroda 
o 40 dní  napřed, takže už mám dávno prázdniny!“

Interaktivní tabule
Brno za pět milionů korun na-
koupí základním školám in-
teraktivní tabule, které mají 
pomoci zlepšit výuku odbor-
ných předmětů. Celkem 53 
tabulí půjde do 14 škol. Br-
no se snaží podporovat školy 
i jinými projekty. V minulosti 
dalo miliony na pořízení ta-
bletů a  počítačů na pomoc 
slabším žákům.  čtk

Ostych z politiky 
Mladí Evropané vědí, že by 
se měli zajímat o veřejné zá-
ležitosti, je pro ně však složi-
té se zorientovat a často mají 
pocit, že jejich názor nikoho 
nezajímá. Škola je na aktivní 
občanství příliš nepřipravuje. 
Plyne to z výzkumu v osmi ze-
mích Evropské unie. čtk

Dětská Porta 
V Kroměříži se konalo republi-
kové finále 27. ročníku Dětské 
Porty, největší dětské hudební 
soutěže v oblasti folk a coun-
try. Dětská Porta je jednou 
ze soutěží Pionýrského Sed-
mikvítku, jehož pořadatelem 
je spolek Pionýr. Celostátní 
soutěžní přehlídce předchá-
zela série 12 oblastních kol 
po celé republice. dz

1,2 miliardy navíc
Vláda rozhodla o  navýšení 
rozpočtu ministerstva škol-
ství na rok 2018 o 758 mi-
lionů korun. Finance jsou 
určeny na posílení rozpočtu 
regionálního školství a pro lé-
kařské fakulty vysokých škol. 
Ministerstvo školství využi-
je také 400 milionů korun, 
které měly být uvolněny na 
snížené jízdné. Celkem tedy 
bude MŠMT moci letos využít 
další téměř 1,2 miliardy 
korun.  mšmt

Závěrečné zkoušky letos pro-
bíhají na 505 středních ško-

lách, které vyučují učební obo-
ry. Aby žáci získali výuční list, 
musí složit písemnou, ústní 
a praktickou zkoušku. Již čtvr-
tým rokem probíhají podle jed-
notného zadání, které připravu-
je Národní ústav pro vzdělává-
ní. „Dnes už můžeme tvrdit, že 
náročnost závěrečných zkoušek 
je srovnatelná ve všech školách, 

které vyučují ten samý obor. 
U zkoušek jsou navíc přítomni 
zástupci zaměstnavatelů, kteří 
mohou hodnotit úroveň absol-
ventů,“ říká Helena Úlovcová, 
náměstkyně ředitele NÚV.

V  celkem 53 oborech mo-
hou písemnou část zkoušky 
žáci skládat také elektronic-
ky. Záleží na škole, zda vyge-
nerovaná témata zadá žákům 
na papíře, nebo ve formě e-

-zkoušky. Výuční list si mohou 
udělat také dospělí, kteří daný 
obor nestudovali, ale získali do-
vednosti a znalosti v praxi nebo 
v rekvalifikačním kurzu. Ti mají 
možnost složit zkoušky ze všech 
profesních kvalifikací, z nichž se 
skládá úplná profesní kvalifika-
ce daného oboru, a poté ab-
solvovat závěrečné zkoušky, na 
jejichž základě získají výuční list.
 mr

Závěrečné zkoušky pro téměř 28 tisíc učňů 
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Dokument, z něhož bude-
me citovat, je poměrně vý-

znamný rozbor, který se ofi-
ciálně nazývá Sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Ra-
dě, Evropské centrální bance 
a Euroskupině a je podrobným 
rozborem a posouzením po-
kroku ve strukturálních refor-
mách a  v předcházení a ná-
pravě makroekonomické ne-
rovnováhy v  jednotlivých ze-
mích. Protože zvyšování pla-
tů učitelů a  diskuze kolem 
budoucnosti českého školství 
byly v minulém roce opravdu 
významné, nelze se divit, že se 
dění v našem rezortu odrazilo 
i v této zprávě.

Platy pod průměrem
Ta například uvádí, že atrak-

tivnost učitelského povolání 
zůstává i přes nedávná zvýše-
ní platů nízká. 

„Navzdory nedávnému 
zvýšení zůstávají platy učite-
lů relativně nízké. Ve srovná-
ní s platy ostatních pracovníků 
s ukončeným terciárním vzdě-

láním patří mezi nejnižší v EU. 
Míra zvyšování mezd je nízká 
(podle OECD, Organizace 
pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj). To přispívá k nízké 
přitažlivosti tohoto povolání 
pro nadané mladé lidi. Nedo-
statek kvalifikovaných učitelů 
spolu s demografickými pro-
jekcemi naznačují problé-
my s náborem a udr-
žením nových pe-
dagogů. Neexis-
tuje systematic-
ké předběžné 
p o s u z o v á n í 
odhadované-
ho potřebné-
ho počtu učite-
lů pro následující 
roky. 

Od listopadu 2017 
navýšila vláda platy učitelů 
o 15 procent v reakci na vý-
strahu stávkou. V roce 2017 
měl být přijat dlouho očeká-
vaný nový kariérní řád učite-
lů, který by propojil celoživot-
ní profesní rozvoj s kariérním 
systémem a systémem odmě-

ňování. Právní postup však 
nebyl dokončen. Plánuje se 
systematický program evrop-
ských strukturálních fondů na 
podporu všech nových učite-
lů. Očekává se, že se díky ně-
mu zlepší kvalita výuky a sníží 
podíl učitelů, kteří svoji profesi 
rychle opouštějí.“

V čem zaostáváme
Zpráva se věnuje i  inkluzi 

a  také tomu, že v České re-
publice je dlouhodobě neu-

spokojivá úroveň vzdě-
lávání v  přírodních 

vědách a  čtení. 
„V září 2016 by-
la zavedena re-
forma s  pod-
porou z evrop-
ských fondů, 
která napomá-

há začlenění žá-
ků se zvláštními 

potřebami (včetně 
sociálně a ekonomic-

ky znevýhodněných dětí) 
do běžného vzdělávání. Je-
jí dlouhodobý úspěch bude 
částečně záviset na dostup-
nosti postačujícího a udržitel-
ného financování ze státních 
prostředků a dostatečné od-
borné přípravy učitelů a jejich 

asistentů k  výuce nestejno-
rodých skupin. Pro úspěšnou 
realizaci bude rovněž zásadní 
vhodná osvěta o možných pří-
nosech inkluzivního vzdělávání 
a zapojení všech zúčastněných 
stran. Výsledky vzdělávání jsou 
nadále silně ovlivněny socio-
ekonomickým zázemím stu-
dentů. Je třeba plně provést 
opatření v  oblasti inkluzivní-
ho vzdělávání, zejména co se 
týče romských dětí. Nízká mí-
ra předčasných odchodů ze 
vzdělávání v rozporu s vývojem 
v EU vzrostla. Podíl studentů se 
špatnými výsledky v přírodních 
vědách a čtení od roku 2012 
významně vzrostl (OECD). Ve 
srovnání s  průměrem EU ve 
výši 26,2 procenta má Čes-
ká republika s hodnotou 30,5 
procenta jeden z  největších 
rozdílů v  podílu studentů se 
špatnými výsledky v  přírod-
ních vědách mezi dolní a hor-
ní čtvrtinou socioekonomické-
ho indexu souboru studentů 
v průzkumu PISA a zároveň je-
den z největších rozdílů mezi 
školami na základě sociálně-
-ekonomického statusu. Tato 
nerovnost ještě narůstá. Mů-
že to souviset se selektivností 
vzdělávacího systému a  čas-
nou diferenciací žáků.“ 

Evropské finance
Z finančních prostředků EU 

se podporuje odborná pří-
prava učitelů, aby byli schop-
ni pracovat s  heterogenními 
skupinami a došlo ke zlepšení 
situace. Evropské strukturální 
fondy pomáhají řešit problé-
my v oblasti strukturální po-
litiky a  provádět doporučení 
pro jednotlivé země.

