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„Jsou to v podstatě vztahy mezi lidmi, které dodávají životu cenu.“ Wilhelm von Humboldt

TÝDENÍK

ŠKOLSTVÍ

Kdo sledoval pozorně, neunik-
lo mu motto vyplývající z větši-
ny debat v médiích: Abychom 
byli za sto let silným národem, 
abychom vůbec byli, potřebuje-
me stačit světu, nebát se a pro-
sadit. Podmínkou je výchova 
vzdělaných osobností. „Máme 
dobře našlápnuto,“ řekl v de-
batě v Obecním domě ekonom 
Jan Švejnar s odkazem na Ma-
sarykovo přijetí v Bílém domě. 
Každý dějepisář ví, jak Tomáš 

Garrigue Masaryk ovlivnil pre-
zidenta Wilsona, aby po rozpa-
du Rakouska-Uherska při jed-
nání o mírových podmínkách 
s Vídní hájil požadavek Čechů 
a Slováků na samostatný stát, 
ačkoli předtím souhlasil s ná-
vrhy Vídně na federalizaci Ra-
kousko-Uherska.

Učitelé vědí, měli by vědět 
i žáci. Jde totiž o vzory po-
třebné pro výchovu populace. 
Chtít být jako T. G. Masaryk 

není špatné směrování. Mimo-
chodem, Jan Švejnar v té deba-
tě připomněl anketu zaměře-
nou na srovnávání lidí z mno-
ha zemí. Ve všem se odpovědi 
Čechů podobaly ostatním, ale 
když přišlo na vědu, ve větši-
ně zemí byli vědci považováni 
za stejně důležité jako sportov-
ci, u nás ne. Pravda, nic proti 
sportu, ale přihlásit se ke jmé-
nu Jaroslava Heyrovského, je-
diného českého držitele Nobe-
lovy ceny za vědu, není špat-
ná motivace. 

„Je to v našich rukou, jak vy-
soko na výsluní mezi státy bu-
deme, proto musíme investovat 

do vzdělání,“ shodli se debatu-
jící v Obecním domě. „Nemá-
me nerostné bohatství, cokoli 
jsme dokázali, bylo na základě 
umu, schopností a cílevědomos-
ti. Když budeme asertivnější, 
cílevědomější, politici více sou-
držní, získáme ten správný tah 
na branku. Budeme nejen exis-
tovat, ale staneme se i jedním 
z respektovaných států, špičkou 
hodnou následování,“ řekli. 

Posláním učitelů je připo-
mínat svým žákům vzory 
osobností hodných následo-
vání, které mohou mít určují-
cí vliv na výchovu sebevědo-
mých jedinců.       Olina TÁBORSKÁ

KDE BUDEME ZA STO LET? ROZHODNE VZDĚLÁNÍ
Málokomu uniklo, jaké cti se nám dostalo, že zrovna my sto-
jíme na prahu nového století republiky. Její založení v říjnu 
1918 se slavilo v uplynulých dnech všude. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Miliony pro mládež
Ministerstvo školství podpo-
ří prostřednictvím operační-
ho programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání spolky a pracov-
níky v neformálním vzdělá-
vání částkou 200 milionů ko-
run. O fi nanční podporu na 
realizaci projektů, které po-
vedou ke zkvalitnění práce 
s dětmi a mládeží, se žada-
telé budou moci ucházet ve 
výzvě Zvyšování kvality ne-
formálního vzdělávání.  mšmt

Národní muzeum
Historická budova Národního 
muzea je opět otevřena pro ve-
řejnost. Od 28. října 2018 až do 
konce letošního roku mají ná-
vštěvníci možnost nahlédnout 
do zrekonstruovaného interié-
ru muzea a navštívit Česko-slo-
venskou / Slovensko-českou 
výstavu a výstavu 2 × 100, a to 
zdarma. Úterý, středa a čtvrtek 
dopoledne je vstup vyhrazen 
pouze pro školní skupiny.   čtk

