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„Lidé jsou tak svobodní, jak chtějí.“ James Baldwin
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Letošní prázdniny byly hor-
ké a suché. Týdeník Respekt 
usoudil ve svém článku o kli-
matologii, že je lidstvo nepo-
učitelné, sobecké, protože 
neochotou snížit spotřebu fo-
silních paliv a produkci skle-
níkových plynů nemyslí na bu-
doucí generace. Autor článku 
končí s tím, že je to zase na 
učitelích, kteří přece vycho-
vávají budoucí manažery, po-
litiky a voliče. Co všechno by 
neměli pedagogové zachraňo-
vat! Tohle je přece dlouhodobý 

program pro mnoho rezortů, 
nejen pro vzdělávání. 

Jedno z letních témat je 
evergreenem, přesto se o něm 
v srpnu hodně diskutovalo. Ně-
kteří naši zákonodárci se totiž 
podle vzoru Francie rozhod-
li zakázat žákům základních 
škol nosit do školy chytré te-
lefony a tablety. Odpůrci před-
kladatelů zákona argumentují 
tím, že netřeba zásahu státu, 
na používání mobilů v základ-
ních školách by se prý měli do-
hodnout pedagogové s rodiči. 

Představuju si to tak, že kaž-
dý učitel bude dohlížet na mo-
bily žáků svých tříd. Na začát-
ku hodiny je asi posbírá, na 
konci rozdá? Nebo jen nařídí, 
aby si je všichni žáci vypnuli 
– a bude čekat, než se tak sta-
ne, zatímco drahocenné minu-
ty výuky poběží? Ještě může 
na začátku hodiny kontrolo-
vat každého žáka, má-li mo-
bil, anebo nemá...  

Předkladatelem zakazující-
ho návrhu je učitel a sněmovní 
poslanec Petr Gazdík, opozice 
je neméně erudovaná, uvidí-
me, jak tento spor dopadne. 

Jestlipak vůbec kantoři vědí, 
jakou mají moc? Podle slov po-
litoložky Vladimíry Dvořáko-

vé v rozhlasovém pořadu Jak 
to vidí záleží důchodová refor-
ma na úrovni školství. „V Afri-
ce musí na jednoho důchodce 
pracovat deset lidí, u nás by 
to mohl být jeden kvalifikova-
ný,“ uvedla. Mohl by – kdyby 
měl tu kvalifikaci, kterou prů-
mysl s novými technologiemi 
potřebuje. Problém je ovšem 
v tom, jak ihned politoložka 
dodala, že se u nás zcela zhrou-
tilo střední odborné školství. 
Tak tohle už ani učitelé neza-
chrání... 

My jim přejeme neutuchající 
entuziasmus a stálé zlepšová-
ní podmínek pro jejich práci, 
školní rok začíná.

 Olina TÁBORSKÁ

CO JEŠTĚ BY MĚLI UČITELÉ ZACHRAŇOVAT
Žáci si během prázdnin na školu ani nevzpomněli, učite-
lům jistě neutekla řada témat, která se během dvou let-
ních měsíců urodila. 
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Nezaměstnaných učitelů při-
bylo i o letošních prázdninách, 
i když méně než v předchozích 
letech. Zatímco v červnu na 
úřad práce zamířilo 385 pe-
dagogů, v červenci jich bylo 
1 690. Ve srovnání s rokem 
2016 je ale letošní červenco-
vý počet poloviční. Informovala 
o tom mluvčí úřadu práce Ka-

teřina Beránková. V Česku je 
téměř 160 000 učitelů. Do řad 
nezaměstnaných se tak v čer-
venci nechalo zapsat zhruba 
procento z nich.

V minulosti vedení škol čas-
to učitele zaměstnávalo jen na 
školní rok. O prázdninách se 
pak učitelé zaregistrovali na 
úřadech práce a v září se vrá-

tili do školy, kde znovu dosta-
li desetiměsíční smlouvu. Této 
praxi zabránila novela, podle 
níž musí školy přijímat peda-
gogy minimálně na 12 měsí-
ců. Před dvěma lety v červenci 
úřady práce zaevidovaly 3 163 
učitelů. Loni jich bylo 2 036, 
letos pak ještě o 346 méně. 

 čtk

Platy nepedagogických pracov-
níků ve školství by v příštím ro-
ce měly vzrůst o deset procent. 
Premiér Andrej Babiš to 24. srp-
na slíbil zástupcům školských 
odborů. Návrh rozpočtu školství 
dosud počítal s růstem platů ne-
pedagogů o šest procent. Slibo-
vané navýšení o desetinu se ne-
týká ostatních nepedagogických 
pracovníků ve veřejné správě, 
pro které vláda navrhuje šesti-
procentní růst sumy na platy.

„Dohodli jsme se se školskými 
odbory, že od 1. ledna 2019 na-
výšíme učitelům platy o 15 pro-
cent a nepedagogickým pracov-
níkům o 10 procent. Držíme do-
hody, které jsme pracovníkům 
ve školství dali. Kvalita vzdělání 
a spokojení učitelé a další pra-
covníci ve školství  jsou to nej-
důležitější pro naše děti,“ uve-
dl A. Babiš.

Podle předsedy odborů Fran-
tiška Dobšíka se zástupci odbo-

rů sešli na jednání s premiérem, 
ministrem školství Robertem 
Plagou a ministryní financí Ale-
nou Schillerovou. Zástupci vlády 
je ujistili, že platí současný ná-
vrh rozpočtu, který zohledňuje 
především růst platů učitelů od 
ledna o 15 procent. Po započtení 
částky na platy nepedagogů by 
se celkově měl rozpočet školství 
v příštím roce zvýšit o 26,4 mi-
liardy korun na 195,5 miliardy 
korun.    čtk

Mléko do škol 
Střední školy jsou vyškrtnuty 
z dotovaného programu Mlé-
ko do škol. Návrh nařízení mi-
nisterstva zemědělství schvá-
lila vláda. Státní rozpočet by 
tak měl ušetřit 440 milionů 
korun. Peníze by se měly čás-
tečně převést ze středních 
škol na základní. čtk

Již po čtvrté
Čtvrtý ročník charitativního 
happeningu Nadace Terezy 
Maxové s názvem Teribear 
hýbe Prahou aneb Prima den 
s medvědem proběhne od 
6. do 15. září na pražském 
vrchu Vítkov. V loňském ro-
ce podpořilo tuto charitativ-
ní akci přes 12 tisíc lidí, kte-
ří uběhli 226 286 kilometrů 
a výtěžek činil přes 11 milio-
nů korun. Více na webových 
stránkách. zm

Odborníci k dějepisu
Mnohdy se nedaří žáky při 
výuce moderních dějin zau-
jmout. Učitelé by měli více 
podporovat samostatné uva-
žování žáků, shodli se odbor-
níci z ústavu pro studium 
totalitních režimů a portá-
lu modernídějiny.cz.  čtk
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AKČNÍ PLÁN SPORTU PRO ROKY 2018 A 2019
Vláda schválila Akční plán ke 
koncepci Sport 2025 pro rok 
2018 až 2019. Jedná se o kon-
krétní opatření, kterými chce 
ministerstvo školství postup-
ně plnit cíle koncepce Sport 
2025. Mezi ně patří například 
zavedení rejstříku sportovců. 

