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„Příroda sice dává pokrm, ale nepřináší ho až k hnízdu.“ Finské přísloví

TÝDENÍK

K tomu, že nečte vůbec nic, se 
přiznala třetina dotazovaných. 
Prý za to může povinná lite-
ratura. Na tom, že by neměla 
být zrušena, se naštěstí shodlo 
devadesát procent účastníků 
průzkumu. Mnozí uvedli, že se 
ke čtení dostali až poté, co pře-
konali odpor získaný ve škole. 
Setkali se s titulem, jemuž se 
podařilo to, co dobrá knížka 
umí, tedy probudit představi-
vost, doplnit vědomosti, moti-
vovat. O tom literatura je. Má 

člověka nejen pobavit, ale i na-
bídnout přidanou hodnotu po-
znání.  

Připravit poutavý seznam 
povinných knih je samozřej-
mě umění. Panuje shoda na 
klasice. Jak se ale vyznat v ti-
tulech současné knižní nad-
produkce a vylovit v ní poklad? 
Sázka na jistotu tak spočívá ve 
starší produkci, která už kva-
litu potvrdila.  

Sem patří Babička od Bože-
ny Němcové i Hemingwayův 

Stařec a moře oceněný Nobe-
lovou cenou za literaturu. Obě 
díla zařadili dotazovaní mezi 
ta, která nedočetli, stejně jako 
Haškovy Osudy dobrého vojá-
ka Švejka. Naopak za nejčte-
nější označili Kytici od Kar-
la Jaromíra Erbena, Máchův 
Máj i Nerudovy Povídky ma-
lostranské.

Podstatné je, že velká větši-
na respondentů hájí povinnou 
četbu a pouze navrhuje mož-
nosti, jak ji zpřístupnit. S tím 
souhlasí i spisovatel a scená-
rista Pavel Kosatík. V českém 
rozhlase uvedl, že povinná čet-
ba by měla zůstat jako jedno 
z témat, na kterých bychom 
se měli shodnout, abychom 

věděli, kým vlastně jsme. Je 
to prý stejné jako důvod, proč 
se učíme česky. „Můžeme re-
zignovat na všechno, ale pak 
přestaneme existovat jako spo-
lečnost,“ uvedl. „Podstatné je, 
aby četbu zadávali učitelé se 
vztahem k ní a ke své práci,“ 
řekl a dodal, že i reakce dětí 
na to, co je při čtení zaujalo, 
tvoří určité třídní klima. A pak 
– strávíte-li nějaký čas s dílem 
spisovatele, je to, jako když si 
povídáte s chytrým člověkem, 
vzkazuje spisovatel.

Čtení doplňuje všeobecný 
rozhled a chytrý jedinec to 
ví. Takže studenti, čtěte, ne-
jen povinnou literaturu.

 Olina TÁBORSKÁ

ŠKOLSTVÍ

KNIHA MÁ POBAVIT, ALE I NABÍDNOUT POZNÁNÍ
Knihomolům povinná četba nevadí, ostatní ji odmítají. 
Nedávný průzkum mezi 525 lidmi ve věku od 18 do 65 let, 
který si nechalo udělat jedno velké nakladatelství, zjistil, 
že třetina žáků a studentů ji ignorovala. 

FOTO: Stanislav JUGA
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Miliony na vybavení
Plzeň nakoupila pro 15 ze 
svých 26 základních škol 
150 stavebnic, 70 tabletů, 
3D tiskárny a scannery, ob-
ráběcí stroje i drony. Jde 
o hlavní část projektu PRO-
SIT za 22 milionů korun, kte-
rý má vzbudit u dětí zájem 
o technické vzdělávání. Pení-
ze získalo město z operační-
ho programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání. čtk

Stavby století 
Výstava České a slovenské 
stavby století byla zaháje-
na 28. října v atriu Fakulty 
stavební ČVUT. Jejím cílem 
je představit úspěchy české-
ho a slovenského stavitelství 
v průběhu uplynulých 100 
let. Stovku staveb představu-
jících se na výstavě vybrala 
odborná komise. čvut

ŠKOL(K)A JINAK
Tak se jmenuje celostátní 
soutěž Svazu měst a obcí 
ČR. Vítězi se staly Mateřská 
škola Sokolov, Alšova, za ak-
tivní a nápadité zapojení ro-
dičů a Základní škola a Ma-
teřská škola Chyňava za pří-
kladnou spolupráci starších 
žáků s mladšími. smočr
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SOCIÁLNÍ PŮVOD URČUJE ŠANCE NA VZDĚLÁNÍ
Sociální původ v zemích Orga-
nizace pro hospodářskou spo-
lupráci a rozvoj do značné mí-
ry rozhoduje o šancích člověka 
ve vzdělávacím systému. Napří-
klad v České republice dosáhne 
na vysokoškolský titul jen 3,6 
procenta dětí rodičů bez stře-
doškolského vzdělání, vyplývá 
z aktuální zprávy organizace. 

V průměru dosahuje ve většině 
zemí OECD na vysokoškolský 
titul 21,2 procenta dospělých, 
jejichž rodiče nemají ani střed-
ní školu. Mezi jednotlivými ze-
měmi jsou ale značné rozdíly. 
Například na Novém Zélandu 
dokončí vysokou školu přibliž-
ně 39 procent potomků rodičů 
bez středoškolského vzdělání, 

ve Finsku pak 34 procent. V Ně-
mecku se to podaří 14,9 procen-
ta těchto lidí, v Rakousku 10,1 
procenta a v Česku jen 3,6 pro-
centa. Pro úspěch ve vzděláva-
cím procesu je důležité také so-
ciální promísení ve škole. Toto 
promíchání žáků z různých so-
ciálních skupin bývá často roz-
hodující pro další úspěchy.  čtk

Ministerstvo školství připravuje 
další opatření, která by měla vést 
ke zlepšení průběhu maturitních 
zkoušek a zkvalitnění přezkumu 
jejich výsledků. Bude tak reago-
vat na stížnosti ombudsmanky 
Anny Šabatové, podle které byla 
v minulosti praxe ministerstva 
v některých aspektech nezákon-
ná. Sdělilo to tiskové oddělení 
ministerstva školství. Úřad při-

pravuje třeba rozšíření výsledko-
vého portálu maturanta. O svém 
postupu již informoval vládu.

Kritika ombudsmanky se tý-
kala například toho, že při pro-
věřování stížností na průběh 
zkoušky se ministerstvo sice 
zeptá organizátorů, zda bylo 
vše v pořádku, neopatřuje si 
ale vyjádření přítomných ma-
turantů. Vychází tak pouze z vý-

povědí lidí, kteří se sami mohli 
nebo měli pochybení dopustit. 
Ministerstvo podle A. Šabatové 
maturantům také neposkytuje 
všechny materiály, z nichž při 
svém rozhodování vychází.

Ministr školství R. Plaga upo-
zornil, že jde o zjištění z roku 
2016. Ze sedmi požadovaných 
opatření podle něj ministerstvo 
již dříve pět zavedlo.  čtk

MINISTR ŠKOLSTVÍ O ZLEPŠENÍ MATURIT

„Jsem ráda, že jste to pochopili.  A nějak tak podobně se my učitelé 
snažíme dosáhnout 130 procent průměrného platu!“
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Vedení ministerstva školství 
navýšilo finanční prostředky 
v programu Sport bez bariér, 
který je určen na podporu zdra-
votně postižených sportovců, 
z 90 na 105 milionů korun. Ví-
ce než 40 procent celkové alo-
kace, tedy 46 milionů Kč, pak 
jde na přímou podporu sportov-
ních klubů tělesně postižených 
sportovců. Významnou část 

tvoří i podpora reprezentace, 
a to ve výši 32 milionů korun. 
Žádosti musejí sportovní svazy 
a sportovní asociace zdravotně 
postižených sportovců podat do 
30. listopadu 2018.

Rok 2018 ukázal, že sportov-
ním klubům tělesně postiže-
ných sportovců velmi pomohla 
přímá dotace z ministerstva. 
I to bylo důvodem, proč je pro-

gram Sport bez bariér podpo-
řen i v roce 2019. Na základě 
pravidelné diskuse se zástup-
ci zdravotně postižených spor-
tovců připravuje ministerstvo 
školství i další kroky ke zlepše-
ní jejich podmínek, například 
výzvu, která umožní investič-
ní nákup speciálního vybave-
ní pro sport handicapovaných. 
 mšmt

HANDICAPOVANÍ DOSTANOU 105 MILIONŮ
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PLATY VE ŠKOLSTVÍ V ROCE 2019

Tak komentoval ministr škol-
ství Robert Plaga zářijové jed-
nání vlády, která rozpočet pro 
školství na rok 2019 schválila. 