 Ochrana škol 
Ministerstvo vnitra uvolní 
40 milionů korun na zlepše-
ní ochrany škol, veřejných 
prostranství či úřadů. Pení-
ze budou k dispozici v rámci 
nového dotačního programu 
pro kraje.                              čtk
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U MATURIT NEUSPĚLA ČTVRTINA STUDENTŮ
Celková neúspěšnost matu-
rantů letos na jaře proti loň-
sku opět mírně vzrostla. Podíl 
středoškoláků, kteří se poprvé 
přihlásili k maturitě a neuspě-
li u ní, činil letos 25,3 procen-
ta těch, kteří ke zkoušce při-
šli. Je to o 0,7 procentního bo-
du víc než loni. Po započtení 
studentů, kteří se ke zkoušce 
nedostavili,  nebo k ní nebyli 

připuštěni, nesložilo zkoušku 
celkem 33,4 procenta prvoma-
turantů. Meziročně jde o ná-
růst o 0,9 procentního bodu.  
Sdělila to mluvčí Cermatu Pet-
ra Hátlová. Údaje jsou podle ní 
dohromady za státní maturitu i 
část maturitních zkoušek, kte-
ré organizuje škola.

Z celkového počtu 80 340 
maturantů, kteří se na jaře ke 

zkouškám přihlásili, neuspělo 
či zkoušku nekonalo 29 524 
žáků. Údaj zahrnuje jak ma-
turanty, kteří dělali zkoušku 
poprvé, tak i ty, kteří ji opako-
vali. Takzvaná hrubá neúspěš-
nost, tedy podíl neúspěšných 
z celkového množství přihlá-
šených, tak činí 36,7 procen-
ta, uvedla P. Hátlová. Loni to 
bylo 37,2 procenta.   čtk

Sněmovní výbor doporučil v ná-
vrhu rozpočtu ministerstva škol-
ství na příští rok přidat 20 mi-
lionů korun mládežnickým or-
ganizacím. Naopak nepodpořil 
milionové až miliardové návrhy, 
které směřovaly k vyššímu růstu 
platů učitelů v regionálním škol-
ství nebo na vysokých školách či 
k růstu investic do mateřských 

škol. Návrh rozpočtu školství 
jako celku výbor doporučil plé-
nu schválit hlasy všech přítom-
ných členů. Výbor podpořil ta-
ké doprovodné usnesení, které 
navrhla poslankyně K. Valacho-
vá. Sněmovna by podle něj mě-
la doporučit vládě, aby pokračo-
vala v navyšování platů učitelů 
i v dalších letech alespoň o de-

set procent. Cílem má být dosa-
žení slibu vlády, že platy peda-
gogů do roku 2021 vzrostou na 
150 procent průměrné mzdy z 
roku 2017. Usnesení zároveň 
zavazuje Sněmovnu k podpoře 
navyšování výdajů školství tak, 
aby nejpozději v roce 2025 dosa-
hovaly pěti procent hrubého do-
mácího produktu.                    čtk

ŠKOLSKÝ VÝBOR DOPORUČIL PŘIDAT MLÁDEŽI
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Ministr školství Robert Plaga 
zřejmě nepodpoří stávající po-
dobu návrhu Karlovarského 
kraje, podle kterého by kra-
je měly mít možnost schva-
lovat předpokládané počty 
uchazečů o výuku v jednotli-
vých oborech vzdělání. Podle 
legislativního posudku mini-
sterstva školství není návrh 
dobře připraven. Předlohu nej-

prve posoudí vláda, rozhod-
nou o ní zákonodárci. S kraji 
chce ministr nicméně disku-
tovat o tom, jak by měla vy-
padat struktura oborů. Sou-
hlasí s tím, že kraje mají mít 
možnost nabídku ovlivňovat. 
Už nyní to podle něj jako zři-
zovatelé škol dělají.

Počty přijatých uchazečů 
podle důvodové zprávy návr-

hu nyní stanoví ředitelé střed-
ních škol a zřizovatelé nemají 
zákonnou možnost jejich zá-
měry ovlivnit. Do zákona proto 
kraj navrhl přidat jednu větu, 
podle níž by kraj mohl předpo-
kládaný počet přijatých ucha-
zečů podmínit svým schvále-
ním. Důvodem je podle krajů 
to, aby se obory přiblížily po-
žadavkům trhu práce. čtk

ROZŠÍŘENÍ PRAVOMOCÍ KRAJŮ KE STŘEDNÍM ŠKOLÁM?