„Dochází k tomu, že mini-

sterstvo školství bude stejně 
jako v ostatních oblastech 
posilovat statistická data ze 
sportu, dojde k lepší eviden-
ci sportovců a trenérů, které 
chceme přímo využívat k roz-
dělování dotací. To automatic-
ky neznamená, že bude roz-
hodovat jen celkový počet, ale 

můžeme cílit na děti, dívky, 
seniory, podporovat některé 
sporty, kde naopak základ-
na klesá například z důvodu 
ekonomické náročnosti, mů-
žeme cílit do vybraných regio-
nů nebo se zabývat vzdělává-
ním trenérů,“ uvedl ministr 
školství Robert Plaga.  mšmt

RŮST PLATŮ NEPEDAGOGŮ O 10 PROCENT

„Vypadá to, že jsme zabloudili jak nenárokové složky platu 
na cestě do peněženek učitelů!“
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 Bylo by podle vašeho 
názoru dobré zavést 

mistrovskou zkoušku? Po-
kud ano, proč?

 Pro koho by byla urče-
na, po jaké době by ji 

uchazeč mohl skládat, kde 
by se skládala, co by měla 
ověřovat, k čemu by jejího 
nositele opravňovala? Mohl 
by například získat živnos-
tenský list?

 Kdy by bylo reálné 
mistrovskou zkoušku 

zavést?

Oddělení vnějších vztahů 
a komunikace ministerstva 
školství

 Projekt Mistrovská zkouš-
ka – systém, který odstar-

toval loni v listopadu, umožní 
absolventům učebních oborů 
pokračovat v dalším vzdělává-
ní a získání mistrovské kvali-
fikace, která může pozitivně 
ovlivnit perspektivu pozice na 
trhu práce. Mistrovská kvali-
fikace bude zároveň garancí 
kvality dovedností, kterými je-

jí nositel, tedy řemeslník, dis-
ponuje, a přispěje tak k větší 
atraktivitě řemeslných oborů. 
V těchto aktivitách úzce spolu-
pracujeme s cechy Hospodář-
ské komory ČR. 

 Téma mistrovské zkoušky 
je v současnosti řešeno 

formou dvou projektů financo-
vaných z operačního programu 
Zaměstnanost:

1. Projekt „Mistrovská zkouš-
ka – systém“ realizovaný Ná-
rodním ústavem pro vzdělává-
ní má za úkol systémově zavést 
mistrovskou zkoušku do vzdě-
lávací soustavy, konkrétně by 
tento projekt měl řešit pravi-
dla, procesy a metody, tvorbu 
kvalifikačních a hodnoticích 
standardů pro jednotlivé mi-
strovské kvalifikace, jim od-
povídající vzdělávací progra-
my a učební texty. Projekt byl 
spuštěn k 1. 11. 2017 a měl by 
být ukončen 31. 10. 2021. Kon-
krétní podoba a průběh zkouš-
ky jsou nastíněny zde: http://
www.nuv.cz/projekty/mizk.

2. Na uvedený systémový 

projekt by měla navazovat pi-
lotní implementace fungování 
systému, která bude zahrno-
vat například přípravu lektorů, 
zkušebních komisí a realizaci 
vlastních kurzů a samotných 
mistrovských zkoušek formou 
pilotáží.

3. Možnost získat živnosten-
ský list u řemeslných živnos-
tí lze v současné době na zá-
kladě souhrnu všech zkoušek 
z profesních kvalifikací, které 
tvoří úplnou profesní kvalifi-
kaci, nebo získáním výučního 
listu pro odpovídající řemeslo. 
Mistrovská zkouška by měla 
být kvalitativní nadstavbou vý-
še uvedeného, přičemž v sou-
časné době je předpokládanou 
podmínkou jejího složení pě-
tiletá praxe.

 Tuto otázku budeme in-
tenzivně diskutovat ve 

vazbě na zkušenosti s probí-
hajícím nastavením systému. 

Jiří ZAJÍČEK, předseda 
Unie školských asociací 
ČR – CZESHA 

 O tomto tématu se zača-
lo hodně diskutovat po 

zavedení společné části ma-
turitní zkoušky. U některých 
oborů vzdělávání došlo k vý-
raznému nárůstu počtu žáků, 

kteří u maturitní zkoušky ne-
uspěli. Proto některé úvahy 
vedly i směrem k možnosti 
nahradit maturitní zkoušku 
v některých učebních oborech 
zkouškou mistrovskou. To by 
ale znamenalo také poměrně 
významné změny v oblasti le-
gislativy a v oblasti terciární-
ho vzdělávání tak, aby vznikly 
mimo vysokých škol s „akade-
mickou“ orientací také vyso-
ké školy s „profesní“ orientací, 
na kterých by mohli studovat 
právě absolventi středních škol 
s mistrovskou zkouškou. Také 
živnostenský zákon pro někte-
ré živnosti vyžaduje maturitní 
zkoušku, kterou by teoreticky 
v některých případech mohla 
mistrovská zkouška nahradit.

Tímto směrem se ale dál 
příprava zavedení mistrov-
ské zkoušky neubírala. 

 Momentálně nemá být 
mistrovská zkouška sou-

částí počátečního vzdělávání, 
ale má jít o ověření informální 
a neformální kvalifikace zkouš-
kou podle hodnoticího standar-
du dle zákona 179/2006 Sb., 
o ověřování a uznávání výsled-
ků dalšího vzdělávání. Někte-
ré hodnoticí standardy jsou již 
připravovány.

Otázkou ale je, zda najde-
me pro vykonání této zkouš-
ky nějaké zájemce a zda je do-
kážeme pro vykonání zkoušky 
vhodným způsobem motivovat. 
Zde jsem poněkud skeptický. 
Dosud postrádám provázanost 
mistrovské zkoušky s další le-
gislativou. Jaké reálné výho-
dy přinese tato zkouška zájem-
cům, kteří ji budou absolvovat? 
To zatím není zcela jasné. Sklá-
dat by ji mohli absolventi učeb-
ních oborů po několika letech 
praxe, a to před autorizovanou 
osobou (v rámci NSK). Zkouš-
ka by měla garantovat určitý 
stupeň kvality jejího absolven-
ta. Žádné další výhody však 

SPLNÍ MISTROVSKÁ ZKOUŠKA OČEKÁVÁNÍ?

Mistrovská zkouška – slovní spojení, jež svým zatím 
skrytým obsahem vzbuzuje řadu očekávání. Položili jsme 
proto několik otázek kompetentním odborníkům, jejichž 
odpovědi snad její náplň a očekávané výsledky objasní. 

pokračujte na str. 10

FOTO: Stanislav JUGA
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„Během letošních prázdnin 
probíhala řada složitých jed-
nání ohledně platů. Vláda ne-
zpochybnila, že by se v případě 
učitelských platů mělo jednat 
o navýšení jejich objemu o 15 
procent,“ říká Markéta Seidlo-
vá, místopředsedkyně ČMOS 
pracovníků školství.

 Můžete nám přiblížit, 
co bylo hlavní náplní 

zmiňovaných jednání?
Ve vládním prohlášení je 

schváleno, že na konci volební-
ho období by měli pedagogové 
i nepedagogové dosáhnout 150 
procent výše platu z úrovně ro-
ku 2017.  Navrhované zvýšení 
pro nepedagogy o 6 procent by-
lo pro nás nedostatečné. Jedná-

ní na toto téma byla nakonec 
úspěšná a pro příští rok po-
čítá vláda pro nepedagogy se 
zvýšením o 10 procent. Odbory 
považují celkový výsledek za 

úspěch a navíc máme od vlády 
příslib, že se zvyšováním platů 
ve školství můžeme počítat i ve 
střednědobém výhledu státní-
ho rozpočtu. Což vnímáme jako 
naplnění naší petice. 

Neznamená to ovšem, že 
chceme usnout na vavřínech. 
Jednání budou pokračovat 
a zároveň bychom chtěli zlep-
šit učitelům i jejich pracovní 
podmínky. Hlavně bychom jim 
rádi ulevili od zbytečné admi-
nistrativy, která je zdržuje od 
vlastní pedagogické práce.

 Učitelé a další zaměst-
nanci škol mají tedy dů-

vod k optimistickému startu. 
Co byste jim na prahu nové-
ho školního roku popřála?