Ačkoliv se státní rozpočet 
zatím projednává v Poslanec-
ké sněmovně, přesto by podle 
vládních prohlášení mělo na 
platy v regionálním školství být 
v příštím roce vyčleněno celkem 
95 miliard korun, což je o 16,1 
miliardy více než letos. Učitelé 
by tak postupným navyšováním 
platů měli v roce 2021 dosáh-

nout na 130 procent průměrné 
mzdy v České republice. 

Ministr školství Robert Plaga 
uvedl, že by učitelé měli v roce 
2021 mít průměrný plat 46 ti-
síc korun. Zda to bude odpo-
vídat 130 procentům průměr-
né mzdy u nás, je však otázka. 
Vždyť průměrný výdělek ve 
druhém čtvrtletí letošního ro-
ku byl podle statistického úřadu 
31 851 korun, zatímco pedago-
gové v prvním pololetí, podle vy-
jádření ČMOS pracovníků škol-

ství, dostávali v průměru 31 860 
korun. A podle výhledu by měli 
mít letos průměrně 33 114 ko-
run, což je zhruba o čtyři pro-
centa více, než byla průměrná 
mzda v pololetí. 

Ponechme však nyní stranou 
úvahy o tom, zda se učitelé vů-
bec někdy dostanou na 130 pro-
cent průměrné mzdy v repub-
lice, a podívejme se na to, jak 
by měly růst platy učitelů, ale 
i dalších zaměstnanců školství 
v příštím roce. 

„Platy pedagogů ve školách 
stoupnou v příštím roce v prů-
měru o 15 procent, u nepeda-
gogů v průměru o 10 procent. 
O téměř dvě miliardy korun se 
zvýší rozpočet pro vysoké ško-
ly. Schválením historicky nej-
vyššího rozpočtu ve výši 195,7 
miliardy korun vláda potvrdi-
la, že školství je její prioritou,“ 
uvedlo ministerstvo školství na 
svých webových stránkách a do-
plnilo, že tarifní platy pedagogů 
porostou o 10 procent, zbývající 
procenta pak půjdou do nená-
rokových složek platu. Zároveň 
je nutné doplnit, že dojde také 
k rozšíření tarifní tabulky pro 
pedagogy, a to o jeden stupeň. 
První čtyři stupně zůstávají po-
dle let započitatelné praxe stej-
né, pátý stupeň pak bude pro 
učitele, kteří učí více než 19 let, 
ale nepřesáhli zatím 23 let. Od 
šestého stupně (23–27 let) se 
ostatní stupně pouze posouvají. 

Jak se tedy tarifní navýšení 
platů projeví? Učitelé zařaze-
ní do 12. platové třídy si v prv-
ním stupni (do dvou let praxe) 
polepší o 3 700 korun, ve dru-
hém stupni (do šesti let praxe) 
dostanou 30 350 korun, učite-
lé s praxí od šesti do dvanácti 
let budou mít tarif 31 470 ko-
run a ti s praxí do 19 let si po-
lepší o 3 850 korun. Těm uči-
telům, jejichž praxe bude vyšší 
než 19 let, ale nižší než 23 let 
(přidaný nový stupeň, nyní 5.), 
se na výplatní pásce objeví ta-
rifní plat 33 730 korun. V šes-
tém platovém stupni (do 27 let 
praxe) je tarif ve 12. platovém 
stupni 34 750 korun, v sedmém 
(do 32 let praxe) 36 470 korun, 
což je o 3 330 korun více než 
letos, a v posledním stupni (nad 
32 let praxe) si polepší o 3 710 
korun. Všichni, snad, si také po-
lepší v nenárokových složkách 
platu. Na ty by mělo jít v příštím 
roce o pět procent více než letos. 

O deset procent na tarifních 
platech si polepší i nepedago-
gičtí zaměstnanci regionálního 
školství. Ti, kteří jsou zařazeni 
do 1. až 5. platové třídy, míva-
jí většinou 12. platový stupeň. 
Jejich tarifní plat by měl tedy 
vzrůst v první třídě o 660 korun, 
ve druhé o 720 korun, ve tře-
tí o 780 korun, ve čtvrté o 840 
korun a v páté o 920 korun na 
19 160 korun. 

 Olga ŠEDIVÁ

Platový 
stupeň

Počet let 
započitatelné 

praxe

Platová třída

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 do 2 let 13 550 14 700 15 900 19 050 22 800 27 300 28 100 28 930 29 720 30 550 31 400
2 do 6 let 14 050 15 230 16 700 20 000 23 860 28 540 29 000 29 860 30 350 31 480 32 890
3 do 12 let 14 930 16 240 17 750 20 850 24 480 29 300 29 850 30 730 31 470 32 810 34 650
4 do 19 let 15 970 17 340 18 840 21 640 25 240 30 270 30 730 31 480 32 640 34 220 37 440
5 do 23 let 16 850 18 480 19 750 22 460 26 120 31 040 31 970 32 370 33 730 35 860 38 960
6 do 27 let 17 730 19 240 20 060 22 980 26 970 31 930 32 650 33 630 34 750 37 940 41 270
7 do 32 let 18 430 20 040 21 720 23 730 27 860 32 670 33 480 34 900 36 470 41 070 44 600
8 nad 32 let 18 950 20 650 22 320 24 640 28 730 33 150 34 120 36 120 37 640 42 110 45 670

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019. 

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5 (v Kč měsíčně)
Pedagogičtí pracovníci – Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

„Jsem rád, že se nám podařilo vyjednat podstatné navý-
šení platů učitelů, přiblížíme se tak deklarovanému cí-
li vlády, a to 45 tisíc korun průměrného platu pedagoga. 
Důležité je, že rozpočet pamatuje i na platy školníků, ku-
chařů a dalších nepedagogických zaměstnanců.“ 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Na turistických chodnících, 
v historických a technických 
památkách, ve starobylých 
i moderních městech, na za-
jímavých a atraktivních mís-
tech našich regionů i v zahra-
ničí. Pedagogové nevyslechli 
jenom přednášky s výkladem 
látky, ale účastnili se i odbor-
ných exkurzí, prohlídek, názor-
ných ukázek, sami si prakticky 
vyzkoušeli a procvičili získané 
znalosti a dovednosti, které mo-
hou beze zbytku aplikovat ve 
výuce ve škole před svými žáky. 
Letošního vzdělávání EXOD se 
zúčastnilo celkem 78 učitelů ze 
všech typů a stupňů škol. Ano, 
i učitelé se musí učit. 

Myslíte, že existují ředitelé 
škol, kteří nenutí své pedagogy 
k dalšímu vzdělávání, kteří ne-
chtějí, abyste se sebevzdělávali 
a zdokonalovali? Určitě ne! Sko-
ro povinností každého učitele 

je na sobě pracovat, doplňovat 
a rozšiřovat své odborné roz-
hledy i znalosti své aprobace. Je 
jasné, že většina lidí přistupuje 
k problému cestou nejmenšího 

odporu. Myslíte proto, že sta-
čí jen „odsedět“ několik hodin 
v učebně u počítače a že vám 
to dá vedle nezbytného „papí-
ru“ i adekvátní znalosti? Sami 
víte, že existuje řada institucí, 
které mají akreditované vzdělá-
vací programy různé délky, růz-
né kvality, ale vždy za nemalou 
úplatu. Nyní se vám však nabízí 

nová alternativa, nový způsob 
sebevzdělávání prostřednictvím 
již zavedeného a roky prověře-
ného pobytu na exkurzních zá-
kladnách EXOD.

Ruku na srdce, kdo ze sou-
časných aktivních pedagogic-
kých pracovníků ještě zná ví-
ce jak šest desítek let trvající 
EXOD? Bohužel jen málokdo. 
Přitom spojení tuzemské re-
kreace i s rodinnými přísluš-
níky a vzdělávací aktivity na 
základnách EXOD je ideální. To 
mají zažito většinou jen „star-
ší“ ročníky kantorů, kteří se na 
akce EXOD, letos celkem 1 166 
osob, každoročně vracejí jako 
na lacinou dovolenou a setkání 
s přáteli. Tito senioři jsou však 
trochu odříznuti od svých škol, 
a tak informace o EXODu zapad-
ne. Škoda, že propagace EXO-
Du nepadne, hlavně u mladých 
a aktivních učitelů, na úrodnou 
půdu, neboť ti své zájmy a ak-
tivity směřují prozatím jinam. 
Přitom cílovou skupinou akredi-
tovaného vzdělávacího progra-
mu EXOD jsou právě oni.