„Dnes si, milé děti, povíme něco o prvním nelegálním migrantovi na našem území!“

AKTUÁLNĚ
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JAK SE MAJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

ROZŠÍŘENÍ PRAVOMOCÍ KRAJŮ KE STŘEDNÍM ŠKOLÁM?

Průzkum, kterého se aktivně 
zúčastnilo čtyři sta padesát 
ředitelů a ředitelek škol, také 
ukázal, že osmdesát procent ře-
ditelů není spokojeno se sou-
časnou podobou inkluze a čty-
řicet pět procent respondentů 
se domnívá, že vztah rodičů ke 
škole a učitelům se zhoršuje, 
podle čtyřiceti procent zůstá-
vá stejný. 

Mezi otázkami byla i existen-
ce víceletých gymnázií. Kladný 
názor na jejich existenci vyjá-
dřilo čtyřicet dva procent šéfů 
škol, čtyřicet šest procent by 
je ale zrušilo. Někteří se dále 
vyjádřili, že by tato gymnázia 
přímo nerušili, jen by je vyme-
zili skutečně jen pro zlomek 
nejtalentovanějších dětí.

Další z dotazů se týkal jed-
notných přijímacích zkoušek 
na střední školy a jejich vlivu 
na obsah výuky na základních 
školách. Nejvíce ředitelů zde 

zvolilo odpověď nevím, čtyři-
cet procent označilo jejich vliv 
jako pozitivní a patnáct procent 
jako negativní. Optimističtí byli 
ředitelé ohledně ochoty svých 
učitelů na sobě dále pracovat a 
zavádět do výuky nové metody. 
Velká většina z nich hodnotí 
v tomto směru převažující část 

svého učitelského sboru pozi-
tivně. Jeden z dotazů se zamě-
řil na polytechnickou výchovu. 
Tento předmět v rozvrhu fi gu-
ruje jen v šedesáti sedmi pro-
centech škol.

„Poměrně velký zájem o náš 
průzkum potvrdil dlouhotrva-
jící problém českého školství, 
který provází všechny snahy 
o reformy, a tím je malá pozor-
nost věnovaná hlasům těch, 

kterých se nejvíce týká. Ředi-
telé ocenili, že konečně něko-
ho zajímá, co si myslí, a dal 
jim prostor se vyjádřit k problé-
mům, které je trápí. Poměrně 
tvrdě se ředitelé vyjadřují na 
adresu inkluze, ovšem ne z po-
hledu jejího smyslu, ale z po-
hledu nedomyšleného procesu 
její aplikace do praxe. Velmi 
pozitivní zprávou je, že větši-
na škol má pedagogy, kteří se 
chtějí dále vzdělávat. To je z na-
šeho pohledu pro jakoukoli po-
zitivní změnu našeho školské-
ho systému to nejzásadnější,“ 
komentovala výsledky Miluše 

Vondráková, vedoucí příprav-
ných kurzů společnosti Tutor.

„Ředitel je samozřejmě vel-
kou měrou manažer. Měl by 
mít vizi, dobře znát kvalitu 
výuky, své učitele, jejich po-
třeby a přednosti a přitom stá-
le zůstat pedagogem. Od toho 
všeho ho bohužel často odvá-
dí činnosti, které mají v jiných 
odvětvích na starosti další za-
městnanci. Ti nám ve školách 

chybí. A bohužel začínají chy-
bět i samotní učitelé,“ vyjádřil 
se Michal Orság, ředitel vzdělá-
vací organizace EDULAB.

Ředitelé kriticky komento-
vali byrokratickou a admini-
strativní zátěž, které čelí. Jde 
o velké množství výkazů, kte-
ré musí vyplňovat, stěžovali si 
i  na neustálé kontroly ze stra-
ny kohokoliv a odkudkoliv, při-
čemž tito lidé často neznají le-
gislativu a podsouvají jim svůj 
názor na danou problematiku 
jako jediný správný. Svoji po-
zici ve vztahu k nejrůznějším 
institucím, které jim ztrpčují 
život, vnímají jako slabou, na-
příklad obec, kraj, Česká škol-
ní inspekce, OSPOD, policie, 
BOZP, hasiči, hygiena. Velkou 
administrativní zátěž vidí ta-
ké ve vztahu k inkluzi, podle 
některých z nich značně prá-
vě s ní administrativa narostla.
Jako jeden z největších problé-
mů současného školství vidí ve 
fi nancích, konkrétně v nemož-
nosti fi nančně ocenit výborné 
učitele. Pokud už škola získá 
fi nanční prostředky z nějakého 
projektu, jsou účelově vázány 
a ředitel je nemůže použít na 
to, na co konkrétně potřebuje. 
A nejen to, chybí peníze na po-
můcky a IT technika.