Pevně doufám, že si v uply-
nulých týdnech odpočinuli 
a načerpali dostatek sil ke své 
nelehké práci. Přála bych te-
dy všem, aby nastávající škol-
ní rok byl pohodový a úspěšný 
a aby našli prostor pro vyřeše-
ní různých problematických 
záležitostí. S tím pochopitelně 

souvisí i moje přání, aby jim 
nechybělo zdraví, které při své 
profesi i v soukromém životě 
potřebujeme všichni nejvíce.

Na závěr chci ještě připo-
menout, že rok 2019 bude pro 
školské odbory rokem sjezdo-
vým. V příštím čísle Týdeníku 
Školství najdou čtenáři návrhy 
sjezdových dokumentů. Mimo 

jiné i proto, aby se do jeho pří-
pravy mohla zapojit celá člen-
ská základna. Pro naše členy 
se tak v nastávajících měsí-
cích otevírá prostor k disku-
zi a možnost ovlivnit svými 
názory a postoji to, kam bude 
náš odborový svaz směřovat.
 Romana SLANINOVÁ

ŠKOLSKÉ ODBORY

MÁME ZA SEBOU ÚSPĚCHY, 
ALE NEUSÍNÁME NA VAVŘÍNECH
V uplynulých týdnech panoval ve většině škol prázdnino-
vý režim a teprve v těchto dnech zahajují učitelé i jejich 
svěřenci nový školní rok. Letní poklid v českém školství 
byl ale jenom zdánlivý, protože představitelé školských 
odborů pokračovali ve vyjednávání ohledně zvyšování 
platů pro pedagogické i nepedagogické pracovníky.

V ČESKÉ REPUBLICE CHYBÍ METR NA KVALITU PRÁCE
Názor na zavedení mistrov-
ské zkoušky nám vyjádřily 
také školské odbory, a to 
konkrétně Ivana Přikrylo-
vá, předsedkyně profesní 
sekce středních škol ČMOS 
pracovníků školství. 

Podle mého názoru by by-
lo dobré zavést mistrovskou 
zkoušku, ale musela by mít 
stanovená pravidla (nesmí být 
provozována systémem NSK – 
byrokratická zátěž). V ČR chy-
bí metr na kvalitu odvedené 
práce, jelikož všechny řeme-
slné živnosti (až na výjimky) 
jsou živnosti volné, takže je 
může provádět kdokoliv. Ni-
kdo není schopen garantovat 
její kvalitu. Půjde jen o toho 
řemeslníka, který tu práci 

chce dělat a chce ji odvést na 
maximum.

A pro koho by byla určena? 
Pro toho, kdo má jednotnou 
závěrečnou zkoušku a po ní 
by musel pracovat 2–3 roky 
v oboru pod dohledem podni-
ků nebo komor. Školy by pak 
garantovaly přípravné teore-
tické odborné kurzy. Teore-
tické části by se skládaly na 
příslušné vybrané autorizo-
vané škole a praktické ve vy-
braném autorizovaném pod-
niku. A co by měla ověřovat?  
V praktické části by během 
2–3 let musel řemeslník do-
kazovat, že řemeslu rozumí.  
Výsledkem by mohlo být vy-
tvoření díla – po stránce tech-
nické - návrh, rozvaha, nákre-

sy, ale  i praktické zhotove-
ní. Absolvováním mistrovské 
zkoušky by pak její  držitel 
mohl získat živnostenský list,  
profesní kvalifikaci i  „hlas 
a kvalitu“ mezi občany. 

Teď se provádí úprava JZZ 
a myslím si, že zavedení té-

to zkoušky by bylo reálné od 
roku 2021, kdy by se  letoš-
ní první ročníky (2018/2019)  
měly možnost  přihlásit ve tře-
tím ročníku k této mistrovské 
zkoušce a po 2–3 letech by se  
první mistrovská zkouška pro-
vedla. Olga ŠEDIVÁ

FOTO: Archiv
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Do této kategorie rozhodně pat-
ří Klasické a španělské gymná-
zium v Brně-Bystrci, které je za-
měřeno na výuku jazyků. Jeho 
studenti se ovšem v posledních 
letech postarali o velké úspěchy 
na poli přírodních věd, čímž dá-
vají naději, že s mladými český-
mi vědci můžeme počítat i v me-
zinárodním kontextu.

Koncepce se vyplatí
Když se letos v květnu objevi-
ly v médiích zprávy o tom, že 
dva české týmy získaly vrcholné 
ocenění v Přírodovědné olym-
piádě zemí Evropské unie EUSO 
(týmová soutěž nejlepších, ma-
ximálně sedmnáctiletých evrop-
ských fyziků, chemiků a biolo-
gů), stala se z toho senzace. Me-
zi úspěšnými studenty zazněla 
i jména Jana Obořila a Ondřeje 
Pelánka z bystrckého gymnázia. 
Jejich úspěch pochopitelně ne-
mohl vzniknout z ničeho, stojí 
za ním dlouholetá promyšlená 

koncepce výuky oborů, které 
zdánlivě s primárním zamě-
řením školy příliš nesouvisejí.

„Nezapomínejme ale, že po-
sláním gymnázií je především 
všeobecné vzdělávání a přípra-
va pro další studium na vyso-
kých školách. Proto má naše 
jazykově zaměřená škola za-
řazenu výuku přírodovědných 
předmětů. A těší nás, že řada 
našich absolventů odchází stu-
dovat přírodovědné a technic-
ké obory na vysoké školy,“ říká 
Dagmar Šašinková z bystrckého 
gymnázia.

Soutěže motivují
V době, kdy o přírodovědné obo-
ry není velký zájem a řada pe-
dagogů si stěžuje, že žáky a stu-
denty předměty jako chemie, 
fyzika nebo biologie příliš ne-
baví, se nabízí otázka, jak žáky 
správně motivovat.

„Významnou roli má praktic-
ká výuka. Důležité jsou také ex-

kurze, výukové programy, zapo-
jení studentů do předmětových 
olympiád a dalších soutěží nebo 
do různých korespondenčních 
kurzů. Organizujeme školní kola 
všech předmětových olympiád 
a podporujeme studenty postu-
pující do vyšších kol, z dalších 
soutěží můžeme zmínit napří-
klad Přírodovědného klokana, 
Matematického klokana, Náboj 
Junior nebo Eurorebus. Každo-
ročně pořádáme rovněž školní 
přehlídku Středoškolské odbor-
né činnosti a naši studenti jsou 
velmi úspěšní i ve vyšších ko-
lech této soutěže,“ popisuje vý-
ukovou koncepci D. Šašinková.

„Dlouhodobě spolupracujeme 
s vysokými školami. Studenti 
se účastní například stáží, ex-
kurzí, přednášek… Rádi se se 
studenty účastníme výborně 
připravených výukových pro-
gramů Bioskopu, vědeckého 
výukového centra Masarykovy 
univerzity v Brně. Spolupracuje-
me i s Jihomoravským centrem 
pro mezinárodní mobilitu, kte-
ré nabízí podporu nejtalentova-
nějším studentům v rámci pro-
gramu podpory nadaných stu-
dentů, ale také řadu akcí pro 
studenty se zájmem o přírodo-
vědné a technické obory, jako 

jsou tzv. T-exkurze, multidisci-
plinární soutěž N-trophy nebo 
stáže pro studenty pracující na 
Středoškolské odborné činnos-
ti,“ dodává kantorka.

Škola dále spolupracuje 
s Centrem pro talentovanou 
mládež, které umožňuje stu-
dentům studovat v odborných 
online kurzech. Výuka probíhá 
v angličtině, takže si studenti 
kromě prohloubení znalostí 
osvojí také odbornou angličti-
nu. Studenti, kteří tyto online 
kurzy absolvovali, je hodnotí 
velmi pozitivně.

