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„Neuznávám jiné vznešenosti, mimo lidskou dobrotu.“ Ludwig van Beethoven

TÝDENÍK

ŠKOLSTVÍ

Sto let představuje příliš dlou-
hou dobu pro člověka, ale kra-
tičkou pro společnost. Z uvede-
ného pohledu lze vnímat vývoj 
českého školství minulých de-
setiletí. Příznačné pro něj jsou 
téměř nepřetržitě probíhající 
dílčí, ale i zásadní reformy. 
Vždy jsou přímým odrazem 
společenských a zejména poli-
tických a ideologických zájmů 
a zvratů, od roku 1918 přes lé-

ta 1938, 1948, 1968, 1989 až 
po současnost. Proměňovaly 
se délka a obsah vzdělávání. 
Měnily se učební pomůcky, 
vybavení budov a tříd, spolu 
s nimi postoje žáků a učitelů. 
Ve školních lavicích možná 
dnes přibylo více sebevědo-
mých a méně ukázněných je-
dinců. Sborovny ze tří čtvrtin 
zaplnily ženy. 

Obecný cíl vzdělávání však 

zůstává přes všechny zlomy, 
částečné úspěchy a citel-
né prohry víceméně stejný: 
spolehlivě připravit mladého 
člověka pro praktický život, 
poskytnout mu základy po-
znání a dovedností, podpořit 
ho v tvorbě kritického myš-
lení. Způsoby jeho naplnění 
se podřizují aktuálním poža-
davkům a rozvoji společnos-
ti. Měřit dosažený pokrok ve 
vzdělání je proto mimořádně 
obtížné. V jiných podmínkách 
se učili maturanti za první re-
publiky, ve zcela odlišných se 
maturuje dnes. 

Znají a umějí mladí lidé ví-
ce než jejich předchozí gene-

race? Určitě jsou lépe připra-
veni využívat převratné tech-
nologické vymoženosti. Jiná je 
jejich (ne)schopnost kriticky 
a v časových souvislostech vy-
hodnocovat proměny světa ko-
lem nás. 

Sto let si školství klade stále 
stejnou otázku: „Bude žák, stu-
dent, absolvent vysoké školy 
dostatečně připraven úspěšně 
zvládat svou životní roli?“ Od-
pověď přináší každá dílčí, ne 
vždy zdařilá reforma. Kéž by 
se nahodilé, málo promyšlené 
změny řídily uvážlivým přístu-
pem k současným a budoucím 
potřebám společnosti.                                            

 Roman KANTOR    

STO LET ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ, STO LET ZMĚN
Vrcholí oslavy stého výročí vzniku Československé repub- 
liky. Náš národ rád slaví. Naučil se však i snášet tíživé 
závaží strachu a hany. Opatrně a neochotně se poučuje. 
Školství vnímá jako samozřejmou a přirozenou službu lidu. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Padesát na pátou
Ve druhém listopadovém týd-
nu pořádá Památník národ-
ního písemnictví minifestival 
Padesát na pátou. Jeho hlav-
ním tématem je připomínka 
roku 1968. Minifestival bude 
zahájen promítáním dosud 
neznámých záběrů ze srpna 
1968 režiséra Petera Scheine-
ra.  pk

Povinná četba 
Přibližně třetina Čechů nikdy 
nečetla knihy, které měla ve 
škole na seznamu povinné li-
teratury. Další třetinu povin-
ná četba odradila natolik, že 
začali mít odmítavý vztah ke 
knihám obecně.  čtk

Fantastický úspěch 
Fakulta dopravní ČVUT v Pra-
ze se jako jediná univerzita 
z ČR zúčastnila s oběma svými 
týmy CTU LIONS Petrol i CTU 
LIONS Electric finále meziná-
rodní soutěže Motostudent, 
které probíhalo na závodním 
okruhu Motorland ve španěl-
ském Aragonu. Tým CTU LI-
ONS ELECTRIC zde s e-moto-
cyklem vlastní výroby obsadil 
fantastické 9. místo.  čvut
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POČET VYSOKOŠKOLÁKŮ JE STÁLE NÍZKÝ
Česko má ve srovnání s ostat-
ními zeměmi Evropské unie 
nadále jeden z nejnižších po-
dílů obyvatel s vysokoškol-
ským vzděláním. Vyplývá 
to ze statistiky, kterou zve-
řejnil unijní statistický úřad 
Eurostat. Zatímco průměrně 
vystudovalo vysokou školu 
v Evropské unii 31,4 procen-
ta obyvatel, v Česku je to jen 

23,9 procenta. Nejvíce vyso-
koškoláků je podle statistiky 
v Praze, nejméně na severo-
západě Čech.

Česko ve statistice, která 
sledovala situaci ve všech 
28 členských zemích Evrop-
ské unie, skončilo na 23. mís-
tě. Menší podíl lidí s vysoko-
školským vzděláním než Čes-
ko má v EU již jen Slovensko, 

Chorvatsko, Malta, Itálie a Ru-
munsko. Před Českem se ve 
statistice umístilo z nových 
členských zemí EU například 
Polsko, Maďarsko, Bulharsko 
i všechny tři pobaltské repub-
liky. Nejvyšší podíl vysokoško-
láků v populaci má podle Eu-
rostatu Irsko s 45,7 procenta, 
následované Finskem, Británií 
a Kyprem. čtk

Společnost PragoData vymění 
do prosince ve středních ško-
lách počítačovou techniku pro 
zpracování přijímacích zkoušek 
a maturit. Ve školách se vymě-
ňují počítače, skenery a tiskár-
ny, které se používají k odesílá-
ní výsledků jednotných přijíma-
cích zkoušek a státních maturit. 
Obnova počítačové techniky je 

součástí smlouvy na zabezpe-
čení technické infrastruktury, 
kterou v květnu podepsalo Cen-
trum pro zjišťování výsledků 
vzdělávání s firmou PragoDa-
ta za 195 milionů korun. Smlou-
va s firmou PragoData byla uza-
vřena na dobu čtyř let poté, co 
předchozí smlouva k 31. květ-
nu skončila. Výměna technické-

ho zařízení ve školách, kterou 
schválilo ministerstvo školství, 
začala 1. října a skončí pravdě-
podobně 15. prosince.

Odborný posudek podle ní 
ukázal, že stávající vybavení 
bylo pro fungování systému 
k přenosu výsledků přijímacích 
a maturitních zkoušek neúnos-
ně rizikové.  čtk

CERMAT VYMĚŇUJE TECHNIKU PRO ZKOUŠKY 

„Máš smůlu, Vonásku, dneska je to výročí, takže v rámci oslav tě místo odeslání 
ke školnímu psychologovi seřežu prvorepublikovou rákoskou!“
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Ministerstvo školství připra-
vuje návrh změn v pravidlech 
konkurzů na ředitele škol. Chce 
posílit odborná kritéria, podle 
kterých se ředitelé vybírají. Pro 
úpravy ve vyhlášce se v září vy-
jádřili někteří poslanci ve škol-
ském sněmovním výboru, kteří 
mimo jiné kritizovali, že výsle-
dek konkurzu není pro zřizova-

tele závazný. Zástupci měst a ob-
cí, které jsou nejčastěji zřizova-
teli škol, s případnými změnami 
svých pravomocí nesouhlasí.

„Ministerstvo školství chce po-
sílit odborná hlediska při výbě-
ru ředitele, kterého vnímá jako 
vedoucího pedagogického pra-
covníka,“ uvedlo tiskové oddě-
lení úřadu.

V Česku je v současnosti 
o místa ředitelů škol malý zá-
jem. Do poloviny výběrových ří-
zení na pozice ředitelů škol se 
v uplynulých měsících přihlá-
sil nejvýš jeden zájemce. Z ne-
dávno zveřejněné zprávy České 
školní inspekce vyplývá, že se 
tak řediteli někdy stávají i ne-
vhodní uchazeči.  čtk

PRAVIDLA KONKURZŮ NA ŘEDITELE ŠKOL 
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V čem by tato nepodkročitelná 
hranice měla spočívat, jaká ro-
le by zůstala školám pro přijí-
mání svých studentů a kdy by 
měla případně být tato hrani-
ce zavedena, na to jsme se ze-
ptali odborníků. Zároveň jsme 
je požádali i o jejich názor na 
možné zavádění prvků duál-
ního vzdělávání na středních 
odborných školách.

Renata SCHEJBALOVÁ 
Asociace ředitelů gymnázií 

Rada AŘG je s mírnou převa-
hou proti zavedení cut-off skó-
re při jednotných přijímacích 
zkouškách. Odůvodnění:
 Zavedení cut-off skóre od-
poruje zásadě, že bychom se 
měli snažit o maximální roz-
voj každého žáka.
 Další krok k omezení auto-
nomie škol a pravomocí ředi-
telů. 
 Dokud jsme vázáni správ-

ním řádem přijmout všechny 
uchazeče, kteří splní kritéria 
přijímacího řízení, nemůžeme 
vyloučit případy, kdy se zejmé-

na na gymnázia s menší spá-
dovou oblastí dostane tak má-
lo žáků, že to bude pro školu 
finančně neúnosné.
 Pokud by bylo zavedeno, je 
nutné jej uplatňovat ve všech 
kolech přijímacího řízení 
a u všech maturitních oborů.

Zároveň je nutné podotk-
nout, že řada gymnázií si již 
nyní sama nastavuje cut-off 
skóre, a to podle svých pod-
mínek.

Co se týče duálního vzdělá-

vání, nemáme příliš informa-
cí ani zkušeností, abychom se 
mohli k věci zodpovědně a re-
levantně vyjádřit. 

Jiří ZAJÍČEK
Unie školských asociací 
ČR – CZESHA

Zavedení povinné nepodkro-
čitelné hranice neboli „cut-off 
skóre“ pro maturitní obory 
vzdělání je dlouhodobě dis-

kutovaná otázka a má svá po-
zitiva i negativa, ke které nemá 
Unie školských asociací ČR – 
CZESHA dosud přijaté žádné 
oficiální usnesení. Mohu tedy 
reagovat pouze za Asociaci SPŠ 
ČR, která tuto problematiku na 
svém jednání již řešila. Stano-
visko Unie CZESHA však podle 
mého názoru bude obdobné. 

Zavedení centrálně stano-
veného „cut-off skóre“ v při-
jímacím řízení pro maturitní 
obory vzdělání není možné bez 

provedení dalších komplex-
ních změn v oblasti přijíma-
cího řízení. Přijímací zkouška 
z matematiky a českého jazy-
ka nehodnotí studijní poten-
ciál uchazeče, ale pouze mo-
mentální stav jeho vědomostí 
v těchto předmětech, nikoliv 
jeho studijní předpoklady. Po-
kud by došlo k zavedení nepod-
kročitelné hranice pro přijetí, 
muselo by být uplatněno pro 
všechna kola přijímacího říze-
ní a pro všechny střední ško-
ly bez rozdílu zřizovatele i pro 
případné přestupy a přijetí do 
vyššího ročníku. Jinak postrá-
dá tento krok smysl. Pro tento 
účel by bylo opět vhodné zvážit 
i plošné testování žáků základ-
ních škol v uzlových bodech 
a tento test využít pro účely 
přijímacího řízení, které dlou-
hodobě podporujeme. Nastave-
ní hodnoty hranice pro přijetí 
by bylo nutné nejprve pilotně 
ověřit tak, aby nevznikla ne-
řešitelná situace při její apli-
kaci. Také by bylo nutné řešit 
z toho plynoucí nutné změny 
kapacity různých druhů škol. 