Ředitelé škol měli v rámci 
průzkumu také možnost uvést 
tipy na snížení byrokracie ve 
školství. Především jmenovali 
zjednodušení výkaznictví s ná-
vrhem, aby jednotlivé institu-
ce byly propojeny elektronic-
ky, aby se jim nemusely ne-
ustále posílat ty samé údaje. 
Další tip byl směrem k minis-
terstvu školství, aby pro školy 
centrálně vytvářelo dokumen-
ty jako školní řády, GDPR, pla-
tové směrnice, BOZP. Nyní si 
tyto dokumenty složitě připra-
vuje každá škola sama. Dále by 
měl být pozměněn formalistic-
ký ráz školních vzdělávacích 
programů.            Táňa PIKARTOVÁ

Ředitelé kriticky komentovali byrokratickou 
a administrativní zátěž, které čelí.

V průzkumu, který realizovala vzdělávací společnost Tutor 
ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, 
označili ředitelé škol jako hlavní překážky své práce byrokra-
cii, finance a inkluzi, také chybějící učitele, problémy s rodiči, 
malé prostory a v případě vesnických škol nedostatečný po-
čet žáků. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

ZAMĚŘENO NA...



4 číslo 37ŠKOLSTVÍ

Dokument se pochopitelně věnu-
je postupně všem kapitolám, kte-
ré se týkají tuzemského školství. 
Nicméně v mnoha z nich se ob-
jevuje jeden aspekt, na který už 
delší čas upozorňují nejen peda-
gogové, psychologové a sociolo-
gové, ale také ekonomové. Jedná 
se o narůstající rozdíly mezi ně-
kterými kraji naší republiky ne-
jen v úrovni dosaženého vzdělá-
ní, ale jde rovněž o rozdíly mezi 
školami na jednotlivých vzdělá-
vacích stupních.

Republika plná rozdílů
„Daný jev mající bezesporu ne-
gativní důsledky na podmínky, 
průběh i výsledky vzdělávání mi-
nimálně u části dětí, žáků a stu-
dentů lze ilustrovat na základě vy-
braných dat a indikátorů. V tomto 
ohledu se pak jeví jako zcela ne-
zbytné defi novat dílčí cíle a opat-
ření ke zvýšení kvality podmínek 
a průběhu vzdělávání v regionech 
či na jednotlivých školách všech 
stupňů vzdělávání, u kterých byly 
identifi kovány zásadní problémy 
a nedostatky s cílem umožnění 
maximálního rozvoje vzdělávací-
ho potenciálu každého dítěte, žá-
ka či studenta,“ uvádí se v dlou-
hodobém záměru.

Výsledky národních výběro-
vých šetření realizovaných pri-
márně Českou školní inspekcí 
(např. výběrová testování žá-
ků 5. a 9. tříd a odpovídajícího 
ročníku víceletých gymnázií) 
v dílčích předmětech či tes-
tování gramotností (jazyko-
vá a přírodovědná) předmětů 
opět na stupních vzdělávání 
(5. a 9. ročník základních škol, 
3. ročník středních škol) přisu-
zují nejnižší průměrné skóre 
žákům z Ústeckého a z Karlo-
varského kraje.

Rozdíly panují v rámci po-
měru všeobecného (gymná-

zia) a odborného vzdělávání 
(například hl. m. Praha a Ji-
homoravský kraj mají nadprů-
měrné zastoupení všeobecné-
ho vzdělávání, naopak napří-
klad Ústecký a Liberecký kraj 
podprůměrné). 