Zábavná výuka
Nelze pochopitelně pominout 
roli pedagogů, na kterých leží 
zodpovědnost za znalosti, které 
studentům předávají. Na nich 
také je, aby mladé lidi dokázali 
„vtáhnout“ do výuky, která bude 
zajímavá a bude je bavit. 

„Určitě nikoho nepřekvapí, že 
studenty zaujmou při vyučování 
takové prvky, jako jsou experi-
menty, a to nejen ty demonstrač-
ní, ale hlavně ty, které provádějí 
samostatně v rámci praktických 
cvičení jako součást výuky fy-
ziky, chemie a biologie,“ dopo-
ručuje D. Šašinková.
 Romana SLANINOVÁ

Letošní rok se do historie 
Klasického a španělského 
gymnázia v Brně-Bystrci za-
píše určitě jako jeden z nej-
úspěšnějších. Vedle vynika-
jícího vystoupení studentů 
Ondřeje Pelánka a Jana Obo-
řila na Přírodovědné olym-
piádě zemí Evropské unie 
EUSO zabodoval J. Obořil 
také v 50. ročníku Meziná-
rodní chemické olympiády, 
která se konala v pražském 
Rudolfinu.

Česká republika dosáhla 
letos v této soutěži historicky 
nejlepšího výsledku, když zís-
kala tři zlaté a jednu stříbrnou 
medaili a v celkovém pořadí 
obsadila 4. místo. Jan Obořil, 

zástupce bystrckého gymná-
zia, skončil v absolutním po-
řadí na 8. příčce. Mohlo by se 
tak zdát, že úspěšného studen-
ta motivují k další práci v che-
mickém oboru především vy-
nikající výsledky, ale on sám 
to vidí jinak:

„Když jsem začínal s che-
mií, asi největší motivací pro 
mě byla snaha hlouběji pocho-
pit, jak všechno kolem vlastně 
funguje, a největší odměnou 
potom byla radost z poznání 
– z toho, že se jednotlivé in-
formace začaly spojovat a dá-
vat dohromady smysl. Začínaly 
se mi objasňovat každodenní, 
ale do té doby nepochopitelné 
věci. To je podle mě motiva-

cí pro naprostou většinu lidí, 
co se začínají věnovat jakéko-
liv přírodní vědě. Proč zrovna 
chemie? Podle mě je to obor 
s vyváženým poměrem teorie 
a praxe a přímo se nabízí je 
spolu kombinovat. Teoretický 

výsledek lze ověřit experimen-
tem a výsledek pokusu se dá 
zpětně teoreticky zdůvodnit. 
U jiných přírodních věd to ne-
bývá zdaleka tak jednoduché,“ 
říká J. Obořil.

 ros

MOTIVUJE MĚ RADOST Z POZNÁNÍ

I PŘÍRODNÍ VĚDY MOHOU STUDENTY BAVIT…
Brno je již dlouhá desetiletí sídlem významných vysokých 
škol, jejichž absolventi dosahují velkých úspěchů. Úspěš-
ný vysokoškolák ovšem získává základ svého potřebné-
ho vzdělání ve střední škole. Na ty je moravská metropole 
rovněž bohatá a i ony se řadí k těm nejlepším u nás. 
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 Ve Sbírce zákonů ČR, částce 83 roze-
slané dne 9. srpna 2018 je publiková-

na vyhláška č. 160/2018 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích 
na potraviny, pro které je přípustná rekla-
ma a které lze nabízet k prodeji a prodávat 
ve školách a školských zařízeních. Nove-
lou byl upraven text § 2, který nově zní:

„Požadavky na potraviny
(1) Ve školách a školských zařízeních 

lze nabízet k prodeji, prodávat potraviny 
nebo umísťovat reklamu na potraviny, kte-

ré splňují požadavky stanovené v příloze 
této vyhlášky a které

a) neobsahují sladidla, vyjma žvýkaček 
bez cukru, nebo kofein, nejde-li o čaj a ne-
alkoholické nápoje s čajovým extraktem,

b) neobsahují transmastné kyseliny po-
cházející z částečně ztužených tuků,

c) nejsou energetickým nebo povzbuzu-
jícím nápojem nebo potravinou určenou 

pro sportovce nebo pro osoby při zvýše-
ném tělesném výkonu nebo

d) nejsou upraveny smažením nebo gri-
lováním.

(2) Ve školách a školských zařízeních 
lze dále nabízet k prodeji, prodávat nebo 
umísťovat reklamu na

a) nezpracované ovoce a nezpracovanou 
zeleninu, kterými se rozumí ovoce a zeleni-
na, které neprošly žádnou úpravou, jejímž 
důsledkem je podstatná změna původní-
ho stavu; za takové úpravy se nepovažu-
je omytí, loupání, okrajování, dělení, krá-
jení, blanšírování, drcení, mělnění nebo 
balení, nebo

b) ovocné a zeleninové šťávy a nektary.“
Nové znění má rovněž příloha k vyhláš-

ce č. 282/2016. Novela vyhlášky nabyla 
účinnosti dnem 1. září 2018.

 Zřizování příspěvkových organiza-
cí územními samosprávnými celky 

upravuje § 27 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, kde se v odst. 2 stanoví náležitosti 
zřizovací listiny tímto způsobem: 

„2) Zřizovatel vydá o vzniku příspěv-
kové organizace zřizovací listinu, která 
musí obsahovat

a) úplný název zřizovatele, je-li jím obec, 
uvede se také její zařazení do okresu,

b) název, sídlo příspěvkové organiza-
ce a identifikační číslo osoby poskytnuté 
správcem základního registru právnic-
kých osob, podnikajících fyzických osob 
a orgánů veřejné moci osoby poskytnuté 
správcem základního registru osob; název 
musí vylučovat možnost záměny s názvy 
jiných příspěvkových organizací,

c) vymezení hlavního účelu a tomu od-
povídajícího předmětu činnosti,

d) označení statutárních orgánů a způ-
sob, jakým vystupují jménem organizace,

e) vymezení majetku ve vlastnictví zři-
zovatele, který se příspěvkové organizaci 
předává k hospodaření (dále jen „svěře-
ný majetek“),

f) vymezení práv, která organiza-
ci umožní, aby se svěřeným majetkem 
mohla plnit hlavní účel, k němuž byla 
zřízena; zejména se uvedou práva a po-
vinnosti spojené s jeho plným efektivním 
a ekonomicky účelným využitím, s péčí 
o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, pod-
mínky pro jeho případnou další inves-
tiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu 
a prodej zboží, pokud jsou předmětem 
činnosti organizace, práva a povinnosti 
spojená s případným pronajímáním svě-
řeného majetku jiným subjektům 
a podobně,

g) okruhy doplňkové činnosti 
navazující na hlavní účel pří-
spěvkové organizace, kterou jí 
zřizovatel povolí k tomu, aby 
mohla lépe využívat všechny 
své hospodářské možnosti 
a odbornost svých zaměst-
nanců; tato činnost nesmí 
narušovat plnění hlav-
ního účelu organizace 
a sleduje se odděleně,

h) vymezení doby, 
na kterou je organi-
zace zřízena.“

Uvedené náleži-
tosti zřizovací listi-
ny jsou obligatorní, 
ale není vyloučeno, aby 
v ní byly uvedeny i další 
údaje a informace. 

OBSAH ZŘIZOVACÍ LISTINY ŠKOLY
 Jaký má být obsah zřizova-
cí listiny příspěvkové orga-

nizace, kterou zřizuje obec? Kte-
rý právní předpis tyto náležitosti 
upravuje?

 Změna vyhlášky o požadav-
cích na potraviny, pro kte-

ré je přípustná reklama a které 
lze nabízet k prodeji a prodávat ve 
školách a školských zařízeních.