Prvky duálního vzdělání, ja-
ko jsou praxe a odborné stá-
že v podnicích či přednášky 
odborníků z praxe, ve školách 
již existují. Existují i sektorové 
dohody, které právě spoluprá-
ci škol a podniků řeší. To, co 
je myslím podstatné, je spo-
lupráce škol a zaměstnavatelů 
a ta u nás myslím funguje ve-
lice dobře. Žáci středních škol 
v mnoha případech konají od-
bornou přípravu anebo její část 
v reálném pracovním prostředí 
u zaměstnavatelů, což je z hle-
diska jejich přípravy důležité. 
Míra je samozřejmě závislá na 
konkrétním studijním oboru. 
V učebních oborech je vyš-
ší, u maturitních oborů nižší. 
Mnohdy narážíme i na pro-
blémy s věkem žáků. Na ně-
kterých pracovištích mohou 

POŽADAVKY PRO ÚSPĚŠNÉ SLOŽENÍ ZKOUŠKY

Vytvořit návrh na zavedení nepodkročitelné bodové hra-
nice pro úspěšné složení přijímací zkoušky na střední 
školy, takzvaného cut-off skóre, a formulovat také pod-
mínky pro zavádění prvků duálního vzdělávání, to byly 
požadavky z jednání tripartity pro ministerstvo školství. 

Přijímací zkouška z matematiky a českého 
jazyka nehodnotí studijní potenciál 
uchazeče, ale pouze momentální stav jeho 
vědomostí v těchto předmětech.

FOTO: Stanislav JUGA

Pokračujte na straně 10...
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Přestože se ve sledovaných 
ukazatelích Česká republika 
meziročně mírně zlepšuje, stá-
le jsme ve většině z nich hlu-
boko za průměrem OECD. To 
se týká nejen výše učitelských 
platů, ale například třeba také 
nákladů na vzdělání nebo ho-
din, které učitelé ročně stráví 
výukou svých svěřenců.

Ženy stále za muži
V zahraničí je jedním z nejví-
ce sledovaných faktorů sku-
tečnost, jak si v dosaženém 
vzdělání polepší děti oproti 
svým rodičům. V České repub-
lice například stále přetrvává 
trend, že vysokou školu jdou 
studovat ti absolventi střed-
ních škol, kteří mají alespoň 
jednoho z rodičů vysokoškol-
sky vzdělaného (55 procent). 
Jen 18 procent českých stře-
doškoláků – potomků středo-
školsky vzdělaných rodičů – 
odchází na vysoké školy. A 70 
procent končí své vzdělání buď 
maturitou, nebo absolvováním 
vyšších odborných škol. V me-
zinárodním srovnání je to je-
den z nejnižších, respektive 
nejvyšších dosažených podílů.

Nicméně v posledním dese-
tiletí stoupá v populaci podíl 
vysokoškolsky vzdělaných je-
dinců, zvláště žen. V Česku tak 
mezi roky 2007 až 2017 stou-
pl podíl vysokoškolsky vzděla-
ných žen ve věku od 25 do 34 
let ze 17 na současných 40 pro-
cent. Kolem 71 procent z nich 
je zaměstnáno na odpovídají-
cím místě, zatímco v případě 
vysokoškolsky vzdělaných mu-
žů je to 93 procenta. Tento po-
měr nás posunul v tomto bodě 
mezi nejhorší pětku v Evrop-
ské unii.

Bohužel v celé skupině států 
organizace OECD stále platí, že 
muži jsou lépe placeni. České 
ženy pocítí tuto nespravedlnost 
zvláště uprostřed své profesní 

kariéry. Například vysokoško-
lačky ve věku 33 až 44 let do-
sahují v průměru 66 procent 
mzdy obvyklé u jejich muž-
ských protějšků, u žen středo-
školsky vzdělaných je pak toto 
srovnání o něco lepší, asi 82 
procenta. A to je mimochodem 
jeden z mála lepších výsledků, 
kterých jsme dle zprávy OECD 

dosáhli, protože to je o 7 až 8 
procent více, než je obvyklé 
ve většině evropských zemí.

Na vzdělání se u nás šetří
Ze zprávy vyplývá, že si ČR 
také mírně polepšila v nákla-
dech vynaložených ročně na 
vzdělání jednotlivce. Nicmé-
ně pořád jsme hluboko pod 
průměrem a takřka na konci 

žebříčku. Náklady na vzdělá-
ní v Česku jsou podle údajů 
OECD momentálně na 7 919 
USD na žáka/studenta (od zá-
kladního po vysoké školství). 
Takřka nemožné se tak jeví, 
že bychom někdy dostihli ze-
mě jako Lucembursko, kde tato 
částka převyšuje 20 000 USD, 
nebo alespoň Norsko s Rakous-
kem, kde činí cca 13 000 USD. 
Utěšovat se můžeme tím, že 
jsme v této položce neskonči-
li poslední, ale z 35 členských 
zemí OECD zůstaly za námi už 

jenom Lotyšsko, Polsko, Litva, 
Maďarsko a Turecko.

Přejdeme-li ovšem k polož-
ce financování předškolního 
vzdělávání, zjistíme, že Česká 
republika drží smutný rekord, 
protože jsme s částkou 4 953 
USD na posledním místě me-
zi 23 evropskými státy, které 
jsou členy OECD.

Vzhledem k tomu, že ve 
většině ekonomicky vyspě-
lých států je vysoký počet dě-
tí, které navštěvují mateřské 
školy, v minulých letech se 
většina těchto zemí potýka-
la s nedostatkem pedagogů 
a s vysokým počtem dětí ve 

skupinách. Od roku 2005 lze 
sledovat postupný nárůst poč-
tu učitelů v předškolních zaří-
zeních, ovšem v ČR je stále nej-
nižší. Může to souviset i s tím, 
že v naší republice chodí vět-
šina předškoláků do státních 
školek (96 procent), zatímco 
v celé OECD je to v průměru 68 
procent a v evropských zemích 
v rámci skupiny 23 procenta.

Ach, ty platy…
Pokud si stěžujeme, že česká 
pedagogická populace stárne 

a chybějí mladí učitelé, nejsme 
v tom sami. Tento trend lze po-
zorovat i v zahraničí, v průmě-
ru je i tam kolem 50 procent 
vyučujících v základních ško-
lách ve věku nad 50 let (u nás 
je tento podíl ještě o jedno pro-
cento vyšší).

Čeští učitelé všech stupňů 
se ale pochopitelně nemohou 
vůbec měřit ve výši svých pla-
tů. Mladý učitel u nás vydělá-
vá kolem 19 000 USD ročně 
(údaj OECD zprůměrovaný pro 
učitele základních a středních 
škol) a po letech praxe nanej-
výše 25 000 USD. Průměr člen-
ských zemí OECD je více než 
54 000 USD.

V ostatních evropských 
členských zemích stoupal 
v minulých letech postupně 
roční průměrný počet oduče-
ných hodin. V České repub-
lice naopak klesal. Evropský 
roční průměr je u druhého 
stupně základních škol ko-
lem 665 hodin, u nás to je asi 
617 hodin. Podobný poměr je 
i u dalších vzdělávacích stup-
ňů, ovšem s výjimkou mateř-
ských škol, kde naopak čes-
ké učitelky odučí v průměru 
1 333 hodin ročně, kdežto 
jejich kolegyně v EU 1 068 
hodin.

 Romana SLANINOVÁ

ŠKOLSKÉ ODBORY

DOŽENEME VŮBEC NĚKDY ZBYTEK EVROPY?
Občas je dobré podívat se na věci zvenčí, očima někoho 
jiného. I tak můžeme nahlížet na aktuální zjištění každo-
roční zprávy OECD o stavu školství v 35 členských zemích. 
Naše republika z tohoto srovnání nevychází vůbec dobře.

Začínající učitel u nás vydělává kolem 
19 000 USD ročně a po letech praxe 
nanejvýše 25 000 USD. Průměr členských 
zemí OECD je více než 54 000 USD.

Celou zprávu OECD naleznete 
na webových stránkách 

školských odborů.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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NETRAPTE SE TEORIÍ, STAŇTE SE ŘEMESLNÍKY

Skutečnost, že v tomto od-
borném učilišti vyrůstají kva-
litní řemeslníci, dokazují skvě-
lé výsledky žáků na mnoha 
soutěžích odborných doved-
ností.

 Pane řediteli, před-
stavte nám stručně va-

ši školu.
Jsme škola zřízená Pardubic-

kým krajem, která patří do sítě 
běžných středních škol v Čes-
ké republice. Obory vzdělává-
ní jsou určeny pro žáky všech 
typů základních škol, včetně 
těch, kteří vycházejí ze sed-
mých a osmých tříd. V rám-
ci našeho hesla „Netrapte se 
teorií, staňte se řemeslníky!“ 
je výuka zaměřena především 
na odborný výcvik a vytváří 
tak ideální podmínky pro výu-
ku šikovných žáků, kteří mají 
jakékoliv problémy v teoretic-
ké výuce. Nevyučujeme cizí 
jazyky, fyziku a chemii. Ucha-
zeči o studium, kteří potřebu-
jí individuálnější pedagogický 
přístup, jsou zařazeni do tříd 
s menším počtem žáků. Žáci 
všech oborů po vykonání zá-
věrečných zkoušek získají vý-
uční list. 

 Vysvětlete mi vaše mot-
to: Netrapte se teorií, 

staňte se řemeslníky! 
Naše výuka je zaměřena pře-

devším na odborný výcvik, 
a tím umožňuje příjemné pod-
mínky pro žáky, kteří zrovna 
nevynikají v teoretické výuce. 
Není to však návod, aby žáci 
odhodili učebnice, ale zejmé-
na výzva školákům, kterým se 
do hlavy právě lehce nesypou 
vzorce a poučky. 

 Jak se vám podařilo za-
jistit dílenské prostory 

pro sedmnáct učebních obo-
rů?

Dílenské prostory jsou kon-

cipovány tak, že vytvářejí vzá-
jemně se podporující „živý or-
ganismus“. Zedníci opravují 
budovy, opraváři mechaniza-
ci, truhláři vyrábějí zařízení 
pro internát, gastro obory za-
jišťují provoz jídelny a zásobo-
vání školního bufetu, prodava-
či prodej v něm, zahradníci se 
starají o park a produkci zele-
niny, která nám zpestřuje jídel-
níček, aranžérky a dekoratér-
ky pak svými výrobky zdobí 
naše prostory. 

 Hodně jste také inves-
tovali do modernizace 

zázemí školy.

Do modernizace dílenských 
prostor přírodovědných a tech-
nických oborů zřizovatel inves-
toval 50 milionů korun. Výuka 
ve školních dílnách je sice zá-
kladem, spolupracujeme však 
i s více než třiceti externími 
firmami, kam jezdíme se žáky 
na odborný výcvik nebo v nich 
zajišťujeme individuální praxi. 
Prodej výrobků a služeb žáků 

pozitivně ovlivňuje hospodaře-
ní školy, stejně jako doplňková 
činnost. Žáky rovněž zapoju-
jeme brigádnicky do pořádá-
ní svateb na zámku, společen-
ských akcí nebo činnosti pečo-
vatelské služby. 

