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„Člověk je zrozen k vzájemné pomoci.“ Lucius Annaeus Seneca mladší
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Nedávno zveřejněné výsledky 
výzkumu Organizace pro hos-
podářskou spolupráci a rozvoj 
nás stále řadí mezi země šet-
řící na výdajích do vzdělávání 
– 3,8 procenta českého hrubé-
ho národního důchodu je proti 
pěti procentům jinde nedosta-
tečné. Méně než my investují 
už jen Irové, Maďaři či Lucem-
burčané.

Politikové to samozřejmě vě-
dí, a tak projevují snahu situaci 
zlepšit. Jenže dosáhnout kon-

senzu v názoru na to, že je nut-
né vytáhnout školství na špi-
ci priorit, by byl skoro zázrak. 
Jenže takový zázrak skutečně 
potřebujeme. 

Než se najde vizionář, kte-
rý dokáže kolegy přesvědčit 
o tom, že všechno, co si pře-
jeme, dosáhneme jen se vzdě-
lanou populací, musíme hle-
dat i další cesty. Přibývá těch, 
kdo považují peníze vložené 
do školství za investici pro bu-
doucnost. 

To si nedávno uvědomil 
nejbohatší muž planety, maji-
tel Amazonu Jeff Bezos. Dlou-
ho se tento jeho krok směrem 
k dobročinnosti očekával, jen 
se nevědělo, do čeho bude in-
vestovat. A vida. Prostřednic-
tvím Fondu Day 1 Academies 
začal zakládat a spravovat 
síť vysoce kvalitních a plně 
hrazených předškolních za-
řízení pro děti z chudých ro-
din. „Jsem nadšený, protože 
jim dáme možnost se vzdě-
lávat a objevovat,“ prohlásil. 
I české školství má své mece-
náše. Nejznámější je projekt 
českých miliardářů škola Open 
Gate manželů Renáty a Petra 

Kellnerových. Méně se ví o bý-
valém šéfovi ČEZ Martinu Ro-
manovi, který přislíbil podporu 
školství sto milionů korun. Část 
z nich (28 milionů) dostalo sou-
kromé gymnázium PORG, zby-
tek je uložen v Nadaci Martina 
a Lenky Romanových pro PORG 
ve formě akcií. Výnos z nich 
rozdává nadace studentům jako 
stipendia. Martin Roman také 
deseti miliony korun ročně pod-
poruje projekt Čtení pomáhá.

My si jen můžeme přát, ať 
přibývá uvědomělých miliar-
dářů i politiků, protože čtení, 
které pomáhá, je především 
součástí kvalitního vzdělávání. 
 Olina TÁBORSKÁ

ŠKOLSTVÍ VÍTÁ I POMOC MECENÁŠŮ
Vládám posledních tří let nelze upřít ochotu přidat do 
školství pár korun, jenže ve srovnání s ostatními zeměmi 
je to pořád málo. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Regionální školství
Ministerstvo školství pokra-
čuje v přípravách na zavede-
ní nového financování regio-
nálního školství. Na dvou ce-
lostátních seminářích, které 
se této problematice věnují, 
seznamuje s novou podobou 
výkaznictví pracovníky od-
borů školství z krajských 
a obecních úřadů obcí s roz-
šířenou působností. První se 
uskutečnil v Praze, další pro-
běhne v Olomouci.  mšmt

Školní jídelny 
Kuchařky ve školních jídel-
nách v Praze by v příštím ro-
ce mohly dostat přidáno od 
magistrátu. Pražská radní 
pro školství Irena Ropková 
(ČSSD) chce navrhnout, aby 
se příspěvek pro ně v roz-
počtu hlavního města zvýšil 
o 100 milionů korun. Letos 
činí 600 milionů korun.   čtk

První jesle
Karlovarský kraj otevřel prv-
ní krajské jesle. Sídlí v bu-
dově Krajského dětského do-
mova pro děti do tří let v Kar-
lových Varech. Dosud rodiče 
přihlásili deset dětí z celkové 
kapacity patnáct dětí.   čtk
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VE ŠKOLÁCH ZAČALO MINISČÍTÁNÍ
V českých školách odstartovalo 
čtvrté minisčítání, které pořá-
dá Český statistický úřad. Žáci 
čtvrtých až devátých tříd zá-
kladních škol a nižších roční-
ků víceletých gymnázií v něm 
budou odpovídat na 19 otázek 
a zároveň se zábavnou formou 
seznámí se statistikou. Dota-

zy se letos budou týkat třeba 
stravy ve školních jídelnách, 
používání moderních techno-
logií a sociálních sítí, počtu ka-
marádů nebo čištění zubů. Čas 
na vyplňování dotazníků mají 
školy do 16. listopadu. Zatím je 
přihlášeno 260 škol, registra-
ce jsou stále možné. Výsledky 

jsou zveřejňovány průběžně. 
Mezi školami, které se do letoš-
ního minisčítání přihlásily, je 
68 nováčků. Dvě stovky přihlá-
šených škol se zúčastnily už 
předchozích ročníků. Poslední-
ho ročníku minisčítání v roce 
2015 se zúčastnilo 1 783 tříd 
ze 614 škol. čtk

Ministerstvo školství podpo-
ří digitalizaci veřejných vy-
sokých škol částkou padesát 
milionů korun. Cílem je zlep-
šit, zjednodušit a zrychlit elek-
tronickou výměnu informací 
v rámci studia. 

Ministerstvo vyhlásilo Vý-
zvu k podání žádosti o poskyt-

nutí dotace pro digitalizaci ve-
řejného vysokého školství ve 
výši 50 milionů korun. Výzva 
reaguje na celospolečenskou 
poptávku po digitalizaci ad-
ministrativních úkonů, tedy 
i v sektoru vysokoškolského 
vzdělávání. Vyhlášená výzva 
se zaměřuje zejména na ob-

last administrativních úkonů 
spojených se studijní agendou, 
a to i v souvislosti s progra-
mem Erasmus+, v rámci které-
ho mohou studenti vyjíždět na 
studijní a pracovní pobyty na 
zahraniční vysoké školy a ji-
né instituce. 

  mšmt

DIGITALIZACE VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL

„Tak nám už zase přidají patnáct. Jenom jsem přeslechl, jestli procent, nebo korun!“
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Kolem čtyř procent středoško-
láků neuspělo v minulých le-
tech ani u třetího pokusu státní 
maturity. Od roku 2011, kdy je 
studenti začali skládat, do loň-
ska se podíl neúspěšných kaž-
dý rok mírně zvyšoval. Celkem 
tak z maturitních oborů odešlo 
bez řádně ukončeného vzdělá-
ní 23 748 lidí, podobné množ-
ství maturantů se ke zkoušce 
ani nedostavilo. Vyplývá to ze 
statistik, které poskytl Cermat.

Zatímco z těch, kteří šli 
poprvé k maturitám v roce 
2011, neuspěly ani na posled-
ní pokus 3,4 procenta žáků, 
v roce 2016 to bylo 5,1 pro-
centa. V ročníku, který ma-
turoval před dvěma roky, 
nezvládlo zkoušku ani na-
potřetí 3 548 středoškoláků 
ze 70 174 lidí. O pět let dříve 
skládalo maturitu 98 820 žá-
ků a ani napotřetí ji nezvlád-
lo 3 394 z nich.

Letos na jaře mírně vzrostla 
neúspěšnost u maturity z češ-
tiny i matematiky, která má 
být od roku 2020 povinná pro 
gymnázia a lycea a o rok poz-
ději téměř pro všechny ostatní 
školy. Didaktický test z češtiny 
nezvládlo 10,4 procenta matu-
rantů, tedy o 0,7 procentního 
bodu víc než loni. Z matema-
tiky propadlo 22,3 procenta 
maturantů, což je o 0,6 pro-
centního bodu víc než loni. čtk

POČET NEÚSPĚCHŮ U MATURIT ROSTE
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Informatiku, programování 
a robotiku ve výuce v základ-
ních, středních, ale i v mateř-
ských školách podpoří jede-
náct nových učebnic v rámci 
vládního programu Strategie 
digitálního vzdělávání. Učeb-
nice zpracovaly autorské týmy 
z pedagogických fakult pod ve-
dením docenta Jiřího Vaníčka 
z Jihočeské univerzity.