NOVÁ VYHLÁŠKA O POTRAVINÁCH PRO ŠKOLNÍ BUFETY
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 Zákoník práce s takovými případy 
počítá a postup upravuje v § 45. Po-

dle jeho ustanovení platí, že pokud zaměst-
nanec požádá o převedení na jinou práci 
nebo pracoviště, popřípadě o přeložení do 

jiného místa, protože podle doporučení po-
skytovatele pracovnělékařských služeb ne-
ní vhodné, aby dále konal dosavadní práci 
nebo pracoval na dosavadním pracovišti, 
zaměstnavatel je povinen mu to umožnit, 
jakmile to dovolí jeho provozní možnosti. 
Přitom musí dbát, aby práce i pracoviště, 
na které zaměstnance převádí, byly pro 
něho vhodné. Nejde tedy o zdravotní dů-
vody, pro které je zaměstnavatel povinen 
zaměstnance převést na jinou práci (§ 41 
odst. 1), ale jde pouze o doporučení jiné 
vhodné práce. Takovým žádostem je pak 
zaměstnavatel povinen vyhovět, ale jen 

pokud mu to dovolují provozní možnosti. 
Pokud by svou povinnost nesplnil, musel 
by být schopen prokázat, že to provozní 
důvody neumožnily. Do doby změny (pře-
ložení, převedení) však zaměstnanec ne-
může odmítnout výkon práce ani z tohoto 
důvodu okamžitě zrušit pracovní poměr. 
Zaměstnanec může samozřejmě svého za-
městnavatele kdykoliv požádat o převe-
dení na jinou práci, pokud mu dosavadní 
práce z jakéhokoliv důvodu (nejen zdra-
votního) nevyhovuje. Totéž platí o přelo-
žení do jiného místa výkonu práce. Podle 
§ 40 zákoníku práce lze obsah pracovního 
poměru změnit, dohodnou-li se zaměst-
navatel a zaměstnanec na jeho změně.

V § 88 odst. 2 zákoníku práce se 
stanoví, že v případě rozdělení 
přestávky v práci na jídlo a od-
dech musí alespoň jedna její část 
činit nejméně 15 minut. Mini-

mální výměru dalších částí 
přestávky zákon nevymezu-
je. Dělení přestávek v práci 
představuje pouze možnost 
poskytnutou zákonem k ře-
šení provozních potřeb za-

městnavatele, nikoli povin-
nost. Základním pravidlem 

pro poskytování přestávek 
v práci tedy je, že zaměstnava-

tel ji zaměstnanci umožní vyčerpat na-
jednou a vcelku. 

Má-li být přestávka dělena, mělo by k tomu 
docházet na základě objektivních a důleži-
tých důvodů, jako jsou například provozní, 
technické nebo jiné objektivně dané okol-
nosti organizace práce. Vzhledem k tomu, 
že dělení přestávek v práci na jídlo a od-
dech je bezpochyby opatřením týkajícím se 
většího počtu zaměstnanců, má zaměstna-
vatel povinnost jej ve smyslu § 287 odst. 2 
písm. g) projednat s odborovou organizací. 
Vyloučena není ani výslovná úprava té-
to problematiky v kolektivní smlouvě. Je 
nutné podotknout, že znění § 88 odst. 2 
rozhodně nemůže být vykládáno takovým 
způsobem, že přestávku je možné rozdě-
lit tak, aby jedna její část trvala 15 minut 
a zbytek byl rozdroben do několika napří-
klad tříminutových úseků. Takový postup 
by nebyl v souladu s účelem právní úpravy 
přestávek v práci, a tedy ani se základními 
zásadami pracovněprávních vztahů vyjá-
dřenými v § 1 písm. a) zákoníku práce. 

ZDRAVOTNÍ DŮVODY PRO ZMĚNU PRÁCE
 Jak řeší zákoník práce pří-
pady, kdy zaměstnanec chce 

ze zdravotních důvodů změnit vy-
konávanou práci, ale dále zůstat 
u zaměstnavatele v pracovním po-
měru?

 Podle jakých zásad je mož-
no dělit přestávky v práci 

na jídlo a oddech na více částí?

DĚLENÍ PŘESTÁVEK NA JÍDLO A PRÁCI

Údaje 
o pedagogických 
pracovnících 
Nová vyhláška o předkládání údajů 
o pedagogických pracovnících.

Ve Sbírce zákonů ČR, částce 83 roze-
slané dne 9. srpna 2018 je publiková-
na vyhláška č. 161/2018, o předkládání 
údajů o předpokládaných počtech pe-
dagogických pracovníků a jejich pla-
tovém zařazení. Tuto vyhlášku vydává 
MŠMT na základě zmocnění v § 161c 
odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon) ve znění zákona 
č. 101/2017 Sb. Vyhláška č. 161/2018 
Sb. nabyla účinnosti dnem 1. září 2018. 

Dokumentace  
škol nově 
Změna vyhlášky o dokumentaci škol 
a školských zařízení.

Ve Sbírce zákonů ČR, částce 83 ro-
zeslané dne 9. srpna 2018 je publiko-
vána vyhláška č. 162/2018, kterou se 
mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o ve-
dení dokumentace škol a školských za-
řízení a školní matriky a o předávání 
údajů z dokumentace škol a školských 
zařízení a ze školní matriky (vyhláška 
o dokumentaci škol a školských zaří-
zení), ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 162/2018 Sb. nabyla účin-
nosti dnem 1. září 2018. 

FOTO: Stanislav JUGA
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Na začátku stál autorský škol-
ní muzikál z roku 2016 – Žid-
le v kruhu. Muzikály mají na 
Gymnáziu Evolution svou le-
titou tradici – jednalo se už 
o čtvrtý úspěšný muzikál 
v řadě. Jeho příběh je umís-
těn do prostředí psychiatric-
ké léčebny, v níž všichni pa-
cienti trpí ztrátou paměti. Bě-
hem první scény představení 
si jeden z nich uprostřed te-
rapeutického kruhu začne vy-
bavovat vzpomínky na školu. 
Jeho vyprávění probouzí pa-
měť i ostatním a postupně se 
rozkrývají dosavadní životní 
osudy jednotlivců. 

Studenti, kteří na muziká-
lu pracovali, byli rozděleni do 
„ateliérů“ pod vedením jedno-
ho až dvou učitelů nebo odbor-
níků z praxe. Vznikly tak ate-
liéry účinkujících, tvůrců ku-
lis a kostýmů, produkce a PR, 
grafiky. Děti měly díky tomu 
možnost vyzkoušet si kromě 
hraní a zpívání i produkční 
činnost, strategické plánová-

ní, propagaci, shánění peněz, 
procvičit se v prezentačních 
a dalších dovednostech. 

Projekt však neskončil jen 
divadelním představením. 
Díky ateliéru produkce a PR 
pod vedením Matěje Bíži do-
stala brzy myšlenka muzikálu 
(spojení léčebného a terapeu-
tického kruhu se vzpomínka-
mi na školu) mnohem hlubší 
význam, a to v podobě charita-
tivní kampaně Dávám židli do 
kruhu. Kampaň s hashtagem 
#davamzidlidokruhu vybídla 
uživatele sociálních sítí, aby se 
vyfotili s židlí a fotku následně 
veřejně sdíleli. „Židle v kruhu 
symbolizuje, že každý z nás ně-
kdy může potřebovat pomoc,“ 
vysvětluje Matěj Bíža. 