Finanční podpora se vztahu-
je na celou řadu otázek, jako 
je posílení spolupráce mezi 
akademickou obcí a  podni-
ky, posílení investic do infra-
struktury, zlepšení energetic-
ké účinnosti, zlepšení zařízení 
péče o děti, podpora dlouho-
době nezaměstnaných, osob 
s nízkou kvalifikací a mladých 
lidí prostřednictvím indivi-
duálně uzpůsobených opat-
ření a  školení, včetně tržně-
ji orientovaného odborného 
vzdělávání, zvýšení inkluziv-
nosti vzdělávacího systému, 
zvýšení atraktivnosti učitelské-
ho povolání a  zlepšení účin-
nosti veřejné správy.

 Romana SLANINOVÁ

České školství i  postavení českých učitelů se 
díky vývoji v minulých měsících dostaly i do ofi-
ciálních zpráv Evropské unie, které sledují eko-
nomický vývoj v jednotlivých členských zemích. 

Máme 

zaměřeno

na...

České školství viděné evropskýma očima

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

Pokud se školské problema-
tiky týče, nejvíce viditelné je 

dění týkající se platů a regionál-
ního financování. Pochopitelně 
tu jsou i  jiné záležitosti, které 
je zapotřebí jednoznačně vyře-
šit, například další podo-
bu inkluze, dvouleté 
děti ve školkách či 
maturity. V připo-
mínkovém řízení 
je novela zákona 
o pedagogických 
pracovnících, ale 
na prvním mís-
tě jsou finance pro 
školství.

Vidí to tak i místopřed-
sedkyně školských odborů?

Ano, průběžné zvyšování 
mezd pedagogických i nepeda-
gogických pracovníků ve škol-
ství je jedním z našich hlavních 
cílů. V současnosti stále boju-
jeme o rozpočet na příští rok, 
a to v duchu kampaně Konec 
levných učitelů, což znamená 
15 procent zvýšení platů pe-
dagogů a 10 procent zvýšení 
platů pro nepedagogy. Tak by-
chom se měli v roce 2020 do-
stat u učitelů na 130 procent 
průměrné mzdy.

Jako dobrou zprávu vidím to, 
že se jedná o požadavky, kte-
ré nezpochybnila ani současná 

vláda, včetně premiéra Andreje 
Babiše, a podpořila je i školská 
tripartita. Jednání tedy vypadají 
příznivě, ale my nicméně stá-
le poukazujeme také na to, že 
pokud máme dosáhnout vyty-

čeného cíle, je nutné při-
stoupit k dalšímu zvý-

šení platů již letos 
na podzim. Senát 
v současnosti pro-
jednává naši peti-
ci, která souvisí 
s  tím, že zároveň 

požadujeme, aby 
byl dán jasný rozpis, 

jak bude zvyšování po-
stupovat, aby bylo těchto 

požadavků dosaženo.
Předešlá jednání nebyla vů-

bec jednoduchá a  my si uvě-
domujeme, že nebudou ani 
do budoucna. Tím spíš bych 
chtěla poděkovat všem odbo-
rářům, kteří nás podpořili, už 
třeba jenom svým členstvím, 
kterým dávají souhlas s tím, že 
jdeme správnou cestou a naše 
úsilí má smysl.

Jak vidíte současný vývoj ko-
lem reformy regionálního fi-
nancování?

Určitě ji vidíme jako neméně 
důležitou a potřebnou záleži-
tost. Současné financování je 
již přežité. My trváme na tom, 

aby reforma byla plně finančně 
zabezpečena. Nejsme pro zby-
tečné odklady, ale bez plného 
finančního krytí by reforma 
mohla dopadnout v„jánošíkov-
ském“ duchu, kdy se bohatým 
bere a chudým dává. 

Opusťme teď téma financí 
a  zmiňme se o  další aktivitě, 
kterou školské odbory svým 
členům nabízejí, a tou je Čes-
komoravská vzdělávací. 

Ráda připomenu, že v  na-
bídce této vzdělávací organi-
zace najdou zájemci školení, 
kurzy a další aktivity, které jim 
pomohou zvládnout chystané 
a probíhající reformy a vyznat 
se v poměrně složité legislativě. 
Doporučuji sledovat interneto-
vé stránky www.cmvzdelavaci.
cz, kde zájemci najdou aktuální 
nabídku a dostatek informací. 
Pochopitelně také připomínám, 
že pro členy odborů jsou ceny 
všech nabízených aktivit zvý-
hodněny, takže by byla škoda 
tohoto benefitu nevyužít.

Pokud se informací z odbo-
rářského dění týče, určitě se vy-
platí sledovat také internetové 
stránky www.skolskeodbory.cz.

Ale nejen je. Připomínám, 
že aktuální informace jsou do-
stupné také v našem e-zpravo-
daji. A většině toho, čemu se 
věnujeme a co hýbe školstvím 
a  školskými odbory, se prů-
běžně věnuje rovněž Týdeník 
ŠKOLSTVÍ.

Před námi jsou zasloužené 
dva měsíce prázdnin, ale také 
řada úkolů. Co tedy odboráře 
v nejbližší budoucnosti čeká?

Pro kantory i ostatní zaměst-
nance škol nastává skutečně 
tolik potřebný čas k odpočinku 
a k načerpání nových sil a já jim 
ze srdce přeji, aby si ho co nej-
více užili. Ostatně všichni bu-
deme tyto síly a dobré nápady 
potřebovat v dalších měsících. 
Nejenom kvůli dalšímu vyjedná-
vání o financích, ale také pro-
to, že se blíží náš sjezd, kte-
rý proběhne v květnu příštího 
roku. Průběžně připravujeme 
podklady, abychom je mohli 
po prázdninách našim členům 
poslat k připomínkování. 

Stejně tak je mohu uklidnit, 
že pokud se nebudou příznivě 
vyvíjet další vyjednávání o  fi-
nančních otázkách, dáme všich-
ni hlavy dohromady a poradíme 
se, jak dál. A to určitě i s nimi, 
protože jejich každodenní zku-
šenosti a postřehy jsou pro nás 
důležité. Nikdo přece nechce, 
aby naši práci někteří lidé i or-
ganizace podkopávali planými 
sliby a výkřiky, které jsou pouze 
populistické. My se za naše po-
žadavky umíme postavit a ne-
bojíme se využít všech prostřed-
ků k jejich dosažení.

 Romana SLANINOVÁ

Jednání jsou náročná, ale na svých požadavcích trváme
Je to už půl roku, kdy jsme seděli s  Markétou 
Seidlovou, místopředsedkyní ČMOS pracovníků 
školství, a  bilancovali, co přinesl uplynulý rok 
a  co nás čeká v  těch dalších. Školní rok se me-
zitím posunul ke svému konci, což je ideální čas 
opět se zastavit a  zhodnotit týdny minulé i  ty, 
které nás čekají.