Programovatelní roboti
Většina lidí si představuje 
programování jako psaní kó-
du, jímž vzniká aplikace ne-
bo software. To se ovšem dě-
ti v mateřských a základních 
školách určitě učit nebudou. 
Informatika, ač se to v očích 
mnoha lidí nezdá, není jen 
o psaní kódu. „Nechceme vy-
chovávat armádu programáto-
rů. Naším cílem je naučit děti 
myslet a řešit základní algo-
ritmické úlohy. Děti se ma-
jí v podstatě naučit vytvářet 

postupy řešení. Nástrojů k to-
muto účelu je mnoho. Začíná 
se s jednoduchými programo-
vatelnými roboty v mateřských 
školách, což si představme jako 

hračku, u které můžeme bez 
počítače pomocí tlačítek ‚na-
programovat‘, jak se má cho-
vat,“ upřesňuje vedoucí týmu 
autorů učebnic informatiky Ji-
ří Vaníček.

Standard v roce 2020
Tyto učebnice mají sloužit prá-
vě učitelům, aby se sami měli 
o co opřít při výuce informati-
ky a programování, a současně 
jejich autorům, aby si ověřili, 
zda je styl výuky podle jejich 
učebnic přijatelný pro učitele 

i pro žáky. V současné době 
se projekt testuje v sedmdesá-
ti českých školách, a pokud se 
osvědčí, měla by se výuka pro-
gramování a robotiky stát stan-
dardem ve všech školách už 
v roce 2020. Výuka informa-
tiky, programování a robotiky 
probíhá podle nových učebnic 
daleko jednodušeji, než by se 
dalo čekat. 

„Na prvním stupni základ-

ních škol, přičemž výuka je cí-
lena na žáky 3. až 5. ročníků, 
si děti hrají s robotickou sta-
vebnicí, nejčastěji k tomu vy-
užíváme LEGO. Díky tomu, že 
žáci stavějí různé roboty a dá-
vají jim sady jednoduchých po-
kynů, podporují rozvoj svého 
informatického myšlení a tvůr-
čích schopností,“ přibližuje 
J. Vaníček.

Objevování postupů
Největší rezervy v inovativním 
přístupu ve výuce informatiky 

mají školy na druhém stupni. 
Při výuce už pracují na prin-
cipu vlastní samostatné aktiv-
ní práce, objevování postupů 
a možností, nalézání odpovědí 
a se zapojením tvůrčích akti-
vit. V rámci programování pak 
už žáci zvládnou i pokročilej-
ší příkazy, jako je například 
práce v programovacím jazy-
ku Scratch.

O programování v opravdo-
vém jazyku může být řeč až 
ve středních školách. V rámci 
výuky se mohou studenti učit 
programovat v Pythonu nebo 
základy robotiky na platfor-
mě Arduino. Ve střední škole 
už studenti-programátoři kon-
struují roboty, dálkově řízená 
vozidla nebo domácí automa-
tizační zařízení.

„Děti, které učím, začínají 
tím, že naprogramují jedno-
duchý semafor a ten potom 
každý podle svého tempa vy-
lepšuje. Jak výuka postupuje, 
začínáme využívat různé sen-
zory pro data logging a tím se 
nám propojuje informatika i do 
dalších přírodovědných oborů. 
Děti mají práci s těmito nástro-
ji rády, protože ihned vidí vý-
sledek své práce. Vidí něco, co 
reálně funguje, a dokážou si 
tak informatiku spojit s něčím 
praktickým. To je pro ně obrov-
ská motivace,“ uzavírá Hana 
Šandová, učitelka informati-
ky z Gymnázia Jana Keplera 
v Praze.

Mobily v hodinách
„Výuka informatiky se zásadně 
mění, děti musí umět smyslu-
plně a aktivně využívat mobily 
i v hodinách jiných předmě-
tů, než je informatika, třeba 
i v českém jazyce, v matema-
tice, zeměpise. Čas hraní si 
s mobily je pryč, ať děti spíš 
zahodí mobily o přestávce a vy-
užívají je v hodinách,“ dodává 
ještě J. Vaníček. 
 Táňa PIKARTOVÁ

REVOLUCE VE VÝUCE INFORMATIKY

Hlavním cílem projektu iMyšlení je zásadní inovace ve vý-
uce informatiky v mateřských, základních a středních ško-
lách. To je nezbytnost už jak pro současnost, natož pro bu-
doucnost. Děti se musí naučit především logicky uvažovat.

Naším cílem je naučit děti myslet a řešit 
základní algoritmické úlohy. Děti se mají 
naučit vytvářet postupy řešení.

FOTO: ARCHIV
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Už od 7. třídy základní školy 
se učitelé matematiky snaží 
(vlastně snažíme – jsem jedním 
z nich) žákům při probírání te-
matického celku Procenta vští-
pit, že tak, jak je toto navýšení 
počítáno, to počítat nelze. 

Prostě: 10 % z jedné části pla-
tu plus 5 % z druhé (navíc mno-
hem menší) části platu NENÍ do-
hromady 15 % z platu. Stejná 
situace už byla při navyšování 
platů učitelů v roce 2016 (to by-
lo 8 % + 2 % = 10 %).
Důkaz na konkrétním příkladu:

Kdyby byl tarifní plat 
30 000 Kč a nenároková část 
3 000 Kč, navýšení podle vý-
še uvedeného modelu by byla 
3 000 Kč (10 % z 30 000 Kč) 
a 150 Kč (5 % z 3 000 Kč), do-
hromady tedy 3 150 Kč. To od-
povídá navýšení přibližně jen 
o 9,6 % v porovnání s původním 
platem 33 000 Kč. Ten by mu-
sel být navýšen o 4 950 Kč, aby 
to odpovídalo slibovaným 15 %. 
To nám tam nehraje 1 800 Kč. 
Vcelku jednoduché počty, že? 
No vždyť se také pohybujeme 
na základní úrovni často tolik 
požadované matematické gra-
motnosti. 

Samozřejmě, že zní lépe 
„přidáme vám 15 procent“ než 
„přidáme vám necelých 10 pro-
cent“. Neznalost základních ma-
tematických pravidel u ekono-
mických odborníků vylučuji, 
takže zbývá záměrná populis-
tická manipulace s čísly. A k to-
mu víra, že si to lidé nespočí-
tají. Že budou věřit, že dostali 
přidáno 15 procent, a ve sku-
tečnosti to nebylo ani 10 pro-

cent jako v uvedeném příkladu. 
Stejně jako si nekontrolují inze-
rovanou a skutečnou výši slevy 
zboží v obchodech, vyúčtování 
za energie apod. Vždyť jde jen 
o pár korun. U toho, kdo „dává“, 
bych to chápal. Tomu, že takto 
počítají i zástupci školských od-
borů a škol, kteří za zvyšování 
platů bojují, nerozumím.

Volba základu (tedy, co je pro 

daný příklad hodnota pro po-
rovnání, jinak řečeno 100 pro-
cent, pět pětin, dvacet dvace-
tin atd.) a počítání s procenty 
z různých základů dělá žákům 
ZŠ i SŠ (tam učím já) problé-
my. Zajímalo by mě, jak dopad-
la úloha č. 16 z maturitního di-
daktického testu z matematiky, 
který žáci psali při opravném 
nebo náhradním termínu na za-
čátku září letošního roku. Šlo 
tam o pětiny a procenta navíc 
z množství prodaných vajec. Ilu-
ze si nedělám a tipuji spíš ztrá-
ty bodů než jejich zisk, u tohoto 
příkladu asi i díky kostrbatému 
zadání. Uspěl by maturant, kte-
rému tento „maturitní příklad“ 
(uvozovky proto, že stejně jako 
mnoho dalších v tomto testu jde 
o učivo základní školy) způso-
bil neúspěch u maturity, při od-

volání s argumentací, že když 
ministerští úředníci (a odboráři, 
novináři) mohou veřejně počí-
tat procenta špatně, tak proč by 
nemohl on?

Prosím všechny zaintereso-
vané pokud možno o přesnost 
v matematickém vyjadřování, 
opak vede k mylným informacím 
a k dalšímu poklesu už tak upa-
dající matematické gramotnosti. 

K tomu všemu na závěr po-
vzdechnutí k navýšení netarif-
ních, a tedy nenárokových slo-
žek učitelských platů.

V některých školách je celé 
to počítání lehčí. Žádné nenáro-
kové složky platu učitelé nema-
jí a to je pak snadné počítání: 
nula navýšená o libovolný počet 
procent je zase nula. 

Petr ŠÍMA, 
Střední škola stavební Jihlava

ŠKOLSKÉ ODBORY

SOCIÁLNÍ VÝPOMOC Z FKSP PRO KOLEGYNI
Jedné z našich zaměstnankyň 
zemřel manžel. Chtěli bychom 
jí dát sociální výpomoc z FKSP. 
Nevíme však, jakým způsobem 
bude tento finanční příspěvek 
zdaňován.