Fotku s židlí sdílela řada 
známých osobností (mezi ni-
mi například Zdeněk Svěrák, 
Kateřina Neumannová, Mi-
loš Urban či Václav Hradí-
lek). Dobročinná aktivita mě-
la na sociálních sítích přesah 
až za hranice České republi-

ky (např. do Japonska, USA, 
Argentiny, Německa, Velké 
Británie, Mongolska, Sýrie, 
Austrálie a na Nový Zéland). 
Studentům se díky této akti-
vitě podařilo získat více než 
200 000 Kč. Vybrané peníze 
Gymnázium Evolution předa-
lo Národnímu ústavu dušev-
ního zdraví jako příspěvek na 
jeho destigmatizační činnost. 
Následně škola ve spoluprá-
ci s ústavem založila Nadační 
fond GEVO, který slouží k fi-
nancování projektů ostatních 
škol, studentů a mladých lidí 
ze všech koutů České repub-
liky, kteří vymyslí a následně 
realizují vlastní projekt usilu-
jící o boření předsudků spoje-
ných s duševními onemocně-

ními. Prostřednictvím grantů 
rozdělili v loňském roce téměř 
50 000 korun. V květnu 2018 
získali studenti v rámci udíle-
ní Cen Gratias Tibi za kampaň 
#davamzidlidokruhu Cenu Na-
dace O2 za přínos ve vzdělává-
ní. „Oceňujeme projekty mla-
dých lidí, které se zasazují 
o nové formy a témata vzdě-
lávání. Vzdělávání vnímáme 
jako klíčovou podmínku plno-
hodnotného života dorůstající 
generace. Systém a vzdělávací 
nástroje se naléhavě musí při-
způsobit rychle se měnící do-
bě, která bude na schopnosti 
a vědomosti dětí klást úplně ji-
né nároky než dnes,“ uvádí An-
na Kačabová, ředitelka nadace.
 Táňa ABRHÁMOVÁ

NÁPADY, PROJEKTY

Studenti a učitelé pražského Gymnázia Evolution pro-
střednictvím projektu s názvem Dávám židli do kruhu vy-
volali společenskou diskuzi na téma duševního zdraví. Za 
odborné garance Národního ústavu duševního zdraví už 
druhým rokem shání finanční prostředky na podporu de-
stigmatizace duševních poruch.

STŘEDOŠKOLÁCI BOŘÍ PŘEDSUDKY

ČEKAJÍ NÁS DŮLEŽITÁ OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Vstupujeme do nového škol-
ního roku , v němž budou ve 
středu pozornosti mediální-
ho zájmu jen tři výrazné sku-
tečnosti. 

Tu první již máme za sebou. 
Začátek školního roku proběhl, 
jak už je jeho tradicí a jak se 
na příchod především prvňáč-
ků sluší, důstojně a radostně. 
Květiny, úsměvy, i slzičky do-
jetí. I učitelé byli plni energie 
a usměvavého nadšení. 

Druhým a v jistém smyslu 
i přelomovým obdobím ve škol-
ním roce, bude období přijíma-

cích zkoušek na střední školy. 
Znovu se bude přetřásat, zda 
jsou vhodné, jestli děti příliš 
nestresují, nejsou neúměrně 
obtížné (tedy jestli nepožadují 
vědomosti, které by se děti mě-
ly teprve na střední škole na-
učit), a opětovně se bude pečli-
vým zkoumáním zjišťovat, zda 
v nich Cermat neudělal chybu. 

Zatímco zahájení školního 
roku již tradičně má na sociál-
ních sítích pohodovou atmosfé-
ru, nyní to bude zcela jiné. Ob-
jeví se množství nejrůznějších 
a velmi často i zcela protichůd-

ných názorů, přičemž výrazná 
většina jejich autorů bude mít 
tendenci zaměňovat svůj osob-
ní názor za argument s platnos-
tí axiomu. Období přijímacích 
zkoušek bude ale jen přede-
hrou a přípravou na tu největ-
ší mediální smršť, která bude 
provázet zkoušky maturitní.

Maturitní zkoušky jsou ze 
všech školských problémů 
a otázek již po řadu let v popře-
dí mediálního zájmu. Základ-
ním důvodem bývá až příliš vy-
soká neúspěšnost maturantů, 
která se ani s přibývajícími le-

ty nechce nijak snižovat. A tak 
se ozývají hlasy, že maturity 
jsou zcela nesmyslné zkoušky, 
které by se měly zrušit, že by 
se neměly realizovat v součas-
ném pojetí, které je nejen pří-
liš drahé, ale i administrativně 
náročné, že by z maturitních 
předmětů měla zmizet mate-
matika, že by se celé maturity 
měly vrátit do výlučné kompe-
tence škol.  
To všechno učitele v letošním 
školním roce čeká a měli by 
se na to psychicky připravit. 
 František MORKES

KOMENTÁŘ
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V časech Arabského jara 
pokračuje strhující příběh 
Doroty a Miriam. Islámský 
svět prochází bouřlivými 
otřesy a čtenáři mohou vše 
sledovat očima Evropanky, 
která si myslela, že už vi-
děla vše. Ovšem osud jí do 
cesty přináší další a další 
důkazy o lidské krutosti 
a bestialitě války. Podaří 
se jí a její rodině konečně 
uniknout z kolotoče násilí, 
nebo skončí jako další tra-
gická poznámka pod čarou 
dějin? Autorka vychází ze 
svých dvacetiletých zku-
šeností s arabskou kul-
turou. Více informací na 
www.euromedia.cz.

15. ročník Her pro radost 
se ZŠ, MŠ a PŠ Kolín sku-
tečně povedl. Zúčastnilo se 
jich 17 škol, školek, stacio-
nářů pro handicapované děti 
i dospělé nejen ze Středočes-
kého kraje. Celková návštěv-
nost překonala hranici 400 
účastníků.

Na hrách se závodilo v růz-
ných disciplínách – běhu na 60 
m, hodu kriketovým míčkem, 
skoku dalekém, běhu na 400 
m a překážkové dráze pro vo-
zíčkáře. Pro účastníky byly při-
praveny i další aktivity – jízda 
na koloběžkách, skákací hrad, 
jízda na motorkách (vozíčkáři 
se projeli v sajdkáře). Děti mě-

ly možnost vyzkoušet si atle-
tický trénink s reprezentant-
kou ČR Katkou Šafránkovou. 
Pro všechny bylo připraveno 
občerstvení a každý sporto-
vec odcházel se zlatou medai-
lí a zajímavou cenou. 

Letošní jubilejní ročník hod-
notíme ze strany pořadatelů ja-
ko nejzdařilejší. Celá akce si již 
vytvořila velice dobrou pověst 
u organizací, které se starají 
o péči a vzdělávání osob s men-
tálním postižením. To všechno 
se odráží v nepopsatelně po-
zitivní a příjemné atmosféře 
celých Her.

Několik let nám s organizací 
pomáhají naši kamarádi, rodin-

ní příslušníci, studenti ze střed-
ních škol, skauti. Za to jim pat-
ří velké poděkování. A co bude 
dál? Uteče léto a pomalu bude-

me připravovat 16. Hry pro ra-
dost – tentokrát zimní. Těšíme 
se na všechny kamarády a další 
společné zážitky.  Tomáš KŘIVA

Mezi nejúspěšnější snímky 
letošního ročníku patřily tři 
snímky ve 4. kategorii, ve kte-
ré soutěžili žáci 8. a 9. tříd zá-
kladních škol a studenti tercií 
a kvart víceletých gymnázií. 

První místo porota udělila 
snímku z Břeclavi „Folk Cus-
toms and Traditions in Břec-
lav“ ze Základní školy Slovác-
ká. Druhé místo získal snímek 
studentů kolínského gymná-
zia „The Lure of London or Ra-
ther Kolín?“. Třetím oceněným 
snímkem byl ten ze ZŠ Mládí 
z Prahy 13 „Through the Cen-
turies of Prague“. Soutěžící 
vítězných snímků si diplomy 
a ceny převzali 22. května na 
ministerstvu školství.