V  pondělí 11. června 2018 
nás navždy opustil ve věku ne-
dožitých 81 let 
pan František 
Štych, dlouho-
letý předseda 
komise EXOD 
při ČMOS pra-
covníků škol-
ství, vedoucí 
úspěšných celostátních zákla-
den EXOD (Moravský kras, Je-
víčko-Malá Haná, Podbrdsko, 
Rakovnicko, Hořovice a další), 
a  člen Základní organizace při 
ZŠ Jedovnice. red

Čest jeho památce

V  těchto dnech se dožívá 
významného životního ju-

bilea, devadesáti pěti let, nej-
starší člen Českomoravského 
odborového svazu pracovní-
ků školství Ing. Ladislav Obůr-
ka z Klentnice. Oslavenec pra-
coval řadu let v nejrůznějších 
odborových funkcích, napo-
sled jako člen Oblastní rady 
Břeclav za seniory. K  tomu-
to výročí mu přijeli blahopřát 
předseda svazu Mgr. Franti-
šek Dobšík a místopředsedky-
ně Mgr. Markéta Seidlová. Na 

slavnostním zasedání Oblast-
ní rady Břeclav popřáli osla-

venci mnoho zdraví a pohody 
do dalších let. red

Životní jubileum Ladislava Obůrky
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Zkuste moderní metodu vyučování: „převrácenou třídu“

Koncept tzv. převrácené 
třídy je poměrně nedáv-

ného data. Jeho princip je 
podrobně zpracovaný díky 
několika americkým peda-
gogům, kteří jej vyzkoušeli 
a ověřili na svých svěřencích 
především ve středních ško-
lách. Proto také hodně od-
povídá podmínkám taměj-
šího školství a mentalitě je-
jich žáků. Nicméně mnohé 
z něj se hodí i do moderní 
české školy a hlavně pro děti 
a studenty, kteří jsou běžně 
zvyklí na moderní technolo-
gie a obrazové vjemy.

Opak frontální výuky
Převrácené vyučování, 

v angličtině se používá ter-
mín flipped classroom, je 
vlastně úplným opakem kla-
sické výuky, kdy pedagog vy-
loží látku, zadá žákům do-
mácí úkoly a  zkontroluje 
úlohy zadané v  předešlých 
hodinách, případně shrne 

a zopakuje látku. Převráce-
ná třída funguje tak, že žáci 
dostanou k domácímu stu-
diu videa, případně je na-
leznou na doporučených 
internetových adresách. Po 
jejich zhlédnutí se zaměří na 
to, čemu nerozuměli, 
na co by se chtě-
li učitele zeptat, 
a  v  hodině se 
pak o  získa-
ných informa-
cích diskutuje 
a  prohlubují 
se další zna-
losti.

V  Česku tato  
metoda zůstává 
stále spíše okrajovou 
záležitostí. Určitě i proto, že 
třídy ve školách občas pras-
kají ve švech a  s  30 dětmi 
v  lavicích se těžko učí jinak 
než klasicky. Ale řada učitelů 
má z převráceného vyučová-
ní také zbytečné obavy. Kvů-
li nim pak přicházejí o jednu 

z možností, jak oživit běžnou 
výuku.

Když se zamyslíme nad 
postupy této metody, zjistí-
me, že vlastně využívá no-
vým způsobem dávno zná-
mé a prověřené postupy, ja-
ko jsou například aktivizace 
žáků, přímá výuka, předběžné 
učení nebo priming (nastave-
ní určitých paměťových efek-
tů, které se při opakovaném 
vyvolávání stejného stimulu 
vybavují mnohem snadněji). 
Výhodou je, že při domácím 
studiu doporučených video-
materiálů se jim mohou žáci 
věnovat podle svého tempa 

a schopností. A volnost 
má při převráceném 

vyučování do jis-
té míry i samot-
ný pedagog. 
Může si vytvo-
řit vlastní po-
stup, například 
doplnit frontál-

ní výuku, což 
je v  tuzemském 

prostředí asi nej-
běžnější a  nejosvěd-

čenější postup.
Využití moderních technolo-

gií a videí není ovšem jedno-
duchou cestou k  jednoznač-
nému pedagogickému úspě-
chu. Učitel musí dobře připra-
vit nejen sám sebe, ale také 
své žáky. Ti musí chápat, co 

se po nich chce, co mají dělat 
a jak se na hodinu nachystat. 
Hodně dobrých rad a návodů 
k  tomu, jak postupovat, lze 
najít na anglické stránce Fli-
pped Learning Network (htt-
ps://flippedlearning.org/), kte-
rá sdružuje už více než 14 ti-
síc pedagogů z různých zemí 
a nabízí nejen jejich zkušenos-
ti, ale i výuková videa.

Učitel v roli moderátora
Vynaložená práce a  pří-

prava stojí za to. „Využitím 
metody převrácené třídy žá-
ci přebírají zodpovědnost za 
své vlastní učení a zároveň si 
uvědomují, že škola či učitel 
nejsou jedinými zdroji infor-
mací. Učitel vybírá vhodný 
digitální obsah (většinou vi-
deo) a na žácích je, aby se 
s  obsahem doma seznámi-
li. Ve škole poté s učitelem, 
který se mění na moderáto-
ra vyučovacího procesu, dále 
o daném problému diskutují 
a přinášejí svůj pohled na věc.

V některých případech je 
vhodné zajistit online prostor 
(existují už speciální sociální 
sítě pro školy a učitele), kde 
je možné o probíraných té-
matech se spolužáky a učiteli 
diskutovat,“ hodnotí meto-
du Michal Orság z EDULAB.

Podle něj si ale někteří uči-
telé stále ještě nechtějí připus-
tit fakt, že v současném světě 
už nejsou nositeli veškerých 
informací. „Přitom právě dí-
ky postupům převrácené tří-
dy mají žáci možnost čerpat 
informace z mnoha různých 
zdrojů a  učitel se pak stává 
tím, kdo je učí se zdroji pra-
covat, diskutovat o nich, pre-
zentovat je a v neposlední řa-
dě také ověřovat získané in-
formace,“ dodává M. Orság.

Kam pro inspiraci
V posledních pěti až šesti le-

tech přibývá i u nás možnos-
tí, jak se s metodou seznámit 
a uvést ji do vlastní pedago-
gické praxe. Za nejlepší příklad 
bývají mnoha odborníky zmi-
ňovány práce Miloše Novot-
ného, spoluautora Matýsko-
vy matematiky, kdy jsou tyto 
učebnice doplněny právě vý-
bornými výukovými videi. In-
spiraci lze nalézt také na vzdě-
lávacích portálech jako eKabi-
net nebo Khanova škola.

 Romana SLANINOVÁ

Naše 

téma

Současné děti jsou daleko více orientovány 
na zrakové vnímání. Není to jenom proto, že 
jsou v podstatě závislé na vizuálních médiích, 
ale přispívá k  tomu i  rychlý způsob života, 
v  němž obrazové vjemy převažují. Tohoto 
trendu ovšem můžeme využít i ve vyučování, 
pokud použijeme některé z metod tzv. pře-
vrácené třídy.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Odměňování členů a předsedů maturitních komisí

Lze vnitřním předpisem ukládat povinnosti?

Odpověď na dotaz vyplý-
vá z § 184 školského zá-

kona, kde se v odst. 1 až 3 
stanoví:

Účast členů ve zkušební ko-
misi pro závěrečné zkoušky, 
maturitní zkoušky, abso-
lutorium v konzerva-
toři, absolutorium 
a  činnost komi-
saře a hodnoti-
tele a maturit-
ního asistenta 
je jiným úko-
nem v  obec-
ném zájmu), 
při němž náleží 
zaměstnanci ná-
hrada mzdy nebo 
platu ve výši průměr-
ného výdělku. V  těchto pří-

padech se nepoužije § 206 
odst. 4 a 5 zákoníku práce. 
Právnická osoba, která vyko-
nává činnost školy, ve které 
se zkoušky konají, poskytu-
je osobám uvedeným ve vě-

tě první cestovní náhrady 
za podmínek a ve výši 

stanovených v čás-
ti sedmé zákoní-
ku práce s tím, 
že za pravidel-
né pracoviště 
pro účely ces-
tovních náhrad 
se považuje 

bydliště těchto 
osob. 
Za výkon funkce 

předsedy zkušební ko-
mise pro závěrečné zkoušky, 

pro absolutorium v konzerva-
toři a  absolutorium, funkce 
předsedy zkušební maturitní 
komise, komisaře a  hodno-
titele písemné práce nále-
ží odměna, kterou s  výjim-
kou komisaře a  hodnotite-
le písemné práce poskytuje 
právnická osoba vykonávají-
cí činnost školy z finančních 
prostředků poskytnutých na 
tento účel podle § 163 odst. 
1; v případě komisaře a hod-
notitele písemné práce posky-
tuje odměnu Centrum. Výše 
odměny a pravidla vykazování 
výkonů těchto osob jsou sta-
noveny prováděcím právním 
předpisem.