 Vaši žáci si mohou 
v průběhu studia udě-

lat řidičské průkazy zdarma, 
a to jak na osobní automobil, 
tak i traktor. 

Přihlášku do kurzů však ak-
ceptujeme jen za splnění dvou 
podmínek: v prvním pololetí 
1. ročníku musí mít žák z od-
borného výcviku známku 1 ne-
bo 2 a jeho chování nesmí být 
pošramoceno ředitelskou dů-
tkou či vážnějším kázeňským 
opatřením. Zdarma je mohou 
získat zájemci ze všech oborů 
kromě zámečníků, kteří absol-
vují svářečský kurz, a truhlá-
řů, jimž je určen kurz práce 
s motorovou pilou. Většina žá-

ků si vybírá řidičský průkaz 
na osobní auto, mnozí však 
chtějí i oprávnění na traktor. 
To, že jsme přísní a vyžaduje-
me nejenom dobrý prospěch, 
ale i chování, se nám vyplácí. 
A žáky to motivuje.

 Při poskytování stipen-
dií jste stejně tak přísní?

A proč ne? U sedmi učebních 
oborů mohou žáci získat stipen-

dia Pardubického kraje. Pokud 
učitelé hodnotí jejich prospěch 
po prvním pololetí 1. ročníku 
známkami 1 nebo 2, nemají ne-
omluvenou absenci a prezentu-
jí se dobrým chováním, mohou 
získat částky odstupňované od 
300 do 600 korun. Pak jsou tu 
ještě odměny za produktivní 
práci pro veřejnost, zejména 
v gastronomických, zahrad-
nických, dřevařských a auto-
opravárenských oborech. 

 Jaké mají u vás žáci 
sportovní vyžití?

Kromě obvyklých školních 
závodů a turnajů u nás půso-
bí SK Integra Chroustovice. Na 
učilišti má své zázemí a čle-
ny získává z řad žáků. Mnozí 
z nich jsou také v některých 
sportovních odvětvích členy 
české reprezentace. Jezdí na 
vrcholné mezinárodní akce 
i zahraniční soustředění. Na-
víc škola pořádá tři mistrov-
ství republiky – v sálové ko-
pané, malé kopané a v závo-
dě horských kol. V listopadu 
je v plánu adaptační kurz, při 
němž žáci vyrážejí pravidelně 
do Vranic v Toulcových mašta-
lích nebo do Svratouchu. Kro-
mě společných aktivit ve spo-
lečenské místnosti a táboření 
v chatičkách na ně čeká i cyk-
loturistika. Škola navíc zájem-
cům kola ochotně zapůjčí. V zi-
mě se zas jezdí na sportovně-
-adaptační kurzy. 

 Eva ROKYTOVÁ

To, že jsme přísní a vyžadujeme nejenom 
dobrý prospěch, ale i chování, se nám 
rozhodně vyplácí. A žáky to motivuje.

Důvodů, proč jít studovat právě do Odborného učiliště 
v Chroustovicích, je hned několik. Ředitel školy Jaroslav 
Bálek na tuto otázku odpovídá stručně: „Nabízíme boha-
tý výběr sedmnácti učebních oborů z oblasti gastronomie, 
služeb, stavebnictví, strojírenství, zahradnictví a zeměděl-
ství, takže u nás si svůj obor vybere každý zájemce.“ 

Celý rozhovor najdete na 
www.tydenik-skolstvi.cz
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 Pokud byste měli 
v EDUinu pravomoc 

ujmout se reformy školství, 
jaké by byly vaše první kro-
ky?

V prvé řadě by bylo nutné 
výrazně zvednout celkové in-
vestice do vzdělávání. Česká 
republika se jeví v meziná-
rodním srovnání jako země 
s takřka nejhloupějším vzta-
hem k vlastní budoucnosti. 
Zhruba 3 procenta HDP, kte-
rá jdou z veřejných rozpočtů 
do vzdělávání, ostře kontras-
tují s průměrem OECD (přes 
5 procent) a zejména s úrovní 
investic skutečně rozvinutých 
zemí, kde by byl průměr ještě 
tak o jedno procento vyšší. To 
jsou stovky miliard chybějících 
k tomu, započít nějakou zásad-
ní změnu místo ubohého zápla-
tování stále více selhávajícího 
zastaralého systému. 

V prvé řadě je skutečně nut-
né výrazně posílit odměňová-
ní učitelů, i s tím, že roky bu-
dou neadekvátně odměňová-
ni i ti, kdo si to nezaslouží. To 
je ale nutno brát jako součást 
„sanačních“ nákladů na refor-
mu desítky let zanedbávaného 
prostředí. Učitelskou populaci 
nelze obměnit naráz a bez dů-
razného zvýšení motivace jít 
učit a nebýt zároveň ostudně 
podceňován. Platy učitelů, jak 
ukazují statistiky OECD, jsou 
v ČR skandálně nízké, v prů-
měrech jde o 56 procent platu 
jiného českého absolventa vy-
soké školy – desítky let přehlí-
žená politická idiocie, za kte-
rou si bohužel učitelé mohou 
částečně sami, jelikož nejsou 
schopni razantně povstat proti 
nespravedlnosti.

 Ale finance na platy 
jsou jen jedním bodem 

v této reformě.
Zároveň je třeba uvolnit po-

třebné prostředky na kuriku-
lární reformu, která v součas-
nosti probíhá v jakémsi režimu 
poloutajení, v režii několika 
lidí z Národního ústavu pro 
vzdělávání, bez širšího odbor-
ného konsensu, bez potřebné 
reflexe rapidních technologic-
kých, ekonomických a spole-
čenských změn, bez potřebné 
shody na tom, k čemu vlastně 
současné generace mladých li-
dí vzdělávat. 

Hrozí, že revize rámcových 
vzdělávacích programů bu-
de jen souhrnem jakýchsi 
kosmetických změn v rukou 
těch, kdo stále přežívají v ilu-
zi, že 20. století pokračuje a že 
dobrým řešením převratných 
změn je návrat do minulosti.

Vedle toho je třeba investo-
vat do společného vzdělávání. 
Myslím jím v prvé řadě posilo-
vání principu individualizace 
vzdělávacích cílů bez ohledu 
na to, zda žák má specifické 
potřeby či zda spadá do jakési 
pomyslné normy. Tohle je to-

tiž substance inkluze, ne ono 
mediální blábolení o pozitivní 
afirmaci různě handicapova-
ných dětí. Inkluze je rovna in-
dividualizaci, takhle to chápou 
například ve Skandinávii, kte-
rá je ve všech zásadních ohle-
dech vzdělávací politiky mno-
hem dále než my. 

Je třeba okamžitě začít pod-
porovat vzdělávání na vyšších 
stupních škol, zejména tím, že 
se budeme snažit získat kvalit-
ní učitele. Modelový příklad: 
v jedné pražské střední škole 

se podařilo pouhým příchodem 
dobré učitelky matematiky vý-
razně zvýšit procento studen-
tů, kteří následně pokračují na 
technických a přírodovědných 
oborech na vysoké škole. 

 To by vyžadovalo po-
měrně zásadní změnu 

celého středoškolského vzdě-
lávání a následně i toho vy-
sokoškolského.

Je tedy zapotřebí okamžitě 
začít plánovat restrukturali-
zaci středního školství, kte-
ré odpovídá dávno neexis-
tující ekonomické struktuře 
ČR. Přes 60 procent lidí pra-

cuje ve službách, stále vzni-
kají nové ekonomické oblas-
ti, které v minulosti nemají 
ekvivalent, radikálně se pro-
měnil kariérní život lidí, kteří 
zcela běžně přecházejí mezi 
různými profesními oblast-
mi, kombinují různé profe-
se, musí tedy být v prvé řadě 
připraveni se dále vzdělávat. 
A co dělá český vzdělávací 
systém? Nejprve nutí 70 pro-
cent patnáctiletých, aby si vy-
bírali odbornost, aniž by byl 
kdo schopen zaručit jim, že 

taková odbornost je bude ži-
vit a že její studium je stále 
ještě aktuální. Poté omezí je-
jich schopnost dále se vzdělá-
vat tím, že je ochudí o to nej-
důležitější, tedy o všeobecně 
vzdělávací předměty. Zároveň 
jim poskytne odborné vzdělá-
ní, které v mnoha ohledech 
naprosto neodpovídá realitě 
daných profesí a technologic-
kému pokroku. Zároveň je vů-
bec nepřipraví na komplexní 
svět práce, který více než kdy 
jindy vyžaduje samostatnost 
v uvažování, řešení problémů, 
rozvinuté komunikační doved-
nosti, orientaci v informacích 
a informačních zdrojích atp. 
Jinými slovy, absolventi střed-
ního odborného školství v dr-
tivé většině dávají najevo, že 
jim jejich střední škola k ni-
čemu není a že nutně potře-
bují další vzdělávání, aby se 
v rychle měnícím světě uplat-
nili. 

Vedle toho existuje spous-
ta dalších důležitých výzev, 
před kterými stojíme. Vezměte 
jen varovné rozdíly mezi re-
giony, kdy mezi postižené pa-
tří zejména Karlovarský, Ús-
tecký, Moravskoslezský, ale 
i další kraje, které jsou zatí-
ženy zejména vysokým pro-
centem výskytu vyloučených 
lokalit a obecně nižším socio-
ekonomickým standardem. Je 
nutné takřka okamžitě začít 
podporovat rodiny ohrožené 
socioekonomickými problé-
my napříč školským, sociál-
ním a zdravotnickým resor-
tem. Opět, skutečně rozvinuté 
země takové programy mají, 
zatímco ČR si pěstuje svou 
vysokou míru závislosti do-
saženého vzdělání na socio-
ekonomickém statusu rodiny 
a nic proti tomu nedělá. Při-
tom dětí ohrožených sociální 
imobilitou může být v ČR ko-
lem 40 procent, což pochopi-
telně do budoucna paralyzuje 
a ohrožuje celou společnost. 
To vše, co bylo výše uvedeno, 
je třeba zasadit do strategie, 
podle které budou investice 
do vzdělávání řízeny. 

ČESKÉ ŠKOLY ŽIJÍ BOHUŽEL STÁLE V MINULOSTI

V prvé řadě je nutné skutečně výrazně 
posílit odměňování učitelů, i s tím, že roky 
budou neadekvátně odměňováni i ti, kdo si 
to nezaslouží. 

Vize, jak české školství posunout do 21. století, existují. 
Bylo by však třeba, aby se jejich zásadní a žádoucí kroky 
postupně realizovaly. Společnost EDUin dlouhodobě ces-
tu českého školství mapuje, proto jsme téma budoucího 
směřování probrali s Bohumilem Kartouzem.

NAŠE TÉMA
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 Jak by měla vypadat 
ideální podoba přijí-

macích zkoušek na střední 
školy a státních maturit?