Jak nejlépe poznat regiony 
naší republiky, když ne s EXO-
Dem? Je to jednoduché. Stačí 
podat přihlášku na základnu 
EXOD a ke vzdělávání, zaplatit 
účastnický poplatek za týdenní 
pobyt na základně (ubytování, 
strava, doprava, pojištění atd., 
ne za vzdělávání), aktivně se 
účastnit celého připraveného 
programu základny, na závě-
rečné besedě absolvovat hod-
noticí pohovor a následně zís-
kané „osvědčení absolventa 
akreditovaného vzdělávacího 
programu EXOD“ odevzdat ře-
ditelství školy. Navíc můžete po-
žádat na celou vzdělávací akci 
o příspěvek z prostředků školy 
nebo FKSP. Doufáme jen, že po 
úspěšném absolvování celého 
studijního pobytu na základně 
EXOD budete předávat pozitiv-
ní zkušenosti svým kolegům 
a přátelům. Bližší informace 
o činnosti EXOD, vzdělávání 
i ČMOS pracovníků školství 
můžete získat na webu odbo-
rového svazu https://skolske-
odbory.cz/eXOD. Jiří MICHAL

ŠKOLSKÉ ODBORY

ŠKOLNÍM JÍDELNÁM NECHYBÍ FANTAZIE
V posledních letech se ze škol-
ních jídelen stávají místa, kte-
rá si nabídkou a kulturou stra-
vování nezadají s dobrými re-
stauracemi.

S tím pochopitelně souvisí 
také to, aby jejich nabídka by-
la pestrá, uvařená z kvalitních 
surovin a odpovídala zásadám 
zdravé výživy. Že takové dob-
roty malým strávníkům chut-
nají, potvrdil i druhý ročník 
soutěže „Školní jídelna chut-
ně a zdravě“, který proběhl na 
SOU gastronomie a podnikání 
v Praze 9 v Kyjích. Jeho pořa-
dateli jsou Magistrát hlavního 
města Prahy a Asociace zřizo-
vatelů školních jídelen. Jejím 
cílem je nejen vyměnit si zku-
šenosti a sdílet dobrou praxi, 
ale také zajistit lepší postave-
ní školních jídelen v očích ve-
řejnosti.

Letošní ročník potvrdil 

trend, že ve školních jídel-
nách nepostrádají fantazii, 
jak řekla při vyhlašování vý-
sledků Kateřina Cajthamlová, 
která opět nechyběla v odbor-
né porotě. Mezi porotci letos 
byl také předseda ČMOS PŠ 
František Dobšík, který ne-
šetřil chválou na práci jed-
notlivých soutěžních týmů. 
„Jsem na vašem setkání po-
druhé a letos to bylo oprav-
du fantastické. Velmi jsem si 
dnešní den užil a myslím, že 
příští rok se s kolegy nejspíš 
popereme, až se budeme roz-
hodovat, kdo z nás se na vás 
přijde podívat. Chci vám zá-
roveň poděkovat a říct, že si 
uvědomuji, jak těžká a zodpo-
vědná je vaše práce,“ svěřil 
se F. Dobšík při slavnostním 
vyhlašování vítězů.

Ale pravidla soutěže jsou 
neúprosná a porota musela 

nakonec vybrat tři nejlepší. 
Těmi se tedy nakonec staly 
následující týmy:

1. místo – Školní jídelna 
Dušní v Praze 1 pod vedením 
Miroslava Petra

Menu – zelňačka s vesnic-

kou klobásou; krůtí závitek 
s bylinkovomandlovou nádiv-
kou a houbovým ragú a peče-
nými brambory; krupičková 
panna cotta s malinovým pře-
livem

2. místo – SOŠ a SOU Pra-
ha-Čakovice pod vedením 
Martina France

Menu – čočková polévka 
s kořenovou zeleninou a za-
kysanou smetanou; vepřové 
karé sous vide s jablky, bram-
borovomrkvovým pyré a po-
hankou; tvarohový pudink 
s hruškami, ořechy a chia 
semínky

3. místo – Gymnázium Na 
Vítězné pláni v Praze 4 pod 
vedením Jaroslavy Linkové

Menu – celerový krém; krá-
ličí ragú s dýňovobramboro-
vým pyré; cuketové lívaneč-
ky s ovocný žahourem a tva-
rohem Romana SLANINOVÁ

UČITELÉ, SPOJTE DOVOLENOU SE VZDĚLÁVÁNÍM
Skončily prázdniny i první ročník akreditovaného vzdělá-
vání učitelů na základnách EXOD. Výuka zde neprobíhala 
tradičně ve třídách a v lavicích ve škole, ale v přírodě.
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VE ŠKOLÁCH CHYBÍ STOVKY UČITELŮ

 Školy v celé republice 
mají nedostatek učite-

lů. Kam se najednou ztratili?
Učitelé se nám neztrácejí. 

Tento problém má několik pří-
čin. První z nich je generační 
obměna učitelů. Druhou příči-
nou je poměrně častý odchod 
učitelů mimo sféru školství 
nebo to, že mnoho absolven-
tů pedagogických fakult ani 
do škol nenastoupí. Důvodem 
je nízké finanční ohodnocení 
učitelů. Hlavní příčinou sou-
časného nedostatku učitelů je 
počet dětí a z něj vyplývající 
počet tříd, které je nutné vzdě-
lávat. Po roce 1993 došlo zhru-
ba na 10 let k poklesu porod-
nosti. Od roku 2002 začal po-
čet narozených dětí postupně 
stoupat, přičemž vrcholil mezi 
lety 2007 až 2010. Nyní děti 
z tohoto babyboomu dorazily 
do škol. V praxi to znamená, 
že například na prvním stup-
ni základních škol máme ny-
ní o cca 3 500 tříd více než 
v roce 2012/13. Potřebujeme 
tedy minimálně 3 500 nových 
učitelů, kteří budou v těchto 
třídách učit.

 Kolik učitelů aktuálně 
školy potřebují a kolik 

jich budou potřebovat v nej-
bližší budoucnosti?

Odpovědět na tuto otázku 
není zcela snadné, protože 
nám scházejí některé údaje, na 
základě kterých bychom moh-
li provést analýzu. V letošním 
roce působí v základních ško-
lách takřka čtyři tisíce učite-
lů bez odpovídající kvalifika-
ce. Dále zde máme celou řadu 
učitelů, kteří sice mají odpoví-
dající kvalifikaci, ale učí jiné 
předměty, než pro jaké získali 
aprobaci. I když je to z pohle-
du kvalifikace v pořádku, asi 
všichni chápeme, že když na-
příklad matematiku učí učitel 
s aprobací zeměpis – tělesná 

výchova, je něco špatně. Tolik 
k aktuálnímu stavu. Co se týká 
výhledu do budoucnosti, jsou 
střednědobé perspektivy ještě 
pesimističtější. Co tedy může-
me očekávat: Populační vlna se 
nyní začala přesouvat na dru-
hý stupeň základních škol, na 
prvním stupni základních škol 
dojde k mírnému poklesu žá-
ků, jejich počet však bude stále 
výrazně vyšší, než byl v roce 
2012/13, a důchodovému vě-
ku se postupně blíží nejsilnější 
ročníky učitelů, za které není 
připravována náhrada.

Dle mého odhadu aktuálně 
na trhu práce chybí několik 
tisíc kvalifikovaných učitelů. 
V horizontu deseti let může 
tento počet výrazně vzrůst, a to 
někam k hranici dvaceti tisíc.

 Stačí pedagogické fa-
kulty vychovat učitele, 

kteří zaplní současné meze-
ry ve školách? 

Pedagogické fakulty jistě 
hrají v přípravě budoucích 
pedagogických pracovníků 
hlavní roli. Učitele v České 

republice však kromě devíti 
pedagogických fakult vycho-
vává i několik desítek dalších 
pracovišť, na nichž příprava 
učitelů probíhá paralelně s pří-
pravou odborných pracovníků 
v tzv. učitelských oborech. Vel-
mi nepříznivou zprávou je, že 
i když sečteme počty absolven-
tů ze všech pedagogických fa-
kult a dalších vysokých škol, 
nestačí jejich počet ani zdaleka 
na pokrytí narůstajícího počtu 
žáků ve školách.

Situace je samozřejmě různá 
v různých krajích. Liší se také 
v různých aprobacích. U ně-
kterých předmětů je situace 
skutečně kritická. To velmi 
vtipně glosoval Miroslav Ran-
da, děkan fakulty pedagogic-
ké v Plzni, když šetření o po-
čtech učitelů fyziky uzavřel 
slovy (parafrázuji): „Současná 
produkce učitelů fyziky nasytí 
potřeby trhu, pokud do té doby 
žádný učitel neodejde do pen-
ze, někdy kolem roku 2150.“

Pokud chceme nedostatek 
učitelů řešit a zabránit eska-
laci problému v následujícím 
desetiletí, je nutné, aby mini-
sterstvo školství ve spoluprá-

ci s pedagogickými fakultami 
podniklo kroky k navýšení je-
jich kapacity a zvýšení počtu 
studentů a absolventů na těch-
to fakultách. První výsledky 
takové spolupráce, pokud by 
k ní došlo, můžeme očekávat 
ovšem až v horizontu šesti až 
deseti let.