V § 11 vyhlášky č. 114/2002 
Sb., o fondu kulturních a so-
ciálních potřeb, se v odst. 1 
stanoví:

„Z fondu lze poskytnout jed-
norázovou sociální výpomoc 
zaměstnancům, popř. jejich 

nejbližším pozůstalým, v mi-
mořádně závažných případech 
a při řešení tíživých nebo ne-
očekávaných sociálních situ-
ací. Sociální výpomoc může v 
jednotlivém případě činit nej-
výše 15 000 Kč, v případech po-
stižení živelní pohromou, eko-
logickou nebo průmyslovou ha-
várií na územích, na kterých 
byl vyhlášen nouzový stav, nej-
výše 30 000 Kč.“

Pojmy „mimořádně závaž-

ný případ“ a „tíživá nebo ne-
očekávaná sociální situace“ 
vyhláška blíže nespecifiku-
je. Takové situace ale mohou 
nepochybně nastat například 
v důsledku úmrtí v rodině. Po-
dle § 4 odst. 1 písm. k) zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z pří-
jmů, jsou od daně mimo jiné 
osvobozeny „sociální výpomoci 
poskytované zaměstnavatelem 
z fondu kulturních a sociálních 
potřeb nejbližším pozůstalým“. 

Osvobození od daně se tedy tý-
ká výpomocí poskytnutých za-
městnavatelem nejbližším po-
zůstalým zaměstnance. V do-
taze ale o takový případ nejde, 
protože byla sociální výpomoc 
poskytnuta zaměstnanci (za-
městnankyni), a nikoliv pozůs-
talým po zaměstnanci. V tako-
vé situaci jde ovšem o zdani-
telný příjem podle § 6 zákona 
o daních z příjmů.
 Vít BERKA

MÁLOKDO CHÁPE, ŽE 10 + 5 NENÍ VŽDY 15
Už několik týdnů slyšíme z médií všeho druhu, že pedago-
gickým pracovníkům v regionálním školství budou zvýše-
ny platy, tentokrát o 15 procent. A to nejspíš tak, že se o 
10 procent navýší tarify a o 5 procent vzrostou nenároko-
vé části platu. Vyjadřují se k tomu zástupci vlády, odborů, 
škol i médií. A téměř všichni matematicky špatně! 

FOTO: Stanislav JUGA
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BÝT UČITELKOU NEBYL MŮJ SEN

 Proč jste zcela změnila 
obor a šla do školství?

Být učitelkou nebyl můj sen. 
Vždy jsem si představovala, že 
budu buď spisovatelkou, ma-
nažerkou rockové kapely, ne-
bo novinářkou. Ten posled-
ní sen se mi na chvíli splnil. 
Realita však byla odlišná od 
mých představ. Práce novi-
náře často probíhá pouze od 
stolu, pokud nejste zrovna in-
vestigativní novinář. Nemluvě 
o tom, že v menších městech 
se toho zas až tak moc nedě-
je, takže o opravdu zajímavé 
téma je nouze.

 Abyste mohla učit ve 
škole, musela jste si 

doplnit odborné vzdělání...
To, že chci učit, jsem si uvě-

domila až v zahraničí, kde 
jsme s kolegyněmi vyučovaly 
cizince. Tedy, on to byl spíše ta-
kový pokus je něco naučit čes-
ky. Žádné pedagogické zásady, 
žádná z nás neměla zkušenosti 
s výukou češtiny pro cizince. 
Když jsem se následně vrátila 
domů, věděla jsem, že chci po-
kračovat v navazujícím magi-
sterském programu a doplnit 
jej o pedagogické minimum. 
Což se mi také podařilo. 

 Splnilo se vaše očeká-
vání učitelky češtiny?

Na to je těžké odpovědět. Sa-
mozřejmě jsem si velmi přá-
la, aby všichni žáci měli rádi 
literaturu, aby byli výborní 
v gramatice, aby je moje ho-
diny obohacovaly. Částečně 
se mi to splnilo. Zejména na 

umělecké škole, kde jsem za-
čínala. Žáci měli velmi blízko 
zejména k literatuře. Rádi četli 
a já jsem měla radost z toho, že 
je můžu seznámit s díly, která 
doposud neznali. Snad nejvíc 
učitele češtiny potěší, když mu 
žák řekne, že díky němu si na-
šel cestu ke knihám. 

 Teď učíte budoucí matu-
ranty a vysokoškoláky. 

Je v tom velký rozdíl?
Žáci umělecké školy jsou 

často vnímaví, citliví. Velká 
část z nich píše výborné slo-
hy, velmi originální. Žáci gym-
názia mají výběr z mnoha se-
minářů. Čeština už pro ně není 

tak atraktivní předmět, zamě-
řují se zejména na ty předmě-
ty, které budou potřebovat na 
vysoké škole. Často tak berou 
češtinu jako jakousi nutnost. 
Najdou se však i tací, které češ-
tina baví, ale pouze pár z nich 
ji skutečně studuje. Žáci, kteří 
jsou zaměřeni na určitý obor, 
si nacházejí cestu k literatuře 
a mluvnici někdy velmi složi-
tě. Někteří z nich jsou dobří 
v oboru, který studují, češtinu 
docela zvládají, ale moc je ne-

baví. A pak jsou tu i tací, které 
nebaví téměř nic a jejich cílem 
je pouze odmaturovat. 

 Co nejvíc zajímá vaše 
studenty, jací jsou, kam 

směřují?
Mnoho z nich zajímá, zda 

to, co probíráme, nějak vyu-
žijí u maturity. To je pro vět-
šinu z nich prioritou. Bohužel 
se s tím setkávám i v gymna-
ziálních třídách. Nedokážu po-
soudit, zda moje generace by-
la také taková. Možná ano, jen 
jsme se báli vyjádřit. Dnešní 
žáci se naopak nebojí diskuto-
vat. Mnozí z nich už ve druhém 
či třetím ročníku vědí, čím se 

budou zabývat. Pokud to ne-
ní čeština, tak ji automaticky 
odsunou na druhou kolej a be-
rou ji jako předmět, ze kterého 
musejí odmaturovat, ale neba-
ví je. Je potom velmi těžké je 
nějak zaujmout.

 Je těžké udržet jejich 
pozornost a vzbudit 

zájem o předmět? 
Vždy bude ve třídě někdo, 

koho daný předmět baví, a ně-
kdo, kdo o něj nemá sebemenší 
zájem. S tím je potřeba se smí-
řit. Já se snažím vždy o něja-
kou zajímavost v rámci daného 
tématu, o střídání aktivit, ale 
ne vždy je to možné. Za dobu, 
co se pohybuji ve školství, jsem 
se naučila, že nemusíte vědět 
absolutně vše. Důležitý je pří-
stup, který zvolíte.

Zajímá mě, zda se najdou 
studenti, kteří si jdou cílevě-
domě za svým cílem. Setká-
vám se s třídami, ve kterých 
si jde tak polovina za svým cí-
lem, zbytek neví, jakým smě-
rem se dát. Někteří ani na vy-
sokou školu nechtějí, ale těch 
je menšina. Většina z nich se 
na nějakou vysokou školu do-
stane, ale ne vždy na tu, kterou 
si vysnila. Ve srovnání s žáky, 
kteří jsou oborově zaměřeni, se 
žáci gymnázia více snaží, jsou 
cílevědomější. Opět to ale ne-
platí o všech. Některým nevadí 
čtyřky na vysvědčení, jsou spo-
kojeni a stačí jim, že postoupí 
do dalšího ročníku. 

 Co byste změnila ve 
školství, kdybyste mě-

la tu moc?
Určitě způsob financová-

ní škol. Ředitelé jsou nuceni 
přijímat téměř každého žáka, 
aby měla škola peníze. Někteří 
žáci se jen velmi těžce dopra-
cují k maturitě (pokud vůbec), 
téměř každý rok dělají repará-
ty. To samozřejmě vrhá špat-
né světlo na učitele, kterému 
může být vytýkáno, že žákům 
nedokáže danou látku vysvět-
lit, nedokáže je dostatečně při-
pravit k maturitě. V tom vidím 
asi největší problém. 
 Olina TÁBORSKÁ

Za dobu, co se pohybuji ve školství, jsem 
se naučila, že nemusíte vědět absolutně 
vše. Důležitý je přístup, který zvolíte.

Simona Pýchová učí na Střední odborné škole a gymnáziu 
ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Původně vystudo-
vala novinařinu. 

FOTO: ARCHIV



6 číslo 32ŠKOLSTVÍPRÁVNÍK RADÍ

Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

 V daném případě se postupuje po-
dle § 162 zákoníku práce, kde je 

upravena náhrada výdajů za ubytování. 
Podle ustanovení odst. 1 zaměstnanci pří-
sluší náhrada výdajů za ubytování, které 
vynaložil v souladu s podmínkami pra-
covní cesty, a to ve výši, kterou zaměst-
navateli prokáže.