Ideální podoba maturit je 
dlouhodobý projekt. Takový 
projekt může mít podobu teo-
retické práce na gymnáziích, 
může to být ale algoritmus, 
výrobek, založení fungující 
firmy, mnoho dalších podob. 
Proč? Protože bychom tímto 
způsobem mohli elegantně 
změnit vzdělávání ve střed-
ních školách, a to s relativně 
malou investicí, odhadem v řá-
du desítek milionů na přípra-
vu konceptů a jejich pilotáž. 
Některé střední školy zahr-
nují podobné řešení do profi-
lové části maturit, proč by to 
nemohlo být součástí maturit 
ve všech středních školách? 
Žáci by prokazovali jak zna-
losti získané ve škole, tak celý 
komplex dovedností, od práce 
s informacemi přes spolupráci 
po řešení problémů, které jsou 
součástí jakéhokoliv dobrého 
vzdělávání, nicméně škola je 
často nepodporuje. Místo testu 
by bylo ideální portfolio dosa-
žených výsledků školních i mi-
moškolních, které mnohem lé-
pe odrážejí celkovou osobnost-
ní výbavu. 

 Co udělat s RVP, který 
je nastaven tak, že ne-

stíhá současný vývoj moder-
ních technologií?

V prvé řadě by bylo dobré 
otevřít skutečně transparentní 

debatu o tom, co vlastně má ob-
sahovat vzdělávání na jednot-
livých úrovních vzdělávacího 
systému, a od toho odvodit de-
sign, poměry jednotlivých slo-
žek a jejich pojetí. Je potřeba si 
uvědomit, že vzdělávání je věc 
veřejná a že vývoj v posledních 
dekádách ukazuje, jak zoufale 
se vzdělávací systém potýká 
s akcelerací celospolečenských 
změn způsobených převrat-
ným a historicky unikátním 
technologickým rozvojem. Po-
užiji myšlenku Michaela Šeb-
ka z ČVUT, experta v oblasti 
kybernetiky: „České školství 
vzdělává pro minulost v oka-
mžiku, kdy potřebujeme vzdě-
lávat pro budoucnost.“ Vzta-
ženo ke kurikulární reformě, 

to, co probíhá nyní, tedy mimo 
veřejnou i širokou odbornou 
debatu se odehrávající „cosi“ 
za zdmi Národního ústavu pro 
vzdělávání, je taková karikatu-
ra na skutečnou kurikulární 
reformu, jaká proběhla např. 
ve Finsku. Ta měla jednoznač-
né veřejné zdůvodnění, měla 
jasný harmonogram a má vý-
sledky, které odpovídají původ-
ním cílům. 

 Je nedostatečné finanč-
ní ohodnocení skuteč-

ně tou hlavní příčinou nedo-
statku kvalitních pedagogů 
v českých školách?

Samozřejmě, že ano. Před-
stava, že budu svůj produktiv-
ní život trávit náročnou pra-
cí a nebudu schopen naplnit 
standard střední třídy s 30 ti-
síci hrubého v průměru, když 
skladníci a další profese s mi-
nimální kvalifikací dostávají 
více, je při rozhodování o bu-
doucnosti na úrovni výběru 
vysokoškolského studia jed-
noznačně rozhodující. To je 
ovšem teprve první redukce 
lidského potenciálu ve ško-
lách. K další dochází poté, co 
absolventi učitelství dostudu-

jí. Odhady se liší, ale 50 až 60 
procent absolventů učitelství 
nejde do škol. Ke třetí vlně re-
dukce dochází v prvních letech 
ve školách, kdy řadě mladých 
učitelů dojde entuziasmus a je 
nahrazen existenčními problé-
my ve věku, kdy zakládají rodi-
ny. Vedle investic do platů uči-
telů je naprosto nezbytné najít 
cestu, jak aktualizovat pedago-
gické studium. Podle průzku-
mu je tu nezanedbatelné pro-
cento lidí, kteří by učit chtěli, 
ale nechtějí studovat učitelství. 
Změny v této oblasti jsou složi-
té, fakulty mají vysokou míru 
autonomie a bez dostatečného 
tlaku zevně se obávám, že je-
jich tempo progrese bude ne-
dostatečné. To říkám s vědo-
mím, že se mnoho lidí na fa-
kultách připravujících učitele 
zdravě namíchne a řekne, že se 
snaží, seč to jde. Řada z nich 
jsou lidé, kterých si hluboce 
vážím, a vím, že dělají skvělou 
práci. Nicméně celkový obraz 
stále není dobrý.

 Co doporučíte učiteli 
běžné školy, který chce 

nabídnout žákům moderní 
výuku?

Diametrálně se liší situace 

podle toho, jaké prostředí a at-
mosféra vládnou v dané škole. 
Tam, kde ředitel a další kole-
gové takové přístupy podpo-
rují, je bezpředmětné odpoví-
dat. Tam, kde učitel podporu 
nemá, je otázka času, kdy se 
buď zlomí, nebo odejde jinam, 
tam, kde podporu mít bude. 
Z pozice učitele – jednotlivce 
– je takřka nemožné měnit 
situaci ve škole, kde působí. 
Rád bych uvedl příklad s ře-
ditelkou základní školy, kte-
rá se snažila – podotknu, že 
úspěšně – změnit atmosféru 
ve škole, ale přístup učitelů ke 
vzdělávání vyvolal nečekanou 
vlnu nenávistných reakcí vů-
či ní. Řada učitelů si tuto sku-
tečnost uvědomuje a nechtějí 
riskovat, že se stanou terčem 
podobných útoků. I proto jsou 
učitelé hodně opatrní a velmi 
často neradi vystupují veřej-
ně, aby se nestali terčem pra-
nýřování či spíše nějaké od-
vety vedené podle a ve skry-
tu. Jedna paní učitelka, když 
jsme diskutovali o tom, jak se 
ve škole vypořádat s tématem 
současných politických a spo-
lečenských událostí, prones-
la velmi důležitou větu: Je to 
otázka učitelské odvahy. Byl 
bych moc rád, kdyby učitelé, 
kterým jde o posun této spo-
lečnosti vpřed, takovou odvahu 
měli a kdyby nacházeli oporu 
v občanské společnosti, která 
se za ně ochotně postaví.

 Proč se v současnosti 
v České republice stát 

učitelem?
V současnosti je to motivace 

entuziastů, kteří vidí ve vzdě-
lávání dětí a mladých lidí vel-
ký smysl a poslání. Takových 
je dle mých zkušeností rela-
tivně málo. Na druhé straně 
spektra je spousta mladých 
lidí, kterým otevřeně říkám 
mrtvé ryby. Na pedagogické 
fakultě, alespoň během mých 
studií, jich bylo mnohem více 
než entuziastů. Jsou to lidé, je-
jichž motivací je vysedět si pa-
pír a jít do školy, kde na sebe 
vezmou mimikry současného 
učitelství a přizpůsobí se. Od 
nich ale nelze očekávat pro-
gres, nemají ho v sobě. 

 Romana SLANINOVÁ

Absolventi středního odborného školství 
v drtivé většině dávají najevo, že jim jejich 
střední škola k ničemu není a že nutně 
potřebují další vzdělávání.

NAŠE TÉMA

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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 V § 30 odst. 2 písm. a) zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se 

stanoví, že „uchazeče o zaměstnání kraj-
ská pobočka úřadu práce z evidence ucha-
zečů o zaměstnání vyřadí, jestliže bez 
vážného důvodu odmítne nastoupit do 
vhodného zaměstnání“. Podle § 5 písm. c) 
zákona o zaměstnanosti se těmito vážný-
mi důvody rozumí důvody spočívající v:

1. nezbytné osobní péči o dítě ve vě-
ku do 4 let,

2. nezbytné osobní péči o fyzickou oso-
bu, která se podle zvláštního právního 
předpisu považuje za osobu závislou na 
pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II 
(středně těžká závislost), ve stupni III 

(těžká závislost) nebo ve stupni IV (úpl-
ná závislost), pokud s uchazečem o za-
městnání trvale žije a společně uhrazují 
náklady na své potřeby; tyto podmínky 
se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro 
účely důchodového pojištění považuje za 
osobu blízkou,

3. docházce dítěte do předškolního za-
řízení a povinné školní docházce dítěte,

4. místě výkonu nebo povaze zaměst-
nání druhého manžela nebo registrova-
ného partnera,

5. okamžitém zrušení pracovního po-

měru zaměstnance podle ustanovení § 56 
zákoníku práce,

6. zdravotních důvodech, které podle 
lékařského posudku brání vykonávat za-
městnání nebo plnit povinnost součin-
nosti s úřadem práce při zprostředkování 
zaměstnání nebo plnit povinnost součin-
nosti s krajskou pobočkou úřadu práce 
při zprostředkování zaměstnání, nebo

7. jiných vážných osobních důvodech, 
například etických, mravních či nábožen-
ských, nebo důvodech hodných zvlášt-
ního zřetele.

Pokud uchazeč o zaměstnání odmítne 
nastoupit do vhodného zaměstnání z vý-
še uvedených vážných důvodů, nemůže 
ho krajská pobočka úřadu práce vyřadit 
z evidence uchazečů o zaměstnání.

 V § 51 odst. 1 zákoníku práce se 
mimo jiné stanoví:

„Byla-li dána výpověď, skončí pracovní 
poměr uplynutím výpovědní doby. Výpo-
vědní doba musí být stejná pro zaměst-
navatele i zaměstnance a činí nejméně 2 
měsíce, s výjimkou vyplývající z § 51a. 
Výpovědní doba smí být prodloužena jen 
smlouvou mezi zaměstnavatelem a za-
městnancem; tato smlouva musí být pí-
semná.“

Délka výpovědní doby dané zaměst-
nancem nebo zaměstnavatelem či-
ní nejméně dva měsíce. Použití slova 
„nejméně“ umožňuje určení jiné délky 
výpovědní doby, a to za předpokladu, 
že bude činit nejméně dva měsíce a že 
bude stejná pro zaměstnance i zaměst-
navatele. Tímto způsobem se umožňuje, 

aby byla určena tak dlouhá výpovědní 
doba, že ji lze považovat za přiměřenou. 
Delší výpovědní doba než dva 
měsíce nemůže být stanovena 
v kolektivní smlouvě nebo ve 
vnitřním předpisu zaměst-
navatele, ale jen v pracovní 
smlouvě uzavřené mezi za-
městnancem a zaměstnava-
telem. Smlouva mezi za-
městnancem a zaměstna-
vatelem o prodloužení 
výpovědní doby může 
být uzavřena jak při 
vzniku pracovního 
poměru, tak i v je-
ho průběhu nebo 
při jeho skončení, 
nejpozději však ke 
dni předcházejícímu 
dnu, v němž začala 
běžet. Smlouva musí 
být písemná, jinak je 
neplatná.

ODMÍTNUTÍ NABÍZENÉHO ZAMĚSTNÁNÍ

PRODLOUŽENÍ VÝPOVĚDNÍ DOBY
 Jak je zákoníkem práce 
upravena možnost smluvního 

prodloužení výpovědní doby?