 Jak fakulta pomáhá ře-
šit nedostatek učitelů? 

V řádném studiu mají pe-
dagogické fakulty jen velmi 
omezené možnosti, jak přispět 

k řešení situace. Je to dáno tím, 
že nemohou s ohledem na sys-
tém financování přijímat větší 
počty studentů. Naše fakulta 
může přijmout ročně jen o ně-
co málo více než tisíc studentů 
do všech oborů bakalářského 
studia dohromady a necelých 
pět set studentů do navazující-
ho magisterského studia. Vyšší 
počty by jí nebyly financová-
ny. Nacházíme se tak v situaci, 
kdy i kdyby všichni studenti 
zapsaní ke studiu pedagogic-
ké fakulty ji úspěšně dokončili 
a nastoupili do škol, nebude to 
stačit ani na nahrazení učitelů, 
kteří dosáhnou důchodového 
věku. O řešení problému s na-
růstajícím počtem žáků ani ne-
uvažujeme.

Pedagogické fakulty ale na-
bízejí i doplňující kvalifikač-
ní a rozšiřující studium. Zde 
není limit na počty studentů. 
Pokud hledáme rychlé řešení, 
jsou jím právě tyto kurzy, je-
jichž podobu a rozsah určuje 
ministerstvo školství.

 Hodně se hledí na výu-
ku matematiky a infor-

matiky v základních školách. 
Přizpůsobuje fakulta výuku 
této potřebě?

Mohu mluvit především za 
svůj obor – matematiku. Bě-
hem svého působení na pe-
dagogické fakultě jsem byl 
u třech akreditací studia. Kaž-
dá akreditace a s ní spojené 

Na trhu práce aktuálně chybí několik tisíc 
kvalifikovaných učitelů. Během deseti 
let může tento počet výrazně vzrůst, a to 
někam až k hranici dvaceti tisíc.

Na začátku tohoto školního roku školy napříč celé České 
republiky pocítily významný nedostatek učitelů. O tomto 
problému hovoříme s Antonínem Jančaříkem z Pedagogic-
ké fakulty UK v Praze.  

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

Pokračujte na straně 10...
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Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

 Zákoník práce stanoví v § 127 
odst. 3, že „zaměstnanci, kterému 

přísluší příplatek za vedení podle § 124, 
je plat stanoven s přihlédnutím k případ-

né práci přesčas v rozsahu 150 hodin 
v kalendářním roce. To neplatí o práci 
přesčas konané v noci, v den pracovního 
klidu nebo v době pracovní pohotovosti. 
V platu vedoucího zaměstnance, který 
je statutárním orgánem nebo vedoucím 
organizační složky, je vždy přihlédnuto 
k veškeré práci přesčas.“

Toto ustanovení je určeno k aplikaci 
pro účely odměňování. Ustanovení § 93 
a 96 zákoníku práce tím nejsou dotčena, 
a proto je zaměstnavatel i nadále povi-

nen evidovat přesčasovou práci zaměst-
nance a respektovat její limity v kalen-
dářním roce.

 Z platné právní úpravy vyplývá 
(a také v tomto smyslu rozhodu-

jí i soudy), že upozornění na možnost 
výpovědi musí být písemné. Také je 

třeba toto upozornění zaměst-
nanci řádně doručit. Zmíně-
né upozornění je třeba pova-
žovat za písemnost týkají-
cí se skončení pracovního 
poměru, kterou je nutno 
zaměstnanci doručit po-
dle pravidel uvedených 
v § 334 a násl. zákoní-
ku práce, tedy zásad-
ně do jeho vlastních 
rukou. 

Nesplnění záko-
nem stanovených 
požadavků před-
stavuje riziko pro-
hraného soudního 
sporu o platnost vý-
povědi z pracovního 
poměru.

EVIDENCE PRÁCE PŘESČAS U VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ

SOUSTAVNÉ PORUŠOVÁNÍ 
PRACOVNÍ KÁZNĚ A VÝPOVĚĎ

 Zákoník práce stanoví, že za-
městnanci lze dát výpověď 

pro soustavné méně závažné po-
rušení pracovní kázně, jestliže byl 
v době posledních šesti měsíců 
v souvislosti s tímto porušením pí-
semně upozorněn na možnost vý-
povědi. Musí být takové upozorně-
ní vždy nutně písemné? Jaké dů-
sledky by mohla mít skutečnost, že 
zaměstnavatel upozorní zaměst-
nance pouze ústně?

 Je nutno u vedoucích (nepe-
dagogických) zaměstnanců, 

u nichž je přihlédnuto při stanove-
ní platu k práci přesčas, evidovat 
práci přesčas?

 Zaměstnanec má nevyčerpanou dovo-
lenou 15 dnů za rok 2017, chtěl by ji 

proplatit a nechce si ji převést do roku 2018. 
Zaměstnavatel by s tím souhlasil. 

Podle § 222 odst. 5 zákoníku práce náhra-

du mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovo-
lenou není možné poskytnout, tato dovolená 
musí být vždy vyčerpána, a to přednostně. 
To znamená, že zaměstnavatel nesmí dovo-
lenou proplácet namísto jejího faktického 
čerpání. Podle § 222 odst. 2 zákoníku prá-
ce přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ne-
bo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze 
v případě skončení pracovního poměru. Po-
skytnutí mzdy nebo platu za nevyčerpanou 
dovolenou, kterou zaměstnavatel zaměst-
nanci neposkytl, lhostejno, zda proto, že 
její nástup neurčil zaměstnavatel, nebo její 
nástup neurčil posléze ani sám zaměstna-

nec, je tedy možné výhradně při skončení 
pracovního poměru. Jestliže zaměstnavatel 
nesplní svou povinnost určit zaměstnan-
ci čerpání dovolené ani zaměstnanec sám 
o čerpání dovolené nerozhodne, právo na 
dovolenou nezaniká, avšak není možné za 
ni poskytnout náhradu mzdy nebo platu 
ve výši průměrného výdělku, a to až do 
případného skončení pracovního poměru. 
Není přípustná v této věci ani dohoda mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnancem o propla-
cení nevyčerpané dovolené; jinak se zaměst-
navatel vystavuje postihu ze strany Státního 
úřadu inspekce práce.

LZE PROPLATIT NEVYBRANOU DOVOLENOU?
 Pokud by zaměstnanec po-
dal písemnou žádost zaměst-

navateli, že by chtěl proplatit zbý-
vající dovolenou, a zaměstnavatel 
by s tím souhlasil, je taková doho-
da přípustná?
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ÚDAJE V POTVRZENÍ 
O ZAMĚSTNÁNÍ

 Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém 
vzdělávání, byla novelizována s účin-

ností od 1. září 2018 vyhláškou č. 163/2018 
Sb. Součástí změn je i nové znění § 2, v němž 
jsou upraveny způsoby a formy výchovně-
-vzdělávací činnosti v zájmovém vzdělává-
ní. Ustanovení § 2 vyhlášky zní:

(1) Zájmové vzdělávání se uskutečňuje
a) pravidelnou zájmovou, výchovnou, 

rekreační nebo vzdělávací činností včetně 
možnosti přípravy na vyučování,

b) příležitostnou zájmovou, výchovnou, 

rekreační nebo vzdělávací činností včetně 
možnosti přípravy na vyučování,

c) táborovou činností a další obdobnou 
činností,

d) osvětovou činností včetně shromaž-
ďování a poskytování informací pro děti, 
žáky a studenty, popřípadě i další osoby, 
a činností vedoucí k prevenci rizikové-
ho chování a výchovou k dobrovolnictví,

e) individuální prací, zejména vytvá-
řením podmínek pro rozvoj nadání dětí, 
žáků a studentů,

f) využitím otevřené nabídky spontán-
ních činností,

g) vzdělávacími programy navazujícími 
na rámcové vzdělávací programy škol.

(2) Zájmové vzdělávání se uskutečňuje 

formou pravidelné denní docházky, pravi-
delné docházky nebo nepravidelné a pří-
ležitostné docházky.

(3) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) pravidelnou denní docházkou přihlá-

šení k zájmovému vzdělávání nejméně 4 
dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě 
jdoucích měsíců,

b) pravidelnou docházkou přihlášení 
k zájmovému vzdělávání v rozsahu nej-
méně jedenkrát za 2 týdny po dobu nej-
méně 5 po sobě jdoucích měsíců, které 
není pravidelnou denní docházkou,

c) nepravidelnou a příležitostnou do-
cházkou přihlášení k zájmovému vzdě-
lávání v jiném rozsahu, než je uvedeno 
pod písmeny a) a b).

FORMY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
 Jakými formami se podle no-
velizované vyhlášky usku-

tečňuje zájmové vzdělávání?