Učitelé stárnou
V České republice bylo v loňském 
roce ve všech oblastech regionál-
ního školství 44,3 procenta uči-

telů ve věku nad 49 let. Podobný 
trend lze sice pozorovat i v řadě 
dalších evropských zemí, ale na-
příklad u vyššího středního vzdě-
lávání je průměrná hodnota po-
dílu učitelů ve věku 50 a starších 
v letech 2013–2016 v České re-
publice v rámci EU šestá nejvyš-
ší, a pohybuje se tak vysoko nad 
unijním průměrem. Také v oblasti 
primárního vzdělávání (v České 
republice odpovídá 1. stupni zá-
kladních škol) je podíl učitelů nad 
49 let v České republice vyšší než 
ve většině zemí Evropské unie. 
Věková struktura učitelů se liší 
v jednotlivých krajích. Největší 
podíl učitelů mladších než 40 let 

je v Pardubickém kraji (29,4 pro-
centa), kde je současně nejniž-
ší podíl učitelů nad 49 let. Dále 
je vysoký podíl učitelů mladších 
než 40 let v Praze (28,8 procen-
ta), kde je však zároveň vysoký 
podíl učitelů ve věku nad 49 let. 
Podíl učitelů mladších než 40 let 
převyšuje 28  procent také v Ji-
homoravském, Zlínském a Olo-
mouckém kraji. V Karlovarském 
a Plzeňském kraji je podíl mla-
dých učitelů do 39 let nižší než 
25 procent. Nejvyšší podíl učite-
lů starších než 49 let je v Jihočes-
kém a Karlovarském kraji a  dá-
le v Praze.

Jasným cílem Dlouhodobého 
záměru je tedy omlazení pe-
dagogických sborů. To se ov-
šem podaří, jen pokud bude 

pokračovat nastoupený trend 
zvyšování učitelských platů a 
srovnání jejich výše s ostatní-
mi vysokoškolsky vzdělanými 
odborníky. 

A zase ty finance
Průměrný měsíční plat za rok 
2017 dosáhl u pedagogických 
pracovníků 30 228 Kč, u nepe-
dagogických pracovníků činil 
17 509 Kč. 

„V následujících letech je 
cílem dosáhnout a udržet re-
laci, aby platy pedagogických 
pracovníků v roce 2021 dosa-
hovaly nejméně 150 procent 
jejich výše pro rok 2017. Dá-

le je zapotřebí zajistit, aby při 
rozhodování o zvyšování platů 
ve veřejných službách a sprá-
vě byla část objemu fi nančních 

prostředků určených na růst 
odměňování pedagogických 
pracovníků v regionálním 
školství vyhrazena na posíle-
ní nadtarifních složek platů 
tak, aby byly vytvořeny vhod-
né podmínky pro zohledňování 

rozsahu a kvality práce jednot-
livých pedagogů,“ doporučuje 
Dlouhodobý záměr.
Dokument se také obšírněji vě-
nuje změně fi nancování regionál-
ního školství.                             red

ŠKOLSKÉ ODBORY

Celý dokument nalezne-
te na internetové adrese 
https://skolskeodbory.cz/na-
vrh-dlouhodobeho-zameru-vz-
delavani-a-rozvoje-vzdelavaci-
-soustavy-cr-2019-2023. Vaše 
případné připomínky zasílej-
te prosím v písemné podobě 
do 26. listopadu 2018 na ad-
resu sekretariátu ČMOS PŠ:
cmos.skolstvi@cmkos.cz

STRATEGICKÝ DOKUMENT O ŠKOLSTVÍ 
V těchto dnech dostala odborná veřejnost a školské od-
bory k dispozici a hlavně k připomínkování Dlouhodobý
záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České 
republiky 2019–2023. Jakým směrem se aktualizovaná 
verze tohoto sjednocujícího nástroje pro formování vzdě-
lávací soustavy ubírá?

ILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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SVĚT KELTŮ SE OTEVÍRÁ V NÁRODNÍM MUZEU

O tom se můžete přesvědčit na 
krásné výstavě, která je až do 
24. února 2019 otevřena v Nové 
budově Národního muzea. Její 
součástí jsou i výukové programy 
pro mateřské, základní a střední 
školy, jejichž prostřednictvím bu-
dou moci žáci i studenti poznat 
(a to někdy dokonce i na vlastní 
kůži) svět keltských rodin, řeme-
slníků i válečníků.