 Jedním z úkolů úřadu práce 
je zprostředkování vhodného 

zaměstnání uchazečům o zaměst-
nání. Uchazeč, kterému bylo tako-
vé zaměstnání zprostředkováno, 
jej může údajně odmítnout, ale jen 
ze zákonem určených důvodů. Ja-
ké jsou to důvody?
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 Dohoda o rozvázání pracovního pomě-
ru je dvoustranný právní akt. Návrh 

na rozvázání pracovního poměru může dát 
zaměstnanec i zaměstnavatel. Pokud druhá 
strana s tímto návrhem souhlasí a souhlasí 
s navrhovaným datem skončení pracovního 
poměru, tak k tomuto datu pracovní poměr 
skončí. Pokud však zaměstnanec podává ná-
vrh na rozvázání pracovního poměru doho-
dou (žádá o rozvázání pracovního poměru 
dohodou) k nějakému datu, zaměstnavatel 
s tímto rozvázáním pracovního poměru vů-
bec nemusí souhlasit. Pak pracovní poměr 
nekončí a zaměstnanec má možnost řešit 

rozvázání pracovního poměru výpovědí. 
Zaměstnavatel také může sice s rozvá-

záním pracovního poměru dohodou sou-
hlasit, ale k jinému datu (dřívějšímu nebo 
pozdějšímu). Následně je na zaměstnan-
ci, zda s takto změněným datem rozvázá-
ní pracovního poměru bude souhlasit. Po-
kud ano, pracovní poměr skončí dohodou 
ke změněnému datu. Jestliže zaměstnanec 
nebude souhlasit se skončením pracovní-
ho poměru k navrženému datu, k dohodě 
o rozvázání pracovního poměru nedojde.

ZPŮSOBY ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
 Zaměstnanec požádal o roz-
vázání pracovního poměru 

dohodou. S datem, kdy by měl pra-
covní poměr skončit, však zaměst-
navatel nesouhlasí. Jaký by měl 
být další postup, aby dohody bylo 
dosaženo?

 Jednou z možností, jak splnit 
kvalifikační předpoklady pro 

výuku na 2. stupni základní školy, 
je, že učitel s kvalifikací pro 1. stu-
peň základní školy absolvuje dopl-
ňující studium. Jak je toto doplňu-
jící studium upraveno?

Odpověď je v tomto případě 
jednoznačná. Ujednání kolek-

tivní smlouvy se vztahují i na 
tzv. pracující důchodce. Tato ka-

tegorie zaměstnanců nemá v pracovně-
právních vztazích žádnou zvláštní právní 

úpravu či omezení, ale platí pro ni obec-
ná úprava obsažená v zákoníku práce 
a dalších právních předpisech. Pracují-
cí důchodce nelze ani zvýhodňovat, ani 
znevýhodňovat, což vyplývá z § 1a písm. 
e) zákoníku práce, kde je jako jedna ze 
základních zásad zákoníku uveden poža-
davek „rovné zacházení se zaměstnanci 
a zákaz jejich diskriminace“. Podle § 24 
odst. 1 zákoníku práce uzavírá odboro-
vá organizace kolektivní smlouvy také 
za zaměstnance, kteří nejsou odborově 
organizováni.

 Možnost, o které je zmínka v dotaze, 
je uvedena v § 8 odst. 1 písm. f) bod 3 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících. V § 22 odst. 2 je doplňující 
studium k rozšíření odborné kvalifikace de-
finováno jako „vzdělání získané studiem ve 
vzdělávacím programu akreditovaném pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků 
a uskutečňovaném vysokou školou, kterým 
získávají absolventi magisterských studij-
ních programů v oblasti pedagogických věd 
zaměřených na přípravu učitelů všeobecně 
vzdělávacích předmětů způsobilost vyko-
návat přímou pedagogickou činnost na ji-
ném stupni nebo druhu školy“.

Tímto doplňujícím studiem získává 
jeho absolvent způsobilost vykonávat 
přímou pedagogickou činnost na jiném 
druhu školy nebo na jiném stupni školy. 
Studium se uskutečňuje v programu ce-
loživotního vzdělávání na vysoké škole 
v délce trvání nejméně 60 vyučovacích 
hodin. Ukončuje se obhajobou závěrečné 
písemné práce a závěrečnou zkouškou 
před komisí. Po jejím úspěšném složení 
získává absolvent osvědčení (§ 6a vyhláš-
ky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků).

V § 8a písm. j) zákona č. 435/2004 Sb., 
zákon o zaměstnanosti, ve znění pozděj-
ších předpisů, se stanoví, že krajská po-
bočka úřadu práce „zajišťuje povolování 
výkonu umělecké, kulturní, sportovní 
nebo reklamní činnosti dítěte“. Podmín-
ky povolování této činnosti jsou pak po-
drobně uvedeny v § 121 a násl. zákona 
o zaměstnanosti. Krajská pobočka roz-
hoduje o povolení na základě písemné 

žádosti podané zákonným zástupcem 
dítěte nebo opatrovníka dítěte nebo 
jinou osobou odpovědnou za výchovu 
dítěte, do jejíž péče bylo dítě svěře-

no rozhodnutím soudu. Žádost se podává 
u krajské pobočky úřadu práce přísluš-
né podle trvalého pobytu dítěte, a pokud 
dítě nemá trvalý pobyt, podle místa, kde 
se zdržuje.

POVOLENÍ K UMĚLECKÉ ČINNOSTI KVALIFIKACE 
 K umělecké, kulturní, spor-
tovní nebo reklamní činnos-

ti dětí musí mít jejich zákonný zá-
stupce povolení od úřadu práce. 
Kdo bude takové povolení vydávat?

 Vztahují se ujednání 
v kolektivní smlou-

vě, která je uzavřena ve 
škole, také na pracující 
důchodce?

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA I PRO DŮCHODCE?
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být připravováni pouze plno-
letí žáci. Také je nutné zmínit 
skutečnost, že v maturitních 
oborech musíme žáky připra-
vit na společnou část maturit-
ní zkoušky. To lze realizovat 
pouze ve školách, a proto není 
reálné, aby žáci strávili ve vyš-
ších ročnících několikaměsíční 
praxi v podnicích. Všeobecná 
a odborná složka vzdělání mu-
sí být vyvážená.

Přes všechny komplikace 
a obtíže spolupráce funguje 
a jde jen o komunikaci mezi 
školou a podnikem. Proto po-
dle mého názoru není nutné 
podnikat nějaké zásadní změ-
ny a kroky, které by současnou 
praxi zásadně změnily.

Karel DVOŘÁK
Sdružení učňovských 
zařízení

S nepodkročitelnou hranicí, 
či spíše hranicemi, naprosto 
souhlasíme. Dle nás je třeba 
stanovit takové hranice v úrov-
ni pro všeobecné střední vzdě-
lávání s maturitou a v úrovni 
pro odborné střední vzdělávání 
s maturitou, tedy hranice dvě. 
Samozřejmě nepříliš daleko od 
sebe. A kdyby byly tyto hrani-
ce zavedeny zítra, je už i tak 
pozdě. Podle našeho názoru 
měly být stanoveny ve stejné 
chvíli, kdy byly zákonem na-
řízeny povinné „státní“ přijí-
mací zkoušky. Aby bylo toto 
opatření skutečně účinné, mě-
lo by být také stanoveno, že vý-
sledkem přijímací zkoušky se 
musí řídit ředitel školy také při 
žádosti žáka o přestup na je-
ho školu do oboru s maturitní 
zkouškou, protože jinak bude 
rozpoutána lavina přestupů: 
Vidíme to tak, že žák, který 
nedosáhne potřebné hranice, 
se pokusí o přestup v průbě-
hu prvního ročníku, například 
hned v září, a ředitel, který ne-
naplní dostatečný počet žáků 
do plánovaných tříd, bude ví-
ce než ochoten takovému žá-
kovi přestup umožnit, pokud 
za jeho příchodem uvidí také 
navýšení financí. Bohužel na 
tom nic nezmění ani připra-
vovaná reforma financování.

Zavedením hranic by také 

žáci základní školy získali ja-
kousi metu svého vzdělává-
ní. Dosud neexistuje nic, co 
by ověřilo kvalitu vzdělávání 
v základních školách, tohle te-
dy může být první vlaštovka. 
Škoda jen, že kvalitu vzdělává-
ní v základní škole musí takto 
ověřovat střední škola. Logič-
tější by bylo, kdyby byl testo-
ván každý žák v základní ško-
le, třeba v 5. třídě při ukonče-
ní prvního stupně vzdělávání 
a pak v 9. třídě při ukončení 
základního vzdělávání. Na vý-
sledky těchto testů by se da-
lo navázat přijímacím řízením 
včetně důrazu na nepodkroči-
telné hranice.

Školy by zavedením hranic 
navíc získaly studenty, jejichž 
mentální kapacita bude zhruba 
srovnatelná. A do oborů vzdě-
lání s maturitní zkouškou by 
se dostávali žáci, kteří mají 
otestované studijní předpokla-
dy k tomu, aby zvládli učivo 
střední školy a v závěru studia 
složili maturitní zkoušku. Mys-
líme si, že tento zásah by ome-
zil „studijní turistiku“. Kromě 
toho by zavedení hranic mohlo 
napomoci snížení předčasných 
odchodů ze vzdělávání.

Prvky duálního vzdělává-
ní (např. stáže a praxe žáků 
ve firmách, výuce OV u firem 
atd.) mnohde již existují. Za 
praktické vyučování a odbor-
ný výcvik musí ale odpovídat 

stát a tam, kde to je vhodné, 
mají školy spolupracovat se za-
městnavateli. 

Jaroslav HANÁK
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Za Svaz průmyslu a dopravy 
se obáváme, že pevná bodová 
laťka pro přijetí na střední ško-
ly by mohla způsobit, že se ně-
které obory vůbec neotevřou. 
Může to zhoršit situaci u obo-
rů, o jejichž absolventy mají 
zaměstnavatelé zájem a do kte-
rých nyní horko těžko shání-

me žáky. Pokud bychom měli 
o nepodkročitelné hranici uva-
žovat, tak až poté, co naběhne 
reforma financování, která má 

odstranit honbu škol za co nej-
větším počtem žáků bez ohle-
du na jejich kvalitu. 

Svaz průmyslu a dopravy je 
iniciátorem projektu vzdělává-
ní s využitím principů duál-
ního vzdělávání. Letos v září 
nastoupily do prvních ročníků 
děti, které se v Moravskoslez-
ském kraji učí podle vzdělá-
vacích programů upravených 
podle těchto principů. Část vý-
uky tak probíhá přímo ve fir-
mách, aby si žáci vyzkoušeli 
reálnou praxi. Na tomto pro-

jektu se v Moravskoslezském 
kraji aktuálně podílí čtyři ško-
ly a tři firmy. Další firmy a ško-
ly se nám hlásí, proto plánu-
jeme projekt rozšířit i do dal-
ších krajů. V příštím roce se 
tak má duální vzdělávání spus-
tit ve Zlínském, Středočeském 
a Ústeckém kraji. Rádi bychom 
vybudovali celý systém odspo-
du, nikoli ministerským naří-
zením. Počítáme, že se do pro-
jektu postupně dobrovolně při-
dají další firmy a školy a díky 
tomu budou vzniklá vzájemná 
partnerství pevnější a trvalej-
ší. Roli ministerstva školství 
vidíme v tom, aby růst celé-
ho systému podporovalo a pří-
padně odstraňovalo zjištěné le-
gislativní bariéry. Loni v říjnu 
jsme k tomu uzavřeli mezi Sva-
zem průmyslu a dopravy ČR, 
ministerstvem školství a Mo-
ravskoslezským krajem me-
morandum.
 Olga ŠEDIVÁ

Zavedením hranic by žáci základní školy 
získali jakousi metu svého vzdělávání. 
Dosud neexistuje nic, co by kvalitu vzdělá- 
vání fakticky ověřilo.