Činnost zadavatele je sou-
částí základního pracovně-
právního vztahu k právnické 
osobě vykonávající činnost 
školy, v níž je tato funkce vy-
konávána.  Vít BERKA

V § 305 odst. 1 zákoníku práce 
se stanoví:

Zaměstnavatel může vnitřním 
předpisem stanovit práva v pra-
covněprávních vztazích, z nichž je 
oprávněn zaměstnanec, výhod-
něji, než stanoví tento zákon. 
Zakazuje se, aby vnitřní předpis 
ukládal zaměstnanci povinnosti 
nebo zkracoval jeho práva stano-
vená tímto zákonem. Odchýlí-li 
se zaměstnavatel od tohoto zá-
kazu, nepřihlíží se k tomu.

Ze skutečnosti, že jde o úpra-

vu v zákoníku práce, který upra-
vuje právní vztahy vznikající při 
výkonu závislé práce mezi za-
městnanci a zaměstnavateli (ty-
to vztahy jsou vztahy pracov-
něprávní), lze vyvozovat, že se 
zákaz ukládání povinností za-
městnancům nebo krácení je-
jich práv týká výlučně vnitřních 
předpisů, na jejichž základě 
vznikají zaměstnancům práva 
z pracovněprávních vztahů. Jde 
zejména o mzdová či platová 
a další práva zaměstnanců sta-

novená zákonem (např. na od-
stupné, na náhradu cestovních 
výdajů). Nevztahuje se tedy na 
předpisy s povahou aktů řízení, 
které sice mohou být nazvány 
vnitřní předpis, směrnice, in-
strukce apod., ale nezakládají 
zaměstnancům práva a  jejich 
účelem je pouze upravit postup 
zaměstnavatele a zaměstnance 
v provozních věcech (typicky jde 
o interní předpisy účetní, tech-
nologické nebo organizační po-
vahy, oběh dokladů, vyúčtování 
cestovních náhrad atd.). Kon-
kretizace obecných povinností 
zaměstnanců má být obsaže-

na v pracovním řádu, který je 
k tomu především určen (srov. 
§ 306 odst. 1 zákoníku práce). 
Povinnosti, které nemají aspoň 
rámcovou oporu v zákoně, však 
nemohou být uloženy ani v pra-
covním řádu (srov. čl. 4 Listiny 
základních práv a svobod, který 
stanoví, že povinnosti mohou 
být ukládány jen na základě 
zákona a v  jeho mezích). Jiné 
povinnosti mohou být pouze 
individuálně sjednány se za-
městnancem dle § 4a odst. 2 
ZP (nesmí však být takové pova-
hy, aby se zaměstnanec předem 
vzdával svých práv).  Vít BERKA

Jak jsou upraveny právní vztahy při účasti čle-
nů ve zkušebních komisích na středních školách 
a odměny za výkon funkce v těchto komisích?

Je přípustné, aby zaměstnavatel ukládal ve svém 
vnitřním předpise zaměstnancům povinnosti?

Právník 

radí

Zaměstnanec neodpra-
coval v  rozhodném ob-
dobí požadovaný počet 
dnů pro výpočet průměr-
ného výdělku. Dochází 
u něho přitom ke skon-
čení pracovního poměru 
z organizačních důvodů. 
Z  čeho bude zaměstna-
vatel vypočítávat od-
stupné?

Pro účely odstupného se 
podle § 67 odst. 3 záko-
níku práce průměrným vý-
dělkem rozumí průměrný 
měsíční výdělek, při jehož 
výpočtu se postupuje po-
dle § 356 odst. 2 zákoníku 
práce. Jestliže zaměstnanec 
v  příslušném kalendářním 
čtvrtletí (které je rozhod-
ným obdobím) neodpraco-
val alespoň 21 dnů, použije 
se místo průměrného výděl-
ku pravděpodobný výdělek. 
Pro jeho zjištění platí § 355 
odst. 2 zákoníku práce, kde 
se stanoví:

„Pravděpodobný výdělek 
zjistí zaměstnavatel z hrubé 
mzdy nebo platu, které za-
městnanec dosáhl od po-
čátku rozhodného období, 
popřípadě z  hrubé mzdy 
nebo platu, které by zřejmě 
dosáhl; přitom se přihlédne 
zejména k obvyklé výši jed-
notlivých složek mzdy nebo 
platu zaměstnance nebo ke 
mzdě nebo platu zaměst-
nanců vykonávajících stej-
nou práci nebo práci stejné 
hodnoty.“ Vít BERKA

Výpočet 
průměrného 

výdělku

FOTO: Stanislav JUGA
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Výběr učebnic pro výuku je na vyučujících

Podle § 27 odst. 1 školského 
zákona MŠMT uděluje a od-

nímá učebnicím a  učebním 
textům pro základní a střední 
vzdělávání schvalovací dolož-
ku na základě posouzení, zda 
jsou v souladu s cíli vzdělávání 
stanovenými tímto zákonem, 
rámcovými vzdělávacími pro-
gramy a  právními předpisy. 
Učebnicím a učebním textům 
pro zdravotnické obory střed-
ních škol ministerstvo uděluje 
a  odnímá schvalovací dolož-
ku v dohodě s ministerstvem 
zdravotnictví. Seznam učebnic 
a učebních textů, kterým by-
la udělena schvalovací dolož-
ka, zveřejňuje ministerstvo ve 
Věstníku Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy a způ-
sobem umožňujícím dálkový 
přístup. 

V § 27 odst. 2 školského zá-
kona je pak stanoveno:

(2) Školy mohou při výuce 
kromě učebnic a učebních tex-
tů uvedených v seznamu po-
dle odstavce 1 používat i dal-
ší učebnice a  učební texty, 
pokud nejsou v rozporu s cíli 
vzdělávání stanovenými tímto 
zákonem, rámcovými vzdělá-
vacími programy nebo práv-
ními předpisy a  pokud svou 
strukturou a obsahem vyho-
vují pedagogickým a  didak-
tickým zásadám vzdělávání. 
O použití učebnic a učebních 
textů podle věty první rozho-

duje ředitel školy, který zod-
povídá za splnění uvedených 
podmínek. 

O použití učebnice ze sezna-
mu učebnic, jimž je udělena 
schvalovací doložka, rozho-
duje tedy příslušný učitel. Zá-

kladní a střední školy mohou 
používat i  učebnice, kterým 
MŠMT neudělilo schvalova-
cí doložku. O použití takové 
učebnice rozhoduje ředitel 
školy, nikoliv pouze učitel vy-
učující daný předmět.

Kdo rozhoduje o tom, podle jakých učebnic se bu-
dou učit žáci ve škole?

V  jakém rozsahu má 
být poskytnuto pracov-
ní volno zaměstnanci 
v případě přestěhování?