To prakticky znamená, že zaměstna-
vatel je oprávněn uhradit zaměstnanci 
z pracovní cesty výdaj za ubytování jedi-

ně a pouze na základě prokázaného vý-
daje, tj. účetního dokladu z ubytovacího 
zařízení, který bude obsahovat veškeré 
náležitosti účetního dokladu, tak jak sta-
noví § 11 zákona o účetnictví. Pokud za-
městnanec tento doklad ztratí, je povinen 
si na vlastní náklady obstarat jeho du-
plikát. Ustanovení § 185 zákoníku práce 
je určeno pouze pro situaci, kdy zaměst-

nanec nemůže prokázat vzniklý výdaj 
z pracovní cesty z objektivního důvodu 
(ne proto, že je neschopný si ho pohlídat 
a ztratí ho nebo že se ubytuje u příbuz-
ných či známých). V daném případě za-
městnanec nebyl ubytován v ubytovacím 
zařízení, a proto také nemá potřebný do-
klad (ubytoval se u rodičů, kteří nemají 
patřičné oprávnění k poskytování uby-
tovacích služeb) a nelze mu žádnou ná-
hradu za ubytování poskytnout (žádný 
výdaj za ubytování mu nevznikl). Pokud 
se týká ostatních náhrad podle přísluš-
ných ustanovení zákoníku práce, platí 
obdobná pravidla, totiž že lze v zásadě 
poskytovat pouze náhradu prokázaného 
výdaje (mimo náhrady, které jsou přímo 
zákonem stanovené v určité výši).

 Pokud učitel základní školy (a te-
dy i základní školy speciální jako 

typu této školy) a střední školy vykoná-
vá činnost výchovného poradce, snižuje 
se rozsah povinnosti výkonu přímé pe-
dagogické činnosti (běžně označovaný 
jako pedagogický úvazek), a to v závis-
losti na počtu žáků školy a u základní 
školy speciální v závislosti na počtu tříd. 
Ustanovení o snížení týdenního rozsa-
hu přímé pedagogické činnosti učiteli – 
výchovnému poradci je obsaženo v § 3 
odst. 3 nařízení vlády č. 75/2005 Sb., 
o stanovení rozsahu přímé vyučovací, 
přímé výchovné, přímé speciálněpeda-
gogické a přímé pedagogicko-psycholo-
gické činnosti pedagogických pracovní-
ků, kde se uvádí:

(3) Učiteli – výchovnému poradci se 
snižuje týdenní rozsah přímé pedagogic-
ké činnosti 
a) v základní a střední škole s počtem žáků
1. do 150 o 1 hodinu týdně, 
2. do 250 o 2 hodiny týdně, 
3. do 550 o 3 hodiny týdně, 
4. do 800 o 4 hodiny týdně, 
5. nad 800 o 5 hodin týdně, 

b) v základní škole speciální s počtem tříd
1. do 7 o 1 hodinu týdně, 
2. do 12 o 2 hodiny týdně, 
3. nad 12 o 3 hodiny týdně.

K stanovení rozsahu vyučovací povin-
nosti výchovného poradce se vztahují 
i ustanovení § 3 odst. 5 a 6 uvedeného 
vládního nařízení, kde je uvedeno:

(5) Je-li pověřeno výkonem funkce me-
todika informačních a komunikačních 
technologií nebo výchovného poradce 
více pedagogických pracovníků, 
sníží se každému z nich rozsah 
přímé pedagogické činnosti po-
dle ředitelem školy přidělené-
ho počtu žáků nebo tříd. 

(6) Vykonává-li funkci me-
todika informačních a komu-
nikačních technologií nebo 
výchovného poradce ředi-
tel školy nebo zástupce 
ředitele školy, sníží se 
jim týdenní rozsah 
přímé pedagogické 
činnosti podle od-
stavců 3 a 4, nejvý-
še však do poloviny 
týdenního rozsahu 
stanoveného pro ře-
ditele školy nebo zá-
stupce ředitele školy 
v příloze k tomuto na-
řízení.

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ NÁHRADY ZA UBYTOVÁNÍ

ÚVAZEK VÝCHOVNÉHO PORADCE
 Jaká je podle současně plat-
né právní úpravy stanovena 

vyučovací povinnost výchovnému 
poradci?

 Zaměstnanec byl vyslán na 
dvoudenní pracovní cestu, 

kde přespal u svých rodičů. Může 
zaměstnavatel poskytnout náhradu 
za ubytování?
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Zaměstnanec totiž přišel s argu-
mentem, že porušení pracovní 
kázně je „porušení povinnosti 
vyplývající z právních předpi-

sů vztahujících se k vykoná-
vané práci“, což je výslov-
ně uvedeno v § 52 záko-
níku práce. Zaměstnanec 
namítá, že neporušuje po-
vinnost vyplývající z práv-

ních předpisů, ale povinnost 
ze smlouvy (dohody), a to po-

rušením pracovní kázně údaj-
ně není. Jaký je v tomto případě 

správný právní výklad?
Pojem „pracovní kázeň“ zákoník prá-

ce již nepoužívá. Co se dříve rozumělo 
dodržováním či porušováním pracovní 
kázně, je v nyní platném textu zákona 
vyjádřeno jako dodržování (porušová-
ní) povinností vyplývajících z právních 
předpisů vztahujících se k vykonáva-
né práci. 

V § 4 zákoníku práce se stanoví, že 
pracovněprávní vztahy se „řídí tímto 
zákonem, nelze-li použít tento zákon, 
řídí se občanským zákoníkem, a to vždy 
v souladu se základními zásadami pra-
covněprávních vztahů“. 

Nový občanský zákoník v § 3 odst. 
2 písm. d) obsahuje ustanovení, podle 
něhož soukromé právo spočívá na zá-
sadách, že daný slib zavazuje a smlou-
vy mají být plněny. Plnění uzavřených 
smluv je tedy zákonným požadavkem, 
který platí i pro oblast pracovněpráv-
ních vztahů. Jestliže je povinností za-
městnanců dodržovat právní předpisy 
vztahující se k práci jimi vykonávané 
(§ 301 písm. c) zákoníku práce), je pak 
v tom nepochybně zahrnuta i povin-
nost plnit uzavřené smlouvy (dohody). 
Pokud se tedy zaměstnanec smluvně 
(dohodou) zavázal, že bude konat pra-
covní cesty, pak odmítnutí plnění toho-
to závazku by bylo porušením povin-
nosti vyplývající z právních předpisů 
vztahujících se k jím vykonávané práci.

PRÁVNÍK RADÍ

 Zaměstnavatel uzavřel se za-
městnancem dohodu o mož-

nosti vysílání na pracovní cesty. 
Zaměstnanec ale někdy odmítá 

pracovní cestu vykonat. Porušu-
je tím pracovní kázeň? 

Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

 Podle nařízení vlády č. 509/2006 
Sb., které upravuje okruh a roz-

sah tzv. jiných důležitých osobních pře-
kážek v práci, mezi které patří i pře-
kážka z důvodu lékařského vyšetření, 
má zaměstnanec k absolvování takové-
ho vyšetření právo na pracovní volno 
s náhradou mzdy nebo platu ve výši 
průměrného výdělku, a to v nezbytně 
nutném rozsahu. Podmínkou poskytnu-
tí tohoto volna je, že vyšetření nebylo 
možné provést mimo pracovní dobu. 

Dále platí, že právo na náhradu mzdy 
vznikne jen tehdy, pokud bylo vyšet-
ření či ošetření provedeno ve zdravot-
nickém zařízení, které je ve smluvním 
vztahu ke zdravotní pojišťovně, již si 
zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže 
bydlišti nebo pracovišti zaměstnance 
a je schopné potřebnou zdravotní péči 
poskytnout. V případě, že by bylo vyšet-
ření nebo ošetření provedeno v jiném 
než nejbližším zdravotnickém zařízení, 
je zaměstnavatel sice povinen omluvit 
nepřítomnost zaměstnance v práci, ale 
náhradu mzdy mu poskytnout jen za 
dobu odpovídající době provedení vy-
šetření nebo ošetření ve zdravotnickém 
zařízení, které je nejblíže bydlišti ne-
bo pracovišti zaměstnance. Významné 
je především pravidlo, podle kterého 
je zaměstnavatel v souvislosti s lékař-
ským ošetřením vždy povinen omluvit 
nepřítomnost zaměstnance po nezbytně 
nutnou dobu, tedy dobu, která byla za 
daných okolností potřebná k provede-
ní veškerých úkonů souvisejících s vy-
šetřením, dopravou do zdravotnického 

zařízení atd.
Zaměstnavatel tedy nemůže právně 

platně ve vnitřním předpisu stanovit, 
po jak dlouhou dobu po ošetření ne-
bo vyšetření zaměstnance omluví jeho 
nepřítomnost v práci. Doba, která je 
nezbytná k provedení vyšetření nebo 
ošetření, se v jednotlivých případech 
může i výrazně lišit a zaměstnavatel je 
povinen v každém jednotlivém případě 
omluvit nepřítomnost po tu dobu, která 
byla nezbytná k provedení konkrétního 
vyšetření či ošetření. Ovšem zaměst-
navatel má právo vyžadovat, aby mu 
zaměstnanec okolnosti rozhodné pro 
posouzení rozsahu pracovního volna 
v každém konkrétním případě prokázal. 