...pokračování ze strany 3.

FOTO: Stanislav JUGA
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V těchto dnech si připomíná-
me sté výročí založení Česko-
slovenska. Zakladatelé naše-
ho státu kladli velký důraz 
na vzdělávání. Tomáš Garri-
gue Masaryk byl přesvědčen, 
že „jest prvním požadavkem 
lidskosti, aby každý se vzdělá-
vati mohl. Právo k vzdělanosti 
má každý člověk právě tak ja-
ko právo k žití“. Dnes už bere-
me jako samozřejmost, že se 
všechny naše děti mohou učit, 
že mají vysoce kvalifikované 
učitele a učební pomůcky, o ja-
kých se žákům před sto lety 
ani nesnilo.

V našich školách učí řada za-
pálených a obětavých kantorů, 
které děti milují a kteří svému 

povolání dělají čest. A právě 
o nich je anketa o nejoblíbe-
nějšího učitele České republi-
ky Zlatý Ámos, která odstarto-
vala již tradičně u příležitosti 
Světového dne učitelů a vyvr-
cholí 28. března, kdy slavíme 
narození učitele národů Jana 
Amose Komenského. 

A první přihláška přišla 
hned první den! „V pátek 5. říj-
na jsme zahájili 26. ročník Zla-
tého Ámose a hned ten den při-
šla přihláška,“ říká Slávek Hr-
zal, ředitel ankety a zároveň 
školský ombudsman. „Je kom-
pletní a hezky zpracovaná. To 
se nám v historii ankety ještě 
nestalo. K prvenství gratuluje-
me žákům paní učitelky Simo-

ny Licehamrové z 1. základní 
školy v Jindřichově Hradci.“

I ostatní žáci základních 
a středních škol mohou na ti-
tul Zlatý Ámos nominovat své 
učitelky a učitele, a to do kon-
ce prosince. Není toho málo, co 
pro to musí udělat. Musí nejen 
vyplnit přihlášku a popsat jed-
nu společně prožitou příhodu, 
ale navíc musí ještě sehnat sto 
podpisů spolužáků či dospě-
lých, kteří nominaci podporují. 
Všechny potřebné informace 
najdou na webových stránkách 
zlatyamos.cz.

V lednu a únoru proběh-
nou regionální kola, jejichž 
vítězové se sejdou v Praze na 
semifinále. Šestého března 

z nich vzejde šestice finalistů 
a přesně na Den učitelů bude-
me vědět, kdo zvítězí v letoš-
ním ročníku a stane se Zla-
tým Ámosem 2019. Slavnostní 
korunovace z rukou ministra 
školství pak proběhne na slav-
nostním galavečeru.

 DTA

OČIMA ČTENÁŘŮ

Zahradnictví je jeden z oborů, 
kde také chybí zaměstnanci. 
Firmy proto hledají nové po-
sily už i mezi žáky středních 
odborných škol. Počty absol-
ventů pracovní trh ale stále 
uspokojit nedokážou.

„Zájem ze strany soukro-
mých firem o naše studenty 
je obrovský napříč oborem, fir-
my hledají květináře, floristy, 
ovocnáře, zelináře i architekty 
zahrad. To vše jsou absolventi 
zahradnických oborů schop-
ni budoucím zaměstnavatelům 
nabídnout,“ řekl Miloslav Ja-
neček, ředitel Střední odborné 
školy v Praze na Jarově.

Počty zájemců o studium 
zahradnických oborů přitom 
klesají a je jich rok od roku 
méně. „V loňském školním ro-
ce studovalo zahradnický obor 
na naší škole celkem 246 žá-
ků, letos je to 238, pokles tedy 
není tak rapidní. Existují ale 
školy, které se potýkají s mno-
hem větším úbytkem studentů. 
Obecně se dá říci, že úbytek 
studentů je způsoben obava-
mi z vyšší fyzické náročnosti 
zahradnických prací,“ vysvět-
luje Miloslav Janeček.

Zájem o studenty potvrzuje 
i Petr Hajdú, majitel velkoob-
chodu s květinami St. Gabriel 

Flowers. „Zahradnictví hledají 
nové zaměstnance buď na do-
poručení, nebo na středních 
odborných školách. Zaměst-
nance získá ten, kdo nabídne 
lepší podmínky, i mladí lidé už 
si tak hned po škole mohou vy-
bírat z několika nabídek,“ říká 
a dodává: „Spousta mladých 
lidí už nechce pracovat ruka-
ma, navíc nemusejí v zahrad-
nickém oboru vidět potenciál. 
Většina žáků, kteří si podávají 
přihlášky na střední školy, má 
totiž o obsahu tohoto oboru jen 
velmi strohé informace. Dal-
ším důvodem může být i úpa-
dek oboru. Česká zahradnictví 
měla v minulosti velkou tradici 
a o studium oboru byl zájem. 
Zhruba v 90. letech, kdy byla 
pozornost věnována zejména 
maturitním oborům, začala 
úroveň těch zahradnických 
upadat. V současnosti se opět 
pomalu zvedá,“ doplnil Petr 
Hajdú. 

Škol s dlouholetou tradicí 
ale není v Česku mnoho. „Naše 
škola se hrdě hlásí k nástup-
nictví první zahradnické ško-
ly v Praze, která byla založena 
již v roce 1909. Tehdy sídlila 
v Praze 2 a v roce 1947 byla 
přemístěna do areálu v Praze 
9, v ulici Pod Táborem, kde 

máme dodnes prostory pro od-
borný výcvik. Zahrada o vý-
měře 30 hektarů nabízí praxi 
v botanické zahradě, v jejím 
historickém parku a tropic-
kých sklenících, laboratoři, 
pěstebních plochách pro vý-
robu květin a dřevin. Historic-
ky má tedy naše škola ve vý-

uce zahradnicky zaměřených 
oborů tradici dlouhou sto de-
vět let. K dalším školám s dlou-
holetou tradicí patří například 
odborné školy v Mělníku, Ko-
pidlně, Děčíně, Brně, Ostravě 
nebo Litoměřicích,“ uvedl Mi-
loslav Janeček.

 tap

FIRMY HLEDAJÍ ZAHRADNÍKY MEZI STUDENTY 

TO SE JEŠTĚ V HISTORII ZLATÉHO ÁMOSE NESTALO

FOTO: ARCHIV ŠKOLY
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Když jsem se před dvěma lety 
vrátila ze 14denního „stínová-
ní“ na německém gymnáziu, 
byla jsem nadšená z toho, jak 
jsou tamní žáci zdatní v oblas-
ti aktivního občanství, proto 
jsme se s kolegy z naší střední 
školy designu a umění, knižní 
kultury a ekonomiky rozhod-
li na tuto oblast více zaměřit. 
Kromě jiného jsme chtěli po-
sílit i mezigenerační vztahy, 
a protože se seniory naše střed-
ní škola už spolupracuje, ob-
rátili jsme pozornost opačným 
směrem. Navrhli jsme žákům, 
aby se pokusili vytvořit zábav-
ně vzdělávací program pro ma-
teřské školy s tematikou aktiv-
ního občanství. Abychom jim 
to alespoň trochu usnadnili, 
položili jsme jim řadu návod-
ných otázek. Jaké sociální vaz-
by si předškolák utváří? S jaký-
mi tématy se vypořádává? Co 
mu pomáhá s orientací ve svě-
tě? Lze už v tomto raném věku 
podpořit vlastenectví? Odpově-
dím (někdy i dost rozdílným) 
jsme se věnovali zejména v ho-
dinách tvůrčího psaní, během 
kterých se měl scénář progra-
mu zrodit. Na projektu se po-
dílelo několik učitelů s různý-
mi třídami, bylo proto nutné 
najít pojítko. Nakonec se jím 
stalo téma času a jeho význam 

v lidském životě. Chtěli jsme, 
aby se předškoláci seznámili 
s pojmy minuta a hodina, ale 
aby se zároveň rozvíjeli osob-
nostně. K tomu jsme si vybrali 
symbol koláče, který nám po-
sloužil k obojímu. Naší hlav-
ní rekvizitou se při premiéře 
12. října stal originální sádrový 
koláč, který sklidil zaslouže-
nou pozornost. Všechny děti 
se ho chtěly dotknout a spočí-
tat kousky ovoce symbolizují-
cí minuty. Co se týče našeho 
druhého cíle, zeptali jsme se 
dětí třeba na to, co se stane 
s koláčem, když ho pečeme 
kratší nebo naopak delší do-
bu, než je nezbytné. Paralela 
mezi nedopečeným či spále-
ným pečivem a důležitějšími 
situacemi v životě už nepotře-
bovala podrobnější vysvětlení. 
Samotné povídání by pro děti 
bylo jistě nudné, takže jsme si 
během výstupu s chodskými 
koláči přizvali „z ulice“ dudá-
ka v kroji, který nám zahrál 
minutu na dudy. Je to docela 
výhoda, mít v kabinetě kolegy 
s rozličnými koníčky. Dalším 
zpestřením pořadu byli pomoc-
níci z řad středoškoláků, kteří 
v roli asistenta Rychlíka a asis-
tentky Loudalky symbolizova-
li zbrklost a lenivost. Času se 
věnoval i příspěvek další třídy, 

která si připravila dvě písničky 
s tématem čtyř ročních období. 
V závěru pak ožily barvy z ko-
láče, z nichž se děti úspěšně 
pokusily vybrat ty, které se ob-
jevují na naší vlajce. Následně 
se soutěžilo v disciplínách, jež 
si pro předškoláky připravili 
naši žáci a které měly ověřit, co 
si předškoláci díky představení 
osvojili. Díky finanční podpo-
ře programu Erasmus+ jsme 
mohli všechny předškoláky 
odměnit malými dárky.

Jediným rušivým elemen-
tem byly nafukovací balón-

ky, které u dětí vzbudily vět-
ší ohlas, než jsme si mysleli. 
Ale nakonec jsme, my učitelé, 
usoudili, že i to bylo k něčemu 
dobré. Díky tomu si totiž naši 
žáci vyzkoušeli, jaké to je, usi-
lovat o něčí pozornost, když do-
tyčný má jiný zájem. A je zcela 
jedno, zda se jedná o barevný 
balónek, nebo mobilní telefon. 
V tomto ohledu vyškolili před-
školáci středoškoláky, za což 
jim patří díky, stejně jako těm 
starším za to, že se aspoň na 
chvilku stali učiteli a že v této 
roli obstáli.  Pavlína VOČKOVÁ

MŮŽE SE ŽÁK STÁT UČITELEM? A PROČ NE!
NÁZORY, PROJEKTY...

SCHÁZÍ JIM TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ – VÝCHOVA Z RODINY
Ten příběh je docela poučný, 
ne ojedinělý. Klidná a tichá ví-
kendová jízda vlakem do Pra-
hy. Jenže pohoda netrvá dlou-
ho. V Pardubicích přistupují 
mladí manželé, jejich dva zná-
mí a čtyři na první pohled di-
vocí předškoláci. Se silou ro-
dinného tornáda se uvelebí 
na volných místech. Rodiče 
ihned vytahují z hlubokých 
tašek čerstvé řízky, velké ba-
gety, nápoje. A karty! Zatímco 
se nevšímaví dospělí s chutí 
zakousnou do připravených 
dobrot, jejich děti se pustí do 
úvodní partičky a mastí o sto 
šest. Přitom křičí. Ječí. Piští. 