Nařízení č. 590/2006 Sb., 
kterým se stanoví okruh 
a rozsah jiných důležitých 
osobních překážek v práci, 
uvádí výčet těchto překá-
žek ve své příloze. V  bo-
dě 10 přílohy s nadpisem 
„Přestěhování“ se stanoví:

„Pracovní volno bez ná-
hrady mzdy nebo platu se 
poskytne na nezbytně nut-
nou dobu, nejvýše na dva 
dny při přestěhování za-
městnance, který má vlast-
ní bytové zařízení; jde-li 
o přestěhování v zájmu za-
městnavatele, poskytne se 
pracovní volno s náhradou 
mzdy nebo platu. Náhrada 
mzdy nebo platu podle to-
hoto bodu přísluší rovněž 
zaměstnancům uvedeným 
v § 317 zákoníku práce.“

Tato překážka v práci je 
převzata s  určitými změ-
nami již z  dřívější právní 
úpravy. Právo na náhradu 
mzdy nebo platu má i tzv. 
chování zaměstnance (viz 
odkaz na § 317 zákoníku 
práce). Poskytnutí pracov-
ního volna je podmíněno 
tím, že se jedná o vlastní 
bytové zařízení.

Volno na 
přestěhování

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

V § 77 odst. 2 písm. g) zá-
koníku práce se stanoví: 

„Není-li v tomto zákoně sta-
noveno jinak, vztahuje se na 
práci konanou na základě do-
hod o pracích konaných mi-
mo pracovní poměr úprava 
pro výkon práce v pracovním 
poměru; to však neplatí, po-
kud jde o skončení pracovního 
poměru.“

Na uzavření dohody o pra-
covní činnosti se tedy nevzta-
huje pouze právní úprava 

o  skončení pracovního po-
měru způsoby uvedenými 
v  § 48 zákoníku práce. 
Neplatnost zrušení do-
hody o pracovní činnosti 
však mohou zaměstnanec 
i  zaměstnavatel uplatnit 
u  soudu na základě § 77 
odst. 2 část věty před 
středníkem zákoní-
ku práce, který 

pro výkon práce v pracovním 
poměru upravuje ustanove-
ní § 72 zákoníku práce, ve 
lhůtě 7 měsíců ode dne, kdy 
měla práce konaná na zákla-
dě této dohody skončit tím-
to rozvázáním. Obdobně se 

k této problematice 
vyjádřil i  Nejvyš-
ší soud ve svém 
rozsudku č. j. NS 
1633/2009.

Lze řešit zrušení dohody i u soudu?
Na zrušení dohody o  pracovní činnosti se ne-
vztahuje úprava skončení pracovního poměru. 
Lze z toho vyvozovat, že není možné uplatnit 
u soudu neplatnost zrušení této dohody?

Podle  nařízení vlády 
č. 590/2016 Sb., kterým se 

stanoví okruh a  rozsah jiných 
důležitých osobních překážek 
v  práci, je zaměstnavatel po-
vinen poskytnout zaměstnan-
ci pracovní volno s náhradou 

mzdy nebo platu na „nezbytně 
nutnou dobu, nejvýše na jeden 
den, k účasti na pohřbu praro-
diče nebo vnuka zaměstnance 
nebo prarodiče jeho manžela 
nebo jiné osoby, která sice ne-
patří k uvedeným fyzickým oso-

bám, ale žila se zaměstnancem 
v  době úmrtí v  domácnosti, 
a na další den, jestliže zaměst-
nanec obstarává pohřeb těchto 
osob“. Z  výše uvedeného vy-
mezení je patrné, že podmínka 
společného žití v domácnosti se 
vztahuje toliko na onu „jinou 
osobu“, nikoliv na prarodiče 
a  vnuka zaměstnance nebo 
jeho manžela.

Nárok na uvolnění na pohřeb prarodiče
Zaměstnanec se zúčastnil pohřbu svého prarodi-
če, s nímž ale nežil v domácnosti. Bude mít nárok 
na uvolnění ze zaměstnání a v jakém rozsahu? 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Někdy se zdravý rozum ne-
stačí divit a musí se bránit. 

Například, když se začne doce-
la vážně přemýšlet o tom, zda 
učitelé mají, mohou či nesmě-
jí zadávat svým žákům domá-
cí úkoly. Každý z nás si hned 
vzpomene, jak nosíval ve své 
aktovce vedle svačiny a potřeb-
ných pomůcek nějakou úlohu 
ze školy. Většinou šlo o  pro-
cvičování nové látky, o zdoko-
nalování dovedností, o svědo-
mitou přípravu na další den. 
Nikdy jsme o nich nediskuto-
vali, i  když se nám nemusely 
zamlouvat. Patřily ke škole stej-
ně jako voda k žízni. Něco jiné-
ho ovšem je, jestli učitel úlohy 
přiměřeně a správně načasuje, 
zda následně neopomene je-
jich výsledky vyhodnotit. Ob-
vykle na začátku hodiny obejde 
své žáky v lavici a šifrou potvr-
dí jejich splnění. Pak se ústně 

vrací k jejich obsahu. Nebo si 
žáci předají sešity a vzájemně 
si označí případné chyby. Jiné 
je, když učitel nic neopravuje. 
Udělá si jen varovný černý pun-
tík u těch, kteří na úkoly opět 
zapomněli.

Jde o vědomé pěstování 
smyslu pro zodpověd-
nost, jemuž se žáci 
učí od první tří-
dy. Nikdo z nás 
se v životě ne-
vyhne povin-
nostem. Tvoří 
trvalou a  dů-
ležitou součást 
našeho života. 
Abychom si více 
vážili své dobrovol-
nosti a svobody při rozho-
dování, musíme nejdříve umět 
správně vnímat a plnit všední 
povinnosti. Najednou se však 
vynoří smělý tatínek a tvrdě vy-

žaduje od školy, aby jeho prv-
ňáček nemusel plnit domácí 
úkoly. Ředitel pod tlakem ra-
ději ustoupí. Učitelé se ale ne-
stačí divit. „Za chvíli nebudeme 
moci ve škole ani učit! Navíc 
se máme obávat rodičů, když 

budeme chtít, aby žáci 
pracovali nejen v  la-

vici…“
Odborníci tvr-

dí, že pokud se 
úkoly ukládají 
v  rozumném 
rozsahu a jsou 
součástí vzdě-
lávacích pro-

gramů a školní-
ho řádu, není se 

o  čem dlouze přít. 
Důležité ovšem je, aby je-

jich zadávání a vyhodnocová-
ní vždy dávalo smysl. Aby svým 
obsahem žáky nepřetěžova-
ly. Aby nepostrádaly hravost, 

poutavost, soutěživost. Kdo 
jiný než učitel by měl o jejich 
obsahu a formě rozhodovat. 
Pokud budeme zpochybňo-
vat jeho profesionalitu a kaž-
dodenní kompetence, začne-
me varovně oslabovat vlastní 
poslání školy. Není tajemství, 
že se současní žáci v různých 
stupních a typech škol neradi 
učí a  nedosahují potřebných 
výsledků. Vytrvale se brání po-
vinnostem a  jakýmkoli úko-
lům. Líbí se jim, když před 
ně nikdo neklade přirozené 
překážky. Možná právě tady 
by měli mnozí rodiče zbystřit 
a častěji pomáhat škole, vlast-
ně svým dětem, aby se má-
lo příznivá situace postupně 
zlepšovala. Nebo začneme 
diskutovat o tom, jestli nemá 
být povinná školní docházka 
raději dobrovolná?

 Roman KANTOR

Fejeton

Domácí úkoly patří ke vzdělávání jako voda k žízni

V  loňském roce přistoupil 
Českomoravský odboro-

vý svaz pracovníků školství ke 
změně informačního systému 
svazu. Podstatou systému je 
evidence základních organi-
zací odborového svazu a jeho 
členů. Povinnost vést evidenci 
členů organizovaných v ZOOS 
je dána Organizačním řádem 
ČMOS PŠ. 

Dále systém umožňuje pře-
hled evidenčních listů počtů 
povolání, přijatých příspěvků 
apod. Pro funkcionáře OROS 
a KROS jsou dostupné také po-
drobné statistiky dotací do kraj-
ských organizačních jednotek, 
přehledy nedodaných evidenč-
ních listů z dané oblastní jednot-
ky, roční rekapitulace a další. 