O tom, že Česko je země Kel-
tů, svědčí mimochodem i to, že 
Národní muzeum vlastní jed-
nu z nejrozsáhlejších archeolo-
gických sbírek v Evropě, spoje-
nou svojí podstatnou částí právě 
s  tématem mladší doby železné, 
konkrétně laténské kultury, jejíž 

rozmanitost výstava návštěvní-
kům ukazuje.  

Na výstavě Keltové nechybí ani 
řada nejvzácnějších a unikátních 
předmětů ze sbírek Národního 
muzea, ať už jde o bohatě malo-
vanou keramiku, bronzové šper-
ky, drobné plastiky, zbraně, ne-
bo keltské mince. Výstava je navíc 
doplněna o množství audiovi-
zuálních prvků. Do běžného živo-
ta Keltů pak návštěvníky vtáhnou 
například kopie keltských obydlí.

Programy pro školáky
Výstava se díky svému pojetí vel-
mi dobře hodí jako doplněk školní 
výuky. Napomáhají tomu i velmi 
dobře koncipované lektorované 
vzdělávací programy. Vybrat si 
můžete z následujících: Výlet za 

Kelty, Keltové a jejich svět, Jak 
se žilo za Keltů a Keltové a my.

Výlet za Kelty 
Program je určen pro mateřské 
školy a první třídy ZŠ. Pomocí 
příběhů a nejrůznějších úkolů dě-
ti poznají, jak se v tomto období 
žilo. Prozkoumají způsob, jakým 
se Keltové oblékali, co jedli a jak 

bydleli. Zamyslí se nad tím, ja-
ké činnosti zastávali muži a kte-
ré vykonávaly ženy, a porovnají, 
zda se to liší, nebo podobá životu 

v současnosti. K  tomuto 45minu-
tovému vzdělávacímu programu 
je možné objednat i 45minutový 
workshop, v němž žáci pronik-
nou do tajů archeologické vědy 
a kde pro ně budou připravené 
i výtvarné aktivity inspirované 
keltským uměním. 

Keltové a jejich svět 
Interaktivní vzdělávací pro-
gram pro žáky 2. až 5. ročníků 
ZŠ, v němž prozkoumají způsob, 
jak se Keltové oblékali, co jedli, 
jak bydleli a jaký byl jejich vztah 
k přírodě. Děti se seznámí s nej-
zajímavějšími keltskými nálezy 
u nás a dostanou možnost zamy-
slet se nad tím, jakou roli zastá-
vali v keltské společnosti muži 
a jakou ženy. K 60minutovému 

vzdělávacímu programu je možné 
objednat i půlhodinový workshop, 
kde žáci nahlédnou do svě-
ta archeologie.

Jak se žilo za Keltů 
Prostřednictvím interaktivního 
vzdělávacího programu pro žá-
ky II. stupně ZŠ poznají děti blí-
že dobu halštatskou a laténskou. 
Seznámí se s tím, jak se Keltové 
stravovali, oblékali či bydleli a jak 
pohřbívali své blízké. Poznají kelt-
ské řemeslníky i umělce i to, jak 
Keltové vnímali svět kolem sebe. 
K tomuto 60minutovému vzdělá-

vacímu programu je opět možné 
objednat i půlhodinový archeolo-
gický workshop.

Keltové a my 
Poslední lektorovaný program 
je určen studentům středních 
škol. Je zaměřen na kulturu a ži-
vot Keltů, jeho významnou sou-
částí je poznání nejzajímavějších 
keltských lokalit u nás i význam-
ných archeologických nálezů. Ta-
ké pro středoškoláky je možnost 
rozšířit prohlídku výstavy o ar-
cheologický workshop.

Každý si najde to své
Na internetových stránkách Ná-
rodního muzea funguje rezervač-
ní systém, kde se lze na některý 
ze vzdělávacích programů o Kel-
tech jednoduše přihlásit. „Rezer-
vace je možná nejpozději s týden-
ním předstihem. Rezervační sys-
tém učitele navede i  na zaměření 
a náročnost programu a na věk, 
pro který je určen. Lektorované 

programy navazují na rámcové 
vzdělávací programy a pochopi-
telně jsme schopni připravit pro 
školy i zájmové skupiny progra-
my přímo na míru,“ říká Zdeň-
ka Kulhavá, vedoucí vzděláva-
cích a kulturních aktivit Národ-
ního muzea.