Poletují v uličce. Sem tam pad-
ne silné slovo, za které by se 
styděl i otrlý chlap v hospodě. 
Hulákají, až se jedoucí soupra-
va varovně chvěje. Spoluces-
tující znepokojeně kroutí hla-
vou. Čtyři rozpustilí caparti 
ovládají celý vagon. „Prosím 
vás, nemohli byste svoje dě-
ti trochu utišit?“ úpěnlivě za-
prosí starší žena z vedlejšího 
sedadla. „Paní, máme přece 
demokracii! Naše děti si mů-
žou dělat, co chtějí. Jenom se 
baví,“ dotčeně zavrčí podráž-
děná matka a vítězně hladí po 
vlasech svou nezbednou ra-
tolest. Karty znovu sviští ve 

vzduchu. Smažené brambůr-
ky a rozlitá kola na podlaze. 
Dotěrný křik jako na rušné 
tržnici. Po ledové sprše si ni-
kdo z cestujících netroufne 
jen se křivě podívat. Koneč-
ně expres zastavuje. Dětské 
stádečko vezme útokem ná-
dražní halu. Učitelé si právem 
občas stěžují, že ve třídách stě-
ží zvládají nápor málo vycho-
vaných žáků. Moc dobře vědí, 
o čem mluví. Rodiče s oblibou 
svalují neúspěchy svých dětí 
na vyučující. Přitom si možná 
ani neuvědomují, s jakou (ne)
výchovou je připravili do ško-
ly. Jestliže dítě usedne do škol-

ní lavice stejně jako do zmi-
ňovaného vlaku, pak žádný 
učitel na světě s ním již nic 
nezmůže. Právě tady je zako-
paný pes. Neradi o něm mlu-
víme. To, co si u nás mnohdy 
dovolují už předškoláci, hlava 
nebere. Nepřítomnost rodičov-
ské výchovy. Jako bychom se 
báli vést své děti ke slušnos-
ti, spořádanosti, zdvořilosti, 
k úctě. Za demokracii se pře-
ce nemohou skrývat bezohled-
nost, drzost a neslušnost. Po-
kud rodiče nebudou tuto sku-
tečnost ctít, pak učitelé sotva 
mohou dělat zázraky.
 Roman KANTOR

FEJETON
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„Dobrý den, vítáme vás na pre-
zentaci oborů, které naše ško-
la nabízí. Všechny vás v brzké 

době čeká významné rozhod-
nutí, které se týká profesního 
zařazení, a my jsme tu proto, 

abychom vám v tom pomohli. 
A jsme připraveni ukázat vám, 
co jsme se již ve svém oboru 
naučili. To je nejlepší způsob, 
jak zjistit, který obor je prá-
vě pro vás ten pravý,“ zdravili 
10. října deváťáky základních 
škol z Miroslavi, Moravského 
Krumlova, Hrušovan nad Jevi-
šovkou a Prosiměřic Matěj Ko-
trnec a Filip Hron, žáci 3. roč-
níku oboru cestovní ruch SOU 
a SOŠ SČMSD Znojmo. Jejich 
rétorika byla všemi účastníky 
hodnocena na výbornou, stej-
ně tak i aktivity ostatních žáků 
dalších oborů, které tato škola 
nabízí. Kterého kluka nezají-
mají motorky předváděné auto-

mechaniky či krásná práce se 
dřevem, již si mohli vyzkoušet 
s našimi truhláři? Obdiv sklí-
zeli i žáci dalších oborů, mezi 
něž patří sociální činnost, ho-
telnictví a turismus, kuchař-
-číšník a prodavač. Kdo by si 
nechtěl nechat změřit krevní 
tlak či ochutnat řadu dobrot, 
voňavou kávu, cappuccino, jiné 
míchané drinky anebo pozoro-
vat, jak se obyčejná bonboniéra 
ztrácí v nádherně zaranžova-
ném balíčku? To však nebylo 
všechno. Koupit si mohli i ori-
ginálně zbarvený hedvábný šá-
tek, letošní produkt studentské 
firmy oboru podnikání, obchod, 
služby.  Ludmila KARPÍŠKOVÁ

Letos si připomínáme hned 
dvě významné události. Od 
obou uteklo již sto let. Vznik 
Československa a konec I. 
světové války. A právě 28. ří-
jen a život za první republiky 
si připomínají ve znojemské 
střední škole v Přímětické za-
jímavou výstavou. 

„K vidění je tu slavnostní ta-
bule, ke které usedli významní 
muži 28. října. Vedle prvního 
československého prezidenta 
Tomáše Garrigua Masaryka 

můžeme vidět Edvarda Bene-
še, Antonína Švehlu, Rastisla-
va Štefánika, Karla Kramáře 
a Aloise Rašína. Na menu na-
jdeme vejce Benedikt, křepel-
čí polévku s domácími nudle-
mi, vídeňský řízek s brambo-
rovou kaší, švestkové knedlíky 
sypané mákem, Masarykovy 
suchárky a vídeňskou kávu. 
Z nápojů je to sekt de Lux Brut, 
vídeňské desetistupňové nefil-
trované pivo, Pinot Noir, Pálava 
a Stará myslivecká,“ říká uči-

telka odborných předmětů Jar-
mila Dřevojanová, která připra-
vovala celou slavnostní tabuli 
a sestavovala sváteční menu.

Studenti se zde prezentují 
výtvarnými pracemi, návštěv-
níci si mohou prohlédnout 
dobovou literaturu, a dokon-
ce i bustu samotného Masa-
ryka. Na školním baru jsou 
pro studenty připraveny také 
vědomostní kvízy. Výstavu je 
možné navštívit do konce lis-
topadu. Kateřina KOTOUČOVÁ

S postupnou proměnou 
vzdělávání se i v mateř-
ských školách čím dál tím 
častěji setkáváme s dětmi 
s postižením. Jejich rodiče 
stojí o to, aby se děti vzdě-
lávaly spolu se svými zdra-
vými vrstevníky, a v mno-
ha případech inkluze a in-
tegrace dětí s handicapem 
probíhá úspěšně. Kniha je 
průvodcem pro pedagogy, 
kteří by rádi do mateřské 
školy přijali dítě s postiže-
ním. Autorka v ní nabízí řa-
du příkladů z praxe a na je-
jich základě formuluje do-
poručení pro učitele. Více 
na www.portal.cz.

Inkluze 
v mateřské 
škole
MARTINA MAZÁNKOVÁ

Obchodní akademie, Střední 
odborná škola a Střední od-
borné učiliště Třeboň jsou 
ve svých školních projek-
tech velice nápadité. Jednou 
z úspěšných aktivit byla i akce 
Mladý módní návrhář, která je 
určena pro žáky základních 
škol. V letošním roce byla té-
mata pro obě kategorie stejná: 
Abrakadabraka a Naše svátky.

Nakonec se sešlo na 600 ob-
rázků z celého Jihočeského kra-
je. Na akci se podíleli studenti 
všech ročníků oboru návrhář-
ství a modelářství oděvů OA, 
SOŠ a SOU Třeboň. Při slav-
nostní přehlídce se pak bylo na 
co dívat. Rozmanitost modelů 
by bezesporu oslovila i leckte-
ré profesionály. Oficiální pro-

gram byl obohacen o worksho-
py, opět pod vedením studentů 
školy. Děti si mohly zkusit šít 
na šicím stroji, vyšít si strojo-
vou výšivku nebo si vytvořit 
šperky, záložky do knih či růz-
né dekorativní předměty. Sou-
částí workshopů bylo i tradiční 

vyšívání pomocí rybích šupin. 
Diváci pak mohli posoudit, 

co vše se studenti ve škole nau-
čili a jak umějí tyto dovednosti 
dovést do praktického života, 
jelikož k vidění byly i modely 
oděvů, které si studenti ušili 
mimo školu.  Eva ROKYTOVÁ

V TŘEBONI SE SEŠLI MLADÍ MÓDNÍ NÁVRHÁŘI

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TRADIČNĚ V MIROSLAVI

PŘIPOMÍNÁME SI STO LET REPUBLIKY 
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HOLAŠOVICE, OBEC S UNIKÁTNÍMI DOMY NA NÁVSI

Holašovice leží zhruba osm-
náct kilometrů od Českých 
Budějovic, v chráněné krajin-
né oblasti pohoří Blanský les, 
v severním okraji jeho východ-
ního hřebene na úpatí kopce 
Skalka, v nadmořské výšce 
494 m. To jsou základní fak-
ta, která si návštěvník přečte 
v průvodci. To ostatní, tedy zá-
žitky, na něj čeká. Procházka 
kolem návsi mu dá nahlédnout 
do historie obce i do života je-
jích obyvatel.

Jedinečné kouzlo
Jen pár kroků od parkoviště se 
jako laskavá náruč otevře ná-
ves uprostřed s rybníkem v rá-
kosí. Hlídá ho vodník s nezbyt-
nou fajfkou a kulišáckým výra-
zem ve tváři. Kolem návsi jsou 
v pevném řádu rozesety domy, 
statky s usedlostmi, špýchary, 
stodolami a maštalemi.

Na středověkém půdorysu 
se zde dochovala venkovská 
stavení z 18. a 19. století ve 
stylu známém jako jihočeské 
selské baroko. 

Kolem návsi
Nelze si nevšimnout, že kaž-
dého návštěvníka vedou kroky 
samy kolem obdélníkové návsi, 
aby oko mohlo spatřit všech-
no, co tato vesnice nabízí. A je 

docela jedno, jestli vykročíme 
směrem vlevo, nebo vpravo, za 
pár minut máme hlavu plnou 
unikátních štítů, oken zdobe-
ných květinami i maličkostí, 
mezi které patří třeba dome-
ček pro prasátka.

Nedá vám, abyste se neza-
stavili u každého domu, u ka-
ždého okna, u každého detailu, 
protože to, co vidíte, nikde jin-
de nenajdete. Holašovice jsou 
totiž unikátní souzněním histo-
rie a současnosti, nejsou skan-
zen, ale živá vesnice, kde v ka-
ždém domě žijí rodiny, někdy 
i dvou generací. Děti odtud od-
jíždějí ráno do školy, dospělí do 
práce, navečer se vracejí s ná-
kupem. Holašovice vedou nor-
mální venkovský život.

Bývalý hostinec slouží do-
dnes svému účelu. V obydlí 
kováře je dnes obchod a v ko-
várně je hasičská zbrojnice.

Holašovické statky
Jednotlivé statky mají malo-
vané štíty, na nichž lze vyčíst 
i datum, kdy byly postaveny, 
za stavením je dvůr a za ním 
obvykle zahrada. Tam ale ná-
vštěvník nevidí, protože statek 
je dost pečlivě oddělen od ná-
vsi obvykle pevnou dřevěnou 
bránou. To mnohdy návštěvní-
ci nemohou pochopit a dožadu-

jí se vstupu, myslí si totiž, že 
jsou ve skanzenu, mnohdy jsou 
přesvědčeni i o tom, že lidé, 
které vidí vycházet z domu ne-
bo pracovat před domem, jsou 
zaměstnanci, kteří jen hrají. 
Brzy ale pochopí, že tomu tak 
opravdu není. Tady se žije.