Jakým způsobem může po-
moci systém předsedům zá-
kladních organizací odboro-
vého svazu (ZOOS) s vedením 
evidence? Organizační řád ho-
voří o vedení evidence formou 
evidenčních listů podle přílohy 
č. 3. Tato příloha má v součas-
nosti tři strany: 1. strana – evi-
denční list se základními údaji 
o ZOOS a strukturou počtu čle-
nů podle příslušnosti k sekcím 
(tzv. počty povolání), 2. strana 
– odvod členských příspěvků 
a 3. strana – souhrnný seznam 
členů. Na jednání předsednictva 
svazu byla přijata změna v OŘ: 
pokud ZOOS využívá pro evi-
denční list a pro evidenci členů 

informační systém svazu, bere 
se tato skutečnost za splnění 
povinnosti informování o aktu-
álním stavu členské základny 
a  není nutné zasílat vyplněné 
přílohy č. 3 OŘ (str. 1, str. 3) 
v písemné podobě. Do konce 
roku 2018 se plánuje i  imple-
mentace reportu výpočtu odvo-
du členských příspěvků na aktu-
alizovanou členskou základnu. 
To umožní předsedům, již se 
rozhodli vést evidenci v  elek-
tronické podobě v informačním 
systému svazu, úplné odstraně-
ní papírování ve vztahu k plně-
ní povinnosti vedení evidence 
členské základny!

Už nyní tedy mohou předse-
dové ZOOS upravovat základní 
údaje v informačním systému. 
Systém poskytuje informace 
o základní organizaci, umožňu-
je vést evidenci členů, vkládat 
evidenční listy počtu povolání 
hlášených na rady a  centrálu 

a navíc si mohou zkontrolovat 
zapsané členské příspěvky pro 
svou základní organizaci. Pro 
uživatele je také dostupný mo-
dul pro hromadnou e-mailovou 
komunikaci. Vzhledem k povin-
nostem, jež správcům osobních 
údajů ukládá obecné nařízení 
týkající se zpracování osobních 
údajů (GDPR), což jsou v našem 
případě jednotlivé ZOOS, se pro 
údaje uchovávané v elektronic-
ké podobě doporučuje právě 
IS ČMOS PŠ Rotunda. Ten je 
zabezpečen dvojstupňovým 
přihlašováním a údaje v infor-
mačním systému jsou uchová-
vány na zabezpečeném serveru 
odborového svazu. Podrobněj-
ší informace se můžete dočíst 
v  dokumentu Metodický po-
kyn ke GDPR pro základní or-
ganizace, oblastní organizační 
jednotky a krajské organizační 
jednotky zveřejněném na na-
šich webových stránkách.

Od poloviny letošního ro-
ku bude také zprovozněn in-
tranet oficiálních webových 
stránek svazu. Pouze uživatelé 
registrovaní v IS ČMOS PŠ Ro-
tunda se budou moci (stejným 
uživatelským jménem a heslem) 
přihlásit i na webových strán-
kách www.skolskeodbory.cz 
a stahovat soubory, číst články 
a prohlížet fotogalerie dle pří-
stupových práv nastavených 
v informačním systému.

Že jste dosud o systému ne-
slyšeli? Že nevíte, kde a jakým 
způsobem se do systému regis-
trovat? Pokud máte zájem začít 
spravovat svoji ZOOS již nyní, 
registrujte si uživatelský účet 
na stránkách rotunda.skolske-
odbory.cz. Základní informace 
a „návod k ovládání“ naleznete 
na našich webových stránkách 
v rubrice O nás – Rotunda.

Petr PEČENKA, 
ČMOS pracovníků školství

Informační systém ČMOS pracovníků školství Rotunda 
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Na sklonku života vzpo-
míná mnich Adso na 
události, jichž byl svěd-
kem, když v  roce 1322 
pobýval se svým mistrem, 
učeným františkánem 
Vilémem z  Baskervillu, 
v  jistém severoitalském 
opatství. Mělo zde dojít 
k  jednání mezi stranou 
císařskou a  papežskou, 
ale klid kláštera narušila 
série záhadných vražd. 
Pátrání po neznámém 
vrahovi, vrcholící v  blu-
dišti klášterní knihovny, 
je pro autora navíc zá-
minkou, aby podal neo-
byčejně plastický obraz 
evropského středověku, 
vztahem křesťanského 
intelektuála k  nekřes-
ťanské učenosti počína-
je a  kacířskými učeními 
a inkviziční praxí konče. 
Kniha vyšla v nakladatel-
ství Argo.

Jméno růže
Znáte je?

V pondělí 4. června jsme si 
v Základní škole Křižná při-

pomněli sté výročí vzniku 1. re-
publiky v podobě tematické za-
hradní slavnosti. Nejen že se žá-
ci i učitelé dobově oblékli, ale 
zároveň si žáci druhého stupně 
připravili zábavný program pro 
své mladší spolužáky z prvního 
stupně.  Po celém areálu ško-
ly byla rozmístěna spousta za-
jímavých stanovišť. Co vše jsme 
zažili? Házely se podkovy, mohli 
jsme si procvičit naši znalost slo-
venského jazyka, děti si mohly 
vyzkoušet psaní starého písma 
inkoustem, nechyběl ani kvíz 
z historie, dobové hry, zahrá-

li jsme si fotbálek s hadrákem, 
upekli brambory, navštívili pr-
vorepublikovou výuku chemie, 
zazpívali jsme si písničky od Ji-
řího Voskovce a Jana Wericha 
a zažili mnoho dalších aktivit. 
Jako svačinku si pro nás naše 

kuchařky připravily pokrmy z 1. 
republiky a na oběd jsme měli 
Masarykovy oblíbené pokrmy: 
hovězí vývar s dvojitou dávkou 
masa a  škubánky s  mákem 
a opečenou strouhankou.

 Romana VALLOVÁ

Ve dnech 8. až 10. června pro-
bíhala ve Svitavách 47. celo-

státní přehlídka a dílna dětských 
recitátorů Dětská scéna 2018. 
Je to nejvyšší meta, jíž mohou 
dosáhnout ti nejlepší dětští reci-
tátoři z celé republiky, které vy-
braly poroty od okrskových přes 
okresní a krajská kola této sou-
těže až do celostátní přehlídky.

Letos tuto příležitost dostala 
u nás v ZŠ Žerotínova, Valašské 
Meziříčí, žákyně 5. A Zuzana 
Nejezchlebová, která soutěži-
la ve 2. kategorii s textem Ivo-
ny Březinové Půjč mi křídla. 
V  krajském kole v  Uherském 
Hradišti ji porota ocenila jed-
ním ze dvou postupových míst.

Ve Svitavách už nešlo o sou-
těžení. Zde šlo o to, aby si svo-
je vystoupení všichni co nejví-
ce užili před naplněným sálem, 
aby se setkávali recitátoři i jejich 

pedagogický doprovod, rodiče 
dětí s lektory v dílnách, diskuz-
ních klubech, na seminářích.

Odměnou pro recitátory by-
la i  řada dětských divadelních 
představení. Třídenní soustředě-
ní bylo časově velmi náročné, 
ale Zuzka si ho velmi užívala. 
Určitě si odnesla vzpomínky na 
nové kamarády, které tam po-
znala, i nové poznatky pro svoje 
další recitování. Jana KRŠKOVÁ

V Křižné jsme oslavili sto let vzniku republiky

Tečka za recitováním na Žerotínce

UMBERTO ECO

Vybraní žáci a pedagogové 
Střední zdravotnické školy 

v Táboře se v  rámci projektu 
GOALS zúčastnili od 3. do 9. 
června mezinárodního setkání 
v polském městě Opole Lubel-

skie. Partnerská škola připra-
vila velmi pestrý program, ve 
kterém si všichni zástupci part-
nerských škol (Německo, Tu-
recko, Polsko) mohli vyzkoušet 
tradiční polskou hru – Kapele, 

navštívit Varšavu a historické 
město Kazimierz Dolny, projet 
se lodí po Visle, a hlavně se 
učit spolupracovat v  týmech 
a  komunikovat v  angličtině. 
Všechny příjemně překvapila 
polská pohostinnost, výborná 
kuchyně a občanská vybave-
nost. Cílem projektu je propa-
govat zdravý životní styl a na-
učit se sporty, charakteristické 
pro danou partnerskou zemi. 