Na základě uvedeného byste měli 
zaměstnavatele vyzvat, aby od tohoto 
jednání upustil. Pokud by zaměstna-
vatel tuto výzvu nerespektoval, mů-
žete se obrátit na místně příslušný 
inspektorát inspekce práce s podně-
tem na prošetření případu porušová-
ní pracovněprávních předpisů vaším 
zaměstnavatelem.

VNITŘNÍ PŘEDPIS KONTRA PRÁVNÍ ÚPRAVA

KDY SE JEDNÁ O PORUŠENÍ PRACOVNÍ KÁZNĚ?

 Zaměstnavatel předložil od-
borové organizaci k pro-

jednání návrh vnitřního předpisu, 
v němž má být omezeno právo za-
městnanců na pracovní volno při 
lékařském vyšetření. Při delším 
čerpání volna by si zaměstnanci 
tuto dobu museli napracovat. Byl 
by takový předpis v souladu s plat-
nou právní úpravou?
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Šest parašutistů při něm by-
lo vysazeno v prostoru obce 
Morávka v Beskydech a za po-
užití vlastních sil a prostředků 
mělo za úkol vybudovat party-
zánský oddíl a s ním provádět 
záškodnickou činnost proti ně-
mecké armádě. 

Dnes je Wolfram známý pře-
devším jako jméno branně-vě-
domostní soutěže pro čtyřčlen-
ná smíšená družstva žáků zá-
kladních a středních škol, která 
je organizovaná Krajským úřa-
dem Moravskoslezského kraje 
a Krajským vojenským velitel-
stvím Ostrava. V pátek a sobotu 
21. a 22. září se v okolí přehrady 
Barnov ve vojenském výcviko-
vém prostoru Libavá uskuteč-
nilo moravskoslezské finále již 
třetího ročníku. 

Soutěž nemá co do náročnos-
ti přípravy i samotného průbě-
hu obdoby. Na účastníky če-
kala jízda zručnosti na raftu, 
přitahování lodi zpět ke břehu, 
test určování bojové techniky 
Armády ČR, poskytování první 

pomoci, silový test, synchroni-
zované dřepy, historický test 
o ostravsko-opavské operaci, 
střelba ze vzduchové zbraně, 
překážková dráha s plazením 
v kopci, praktická topografie 
a běh v terénu na vzdálenost 
2 750 metrů.

Měl jsem to štěstí, že jsem ve-
dl celou přípravu našich sou-

těžících a poznal je jinak než 
jen jako žáky ve školních lavi-
cích. Ve volném čase jsme tré-
novali střelbu, sílu, vytrvalost, 
zručnost jízdy na lodi, učili se 
zdravovědu, poznávat zbraně 
a techniku či historii osvobo-
zování Ostravy. A když se nám 
pak tři dny před finále nešťast-
ně zranil jeden ze členů týmu, 
nikdo nepřemýšlel nad tím, že 
bychom to „jen tak hodili za hla-
vu“. Přes různé zdravotní pře-
kážky se v krizích dovedli do-
slova chytit za ruce a probojovat 
až do cíle. 

Ukázali, že se nejen neztratí 

v záplavě slov cizích jazyků, ma-
tematicko-fyzikálních vzorcích 
či rozborech složitých souvětí, 
ale že jsou na život připraveni 
také po stránce tělesné, že dove-
dou bojovat až do konce, umějí 
ze sebe vydat poslední zbytky 
sil a že slova kolektiv a spolu-
práce pro ně nejsou jen prázd-
nými pojmy. A já si myslím, že 
právě to je hlavním posláním 
celé soutěže.

Výskyt wolframu jako kovu na 
Zemi je prý vzácný. Možná prá-
vě tak jako opravdové přátelství.

Libor ŠKOP, 
ZŠ A. Hrdličky, Ostrava-Poruba

Wolfram je šedý až stříbřitě bílý, velmi těžký a mimořád-
ně obtížně tavitelný kov, jehož teplota tání je nejvyšší ze 
všech kovů. Zároveň je to krycí název pro parašutistický 
výsadek vyslaný během druhé světové války z Anglie na 
území protektorátu Čechy a Morava. 

SOUTĚŽ WOLFRAM – PROVĚRKA PŘÁTELSTVÍ

CHCETE DO TLAMY, NEBO DO ŽLABU?
Učit se dá, a mělo by se, i mi-
mo školní třídy. Učit se mohou 
pacienti od lékaře, ale je sym-
patické, když se lékař dokáže 
učit i od pacientů. Sestřenice 
mi vyprávěla: „Pacienti pořád 
mluví o nějakém preparátu, že 
je tuze dobrý na klouby. A že 
je lepší vzít si variantu pro ko-
ně. Tak jsem si řekla, že to mu-
sím taky zkusit. Měli několik 
druhů.“ Zvolila nejsilnější typ. 
Byla zvědavá, jak to vypadá. 
Otevřela pikslu, byl prý tam 
takový bílý prášek. Hm, jak na 
to? Přečetla si návod, aby vě-
děla, jak to má užívat. A tam 
prý stálo: „Můžeme aplikovat 

rovnou do tlamy nebo je možné 
prášek smíchat s melasou a dát 
do žlabu.“ Když jsme se spolu 
dost vyřehtaly, optala jsem se 
jí, jakou zvolila možnost. Nej-
prve prý to zkusila „rovnou do 
tlamy“, ale zjistila, že je to hoř-
ké, tak si to přidává „do žlabu“. 
Řekla jsem: „Proč ne? Kůň má 
větší hlavu a ví, co je pro něj 
dobré, uvidíme, třeba ti naros-
te i pěkná hříva.“ 

Ostatně, i moje kamarádka, 
vysokoškolsky vzdělaná reha-
bilitační pracovnice, o tomtéž 
preparátu mluvila. Jmenovat 
ho nebudu, to by byla rekla-
ma. Mne klouby nebolí, tak ho 

nejím, ale zato s chutí konzu-
muji něco jiného, co mají koně 
rádi: rakytník řešetlákový. Léčí 
jeho oranžové plody, ale i lis-
ty. Koně, kterým se přidávají 
do potravy listy rakytníku, prý 
mají lesklou srst. Snad proto se 
slovo kůň dostalo i do latinské-
ho názvu této užitečné rostliny: 
Hippophae rhamnoides. K če-
mu rakytník užíváme my li-
dé? Na celkové posílení, při na-
chlazení, při chřipce, k zvýšení 
obranyschopnosti, při chudo-
krevnosti, k ozdravení jater. Co 
se z rakytníku dělá? Kompot, 
pastilky k cucání, sirup, šťáva, 
med s rakytníkovým výtažkem. 

Zkušený včelař z Vysočiny mi 
dal tip na to, jak by mohly vče-
ly přispět lidem s boreliózou. 
A věnoval mi k otestování na 
sobě super rouskový pyl. Když 
jsme k němu dorazili, nabídl 
nám na uvítanou větvičkový 
čaj, v němž byly vyvařeny dvě 
složky. Ta první byla větvičky 
z černého rybízu. Velmi nám to 
chutnalo. Doma jsme měli čer-
ný rybíz, tu druhou složku ne. 
Ale napadlo mě přidat tam vět-
vičky právě z rakytníku. I to je 
velmi chutné a přitom zdravé.

Učme se jeden od druhého. 
A třeba i od koní.

 Hanka SYNKOVÁ

FEJETON
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Den jazyků se slaví v celé 
Evropě 26. září s cílem podpořit 
kulturní a jazykovou rozmani-
tost a zejména u nejmladší gen-
erace povzbudit zájem o studi-
um cizích jazyků a poznávání 
jiných kulturních hodnot. 
Žáci v Základní škole Okružní 
v Mostě prožili neobvyklý den. 
Každá třída poznávala jednu 
evropskou zemi, seznámila se 
s fakty, zajímavostmi, jazykem, 
tradicemi a kulturou. Kromě 
dětí a učitelů se do projek-
tového dne zapojili také rodiče 
Maminky a babičky pomáhaly 
vyrobit rekvizity nebo upekly 
tradiční jídla. Ve třídách mohly 
děti ochutnat řecký salát, mu-
saku, italskou pizzu, belgické 
pralinky, lucemburský pudink 
a další dobroty.