A co dětské návštěvníky ve svě-
tě Keltů nejvíc baví? „Ti nejmenší 
si užívají her na Kelty, kdy využí-
váme replik sbírkových předmě-
tů nebo převlékárnu s oblečením 
z materiálů, které se v té době 
používaly. To baví i žáky základ-
ních škol, velmi rádi manipulují 
s replikami archeologických ná-
lezů. A starší děti a studenti si 
s oblibou prohlížejí rekonstrukce 
pohřebních nálezů a také slavnou 
plastiku hlavy Kelta ze Mšeckých 
Žehrovic,“ odpovídá Z. Kulhavá.

Romana SLANINOVÁ

Do běžného života Keltů pak návštěvníky 
vtáhnou například kopie keltských obydlí. 

Češi a Moravané jsou do jisté míry potomky dávných 
keltských obyvatel střední Evropy. Dokazují to nejen 
genetické výzkumy, ale také archeologické nálezy 
z celé České republiky. 

Civilizace vrcholného období 
pravěkého vývoje naší země 
byla podobně jako v ostatních 
evropských oblastech od Polska 
po Itálii, od britských ostrovů 
po Ukrajinu vytvářena nosite-
li tzv. laténské kultury, pojme-
nované podle lokality La Tène 
ve Švýcarsku. Tato kultura je 
spojena se jménem historicky 
známých Keltů. Jejich civilizace 
se rozvíjela v období od 5. sto-
letí do 1. století př. n. l. na tako-
vé úrovni, že vytvořila základy 
evropské kultury historického 
období. Výstava Keltové nabízí 
svým návštěvníkům pohled na 
roli Čech v tomto vývoji, a to ne-
jen na kulturu vládnoucí elity, 
její honosné pohřby a sídla, ale 
i  na venkovské osady, využívá-
ní krajiny a nerostných zdrojů 
a s tím související výrobní ak-
tivity a obchod.
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Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

 Vyhláška č. 13/2005 Sb. byla noveli-
zována s účinností od 1. září 2018 vyhláš-
kou č. 145/2018 Sb. Jednou z provedených 
změn je složení nových § 2a až 2c toho-
to znění: 
§ 2a Obecná ustanovení o víceoborové třídě
(1) Třídu, v níž se vzdělávají žáci více obo-
rů vzdělání (dále jen „víceoborová třída“), 
lze zřídit, pouze pokud

a) jde o obory vzdělání stejné kategorie 
dosaženého vzdělání, stejné formy a délky 
vzdělávání a stejného ročníku,

b) jde o obory vzdělání poskytující střed-
ní vzdělání s maturitní zkouškou nebo vý-
učním listem a

c) počet žáků v každém z těchto oborů 
vzdělání je v ročníku dané školy nižší než 17.

(2) Pokud nelze zřídit víceoborovou třídu 
podle odstavce 1, lze ji zřídit alespoň z 1 oboru 
vzdělání splňujícího podmínky podle odstav-
ce 1 písm. a) až c) a z 1 oboru vzdělání splňují-
cího podmínky podle odstavce 1 písm. a) a b).

§ 2b Počet oborů víceoborové třídy
Víceoborová třída může být složena nejvýše

a) ze 3 oborů vzdělání pro obory vzdělání 
poskytujících střední vzdělání s výučním 
listem nebo b) ze 2 oborů vzdělání pro obo-
ry vzdělání poskytujících střední vzdělání 

s maturitní zkouškou.
§ 2c  Zvláštní pravidla pro obory vzdě-

lání s talentovou zkouškou
(1) Pro obor vzdělání, v němž je jako sou-

část přijímacího řízení stanovena rámcovým 
vzdělávacím programem talentová zkouška, 
lze zřídit víceoborovou třídu pouze pro žáky 
vzdělávající se v oboru vzdělání s talentovou 
zkouškou. Počet oborů vzdělání ve víceobo-
rové třídě podle věty první není omezen.