Další setkání proběhne v zá-
ří v Cuxhavenu. Projekt bude 
ukončen v červnu 2019 v tu-
reckém městě Manisa. Více 
o projektu se můžete dozvě-
dět na internetových a face-
bookových stránkách školy.

Aleš BROTHÁNEK, 
spoluautor projektu

Projekt GOALS – mezinárodní setkání v Polsku

Základní škola Křižná 
prostřednictvím svých 

učitelů anglického jazy-
ka poskytuje přípravné 
kurzy k  mezinárodním 
Cambridge jazykovým 
zkouškám různých úrov-
ní. Jak důležitým prvkem 
v  rozvoji a možnostech 
dětí jazyky jsou, doklá-
dá obrovský úspěch na-
šeho žáka 9. třídy, Mar-
tina Ovčáčka. Již v  mi-
nulém roce spolu s dal-
šími žáky 8. třídy, Ladou 
Fuskovou a  Markétou 
Mišunovou, Martin slo-
žil zkoušku PET (B1), kte-
rá odpovídá úrovni ma-
turitní zkoušky. PET je 
však zkouškou meziná-
rodně uznávanou, a pro-
to mu otevřela brány 
světa dokořán. Byla zá-
sadní podmínkou přijetí, 
a tak po absolvování po-
hovorů a koresponden-
ce v  jazyce anglickém 
byl Martin letos přijat 
na mezinárodní gymná-
zium v Dánsku – Struer 
Statsgymnasium. Pokud 
nechybí píle a motivace, 
ve světě jazyků nic není 
nemožné a tento žák je 
toho skvělým důkazem. 
Martinovi k  jeho úspě-
chu gratulujeme a pře-
jeme mnoho zdaru do 
budoucího studia v  za-
hraničí. Rovněž se těší-
me na další talentované 
studenty angličtiny.

 Ivana STURM

Studentem 
v Dánsku
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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

Jedinečná architektura, portské i atmosféra – to je Porto

Ponte Luiz I. je obloukový, že-
lezný, dvojpodlažní, přesto 

až neskutečně krásně klenutý, 
dokonce elegantní.  Dvě patra 
mostu spojují oba břehy řeky 
Douro, tedy portské nábřeží 
Ribeira, které je na seznamu 
světových památek UNESCO 
od roku 1996, s přístavištěm 
Rabelo a  města Porto a  Vila 
Nova de Gaia. V dolním patře 
je vozovka s čilým dopravním 
ruchem, v horním jezdí metro 
a chodí pěší. Je současně i vý-
jimečnou vyhlídkovou terasou.

Tajemství mostu ukrývá vel-
ké písmeno D, inženýr Théo-
phile Seyrig ho  v architekto-
nickém návrhu položil tak, že 
jeho rovná část byla dole a ob-
louk nahoře. A  tak se klene 
v celé své noblese nad hlubo-
kým údolím řeky Douro. Svým 
rozpětím 172 metrů se stal ve 
své době nejdelším mostem 
tohoto typu na světě. Dnes je 

jedinečnou dominantou Por-
ta a od roku 1982 také por-
tugalskou národní památkou, 
označovanou jako kulturní dě-
dictví, majetek veřejného zá-
jmu a  součást národního ar-
chitektonického a  archeolo-
gického dědictví.

Gustav Eiffel nevyhrál
S návrhy mostu Ponte Luiz I. 

stáli proti sobě Eiffel a Seyrig, 
a jak už to tak někdy bývá, žák 
předčil svého učitele. Seyrigův 
návrh, který podávala belgická 
společnost Société de Wille- 
broeck, jíž byl zaměstnancem, 
v architektonické soutěži zví-
tězil. 

Německý inženýr Théophi-
le Seyrig byl ve své době nej-
uznávanějším evropským ar-
chitektem specializujícím se 
právě na stavbu mostů. Jeho 
dílem je v Portu i další, také 
železný most Ponte de Do-

ma Maria Pia, který přivádí 
do města železniční dopravu 
z  Lisabonu. Dokončený byl 
v roce 1877.  

Dáme si portské
Být v Portu a nedat si port-

ské se vymyká rozumu. Buď 
metrem, nebo pěšky po mostě 
na druhou stranu řeky Dou-
ro se proto můžeme vydat do 
města portským proslavené-
ho, Nova Vila de Gaia. Je ta-
dy nespočet sklepů známých 
značek, kde sladké víno výji-
mečné chuti dozrává. 

Můžeme se tu kochat chu-
těmi díky někdejším měšťan-
ským rodinám, které se kdy-
si chopily příležitosti a začaly 
s  vinným podnikáním. Velmi 
výnosný obchod jim tehdy ale 
chtěl zatrhnout biskup města 
Porta a na víno uvalil vysoké 
clo. Obchodníci se nedali a vy-
žádali si svolení pro uskladnění 
portského vína právě na dru-
hém břehu řeky od krále. By-
lo to velmi chytré, protože na 
druhý břeh řeky Douro moc 
biskupa nedosáhla. A tak dali 
základ vzniku zdejšího nové-
ho města, Vila Nova de Gaia. 

Na jedinečné portské upo-
zorňují obrovské nápisy na 
fasádách domů, třeba Ca-
lém, Sandeman, Ruby, White, 
Dow’s i Ferreira, a sklepy zvou 
na prohlídku. Za deset eur 
sklepmistři návštěvníky boha-
tě odmění informacemi o vý-
robě vína, o  jeho odrůdách, 
o pěstování, sběru i o gastro-
nomii, která je s  ním nutně 
spojená. Součástí prohlídky 
jsou také degustace a věřte, že 
nikde jinde než v autentickém 
prostředí kvalitní portské, kte-
ré se vyrábí výhradně z hroz-
nů vypěstovaných v údolí řeky 
Douro, neochutnáte. Čím je 
starší, tím má medovější bar-
vu, voní po dřevu a neodola-
telně chutná.

 Táňa PIKARTOVÁ

Eiffelovka naležato, to je první dojem, když se 
člověk podívá na most zasvěcený vládci druhé 
poloviny 19. století Ludvíku I. Portugalskému. 
A nejsme vůbec od pravdy daleko, v roce 1886 
ho postavil spolupracovník Gustava Eiffela, 
Théophile Seyrig. 
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„Příznaky nespavosti, kdy 
navzdory únavě nelze 

usnout, podrážděnost, roz-
tržitost, bolesti hlavy... Mám 
ještě pokračovat? To vše jsou 
příznaky, které jako kontrol-
ky v  autě ukazují, že člověk 
je v  nebezpečí,“ říká známý 
psychiatr Jan Cimický, který 
ne náhodou už dvacet pět let 
předsedá porotě ankety o nej-
oblíbenějšího učitele České 
republiky Zlatý Ámos. „Proto 
prázdniny patří k úsekům, kdy 
je třeba všechno podrobit re-
kreaci sil, aktivnímu odpočin-
ku a odlehčení vnitřního napě-
tí. To znamená ovšem, že nej-
lepším odpočinkem je vytvo-
ření či nalezení svého osobní-
ho příjemného a stimulujícího 
stresu. Na prázdniny proto do-
poručuji naplánovat si příjem-
né aktivity podle vlastní vůle, 
někdo čtení, někdo chození 
po horách, ale rozhodně ne 
nějaké pasivní lenošení. Jedi-
ně tak se organizmus osvěží.“