Ve škole se v tento den potka-
li veselá Pipi Dlouhá punčocha 
ze Švédska, kouzelník Harry 

Potter a jeho kamarádi z Vel-
ké Británie spolu s českým Ve-
černíčkem nebo komiksovým 
reportérem Tintinem z Belgie. 
Pestré oblečení dětí odpovídalo 
v tento den barvám vlajek. Vel-
ké plakáty a drobné rekvizity 
vyrobené během dopoledne se 
vztahovaly k příslušným stá-
tům. Další aktivity zahrnova-
ly poslech autentických nahrá-
vek v jazyce země, sestavení 
slovníčků, nácvik rozhovorů, 
seznámení se s významnými 
osobnostmi, vyhledávání fak-

tů, třídění a zpracování infor-
mací, scénky, tanec a hry. Vý-
stupy z evropského dne jazyků 
v podobě videí, plakátů nebo 
prezentací budou umístěny 
na webových stránkách školy 
a využity v hodinách prvou-
ky, vlastivědy, zeměpisu i ci-
zích jazyků. 

Při závěrečné přehlídce 
všech žáků a jednotlivých ze-
mí se před Základní školou 
Okružní v Mostě objevila na-
jednou celá Evropa ve své roz-
manitosti. Edita DOLEŽALOVÁ

OČIMA ČTENÁŘŮ

Obrázková kniha o myších 
brášcích obsahuje vše, co 
má dětská knížka pro nej-
menší čtenáře mít: bláznivé 
a mistrovsky úchvatné ilus-
trace, rošťáctví, humor, jed-
noduchý příběh plný napětí, 
chytlavou říkanku a poselství 
o hodnotě spolupráce a přá-
telství, které překonají všech-
ny nesnáze. Pro nejmenší děti 
může být tato kniha prvním 
setkáním se světem opravdo-
vého výtvarného díla. Mnohé 
slovenské mateřské školy si 
knihu zvolily při vysvětlová-
ní hodnoty přátelství. Více na 
www.portal.cz.

Haló, haló, 
paní Kočko!
ĽUBOSLAV PAĽO

Už třetím rokem v rámci pro-
jektu Start inkluzivního vzdě-
lávání v Klášterci nad Ohří rea-
lizujeme v MŠ Bruslička adap-
tační program Táto, mámo, pojď 
si hrát. Snažíme se na chvilku 
rodiče zastavit, aby si uvědo-
mili, jak je důležité být pro dě-
ti partnerem ve hře. Hry jsou 
zaměřeny na více úrovní a čas-
to zaujmou nejenom děti, ale 
i rodiče. Začátkem června byly 
hrátky ze třídy přeneseny na 
naši environmentální zahradu 
s přírodními prvky. V plánu by-
lo vytvoření přírodního smyslo-
vého chodníku. Smyslový chod-

ník je prvek, na kterém si děti 
mohou vyzkoušet a procvičit 
hmat rukou a chodidel. Pro-
spívá rozvoji jak smyslovému, 
tak motorickému. Učení pro-
žitkem je pro děti velkým pří-
nosem. V prostorách zahrady 
mohou děti přirozeným způso-
bem rozvíjet svůj kladný vztah 
k přírodě, učit se úctě ke všem 
složkám živé a neživé přírody 
a jsou jim vštěpovány principy 
ochrany jednotlivých částí ži-
votního prostředí.

Rodiče prostor nejdříve při-
pravili úpravou terénu, vymě-
řením a odvozem zeminy o den 

dříve. Poté se začalo tvořit. Tvo-
řilo se z přírodních materiálů 
– dřevo, kameny, mech, šišky. 
Bylo krásné, jak se na tvoře-
ní podílejí děti. Rozhodovaly, 
kam který materiál dáme. Děti 
si uvědomovaly vlastnosti ma-
teriálů – kámen – tvrdý, hlad-
ký; mech – měkký, příjemný. 
Získávaly tím zkušenosti a po-
znání s živými i neživými orga-
nismy. S pocitem zodpovědnos-
ti se učily vytvářet kolem sebe 
krásný a zdravý svět.  

Rodiny si vytvořily tříčlenná 
družstva a soutěžily ve skoku 
z místa, člunkovém běhu, hodu 
kroužkem na kužel. Při soutě-
žení si všichni užili spoustu leg-
race. Zaměřili jsme se na rozvoj 
rovnováhy, obratnosti a orien-
tace v prostoru, byly použity 
říční kameny, lávka, houpač-
ka, rovnovážné kroužky na hla-
vu. Celé odpoledne se uzavřelo 
slavnostním přestřižením pás-
ky a otevřením chodníku pro 
návštěvníky mateřské školy 
a samozřejmě i poděkováním 
ochotným rodičům, kteří se za-
pojili. Alena PÁLENÍKOVÁ

NA NÁVŠTĚVĚ 
U STAROSTY

KDYŽ JE NÁPAD A ŠIKOVNÍ RODIČE

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ V ZŠ OKRUŽNÍ

Deváťáci ze Základní a mateřské 
školy v Hrádku u Rokycan 
navštívili odcházejícího starostu 
města pana Perlíka. Nezapřel 
své mnohaleté zkušenosti s ve-
dením a informoval žáky o nad-
cházejících volbách, rozpočtu 
města a o práci a povinnostech 
starosty. Nechyběla diskuze, 
žáci vyjádřili svůj názor, co by 
chtěli ve městě zlepšit, a kladně 
zhodnotili práci současných 
zastupitelů. Získali tak cen-
né informace, které zcela jistě 
zúročí již v roce 2022, kdy 
vůbec poprvé coby plnoletí bu-
dou volit místní zastupitelstvo.
 Anna VALEŠOVÁ
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Skutečnost, že matematika 
by měla být nedílnou součástí 
středoškolského vzdělání – 
a logicky tedy i součástí ma-
turitní zkoušky, kterou je to-
to vzdělávání ukončováno –, 
by neměla být zpochybňována 
a diskutována, ale přijímána 
jako fakt, který je i z hlediska 
budoucích potřeb a nároků na 
vzdělání nutný. Postupně se 
měnící postavení matematiky 
mezi maturitními předměty, 
oscilující od povinné zkoušky 
pro všechny střední školy přes 
úvahy o dvojí úrovni či o je-
jím obsahovém zmrzačení 
(eufemisticky vyjádřeném 
slovy „užitá matematika“) na 
úroveň nepřesahující příliš 
učebnice základních škol až 
k jejímu vyškrtnutí z maturit 
u některých oborů, se stalo 
více než vítanou příležitostí 
pro řadu samozvaných odbor- 
níků i politiků. Nijak nás to 
nepřiblížilo k samotné podsta- 
tě celé věci.

Tou byla chyba, které jsme 
se dopustili bezprostředně po 
listopadu 1989. V porevoluč-
ní euforii jsme odmítli tota-
litní školství jako celek, pro 
jeho ideologičnost, izolova-
nost, nedostatek informací 
a bezvýhradnou podřízenost 
státu. Při naprosté nechuti 
zabývat se jakoukoliv analý-
zou či zkoumáním předlisto-
padového školství jsme si však 
nepovšimli ani toho, co nám 
dnes působí právě problémy 
v zařazování matematiky me-
zi maturitní předměty.