Památkově chráněný kom-
plex vesnické architektury tvo-
ří třiadvacet usedlostí se sto 
dvaceti hospodářskými budo-
vami rozmístěnými kolem ob-
délníkové návsi. U domů jsou 
i studny s dřevěnou pístovou 
pumpou. Ostatně ty bývají ob-
leženy zejména asijskými ná-
vštěvníky. A lze odhadovat, že 
tyto holašovické typické dře-
věné studny jsou už vyfotogra-
fovány ze všech stran.

Selské slavnosti
Rok co rok koncem července 
začínají skvostné slavnosti. Ho-

lašovice prožívají velký svátek 
a nápor návštěvníků. Nechat si 
totiž ujít Holašovické slavnos-
ti se nedoporučuje. Kdo tu jed-
nou byl, vrací se. Otevírají se 
všechny dvory holašovických 
statků. Vesnice se tak minimál-
ně zdvojnásobí, návštěvníci vidí 
to, co jindy není možné, mohou 
se pokochat zdejší idylou zase 
trochu jinak. Obyvatelé statků 
navařili a napekli, vyndali sto-
ly a židle a hoduje se. Nabízejí 
vynikající koláče, málokdo zů-
stane jen u jednoho, měkoučký 
chleba mažou úžasným sádlem 
se škvarky, k mání jsou i domá-
cí dortíky. K tomu všemu hrají 
a zpívají muzikanti hlavně jiho-
české písničky a z rybníka upro-
střed návsi ti šikovní tahají jed-
noho kapra za druhým. Kdo to 
nedokáže, dá si obalovaného po 
jihočesku v některém ze stavení.
 Táňa PIKARTOVÁ

PAMÁTKY UNESCO

Jihočeská obec Holašovice, památka UNESCO, je dodnes 
trvale obydlena. Je jedním z nejlépe zachovaných a nej-
působivějších dokladů původní jihočeské architektury. 



  
  
  
  

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA

DOMINO 2018
Zapojit se může každý učitel v následujících kategoriích:

 MATEŘSKÉ ŠKOLY A I. STUPEŇ ZŠ

 HUMANITNÍ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY

 PŘÍRODOVĚDNÉ A TECHNICKÉ OBORY

 ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ INSTITUT
PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) nabízí v těchto dnech v rámci naplňování Strategie digitálního 
vzdělávání do roku 2020 všem pedagogickým pracovníkům mateřských, základních i středních škol působících 

na českých školách příležitost zapojit se do  8. ročníku Soutěžní přehlídky DOMINO.celostátní 

Načerpejte inspiraci v unikátní databázi 
v í ce  než  1000  metod ik  p ráce 
s digitálními technologiemi ve výuce 
včetně výukových objektů, které jsou 
recenzovány a posouzeny odborníky 
z praxe.  Animace, simulace, pracovní 
listy, prezentace, aplety, odkazy, cvičení, 
webové nástroje a mnoho dalšího. 
Všechny tyto objekty, které jsou 
zpřístupněny pod licencí Creative 
Commons, mohou být upravovány a 
využity pro potřeby výuky, stačí 
stáhnout a přímo využít v hodinách. 

Zapojit se lze velmi jednoduše 
po registraci a přihlášení pouhým 
vložením výukového objektu, a to 
ve čtyřech kategoriích. V úterý
19. března 2019 se uskuteční 
slavnostní finálové kolo, kde formou 
panelové diskuze proběhne vlastní 
prezentace nominovaných soutěž-
ních objektů před publikem.

Svůj výukový objekt můžete do aktuálního 8. ročníku přihlásit na stránkách 

domino.nidv.cz od 28. října 2018 do 31. ledna 2019.

Slavnostní finálové kolo, prezentace soutěžních objektů nominovaných odbornou

porotou a vyhlášení vítězů se uskuteční v Praze dne 19.března 2019 

v budově Microsoftu za podpory MŠMT.

INSPIRUJTE SE - ZAPOJTE SE - VYHRAJTE!
Přihlašování�pro�rok�2018�

od�28.�10.�2018�do�31.�1.�2019

Předat hodnotné ceny a vyjádřit svou 
podporu pedagogickým pracovníkům 
přichází pravidelně na slavnostní 
finálové kolo přední zástupci Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy. 
Kromě putovní ceny DOMINO 2018 
od akademického malíře Františka 
Janáka pro absolutního vítěze jsou dále 
přichystány např. dvoudenní pobyt 
v Krkonoších, vzdělávací programy 
pro jednotlivce i pro celý pedagogický 
sbor školy a další hodnotné ceny 
poskytnuté sponzory soutěže.

NÁRODNÍ INSTITUT
PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

http://domino.nidv.cz

Další informace o soutěži naleznete 
na stránkách
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Už naši předkové věděli, že fer-
mentované neboli zakysané vý-
robky pozitivně ovlivňují střev-
ní mikroflóru, kde se nachází 
více než 70 % buněk imunit-
ního systému. Proto se proces 
fermentace využívá v potravi-
nářství dodnes. 

„Zakysané mléčné výrob-
ky kromě toho, že podporují 
imunitní systém, také obsahu-
jí bakterie mléčného kvašení, 
které dávají mléku nové nutrič-
ní vlastnosti. Rozštěpí část bíl-
kovin, sacharidů i tuků, čímž 
pomáhají našemu trávení a zá-
roveň vytváří zdraví prospěš-
né látky,“ upozorňuje na bene-
fity fermentovaných produk-
tů z mléka Monika Ihnátková 
z DANONE a.s. „Lidé je použí-
vali už před desítkami let, a to 
k léčení kožních zánětů, sni-
žování horečky apod. Dneska 
jsou navíc doporučovány např. 
pacientům po chemoterapii ne-
bo po léčbě antibiotiky.“

Jogurt
Tento tradiční fermentova-
ný výrobek pochází z Balká-
nu. Jsou v něm vždy přítom-
ny dva ušlechtilé mikroor-
ganismy, a to Lactobacillus 
bulgaricus a Streptococcus 
thermophilus. 

„Legislativa stanovu-
je, že produkt, který je 
nazván jogurtem, mu-
sí vždycky obsahovat ži-
vou jogurtovou mikro-
flóru v přesně definova-
ném množství, a to ještě 
i na konci data trvanlivosti 
jogurtu. Počet zárodků mu-
sí být nejméně 10 miliónů 
v 1 gramu. Důležitý je ale 
také poměr obou mikroor-
ganismů, laktobacilů a strep-
tokoků (1 : 1, 1 : 2 nebo 2 : 1), 
což má vliv na konečnou chuť 

výrobku. Převažují-li lehce lak-
tobacily, pak je chuť kyselejší,“ 
vysvětluje Jiří Kopáček, před-
seda Českomoravského svazu 
mlékárenského, v rámci pro-
jektu Mlekovaszdravi.cz.

Z pohledu technologie se vy-
rábí tyto typy jogurtů:
 Jogurt s nerozmíchaným ko-
agulátem

Kde zraje: Přímo ve spo-
třebitelském obalu. Do mléka 
se přidává jogurtová kultura 
a tento polotovar se ihned stáčí 
do obalu, ve kterém pak probí-
há fermentace.

Jaká je konzistence: Pevná, 
gelovitá, lámavá a na lomu ne-
pravidelná. Hustší konzistence 
je dosaženo povoleným přídav-
kem sušeného mléka do mléč-
né směsi. Mírné vyvstávání sy-
rovátky u tohoto typu výrobku 
není na závadu.

Počet jogurtových organis-
mů: Totožný s následujícím 
typem, z výživového hlediska 

jsou tedy oba typy zcela iden-
tické.
 Jogurt s rozmíchaným ko-
agulátem 

Kde zraje: V procesním tan-
ku. Hotový produkt je až po do-
končené fermentaci a rozmí-
chání koagulátu plněn do oba-
lů. Předtím mohou proběhnout 
ještě další technologické proce-
sy (např. homogenizace, chla-
zení a balení).

Jaká je konzistence: Krémo-
vitá, hladká a lesklá.

Počet jogurtových organis-
mů: Totožný s předchozím ty-
pem, z výživového hlediska 
jsou oba typy zcela identické.
 Řecký jogurt

Benefit: Vysoký obsah bílko-
vin, zhruba 2,5x více než kla-
sický jogurt.

Jaká je konzistence: Velmi 
hustá a krémovitá. 

Po fermentaci mléka jogur-
tovou kulturou dojde k odstra-
nění syrovátky. Tím se výrazně 
zvýší obsah sušiny ve výrobku, 
který má pak přirozeně vysoký 
obsah bílkovin (nejméně 5,6 %, 
ale obvykle více než 8 %).
 Jogurt řeckého typu 

Benefit: Vysoký obsah bíl-
kovin.

Jaká je konzistence: Velmi 
hustá a krémovitá.

Zvýšeného obsahu bílkovin 
ve výsledném produktu by-

lo dosaženo jejich doda-
tečným přidáním.

Na trhu se objevují 
také zcela nové vý-
robky
 Skyr 

Skyr je fermento-
vaný mléčný výrobek 
velmi podobný jogurtu. 

Má ale původ na Islandu. Jeho 
sušinu tvoří zejména vysoce 
koncentrovaná mléčná bílko-
vina (více než 10 %.) Na ni je 
navázáno vysoké množství bio-
disponibilního mléčného váp-
níku, který je tolik potřebný ze-
jména pro stavbu kostí a zubů.

Benefit: Obsah bílkovin je 
dokonce vyšší než v řeckém 
jogurtu, zhruba 3x více než 
v klasickém jogurtu. Další vý-
hodou je nízký nebo dokonce 
nulový obsah tuku. 

Jaká je konzistence: velmi 
hustá

Jak se vyrábí: „Na rozdíl od 
jogurtu je použita jiná termofil-
ní a probiotická kultura, a na-
víc i protektivní mikroorgani-
smy, které ze skyru vytvářejí 
funkční potravinu. Další odliš-
ností (od běžného jogurtu) je 
nutnost odstředění syrovátky 
po fermentaci mléka, což je 
podobné výrobě tzv. řeckého 
jogurtu. To v podstatě zajistí 
onen zázračně vysoký obsah 
bílkovin,“ pokračuje Jiří Ko-
páček.

Díky svému složení jsou sky-
ry doporučovány při dietách 
a rekonvalescencích. 

„Naše ochucené varianty 
skyru mají vysoký podíl ovoce 
(až 55 %) a nízký obsah cukru 
(pouze 9 g/100 g). Obsah celko-
vého cukru v těchto výrobcích 
tak vyhovuje i tzv. ‚pamlskové 
vyhlášce‘ a může být na rozdíl 
od jiných výrobků na trhu sou-
částí školního projektu Mléko 
do škol,“ vysvětluje Tereza Le-
vínská z Polabských mlékáren.

VYZNÁTE SE V JOGURTECH? MÁME PRO VÁS MANUÁL!
V České republice ročně zkonzumuje průměrný Čech při-
bližně 15,5 kg jogurtů. Díky fermentaci dochází u těchto 
výrobků k částečnému rozštěpení mléčného cukru, proto 
je leckdy mohou konzumovat i osoby, které mají problém 
s trávením laktózy přímo z mléka. Jaké typy výrobků na-
jdete v obchodech? V čem se od sebe liší?

Více zajímavých 
informací najdete na 

www.mlekovaszdravi.cz.

INSPIRACE