Soutěž tímto ročníkem kon-
čí. Cílem autorů a organizáto-
rů soutěže bylo zpopularizovat 
využívání videokamery při vý-
uce cizích jazyků. Sami jsme 
v devadesátých letech zažili, 
jak silně natáčení videa žáky 
k učení se jazykům motivuje. 
Tou úplně první videopohled-
nicí, která v ZŠ Mládí vznikla, 
byl Videoprojekt o Praze, kte-
rý ve školním roce 1992/1993 
s tehdejšími žáky 8. tříd na-

točil učitel Norbert Tlustý. Na 
premiéru tohoto 45minutového 
snímku přijel do školy tehdej-
ší velvyslanec USA v ČR. Ná-
sledoval Videoprojekt o Jihozá-
padním Městě, který s žáky 9. 
tříd natočila Doubravka Matu-
lová. Oba tito učitelé spolu vý-
jimečnou soutěž organizovali 
dlouhých 17 let a Doubravka 
Matulová každoročně s žáky 
8. a 9. tříd další snímky natá-
čela. Soutěž byla v roce 2012 
oceněna evropskou jazykovou 
cenou LABEL.

Za 17 let trvání soutěže poro-
ta zhlédla téměř tisíc snímků. 
Byly to snímky ze všech koutů 
České republiky. V některých 
letech soutěžily i snímky ze 
Slovenska. 

Od 2. ročníku získala soutěž 
patronaci velvyslanectví Spo-
jeného království Velké Britá-
nie a Severního Irska. Chtěli 
bychom poděkovat všem velvy-
slankyním i současnému vel-
vyslanci, Jeho Excelenci panu 
Nicku Archerovi, za mnohale-
tou podporu. Poděkování patří 
také starostovi městské části 
Praha 13 Davidu Vodrážkovi, 
který soutěž dlouhá léta pod-
poroval.

Soutěž byla také sondou do 
českého školství a naznačila, 
jaká je úroveň výuky angličti-
ny v našich školách. Zatímco 
v první dekádě 21. století by-
lo v soutěži kvalitních sním-
ků více, druhá dekáda ukáza-
la pokles kvality. Přesto se dá 
říci, že soutěž mnoha žákům 
a studentům ve výuce pomoh-
la a učitelům dala impuls, jak 
obohatit metody výuky jazyků. 
Věříme, že učitelé, kteří se do 
soutěže se svými žáky a stu-
denty pustili, budou videoka-
meru při své výuce používat 
i nadále.

Jaroslav VODIČKA, 
ředitel ZŠ Mládí, Praha 13

Arabská 
krev

HRY PRO HANDICAPOVANÉ PŘINESLY RADOST 

POSLEDNÍ VIDEOPOHLEDNICE BYLY OCENĚNY
17. ročník celostátní soutěže v anglickém jazyce Send 
a Postcard, pokračování soutěže Videopohlednice z mého 
města, opět zorganizovala Základní škola Mládí v Praze 13. 

TANYA VALKOVÁ
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zatím podle stávající legisla-
tivy nepřináší. Zda živnostník 
s mistrovskou zkouškou bude 
potenciálními zákazníky více 
žádaný než ten, který ji nemá, 
je velice diskutabilní. Pokud 
tedy má být tento projekt ži-
votaschopný, musíme hledat 
další provázanost s platnou 
legislativou. 

Karel DVOŘÁK, předseda 
Sdružení učňovských 
zařízení 

 Od samého počátku, kdy 
byla tato myšlenka – za-

vedení mistrovské zkoušky – 
vyslovena, jsme já i Sdružení 
byli proti. V žádném případě 
by mistrovská zkouška ne-
nahradila maturitu. Předsta-
va, že studentům, kteří neu-
spějí u maturity, nabídneme 
mistrovskou zkoušku, a tím 
vylepšíme postavení učňov-
ských škol, je mylná. Pokud 
student maturitu chce, musí 
pro to něco udělat. Nestačí být 
pouze přijat na obor s maturit-
ní zkouškou. Chce to také práci 
od samotných žáků. Ze své ví-
ce jak pětatřicetileté učitelské 
praxe to dokážu posoudit. Kdo 
nechce, nedělá. A rodiče, mís-
to aby si na své dítě došlápli, 
přijdou si do školy stěžovat na 
učitele, že neumí učit.  

Názor, že se máme v tomto 
směru inspirovat Německem, 
nelze přijmout. Německé uč-
ňovské školství je založeno na 
zcela jiných principech, kte-
ré u nás nemáme. Nelze te-

dy převzít jen mistrovskou 
zkoušku. Navíc, lakonicky ře-
čeno, papír ještě nikdy neza-
ručil kvalitu práce. Kdo absol-
ventům mistrovské zkoušky 
zaručí, že je budou zákazníci 
o to více vyhledávat? Pokud 
je student šikovný, uplatní se, 
ve firmě postupuje, případně 
jako živnostník má dostatek 
klientů.  

Takže, pokud to shrnu, mis-
trovská zkouška ani nenahradí 

maturitu, ani nám nové žáky 
do středních odborných škol 
nepřivede a současnou situa-
ci nezmění.

Roman POMMER, 
viceprezident Hospodářské 
komory ČR  

 Určitě, a to ale tak, jak 
si přeje členská základ-

na HKČR v našich začleněných 
spolcích (to jsou řemeslné ce-
chy, svazy, asociace). Mistrov-
skou zkoušku musí složit oso-
ba, které se potom bude moci 
říkat mistr řemesla toho oboru, 
ve kterém mistrovskou zkouš-
ku složí. Mistrovská zkouška 
musí být součást dalšího vzdě-
lávání občanů a v žádném pří-
padě ne ve stavu počátečního 
vzdělávání. 

 Pro fachmany ve svém 
oboru, pro ty, kdo umí 

své řemeslo, svoji profesi lépe 
a kvalitněji než normální živ-
nostník s výučním listem a ná-
sledně živnostenským listem. 

A po jaké době by ji ucha-
zeč mohl skládat? V momentě, 
kdy bude ovládat své řemeslo 
na 100 procent. Hospodářská 
komora souhlasí s MŠMT, že 
by se uchazeč mohl přihlásit 
o složení mistrovské zkoušky 

minimálně za 5 let praxe po 
vyučení v oboru nebo složení 
profesních kvalifikací dle NSK.

Kdo by zájemce o zkouš-
ku zkoušel? Uchazeč by složil 
zkoušku dle vytvořených pro-
fesních mistrovských kvalifika-
cí v soustavě NSK u autorizova-
né osoby, kterou musí být Hos-
podářská a agrární komora ČR. 
Vlastní zkouška by se skládala 
na určené odborné střední škole 
právě u zkušební komise, která 
by se skládala ze členů cechu, 
školy a Hospodářské komory.

A co by měla ověřovat? Sa-
mozřejmě stoprocentní znalost 
uchazeče v oboru, jednoduché 
právní a ekonomické paramet-
ry, vedení kolektivu, případně 
vedení učňů, předávání zkuše-
ností mladým. 

K čemu by jejího nositele 
opravňovala? V první řadě by 
to byla známka jeho kvality. 
To znamená ochrana spotře-
bitele před nekvalitní prací. 
Mistrovská zkouška by měla 
být nadstavbou živnostenské-
ho listu. 

 Mistrovská zkouška měla 
být zavedena již dávno. 

Ale než ji zavést špatně, tak 
raději si počkat do období, kdy 
mistrovská zkouška bude ně-
jakým způsobem uzákoněna. 
Momentálně Hospodářská ko-
mora musí souhlasit s varian-
tou 2021, kdy skončí projekt 
Mistrovská zkouška – systém. 
Ale vlastní zkoušky mohou 
probíhat již v následujících 
dvou letech. Platnost zákona 
by se mohla datovat k 1. led-
nu 2021.