Zařazení matematiky me-
zi maturitní předměty je 
problémem u středních od-
borných učilišť, která byla 
do kategorie středních škol 
ukončovaných maturitou po-
výšena až v rámci tzv. nové 
koncepce vycházející z mate-
riálu ústředního výboru KSČ 

Další rozvoj československé 
výchovně vzdělávací sousta-
vy z června 1973 a potvrze-
né zákonem č. 63/1978 Sb. 
ze dne 21. 6. 1978. Střední 
odborná učiliště byla přitom 
oficiálně označena za hlav-
ní proud středního školství. 
K takto koncipovaným změ-
nám se v letech nejtužší nor-
malizace přistoupilo přede-
vším z politických důvodů. 
Oficiální a nejhlasitější ar-
gumentace zdůvodňovala, že 
je politicky zcela neúnosné, 
aby mladá generace dělnické 
třídy – tedy vedoucí síly ce-

lého národa – byla diskrimi-
nována v přístupu na vysoké 
školy. A protože vedle přijí-
macího řízení byla nezbyt-
nou podmínkou k přijetí na 
vysokou školu maturita, bylo 
zapotřebí ukončovat i střední 
odborná učiliště (zatím jen ve 
čtyřletých oborech) maturit-
ní zkouškou. Perspektivně se 
přitom předpokládalo, že za-
vedení maturit na středních 
odborných učilištích umož-
ní lepší a politicky kvalit-
nější obměnu kádrů nejen 
na střední úrovni řízení, ale 
postupem času i kvalifikova-
nými maturanty ze středních 
odborných učilišť na vysoko-
školských pozicích. Poměrně 
zajímavý byl vztah rezort-
ních ministerstev, v jejichž 
gesci střední odborná učili-
ště byla, k jejich „povýšení“ 
na střední školy. Byl výraz-

ně ambivalentní – potěšila 
je zvýšená prestiž, realistic-
ky si však uvědomovala, že 
při rozsahu výuky všeobecně 
vzdělávacích předmětů nebu-
dou jejich absolventi schopni 
splňovat náročné požadavky 
maturitní zkoušky. Zkoušky 
však byly v kompetenci jed-
notlivých škol a učilišť, a tak 
se automaticky předpokláda-
lo, že samotná učiliště změ-
nu, která byla především poli-
tickým zadáním, ve vlastním 
zájmu zvládnou a nepřipustí 
vysokou neúspěšnost. Další 
krok pak udělalo ministerstvo 
školství. Aby vyšlo nové situa-
ci maximálně vstříc, tak v zá-
sadách pro přijímací řízení 
na vysokých školách stano-
vilo, že požadavky vysokých 
škol na znalosti a vědomosti 
uchazečů nesmějí přesaho-

vat učební osnovy středních 
škol. A aby nebyli absolventi 
žádného ze tří proudů střed-
ních škol v přijímacím řízení 
diskriminováni, neměly po-
žadavky přesáhnout rozsah 
výuky na tom typu střední 
školy, na níž byl tento rozsah 
nejmenší. Ne všechny vysoké 
školy byly však ochotny tako-
vé pokyny akceptovat a sna-
žily se je všemožně obcházet. 
Důsledná akceptace by totiž 
znamenala, že ani matematic-
ko-fyzikální fakulta by v za-
dání přijímacích zkoušek ke 
studiu matematiky nesměla 
vycházet z osnov pro gymná-
zia, ale z osnov středních od-
borných učilišť. 

U prvních polistopadových 
maturit v roce 1990 bylo nej-
viditelnější změnou zrovno-
právnění výuky cizích jazyků. 
Ruština ztratila své výsadní 

postavení a přestala být povin-
ným maturitním předmětem. 
Byla postavena do stejné řady 
s ostatními vyučovanými mo-
derními jazyky a žák si mohl 
vybrat, z kterého jazyka bude 
povinnou maturitní zkoušku 
skládat. O naprostém selhání 
tehdejšího ministerstva škol-
ství pak svědčí to, že ačkoliv 
se takto již v roce 1990 na 
mnoha školách maturovalo, 
v oficiálním věstníku minis-
terstva o této změně nebyla 
žádná zmínka. Neschopnost 
ministerstva školství situaci 
okolo maturit nejen řídit, ale 
alespoň sledovat vedla v ná-
sledných letech k tomu, že se 
celý systém maturit v podsta-
tě rozpadl a mnohé školy to-
ho náležitě využily. Nejenže 
se maturovalo na řadě škol 
a středních odborných učilišť 
způsobem výrazně problema-
tickým a nedůstojným, ale čas-
to i z oborů zcela pochybných, 
které by v řádně fungujícím 
systému neměly své místo. 
V polovině devadesátých let 
se proto prosadila představa, 
že se celý maturitní systém 
„rozvolnil“ a že je ho zapo-
třebí reformovat. Po realizaci 
sond s názvem Maturant vzni-
kl CERMAT, což byla zkratka 
vytvořená z názvu Centrum 
pro reformu maturity. Ten se 
už nijak nezabýval tím, zda 
jsou maturitní zkoušky na 
středních odborných učiliš-
tích opodstatněné a potřeb-
né, a v podstatě rozvinul nejen 
celou již mnohaletou diskuzi 
o matematice, ale nasměroval 
maturity k systému testování. 

Současné maturity na 
středních odborných učiliš-
tích, jakkoliv by se daly ozna-
čit za nadbytečné a v případě 
matematiky v profilech učeb-
ních oborů za nefunkční, mají 
však již řadu let bezprostřed-
ní vazbu na množství tarif-
ních tabulek a pracovních 
zařazení vyžadujících stře-
doškolské vzdělání ukončené 
maturitou. Jejich likvidace se 
proto dnes jeví jako nereálná.

 František MORKES 

MATURITA Z MATEMATIKY A POLITICKÁ ZADÁNÍ
Všeobecně známé i společensky zcela akceptované je 
úsloví, že za chyby se platí. Některé staré chyby ale ne-
gativně ovlivňují skutečnost až po dlouhé řadě let. Zcela 
průkazně se to projevuje například v dlouholetých disku-
zích o povinné maturitě z matematiky. 

Nejenže se maturovalo na řadě škol 
a středních odborných učilišť způsobem 
výrazně problematickým a nedůstojným, 
ale často i z oborů zcela pochybných, které 
by v řádně fungujícím systému neměly své 
místo.
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ČESKÝ KRUMLOV, MÍSTO, KDE SE TAJÍ DECH

Ať vcházíme od zámecké 
zahrady, nebo jdeme kolem 
medvědária, vždycky má 
hrad a zámek svá překva-
pení, zejména jedinečné po-
hledy a výhledy. Hlavně po 
nich doslova pasou turisté, 
ať jsou odkudkoliv. Zde jsou 
lovci obrázků naprosto přes-
ně zasaženi do srdce. Tady 
totiž nekouzlí jen architek-
tura a dojmy, ale také slunce 
i tma. A téměř každý den ji-
nak. Dopoledne osvěcuje slu-
níčko zámek, odpoledne zase 
malebné historické centrum, 
a to tak ostře, až člověk užas-
ne nad jasem a zřetelnými ob-
rysy každého domu, střechy 
nebo okna. A noc, ta zase při-
hrává tajuplné stíny postav, 
lamp i soch.

Červené brány 
Míjím medvědárium, mrknu 
dolů, abych zjistila, v jakém 
rozmaru je zdejší rodinka. 
Projdu kolem bývalé solni-
ce a konírny a pak už stojím 
u kašny a mám před sebou ce-
lou tu monumentální stavbu, 
která patří svou architekto-
nickou úrovní, kulturní tradi-
cí i svou rozlohou mezi nejvý-
znamnější památky v Evropě. 
Karel Čapek o ní řekl, že je to 
„nejvěžovatější věž ze všech 
věží“. Je to přesné. Obvykle 
z ochozu věže neúnavně má-
vají ti, kteří se tam po desít-
kách schodů vyšplhali bez 
újmy a nemají závratě, těm, 
kteří stojí dole, závratě mají 
a jsou rádi, že po schodech 
nemuseli.

Areál zámku je jedním 
z nejrozsáhlejších ve střed-
ní Evropě, tvoří ho čtyřicet 
budov a palácových stavení 
soustředěných kolem pěti zá-
meckých nádvoří. Kam tedy 

jít dřív? Do jaké doby se po-
dívat? Kde hledat otisky doby 
na Krumlově?

Nepřehlédnutelné stopy
Vlastnili ho mnozí. Ať už to 
byli Rožmberkové, jichž byl 
Krumlov hlavním sídlem, 
vévodové z Eggenbergu, kte-
ří měli Český Krumlov v dr-
žení po tři generace od roku 
1622, nebo knížata ze Schwar-
zenbergu, která je vystřída-
la v roce 1719 a vlastnila ho 
po deset generací až do ro-
ku 1947.

Mě přitahuje v Krumlově 

Eggenberský sál ze zlatým ko-
čárem. Jan Antonín z Eggen-
berga, který ten kočár nechal 
v roce 1638 v Římě vyrobit, 
s ním chtěl při příležitosti di-
plomatické mise se vší okáza-
lostí přijet do Vatikánu a pa-
peži Urbanovi VIII. oznámit 
volbu Ferdinanda III. řím-
ským císařem. Jenomže mi-
se, ať jakkoliv okázalá, nedo-
padla podle představ.

Ve zlatém kočáru v dopro-
vodu padesáti kočárů se šes-
tispřežím projel ulicemi Říma 
a dorazil k papeži Urbanovi 
VIII. Ten však nebyl okouzlen 
ani samotným knížetem, na-
tož jeho dopravním prostřed-
kem, a nepřijal ho zdaleka tak 
vstřícně, jak by se na vyslance 
císaře Ferdinanda III. slušelo.