 V § 313 zákoníku práce je 
v odst. 1 stanoveno, které 

údaje mají být uvedeny v potvrzení 
o zaměstnání. V odst. 2 je však vý-
čet dalších údajů s tím, že tyto úda-
je je zaměstnavatel povinen uvést 
na žádost zaměstnance v odděle-
ném potvrzení. 

 Výklady této pasáže zákoníku práce 
se shodují v tom, že obsah potvrze-

ní o zaměstnání je dán závazně v § 313 
odst. 1. Údaje podle odst. 2 jsou údaje 
o výši průměrného výdělku a o dalších 
skutečnostech rozhodných pro posou-
zení nároku na podporu v nezaměstna-
nosti (tj. například, zda pracovněprávní 
vztah zaměstnance nebyl ukončen z dů-
vodu porušení pracovněprávní nebo jiné 
povinnosti zaměstnance zvlášť hrubým 
způsobem) a uvádějí se v samostatném 
potvrzení. Toto potvrzení se vydává jen 
na žádost zaměstnance a musí být odděle-
né. Zmíněné potvrzení je určené pro pří-
pad, že zaměstnanec požádá po skončení 
svého pracovněprávního vztahu o zařa-
zení do evidence uchazečů o zaměstnání 
u místně příslušné krajské pobočky úřa-
du práce a o poskytnutí podpory v neza-
městnanosti.

 Úprava odvolání výpovědi je obsa-
žena v § 50 odst. 5 zákoníku práce, 

kde se stanoví: „Výpověď může být odvo-
lána pouze se souhlasem druhé smluvní 
strany; odvolání výpovědi i souhlas s je-

jím odvoláním musí být písemné.“ Vý-
pověď, která byla druhé smluvní stra-
ně již doručena, která je proto práv-
ně účinná, může být odvolána, ale 
jen se souhlasem této druhé stra-
ny základního pracovněprávního 
vztahu. K odvolání výpovědi mů-
že dojít až do uplynutí výpovědní 
doby. Pokud byla u soudu žaloba 

o určení neplatnosti rozvázání 
pracovního poměru výpovědí 

(§ 72 zákoníku práce), může 
být výpověď odvolána až do 
vyhlášení (vydání) rozhod-
nutí soudu prvního stupně, 

popř. odvolacího soudu, kte-
rým bylo řízení o žalobě pra-

vomocně skončeno. Vyslovila-
-li druhá strana do uplynutí vý-

povědní doby, popř. vyhlášení (vydání) 
rozhodnutí soudu prvního stupně nebo 

odvolacího soudu, souhlas s odvoláním 
výpovědi, výpověď tím pozbývá všechny 
své právní účinky od počátku a v práv-
ních vztazích mezi stranami pracovní-
ho poměru platí stejný stav, jako kdyby 
k výpovědi z pracovního poměru nikdy 
nedošlo. V případě, že druhá strana s od-
voláním výpovědi nesouhlasí, zůstávají 
její právní účinky navzdory odvolání za-
chovány. Zákoník práce zde ponechává 
na druhé straně pracovního poměru, aby 
sama zvážila, zda má zájem na dalším tr-
vání pracovního poměru. Odmítne-li udě-
lit k odvolání souhlas a jde-li o platnou 
výpověď, pracovní poměr skončí uply-
nutím výpovědní doby.

PODMÍNKY ODVOLÁNÍ VÝPOVĚDI
 Zákoník práce umožňuje od-
volat výpověď, která byla již 

doručena (ať zaměstnanci, nebo 
zaměstnavateli). Do jaké doby je 
možno výpověď odvolat?
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„Ze stovek dílů, které do Tře-
bíče přivezly dva kamiony, 
začnou teenageři stavět Tat-
ru Phoenix 4 x 4,“ říká Jana 
Fialová, radní Kraje Vysočina 
pro školství. Zástupci společ-
nosti Tatra Trucks předali Kraji 
Vysočina jako garantovi pro-
jektu maketu nákladního vo-
zu a symbolický klíč k první-
mu náklaďáku, kterému dají 
konkrétní podobu žáci technic-
kých oborů.

Parta deseti kluků ze Střední 
průmyslové školy Třebíč, která 
ji složí podle dodané dokumen-
tace za pomoci originálních ná-

strojů, musí v následujících 
týdnech absolvovat náročné 
odborné školení v Kopřivnici. 
„Pak se zavřeme do dílny, a do-
kud nedáme do Tatry poslední 
šroubek, nevyjdeme ven,“ do-
dává s úsměvem Michal Mejz-
lík, žák 3. ročníku Střední prů-
myslové školy Třebíč. Zázemí 
pro stavbu Tatry poskytne Kraj-
ská správa a údržba silnic Vy-
sočiny ve svých dílnách v Třebí-
či. V jejích garážích také smon-
tovaná Tatra najde nové stání. 
Nejprve však projde podrobnou 
technickou prohlídkou a testo-
váním, aby mohla být následně 

zařazena do běžného vozového 
parku vysočinských silničářů.

Cílem projektu Postav si svůj 
náklaďák je ze strany Kraje 
Vysočina přiblížení technic-
ké praxe žákům už při studiu 
středoškolských technických 
oborů. Ideální prostředí pro to-
to propojení praxe se studiem 

může být připraveno díky vel-
korysé podpoře firem, které 
jsou ochotné kývnout na parti-
cipaci projektů Kraje Vysočina. 
Zájem o podobnou spolupráci 
na stejném projektu už proje-
vily další dva sousední kraje, 
a to Pardubický a Jihočeský. 
 tap

Po úspěšných projektech Postav si svoje auto a Postav si 
svůj traktor se laťka obtížnosti ještě o kus zvedla a Střední 
průmyslová škola v Třebíči teď staví Tatru. 

STUDENTI Z PRŮMYSLOVKY V TŘEBÍČI STAVÍ TATRU

PRAHA INVESTUJE DO OPRAV ŠKOL

O MATEŘSKÉ ŘEČI A JAZYKOVÉ KULTUŘE
U politiků je zajímavé sledo-
vat nejen to, co vlastně říkají, 
ale také to, jak to říkají. U řa-
dy z nich bychom si pak mu-
seli povšimnout, že sice hovo-
řili poměrně dlouho, neřekli 
však v podstatě vůbec nic. Ob-
sah jejich řeči se nějak ztra-
til a zůstal jen jazykový obal. 
Poměrně zajímavé přitom je, 
že při svých slovních vystou-
peních bývají obvykle nejvíce 
konkrétní tehdy, když reagují 
na něco, co se jich osobně vel-
mi dotýká. Pokud nejde osob-
ně o ně, ale o určitý problém či 
otázku na jejich názor či sta-
novisko, odpovídají často vy-
hýbavě a až alibisticky. Místo 
aby jasně konstatovali, co si 
o určité skutečnosti či kauze 

myslí, odpovídají tím, že „by 
si dovedli představit…“. Ale 
na jejich představu se nejen-
že nikdo neptal, ale také jejich 
představa v podstatě nikoho 
nezajímá. 

Obzvláště pro učitele bývá 
značně tristní, když poslou-
chají a vidí, jak někteří poli-
tici zcela postrádají základní 
jazykovou kulturu, kterou se 
měli naučit již v základní ško-
le. I když politici v diskuzích 
o školství mnohdy uvážlivě ho-
voří o tom, že žádná společnost 
nedovede nalézt rovnováhu me-
zi různými aspekty vzdělanos-
ti, osvojená jazyková kultura by 
měla být jedním z jejích nejdů-
ležitějších a nejvýznamnějších 
aspektů. Už proto, že dlouhá 

cesta od generace národního 
obrození k vytvoření moderní-
ho státu v roce 1918 byla ma-
teřským jazykem nejen prová-
zena, ale péčí jazykových pu-
ristů o jeho kultivaci prakticky 
vydlážděna.

Po dlouholetých diskuzích 
převážně o matematice se 
v poslední době začíná váž-
ně diskutovat – právě v sou-
vislosti s maturitními zkouš-
kami – také o češtině. Dou-
fejme, že je to zatím ještě pět 
minut před dvanáctou, a ne již 
s křížkem po funuse. A že se 
tedy pojetí češtiny u maturit-
ních zkoušek, ale i v její zá-
kladní znalosti, změní. To, co 
bývá běžně vidět, když tele-
vize ukazuje u některých po-

řadů na obrazovce v běžícím 
pásku vzkazy a názory divá-
ků, bývá často otřesné.

Existují ale mnohdy i ne-
doceněné příklady jazyko-
vé kultury a krásy češtiny. 
Když rektor Karlovy univer-
zity odpovídal na otázku, jest-
li se univerzitě daří přilákat 
do řad svých pedagogů za-
hraniční odborníky, odpově-
děl s jistou noblesou, že urči-
tým problémem je skutečnost, 
že oproti zemím na západ od 
našich hranic je u nás poně-
kud jinak nastavena cenová 
hladina. Mohl to samozřejmě 
říci taky úplně jinak a smysl 
by byl stejný. Vytratila by se 
ale ta noblesa.