Je pravda, že pedagogové 
musejí být v průběhu celého 
školního roku neustále ve stře-
hu. A to může být nejen velmi 
vyčerpávající, ale je k tomu po-
třeba i  obrovského množství 
energie. „Proto kus správné 
relaxace je nedělat nic, za-
vřít oči nebo koukat do zele-
ně,“ myslí si psycholog Václav 
Mertin. „Není marné změnit 
činnost – tedy pohyb venku, 
dokonce třeba i práce na za-
hradě (pokud to učitele baví), 
jízda na kole, plavání. Osobně 
doporučuji vynechat o prázd-
ninách kontakt s dětmi. I na-
dšený učitel může dojít k pře-
sycení. Nevidím nic špatného 
na tom, když si řekne, že pár 
týdnů nechce děti vidět. Proto 
bych učitelům nedoporučoval, 
aby jezdili například na tábo-
ry, byť je to baví, protože ani 
tam nemůže dojít k patřičné-
mu uvolnění a  zvýšení chuti 
zase pracovat s dětmi.“

Vypnout a zapomenout na 
čas, to je na konci školního ro-
ku přání asi každého kanto-
ra. Tak to má i Robert Kupka, 
který titul Zlatý Ámos získal už 
v  polovině devadesátých let: 

„Je jedno, jestli se toulám po 
okolí na kole, nebo kultivuji 
zahrádku, nebo objevuji vzdá-
lenější místa na naší planetě. 
Udělá mi radost knížka i sport, 
zrovna tak deštivý den jako 
slunečný, koncert nebo film. 
Řídím si svůj den a nemyslím 
vůbec na školní povinnosti.“

To jeho ostravská kolegyně 
Martina Čiklová je o poznání 
akčnější. Prázdniny považuje 
za takový třináctý plat učite-
le. „Na konci školního roku 
vždycky cítím, že už nejedu ani 
na rezervu, spíš ze setrvačnos-
ti. A proto si zasloužím hned 
na začátku prázdnin pořád-
nou dávku klidu, lesa, vody, 
přátel, ticha, hromady knih, ke 
kterým se během roku téměř 
nedostanu.

A tak to plyne celý červenec, 
kdy dobíjím baterky. A pak je 
tu srpen. A co s ním? Třeba 
tábor na vodě? OK, proč ne? 
Vždyť to tak dělám už dlouho, 
tak jakápak změna, ne? A pak 
týden na horách s mou býva-
lou třídou, současnou těžce 
dospívající bandou, která mne 
dobije... myslím energeticky. 
Hodně se s nimi nasměju, po-
bavím, ne úplně odpočinu, ale 
toho, že se mnou chtějí pu-

berťáci trávit týden o prázdni-
nách, si moc považuji.“

Jarmila Ichová, která učí 
v  Českých Budějovicích, ře-
ší zahájení své prázdninové 
dovolené už tradičně tím, že 
hned po vysvědčení odjíždí 
s  přáteli do Dolomit na vy-
sokohorské túry, občas i  na 
ferraty. „Nevšední adrenali-
nové zážitky z hlavy rychle vy-
těsní, že existuje škola. Vtipné 
je, že i na skalách vedu bota-
nickou exkurzi, takže rozeznat 
dryádku od koniklece je pro 
mé kamarády brnkačka,“ ne-
zapře svou profesi energická 
učitelka.

Také Pavel Bednář, ředitel 
říčanské základní školy, dá-
vá přednost přírodě: „Během 
prázdnin lezu po horách, jez-

dím na kole a  využívám ja-
kýchkoli vodních ploch k pla-
vání. Nezáleží na tom, v jaké 
nadmořské výšce voda je a ja-
kou má teplotu. Nejvíc mně 
pomáhá cestování do míst, 
kde se pohybuje co nejmé-
ně lidí, i když to je docela ob-
tížné najít. Příroda je pro mě 
zdrojem nejlepšího odpočinku 
a největším zdrojem energie.“

Na dovolenou o  prázdni-
nách se spolu se svou ženou, 
která je také učitelka, těší i le-
tošní Zlatý Ámos David Turek. 
Většinou jezdí po Čechách, 
vybírají si kratší tří- či čtyřden-
ní pobyty, aby tak navštívili co 
nejvíc zajímavých míst. A pro-
tože bydlí v České Kamenici 
a za humny mají národní park, 
tak spoustu chvil tráví i tam. 
„Já osobně poslední tři roky 
chodím s malým stanem pře-
spat do přírody (ne do par-
ku), což je skvělá relaxace,“ 
přiznává David Turek. „Nic 
neřeším, přemýšlím si o svých 
věcech. Příroda úžasně uklid-
ňuje.“

Prázdninové volno mnoho 
učitelů využívá i k tomu, že se 
konečně svěří do rukou léka-
řů a věnují se léčení potíží, na 
které ve školním roce nemají 
čas. A  tak rada na závěr od 
Hany Paclíkové z  holešovské 
střední školy: „Moji milí kole-
gové, dopřejte si velkou dávku 
přírodní energie – slunce, vo-
da, vzduch, země; v jakémkoli 
množství a kombinaci. A vě-
nujte se těm, kdo jsou vám 
nejbližší a  během školního 
roku byli v pozadí. Zasloužíte 
si mimořádnou péči vy i vaši 
blízcí.“ 

 Karla TONDLOVÁ

Prázdninové volno potřebují nejen žáci, ale i učitelé
Učitelské povolání patří mezi deset profesí 
oficiálně uznávaných Světovou zdravotnickou 
organizací jako  velmi stresující. Ta vnímá pe-
dagogickou profesi ve zvýšené míře ohrožující 
stresovým selháním. Jak by tedy měli pedago-
gové o své dovolené odpočívat?

FOTO: Stanislav JUGA

FOTO: Stanislav JUGA
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1. „Průvodce pří-
rodou pro děti“. 

Aby bylo jasné, co to 
je za strom a co to je 
za zvíře.

2. Bear Grylls 
a „Příručka 

správného dobrodru-
ha“.

3. Honza Smolík 
a „Inspektor 

Hopkins zasahuje“ 
se záplavou detek-
tivních hádanek pro 
všechny, kdo rádi luš-
tí různé záhady.

4. Meg Cabotová 
a „Princeznou 

na královské svatbě“, 
když si zrovna holčič-
ky chtějí v klidu číst.

5. „Houby“ od 
Lilliany Fabisin- 

ské, které pomů-
žou poznat, co se to 
zrovna sbírá do ko-
šíku.

Konstrukce RAL 5002
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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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Co by o prázdninách nemělo chybět v knihovně každého školáka?
Dva měsíce prázdnin! Dva 
měsíce bez školy a učení. 
Dva měsíce, na které se 
těší každý. Co by o tako-
vých správných prázdni-
nách nemělo chybět, aby 
ty dva měsíce byly doko-
nalé?

Prázdniny si žádají hodně 
slunce. Prázdniny, to je do-
ba strávená u babičky, s ka-
marády, na výletech, prostě 
venku. Prázdniny, to je taky 
doba, kdy můžeme dělat věci, 
na které v ostatních částech 
roku není tolik času. Doba, 

kdy nesedíme jenom u stolu, 
ale můžeme objevovat svět 
kolem nás. A k tomu všemu 
patří i knížka.

Knížky pro děti, to přece 
nejsou jenom pohádky na 
dobrou noc. Knížka patří 
do ruky i správnému klukovi 

a správné holce, co se nebojí 
ušpinit v trávě a koupat třeba 
v rybníku. Někdy totiž i tako-
vý správňák potřebuje nápad, 
na co si odpoledne hrát, ane-
bo třeba marně vzpomíná, 
jak se jmenuje tenhle strom, 
co se na něj učí lézt.

www.euromedia.cz