Jan Antonín slova nevážil
Při slyšení došlo k několika 
nedorozuměním, která celou 

misi zkomplikovala a hrozi-
la dokonce přerůst v diplo-
matický incident. Důvodem 
byla, možno říct, taková ni-
cotná ublíženost, kterou mu-
sel kníže za každou cenu dát 
najevo. Jan Antonín z Eggen-
bergu si totiž stěžoval na cere-
moniální prohřešky, jichž se 
podle jeho mínění dopustila 
hostitelská strana.

Za prvé mu vadilo, že ho 
nikdo neupozornil, že si má 
při audienci sundat rukavi-
ce, za druhé se ho dotklo, že 
ho nechali čekat v předpokoji 
pouze ve společnosti komor-
níka bez doprovodu kardiná-
lů, dalším prohřeškem byla 
skutečnost, že mu nikdo ne-
pomohl povstat, když klečel 
před papežem, a pak ho ne-
chali stát, zatímco všichni pří-
tomní kardinálové a vyslanci 
mohli sedět, a konečně ho pa-
pež nechal dlouho čekat, ač-
koli věděl, že přijíždí jako re-
prezentant císaře. 

Kočár nikoho neomráčil
Zlatý skvost eggenberského 
rodu, vyrobený z ořechového 
dřeva, pokrytý pravým plát-
kovým zlatem, byl rozebrán 
a převezen zpátky do České-
ho Krumlova, kde ho šikovní 
řemeslníci a truhláři sestavili 
do původní podoby.

Zlatý kočár byl tedy pohro-
madě, ale s knížecími stíž-
nostmi to tak jednoduché 
nebylo. Řešil je papežský 
nuncius, který na pravidla 
diplomacie v žádném přípa-
dě nezapomněl. Rozhodl totiž, 
po pěti měsících, že nedoro-
zumění zavinila nedbalost pa-
pežských úředníků a rozdílný 
ceremoniál u císařského dvo-
ra a papežské stolice.

Tento příběh mě vždycky 
potěší a vidím na návštěvní-
cích kolem sebe, že nejsem sa-
ma. Ono opravdu není všech-
no zlato, co se třpytí. Ale zase 
buďme spravedliví, stejně tak 
jako je spravedlivá historie sa-
ma. Kdyby nechtěl kníže osl-
nit, neměli bychom v Krum-
lově unikát.  Táňa PIKARTOVÁ

Český Krumlov, památka UNESCO od roku 1992, je inspi-
rací pro literáty, malíře i filmaře, stejně tak ale pro kaž-
dého, kdo vstoupí, kdo byť jen nahlédne. Hned a na prv-
ní pohled, nebo rovnou na první pocit. Český Krumlov je 
hlavně pocit a sounáležitost s historií, která tudy kráčí už 
od 14. století.

FOTO: Autorka
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STEZKA KORUNAMI STROMŮ V KRKONOŠÍCH

Výhry budou po ukončení soutěže k vyzvednutí v redakci Týdeníku 
ŠKOLSTVÍ.  V případě, že výhra nebude vyzvednuta do tří týdnů od 
vyhlášení výsledků, bude postoupena náhradnímu výherci. Na vý-

hru nevzniká právní nárok.

Českému školství je někdy vy-
čítáno, že se příliš vzdálilo od 
ideálu tzv. školy hrou, který 
pracuje se zažíváním probíra-
né látky na vlastní kůži. V pří-
padě výuky přírodopisu však 
bohužel nelze strávit na ško-
le v přírodě celý rok. Praktic-
kým spojením „na vlastní kůži 
a oči“ a hravosti, které dodají 
probírané látce atraktivnost, 
může být edukační výlet se 
třídou či školou na stezku ko-
runami stromů v Krkonoších.

Stezka nabízí učitelům 
možnost vyložit látku o eko-
systému lesa i jeho obyvate-
lích z bezprostřední blízkosti. 
Žáci si tak vytvoří kvalitnější 
asociace a myšlenková spoje-
ní lépe než z pouhé učebni-
ce a obrázků. Edukace a zvý-

šení povědomí lidí o přírodě 
jsou navíc pro stezku koruna-
mi stromů hlavním posláním. 
Procházka stezkou je tedy pro 
výukové výlety koncipována 
a vybavena množstvím edu-
kačních zastávek s vysvětlu-
jícími cedulkami, které vznikly 
ve spolupráci se Správou Kr-
konošského národního par-
ku (KRNAP). Výklad učitele 
a informace z cedulek lze na-
víc ještě doplnit o informace 
od zkušeného průvodce z řad 
zaměstnanců Správy KRNAP. 
Užitečnou vychytávkou stezky 
jsou také kukátka na zábrad-
lí, která zaměří zrak žáků na 
konkrétní přírodní jevy, listy 
nebo například šišky.

Naprostým unikátem je 
pak místní jeskyně s expozi-

cí o půdních procesech, kterou 
nenajdete na žádné jiné tako-
véto stezce a která příchozím 
hravě, jednoduše a názorně 
vysvětluje, co se nám vlastně 
pod nohama děje a jak moc je 
to pro náš ekosystém důležité.

Na děti a jejich učitele če-

ká v Janských lázních v Krko-
noších více jak dva kilometry 
dlouhá procházka pod, mezi 
i nad korunami stromů. Na 
skupinové vstupné se navíc 
vztahuje sleva. Více informa-
cí na www.stezkakrkonose.cz 
nebo na telefonu 499 110 019.

INSPIRACE

SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ
Designový a praktický 
batoh pro každého
Společnost Thule uvádí na trh zcela novou 
řadu vysoce kvalitních zavazadel Thule Sub-
terra, která jsou inspirována městským sty-
lem a jsou určena pro každého, kdo upřed-
nostňuje praktičnost a kvalitu. Mnoho úlož-
ného prostoru, designový vzhled a nejvyšší 
kvalita zpracování, to je nový batoh Thule Sub-
terra Backpack o objemu 23 l a 30 l. Do batohu 
bezpečně uložíte tablet, notebook, powerbanku, dokumenty, knihy 
a další nezbytnosti, vše přehledně a úhledně sbalené ve velikých 
kapsách. 

Batoh Thule Subterra Backpack 23 l a 30 l je ideální jak na pře-
pravu věcí z domova do zaměstnání nebo do školy, tak i na cestování 
letadlem jako příruční zavazadlo. Cestovní zavazadla Thule Subterra 
lze mezi sebou jakkoliv kombinovat. Zavazadla jsou navržena tak, aby 
k sobě všechna perfektně ladila. Chytrá řešení jsou základem zava-
zadel Thule Subterra. Je to například kompresní deska v kufru Thule 
Subterra Carry-On 36L nebo to jsou speciální kapsy na elektroniku 
ve všech batozích. 
Soutěžní otázka:  
Jaké barevné varianty jsou k dispozici?
Jaká je cena batohů?
Ze které země pochází značka Thule?
Více na www.thule.com.
Ze správných odpovědí vylosujeme dva 
výherce batohu. Odpovědi posílejte na 
e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 
25. října 2018. Do předmětu uveďte 
„BATOH“.

Kreativní stavebnice ROTO ABC 
Česká společnost EFKO–karton, s. r. o., 
výrobce legendárního IGRÁČKA či po-
pulárních deskových her, vyvinula ve 
spolupráci se zkušenými pedago-
gy stavebnici ROTO ABC. Jedná se 
o kreativní konstrukční stavebnici 
s možností stavět 3D modely, a to 
i s menšími dětmi. Je určena dětem 
od šesti do deseti let. Plně rozvíjí technické myš-
lení, kreativitu i prostorovou představivost dětí. Jednotlivé sety staveb-
nice je možné kombinovat a sestrojit tak rozsáhlé modely podle návodů 
nebo fantazie mladého tvůrce. Variabilitu stavebnice a možnost vytvořit 
si vlastní modely oceňují nejen děti, ale i odborníci. Celkem se jedná 
o čtyři sady: set M – motorky, set D – auta, set F – letadla a set K – sta-
vební stroje. Stavebnice vznikla na základě pozitivních a praxí osvědče-
ných zkušeností se stavebnicí Roto z Vysočiny, kterou při výuce úspěšně 
využívají školky a školy v Kraji Vysočina. ROTO ABC představuje kon-
strukčně podstatně rozsáhlejší modely s promyšlenou koncepcí kom-
binovat jednotlivé sety a vytvářet tak veliké sestavy. Stavebnice ROTO 
ABC lze zakoupit v každém dobrém hračkářství nebo v e-shopu Efko. 
Soutěžní otázka: Kolik dílků obsahuje ROTO ABC set D – auta?
Více na www.efko.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme 4 výherce stavebnice. Odpovědi 
posílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 25. října 2018. Do 
předmětu uveďte „ROTO“.