 František MORKES

KOMENTÁŘ

Letos přesahují investice do 
oprav škol v Praze čtvrt mi-
liardy korun. Jedná se o nej-
větší množství finančních pro-
středků takto vynaložených 
od roku 2001, odkdy je hlav-
ní město zřizovatelem příspěv-
kových organizací školského 
typu. Mezi nejnákladnější in-

vestiční akce patří celková re-
konstrukce bazénu ve Střední 
průmyslové škole na Třebeší-
ně. Zde bude instalována nere-
zová nádrž a nové technologie, 
které vyjdou celkem na 36 mi-
lionů korun. Obdobně náklad-
ná je také rekonstrukce fasády 
a střechy barokního Pálffyho 

paláce a oprava mramorového 
schodiště jeho hlavního křídla, 
kde sídlí Pražská konzervatoř.

„Celkově se jedná o desítky 
různých oprav, menších rekon-
strukcí a pořízení nového vyba-
vení například do dílen, škol-
ních kuchyní a jídelen. Velké 
množství oprav se věnuje také 

kotelnám, podlahám nebo so-
ciálním zařízením. Další mi-
liony korun investujeme do 
nových serverů, zabezpečení 
a bezbariérových přístupů do 
budov,“ vysvětluje radní Irena 
Ropková. Praha zřizuje dohro-
mady 178 příspěvkových orga-
nizací.     pik



7. listopadu 2018  9ŠKOLSTVÍ

V souvislosti s přípravou na 
profesní život je důležité vést 
žáky k týmové práci, proto 
jsme pro první ročníky ma-
turitních oborů Střední školy 
designu a umění, knižní kul-
tury a ekonomiky přichystali 
projektový den, jehož tématem 
se stalo aktuální výročí vzni-
ku Československa. Jedním 
z workshopů, který si účast-
níci mohli vybrat, byl Ženské 
časopisy a móda za první re-
publiky. Přihlásily se do něj 
samé dívky. 

Čtyřčlenné skupinky byly 
složené z žákyň knihkupec-
tví, grafického designu a eko-
nomiky. Ačkoliv se jim do vy-
tváření mezioborových „přá-
telství“ nejprve moc nechtělo, 
velmi záhy zjistily, že je velkou 
výhodou mít v týmu někoho, 
kdo z předmětu tvůrčí psaní 
ví, jaké náležitosti má titulní 
stránka časopisu, pak dalšího, 
kdo si rozumí s grafickými pro-
gramy, a v neposlední řadě ně-
koho s marketingovým uvažo-
váním. Všechno totiž bylo po-
třeba, aby se soutěžní výstup 
workshopu skutečně povedl. 

Úkolem bylo vytvořit titulní 
stránku prvorepublikového 
časopisu. 

V zadání bylo vytvořit vlast-
ní fotky a tím celé dobrodruž-
ství začalo. Několik měsíců 
jsme sháněli originály i na-
podobeniny prvorepublikové 
módy. Výsledky stály za to! 
Žákyně se mohly fotit s náhr-
delníkem z uranového skla po 
babičce ředitelky školy nebo si 
mohly obléknout plesové šaty 
svojí angličtinářky. Kromě ob-
lečení jsme sehnali i několik 
výtisků časopisu Hvězda, které 

na začátku workshopu poslou-
žily nejen jako zdroj informací 
a inspirace, ale také přivály at-
mosféru starých časů.  

Pozvali jsme profesionální 
kadeřnici, která má s focením 
pro časopisy bohaté zkušenos-
ti. Všem bylo jasné, že to, čím 
každý tým musí začít, je vize. 
Bez ní totiž nejde dělat účes či 
make-up, vybírat oblečení ani 
vymýšlet text na titulku. Hned 
se ukázalo, zda je ve skupině 
nějaký kreativní leader. 

Z pozice pozorovatele se 
nám jako obtížné zdálo i vy-
brání vhodného místa k foce-
ní. Z nápadu vyfotit modelku 
– Kateřinu z oboru grafický 
design – u klavíru byly všech-
ny členky týmu nadšené, ale 
nakonec z několika desítek fo-
tek vybraly jedinou, na které 
tato kulisa připomínající prvo-
republikové kavárenské pro-
středí vůbec není. Někdy je 
zkrátka důležité ustoupit ze 
své původní představy kvůli 
nějaké lepší. A tento tým sou-
těž o nejlepší titulní stránku 
nakonec vyhrál.

  Pavlína VOČKOVÁ

OČIMA ČTENÁŘŮ

Autor popisuje svá dobro-
družství v jednom z nej-
úchvatnějších měst na svě-
tě. Anthony čte Plinia, Danta 
a Keatse – staré kronikáře 
Říma – a navštěvuje náměs-
tí, chrámy a pamětihodnos-
ti, o kterých tito muži psali. 
Účastní se vigilie umírající-
ho Jana Pavla II. a v prosinci 
vezme svá dvojčata do Pan-
theonu, aby jim ukázal, jak 
dovnitř padá sníh. Spřátelí 
se s místními řezníky, zeli-
náři a pekaři, jejichž hlučné 
příběhy jsou stejně neodola-
telné jako samotný Řím. Ví-
ce na www.mobaknihy.cz.

Čtvero ročních 
období v Římě
ANTHONY DOERR

ČASOPISY A MÓDA ZA PRVNÍ REPUBLIKY 

STÁTNÍ RECEPCI V BUDAPEŠTI PŘIPRAVOVALI STUDENTI

FRANTIŠEK KUPKA VE VALDŠTEJNSKÉ JÍZDÁRNĚ
Tak by se dala charakterizo-
vat výstava Františka Kupky ve 
Valdštejnské jízdárně v Praze. 
Až do 20. ledna 2019 se mů-
žete i se svými žáky seznámit 
s ucelenou tvorbou Františka 
Kupky. Uvidíte nejen jeho ra-
né práce z 90. let 19. století, 
ale postupně se prostřednic-
tvím jednotlivých tematických 
celků (je jich celkem 16) „pro-

pracujete“ až k jeho abstraktní 
tvorbě z 50. let 20. století. Ve-
dle děl ze sbírek Národní ga-
lerie spatříte mnoho obrazů, 
které patří pařížskému Cen-
tre Pompidou, newyorskému 
Guggenheimovu muzeu či ví-
deňské Albertině. 

A to není vše. Pro své žáky 
si můžete objednat speciální 
program. Pro první stupeň zá-

kladních škol je v nabídce akce 
Mezi barvami, pro druhý stu-
peň a nižší stupeň gymnázií 
program Na cestě k abstrakci 
a komentovanou prohlídku se 
zaměřením na osobitou cestu 
Františka Kupky k abstrakci si 
můžete objednat pro studenty 
středních škol a vysokoškolá-
ky. Stačí se jen objednat.

  Olga ŠEDIVÁ

Stejně jako v  minulých letech, 
také v letošním roce pomáha-
li žáci z SOU a SOŠ na Přímě-
tické ulici ve Znojmě s přípra-
vou recepce ke státnímu svát-
ku. Studenti gastronomických 
oborů pod vedením zástupce ře-
ditele pro odborný výcvik Mar-
tina Bendy přispěli velkým dí-
lem k úspěšnému průběhu této 
významné akce, která se letos 

uskutečnila ke 100. výročí vzni-
ku republiky v úterý 16. října 
v nádherných prostorách kon-
certní haly Vigado v samotném 
centru Budapešti. Této reprezen-
tativní akce se zúčastnil i ředitel 
školy Libor Hanzal, který měl 
možnost osobně se pozdravit 
s mnoha významnými hosty, 
mezi nimiž byl i velvyslanec ČR 
v Maďarsku Juraj Chmiel. Ten se 

vyjádřil k vzájemné spolupráci 
takto: „Spolupráce se SOU a SOŠ 
SČMSD, Znojmo, je dlouhodo-
bá, trvá již od roku 2004. Se 
službami školy jsme byli vždy 
nadmíru spokojeni. Proto bych 
chtěl opět poděkovat za kvalit-
ně odvedenou práci při státní 
recepci, které se letos účastnilo 
přes pět set významných hostů 
z řad diplomacie, politiky, kul-

turního a společenského živo-
ta České, Slovenské a Maďarské 
republiky.“

„Spokojenost hostů a účastní-
ků je dobrou reprezentací ne-
jen České republiky, ale i školy 
a města Znojma v zahraničí. Pro 
žáky byla tato akce velkým pro-
fesním a odborným přínosem,“ 
říká Martin Benda.
 Kateřina KOTOUČOVÁ
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změny studijních plánů byly 
posunem vpřed. Při poslední 
akreditaci byl položen velký 
důraz na praxe ve školách a di-
daktiku, které jsou nově zařa-
zovány do přípravy již od baka-
lářského studia. Pedagogická 
fakulta se také účastní projek-
tů zaměřených na rozvoj mate-
matické a digitální gramotnos-
ti. Výstupy z těchto projektů 
jsou samozřejmě zařazovány 
do přípravy budoucích učitelů.