Jaroslav HANÁK, 
prezident Svazu 
průmyslu a dopravy ČR 

 Mistrovská zkouška ne-
ní nic nového. Jedná se 

o adaptaci stovky let dobře 
fungujícího sytému na no-
vé podmínky. Když se dříve 
chtěl někdo stát mistrem své-
ho oboru či řemesla, musel do-
kázat své odborné dovednos-
ti, schopnost vést lidi a v ne-
poslední řadě i mezinárodní 
zkušenosti. To vše dávalo jeho 
práci záruku kvality a trvan-
livosti. Snahu znovuobnovit 
tovaryšský a mistrovský sys-
tém, samozřejmě založený na 
postupech a požadavcích sou-
časnosti, proto hodnotím jako 
správný krok.

 Obnovení mistrovských 
zkoušek by také mohlo 

omezit „honbu za tituly“. Moh-
lo by i pomoct nahradit mnoh-
dy nesmyslné požadavky, které 
nyní lidé potřebují splnit, aby 
si mohli zřídit živnost nebo za-
hájit podnikání. 

Svaz průmyslu a dopravy se 
intenzivně věnuje technické-
mu vzdělávání. Od loňského 
roku úspěšně běží v Moravsko-
slezském kraji pilotní projekt, 
který zavádí prvky duálního 
vzdělávání do škol. V následu-
jících letech ho hodláme rozší-
řit i do ostatních regionů České 
republiky. Olga ŠEDIVÁ

pokračování ze str. 3
FOTO: Stanislav JUGA

MÁME ZAMĚŘENO NA...

Pro fachmany ve svém oboru, pro ty, 
kdo umí své řemeslo, svoji profesi 
lépe a kvalitněji než normální 
živnostník s výučním listem a následně 
živnostenským listem.
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V roce 2015 měl trh s lahvemi 
na šampony a kondicionéry hod-
notu téměř 35 miliard dolarů. 
V důsledku toho bylo obrovské 
množství těchto lahví vyhozeno 
na skládky, kde zůstanou, do-
kud se nerozloží. Je odhadová-
no, že rozložení plastové lahve 

trvá 450 let. V Evropě bylo v ro-
ce 2012 recyklováno 6,6 milionu 
tun plastového odpadu, což je 
jen 26 % z celkového vyprodu-
kovaného množství. V součas-
nosti je 35 % výrobků Lush na-
hatých, tedy bez obalu. Jen díky 
samotným tuhým tělovým kon-
dicionérům nebylo v roce 2015 
zapotřebí 17 000 kg obalových 
materiálů.

Lidé plasty využívají již více 
než století a jejich objem v pro-
duktech a obalech vykazuje ob-
rovský nárůst, který je v oblasti 
nakládání s odpady příčinou ce-
losvětové krize. Recyklace ne-
stačí, je nutné omezit spotřebu 
platů. Plast, který si najde cestu 

k recyklaci, má omezenou ži-
votnost. Po dvou až třech cyk-
lech opětovného využití se jeho 
kvalita zhorší natolik, že jej již 
použít nelze.

Dne 8. června 2018, na Svě-
tový den oceánů, Lush spustil 
kampaň, ve které upozorňuje 
na problematiku znečišťová-
ní životního prostředí. Veřej-
nost se do ní může zapojit na 
#nahatavyzva, kde si může vy-
zkoušet, jaké to je, žít týden bez 

plastů. Lush také přináší jedi-
nečnou možnost vyzkoušet si 
plavání v oceánu plném plas-
tových odpadků přímo ve vaně 
se speciálním produktem Turt-
le Jelly bomba, která je symbo-
lem kampaně a při rozpouštění 
uvolňuje mnoho malých průsvit-
ných agarových částeček, kte-
ré navozují pocit plastových od-
padků. Doporučení, jak omezit 
plasty v běžném životě, hledejte 
na cz.lush.com.

Milujete pohyb? Rádi se baví-
te? Chcete se setkat s český-
mi olympioniky? Navštivte 
v sobotu 22. září areál Olymp 
u pražské Stromovky! Od 
9:00 po celý den se tam bude 
konat unikátní sportovní fes-
tival pro všechny amatérské 
sportovce Prague Sport Ga-
mes. Poměříte si síly v růz-
ných disciplínách a turna-
jích na sportovišti, kam se 
běžně nedostanete. Nebudou 
chybět ani čeští reprezentan-
ti a další známé osobnosti. 
Den plný zábavy a sportu 
zakončí koncert oblíbené 

skupiny Monkey Business. 
Vstup do areálu je zdarma. 
Registrace je nutná předem 
na praguesportgames.cz.

Co Vás čeká:
 ze sportů např. běžecký bi-
atlon, fotbal, atletický pětiboj, 
streetball, beachvolejbal, tenis, 
volejbal, badminton, ping-pong, 
nohejbal a pétanque
 bohatý doplňkový program 
– slackline, golf, trampolíny, 
fotbalové šipky, horolezecká 
stěna, bobový trenažer, veslo-
vání, paddleboard, lukostřelba 
a mnoho dalšího

 workshopy s profesionální-
mi sportovci
 konzultace s fyzioterapeuty
 prezentace sportovních 
družstev pro děti
 atrakce a sportovní disciplí-
ny pro děti, např. dětský biat-
lon, snowboardový trenažer 
nebo atletický koutek
 sportovní a relaxační ma-
sáže
 autogramy známých spor-
tovců a osobností, např. Adam 
Ondra, Veronika Vítková, Mi-
chal Krčmář, Radek Juška aj.
 exhibiční utkání známých 
sportovců a osobností 
 večerní koncert kapely Mon-
key Business
 nezapomenutelné hlášky Ja-
romíra Bosáka, který Vás celou 
akcí bude provázet 

Účast přislíbil tým osob-
ností z kultury a sportu Real 
Top Praha (členy jsou napří-
klad Július Lavický – „Lavi“, 
Jan Rajnoch, Luboš Kozel, Ro-
bert Záruba, Leoš Noha a dal-

ší), který se aktivně zapojí do 
jednotlivých sportovních disci-
plín. Prague Sport Games bude 
provázet sportovec a moderá-
tor Jaromír Bosák.

Vstup do areálu je pro 
všechny zdarma. Celá spor-
tovní akce má charitativní 
rozměr a finančně podpo-
ří hendikepované sportov-
ce. Více včetně registrace na 
www.praguesportgames.cz.

LUSH SPUSTIL BEZOBALOVOU KAMPAŇ PRO OCHRANU PLANETY 
Ročně je vyrobeno téměř 300 milionů metrických tun 
plastu. Z tohoto množství pak osm milionů metrických 
tun skončí v oceánech. Na hladině oceánu se pohybu-
je více než 5,2 bilionu kusů plastu. Odhaduje se, že zne-
čištění plasty ovlivňuje 700 druhů mořských živočichů, 
kteří plasty konzumují nebo se do nich zaplétají. Vědci 
předpokládají, že z hlediska hmotnosti bude do roku 2050 
v oceánech možná více plastů než ryb.

Od ledna 2016 do ledna 2017 se 
prodejem šampuků celosvětově 
ušetřilo 15,3 milionu plastových lahví.

STAŇTE SE VLÁDCEM PRAHY, VYHRAJTE PRAGUE SPORT GAMES

INSPIRACE



MILÉ ŠKOLY, ZÍSKEJTE 
FINANCE NA REKONSTRUKCI 
VAŠICH TOALET.
Přihlaste se a budťe další z 75 škol a školek , kterým jsme 
již zrekonstruovali toalety:

MILÉ ŠKOLY, ZÍSKEJTE MILÉ ŠKOLY, ZÍSKEJTE 

5. 
ROČNÍK

www.domestosproskoly.cz