 Myslíte, že nedosta-
tek učitelů způsobuje 

jejich nízké finanční ohod-
nocení?

Současná situace je přede-
vším důsledek chybějící kon-
cepce přípravy učitelů na ná-
rodní úrovni. Na to, že do škol 
budou nastupovat silné popu-
lační ročníky, upozorňovali od-
borníci z pedagogických fakult 
s dostatečným předstihem. 
Přesto pedagogickým fakul-
tám nebylo umožněno učinit 
kroky, které by umožnily sou-
časné krizi předejít.

Jinak samozřejmě finanční 
situace ve školství hraje vý-
znamnou roli. Nikde na svě-
tě neberou učitelé ve srovnání 
s platy jiných vysokoškoláků 
tak nízký plat jako u nás. Výda-
je České republiky na školství 
jsou spíše na úrovni rozvojo-
vých zemí. Náš stát si vzdě-
lání neváží tolik jako jiné vy-
spělé státy.

Pokud dojde k navýšení 
platů tak, aby byla učitelská 
profese srovnatelná s jinými 
vysokoškolskými profesemi 
nebo alespoň s běžnými pla-
ty ve státní sféře, jistě se to 
příznivě odrazí na počtu učite-
lů. Absolventi nebudou nuceni 
z existenčních důvodů hledat 
své uplatnění jinde, do škol 
se pravděpodobně vrátí i část 
kvalifikovaných učitelů, kteří 
z finančních důvodů odešli. Po-
kud učitel odejde ze školy, je-
ho plat při získání průměrné 
mzdy vysokoškoláka vzroste 
přibližně o polovinu.

Myslím si, že hodně učitelů 
chápe své povolání jako poslá-
ní a že jsou ochotni se smířit 
i s nižším finančním ohodnoce-
ním. V tomto kontextu považuji 

za vážnou hrozbu dehonestaci 
učitelského povolání a učitel-
ského vzdělání, se kterou se 
opakovaně setkáváme.

 Kolik učitelů ročně vy-
studuje pedagogickou 

fakultu v Praze a kolik jich 
skutečně jde učit? 

Pedagogickou fakultu v loň-
ském akademickém roce ab-
solvovalo 363 studentů nava-
zujícího magisterského studia 
a 95 studentů pětiletého ma-
gisterského studia. Nejedná se 
jen o studenty učitelství, ale 

také oborů speciální pedago-
gika, psychologie či školský 
management. V současné do-
bě připravujeme šetření, kte-
ré by nám mělo říci, kolik stu-
dentů skutečně nastupuje do 
škol. Podle poslední studie 
mezi absolventy více než 80 
procent pracuje v oblasti, kte-
rá souvisí s oborem jejich stu-
dia. To neznamená, že učí, ale 
mohou pracovat například na 
ministerstvu školství, ve škol-
ní inspekci či různých vzdělá-
vacích institucích. Část absol-
ventů také pokračuje v doktor-
ském studiu.

O vztahu studentů naší fa-
kulty ke vzdělávání ale asi nej-
lépe vypovídá fakt, že skoro 40 

procent studentů začíná učit 
již v průběhu bakalářského 
studia. Z osobní zkušenosti 
bych řekl, že právě z jejich 
řad se rekrutuje nejvíce úspěš-
ných absolventů, kteří násled-
ně i po ukončení studia pokra-
čují v učitelské dráze.

 Existuje prognóza, jak 
postupovat dál v přípra-

vě budoucích učitelů? 
Významným trendem je 

posílení oborových didaktik, 
navýšení praxí v přípravě bu-
doucích učitelů a diskuze o ob-

sahu učiva. V přípravě budou-
cích učitelů se často setkává-
me s tím, že jsou vychováváni 
„malí vědci“, kteří rozumí své-
mu oboru, ale již méně tomu, 
jak jej vyučovat a jak vlastně 
žáky s oborem seznamovat. 
Přitom například v matema-
tice je otázka, jak si žák osvo-
juje poznatky a jak mu v tom-
to procesu pomoci, minimálně 
stejně důležitá jako samotný 
matematický obsah. Didaktika 
matematiky je v současné do-
bě v České republice na velmi 
vysoké úrovni. Existují však 
obory, ve kterých oborová di-
daktika teprve vzniká nebo se 
znovu obnovuje.

Je jisté, že pro přípravu dob-

rého učitele je potřebná řízená 
praxe. V současném standar-
du ministerstva školství, po-
dle kterého jsou posuzovány 
nové akreditace, je pro praxe 
vymezeno skutečně málo pro-
storu, pouze osm až deset pro-
cent časové dotace studia. Toto 
číslo je pro učitelské studijní 
programy závazné. Na někte-
rých oborech sice mají studen-
ti možnost si další praxi zapsat 
jako volitelný předmět, ale toto 
řešení není koncepční. Jistě by 
bylo dobré jednat o navýšení 
praxí s ministerstvem školství. 

 Má smysl trvat na sou-
časném akademickém 

typu studia? 
Osobně bych preferoval mo-

del, který je zaměřen na per-
fektní zvládnutí látky, která 
odpovídá stupni školy, na kte-
ré bude student v budoucnu 
vyučovat, z pohledu odborné-
ho i didaktického, a znalosti 
přesahů na stupeň následují-
cí. Změnu nepochybně vyža-
duje i forma studia. Nemá ce-
nu studentům vykládat o mo-
derních metodách vyučování, 
pokud sami učíme stejně jako 
před sto lety. Zde začínám pře-
devším sám u sebe.

V neposlední řadě jako sla-
binu vidím malý důraz na in-
terdisciplinární propojení zna-
lostí z různých oblastí lidského 
vědění. Proto jsme do přípravy 
budoucích učitelů matematiky 
zařadili lekce fyziky, informa-
tiky či programování.
 Táňa PIKARTOVÁ

V současném standardu ministerstva 
školství je pro praxe vymezeno skutečně 
málo prostoru, jde pouze o osm až deset 
procent časové dotace studia.

...pokračování ze strany 5

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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 Výherci soutěže BOX: P. Říha, B. Zahradníková, J. Weinert, J. Fialová, 
E. Zadáková, J. Vajter, M. Bystroň, I. Drahorádová, Z. Růžičková, 
M. Bradnová  Výherci soutěže Stůjte si za svým: P. Nohava, 

M. Francová, H. Horáková  Výherci soutěže Poznej s námi Česko: 
A. Valešová, V. Bělohlávková, I. Buršová  Výherci soutěže Aby nás to 

spolu bavilo celý rok: A. Přívarová, P. Panošová, H. Vocelková
 Výherci soutěže Velký rodinný kalendář: H. Fislová, T. Špačková 

 Výherci soutěže Stolní kalendář: J. Dibelková, E. Šantrůčková
 Výherci soutěže Pantene: H. Řezáčová, K. Lubenská, 

E. Markvartová  Výherci soutěže Pribináček: S. Veselá, L. Černá, 
J. Beneš  Výherci soutěže Batoh: A. Ciprová, R. Kostková

Výherům blahopřejeme.

Spreje a šumivky budou po ukončení soutěže k vyzvednutí v redak-
ci Týdeníku ŠKOLSTVÍ. Knihy z nakladatelství Portál budou výher-

cům odeslány na adresu uvedenou v mailu. V případě, že výhra ne-
bude vyzvednuta do tří týdnů od vyhlášení výsledků, bude postou-

pena náhradnímu výherci. Na výhru nevzniká právní nárok.

SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ
Sebeúcta u dětí
Nová kniha Heinze-Petera Röhra ukazuje, že 
pouze když mají děti silné sebevědomí, mohou 
se dobře rozvíjet. Poruchy vývoje sebevědo-
mí často vedou k psychologickým problémům 
v dospělosti a k problémům chování. Heinz-
-Peter Röhr je autorem mnoha úspěšných 
knih, které vyšly v Portále: Narcismus – vnitř-
ní žalář, Hraniční porucha osobnosti, Hysterie 
– strach z odmítnutí, Závislé vztahy aj.
Soutěžní otázka: Jaká je profese autora 
knihy?
Nápovědu najdete na obchod.portal.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce knihy. Odpovědi po-
sílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 15. listopadu 2018. 
Do předmětu uveďte „SEBEÚCTA“.

Přijdou tři logici do baru…
V této knize autor představuje svůj osobní 
výběr nejhezčích logických a matematic-
kých hádanek z různých knih a interneto-
vých stránek v řadě jazyků. Některé z nich 
se navíc osvědčily jako „hádanka týdne“ 
na webu Spiegel Online. Autor zde vyja-
dřuje své přesvědčení o nutnosti vyhnout 
se těžkopádnému počítání ve prospěch 
kreativně-elegantního způsobu řešení. Po 
úvodu, v němž popisuje základní principy 
řešení matematických úloh, předkládá 100 
zadání – klasické úkoly, hádanky vyžadující tvořivost, geometrická 
zadání, početní hlavolamy, problémy zahrnující kombinatoriku a prav-
děpodobnost, úlohy pojednávající o cestování a nakonec i soubor 
obzvláště složitých záhad.
Soutěžní otázka: Kdo je autorem knihy?
Nápovědu najdete na obchod.portal.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce knihy. Odpovědi po-
sílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 15. listopadu 2018. 
Do předmětu uveďte „HÁDANKY“.

Strašidelná chůva
Zábavná, humorná, lehce strašidelná 
knížka v sobě spojuje to nejlepší z Roalda 
Dahla a Astrid Lindgrenové. Vypráví pří-
běh obyčejné současné rodiny, jejíž život 
se zcela nečekaně obrátí vzhůru nohama, 
když se u nich na prahu jednoho dne ob-
jeví vlasatá příšera páchnoucí močálem, 
která o sobě tvrdí, že se specializuje na 
péči o děti a bude novou chůvou jejich 
dvou dcer. Autorce se podařilo vytvořit okouzlující svět, ve kterém 
skříně mluví a příšery pracují jako chůvy, svět, jenž svou propraco-
vaností možná připomene svět Harryho Pottera.
Soutěžní otázka: Kdo knihu ilustroval?
Nápovědu najdete na obchod.portal.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce knihy. Odpovědi po-
sílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 15. listopadu 2018. 
Do předmětu uveďte „CHUVA“.

Šumivky od kosmetiky MOJE
Kosmetika MOJE myslí na vaši vnější i vnitřní krásu. Relaxujte s nád-
herně vonící šumivkou ve tvaru květiny. Po použití oceníte příjemný 
hedvábný pocit, který budete cítit na vaší pokožce ještě dlouho po 
koupeli. Šumivá květina zaručeně potěší i vaše blízké. 

Produkty společnosti NeoCos jsou vytvářeny v Českých Budějovi-
cích. Zde se vyvíjejí odstíny, kolekce, složení, design a grafika oba-
lů. Komponenty se vyrábějí ve špičkových kosmetických výrobních 
závodech. Při kompletaci produktů je využívána i chráněná dílna, kde 
pracují pracovníci se zdravotním postižením.

S  kosmetikou MOJE sázíte na jistotu kvality při nejnižší možné ce-
ně. Produkty ani komponenty nejsou testovány na 
zvířatech.
Soutěžní otázka: Jaká ocenění získala společ-
nost NeoCos za své produkty?

Více na www.kosmetikamoje.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři 
výherce. Odpovědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 15. října 

2018. Do předmětu uveďte „ŠUMIVKY”.

Poo-Pourri Vanilla Mint 
WC sprej Poo-Pourri s osvěžující vůní vanilky, máty a citrusů funguje 
na bázi esenciálních olejů, které na vodní hladině WC vytvoří ochran-
nou vrstvu a brání tak šíření veškerého zápachu. Není to 
vtip a opravdu to funguje. Na rozdíl od ostatních osvěžo-
vačů vzduchu je Poo-Pourri bezpečný pro vaše zdraví i pro 
životní prostředí. 
Soutěžní otázka: Na kolik použití  
vystačí balení o velikosti 59 ml?
Více informací na www.poo-pourri.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři 
výherce. Odpovědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 15. října 
2018. Předmětu uveďte „POO-POURRI“.
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KNIHY Z NAKLADATELSTVÍ MOBA VŽDY POTĚŠÍ

Autor uvádí titul slovy: „Elitu chápu jako 
skupinu lidí, která díky svému mocenské-
mu postavení určuje běh života lidu. Za to 
požívá jistou úctu a obživu. Lid, to jsou ti 
ostatní, jejichž běh života je určován vládci. 
Dostává se mu poznání z úst učenců a těší 
ho tvorba talentovaných umělců. Pokud však 
elity vnucují lidu postoje, poznání a zába-
vu, s níž bytostně nesouhlasí, reptá. V takových dobách pak 
vycházejí knihy podobné této.“

Epištoly o elitách a lidu
VLASTIMIL VONDRUŠKA

Detektivovi 17. okrsku newyorské poli-
cie Timothymu Prévitovi se lepí smůla 
na paty. Mezi kolegy není moc oblí-
bený, osobní život jde od desíti k pě-
ti a ani vztahy s členy vlastní rodiny 
mu nějak nefungují. A kdyby tušil, co 
všechno způsobí tím, že vytáhne to-
pící se ženu z jezera v Central Parku, 
nejspíš by se v ten osudný den raději 
vydal opačným směrem…

Inspektor Prevít
FRANTIŠEK NIEDL

Příběh lásky ze středověkého Slovenska se 
odehrává na pozadí skutečných historic-
kých událostí. Kontesa Cecília ze Svätého 
Jura, která ovládá luk a meč lépe než rytíři 
jejího otce, si vynutí účast na turnaji pod 
hradem Biely Kameň. Tomu, kdo ji porazí, 
přislíbí svoji ruku. Riskuje tím svobodu 
a nezávislost. Temešvárského župana Štefana z Rozhanov-
ců okouzlí natolik, že se ji rozhodne zachránit před manžel-
stvím s mužem, jemuž jde jen o její věno…

Rebelka
JANA PRONSKÁ

Konflikt dvou mladíků, z nichž jeden si 
tiskl ruku s Hitlerem v den jeho šestapa-
desátých narozenin a druhý se přimotal 
k partyzánům a založil na tom svou ka-
riéru. K jejich setkání došlo v Turnově, 
kam Wolfi odešel po zajetí za svou te-
tou. Viktor nechává Wolfiho zatknout. 
Z jeho spárů ho dostává manžel Wolfiho 
tety. Viktor po vraždě Němce z internačního tábora odchází 
na Slovensko k pohotovostnímu pluku SNB.

Výkupné za duši
JAROSLAV HAIDLER

Životní příběhy tří žen se odehrávají na 
konci minulého století, od nezralého tá-
pání na přelomu šedesátých a sedmdesá-
tých let až po věk, který přináší – když ne 
moudrost, tak alespoň nadhled. Prožívají 
lásku, manželství, mateřství, ale i těžkou 
nemoc, sociální a politické změny nebo 
problémy v zaměstnání. Všechny pocházejí z malé vesničky 
v Polabí, odkud se snažily co nejdříve uniknout, aby se tam 
pak po zbytek života s pokorou vracely. 

Co neodvál ani čas
HANA MARIE KÖRNEROVÁ 

V nákupním centru ve východní Africe 
vybuchne bomba, její důsledky svedou 
dohromady dva cizince: Jacka Wardena, 
rozvedeného pěstitele kávy z Tanzanie, 
který při výbuchu ztratil svou jedinou 
dceru, a Rodel Emersonovou, žijící o tisíce 
kilometrů dál v Anglii, která během stej-
ného tragického odpoledne přišla o sestru. Okolnosti před ně 
postaví obtížný úkol – zachránit napříč serengetskými plá-
němi tři děti, které mají větší cenu mrtvé než živé. 

Mlhy Serengeti
LEYLAH ATTAR 

Ludmila, dcera pšovanského knížete Sla-
vibora, netuší, že sňatek s přemyslovským 
knížetem Bořivojem změní nejen její osob-
ní život, ale především si najde cestu od 
pohanských božstev ke křesťanství. Lud-
milina víra a láska k novému Bohu hlu-
boce ovlivní život jejího vnuka Václava, 
ale také v jejím nejbližším okolí vyvolá bezbřehou nenávist, 
která vrcholí vraždami známými z legend a kronik. Je ale za 
smrtí Ludmily a Václava opravdu pouze změna víry? 

Vraždy z vášně
JAROSLAVA ČERNÁ

Skaut Edvin je vysazen na malém ost-
růvku v jezeře Mälaren, aby pro svou 
skupinu nasbíral houby. Místo toho ale 
najde lidskou lebku zabořenou do me-
chu. Ačkoliv je Edvinovi teprve deset 
let, ví, co musí udělat. Lebku uloží do 
igelitové tašky a ze skautského tábora 
vyrazí rovnou do domu, v němž bydlí, 
za svým sousedem, kterým není nikdo jiný než kriminální 
komisař Evert Bäckström. 

Zemřít dvakrát
LEIF GW PERSSON 