(2) Odstavec 1 se nevztahuje na
a) víceoborovou třídu, v níž je 1 z oborů 

vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění 
kategorií dosaženého vzdělání H, L nebo 
M a počet žáků v tomto oboru vzdělání je 
v  daném ročníku a formě vzdělá-
vání v dané škole nižší než 17 a 

b) víceoborovou třídu pro obo-
ry vzdělání gymnázium a gym-
názium se sportovní přípravou. 
V přechodných ustanoveních 
vyhlášky č.  145/2018 Sb. 
se pak stanoví, že na ví-
ceoborovou třídu zříze-
nou nejpozději pro škol-
ní rok 2017/2018 se 
nevztahuje § 2a až 2c 
vyhlášky č. 13/2005 
Sb., ve  znění účin-
ném ode dne nabytí 
účinnosti této vyhláš-
ky; počet oborů vzdě-
lání v této třídě nesmí 
přesáhnout počet dosa-
žený ke dni nabytí účinnosti 
této vyhlášky.

VÍCEOBOROVÉ TŘÍDY VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
 Jakým způsobem je upraveno 
zřizování a složení víceobo-

rových tříd ve středních školách po 
novele vyhlášky o středním vzdělá-
vání a vzdělávání v konzervatoři?

V § 334 odst. 2 a 3 zákoníku práce se 
stanoví:

„(2) Písemnost doručuje zaměstnavatel 
zaměstnanci do vlastních rukou na praco-
višti, v jeho bytě nebo kdekoliv, kde bude 
zastižen, anebo prostřednictvím sítě nebo 
služby elektronických komunikací; není-li 
to možné, může zaměstnavatel písemnost 
doručit prostřednictvím provozovatele poš-
tovních služeb.

(3) Nedoručuje-li zaměstnavatel písem-
nost prostřednictvím sítě nebo služby elek-

tronických komunikací nebo prostřednic-
tvím provozovatele poštovních služeb, pova-
žuje se písemnost za doručenou také tehdy, 
jestliže zaměstnanec přijetí písemnosti od-
mítne.“ Z citovaných zákonných ustanovení 
vyplývá preference osobního doručení pí-
semnosti zaměstnavatelem. Zaměstnavatel 
k tomu může pověřit i jinou osobu (zmoc-
něnce), která ani nemusí být zaměstnancem 
zaměstnavatele. Osobní doručování spočí-
vá v předání listiny zaměstnanci do jeho 
vlastních rukou na pracovišti, v bytě nebo 
kdekoliv jinde, kde je zastižen (např. i na 
ulici). Doručení je možné nejen v pracov-
ní době, ale i mimo tuto dobu. Není mož-
né však po zaměstnanci vyžadovat, aby se 
dostavil na zaměstnavatelem určené místo 

k převzetí písemnosti.  Zákoník práce v cito-
vaném § 334 odst. 3 řeší také situaci a tím i 
problémy vznikající při odmítnutí převzetí 
písemnosti zaměstnancem. Zaměstnavatel 
by si měl ve vlastním zájmu zajistit důkaz 
o doručení či odmítnutí převzetí písemnos-
ti zaměstnancem. Zejména při předávání 
výpovědi z pracovního poměru je vhodné 
zajistit alespoň jednoho svědka. Pokud má 
zaměstnavatel důkaz o odmítnutí převzetí 
písemnosti zaměstnancem, nemusí znovu 
proces doručování opakovat. Zaměstnanec 
se tím ovšem dostane do složité situace, 
protože nebude vědět, co písemnost obsa-
hovala. V případě výpovědi nebude mít in-
formaci o tom, z jakého důvodu mu byla 
výpověď dána.

 Jaká pravidla by měla být zaměst-
navatelem dodržována při osob-

ním předávání písemností zaměstnanci?

PRAVIDLA PRO PŘEDÁVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ
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Podle ustanovení § 93 odst. 
2 zákoníku práce lze práci 

přesčas nařídit do 8 hodin týd-
ně a 150 hodin ročně. Nad tento 

rozsah lze práci přesčas pouze dohod-
nout. Celkový rozsah práce přesčas však 
nesmí činit v průměru více než 8 hodin 
týdně v období nejvýše 26 týdnů po sobě 
jdoucích. Jen kolektivní smlouva může 
vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů 
po sobě jdoucích. Limit 416 hodin zmíně-
ný v dotaze není v zákoníku práce uvá-
děn a jeho výše je výsledkem vynásobe-
ní 52 týdnů a 8 hodin práce přesčas týd-
ně. Tento limit může být sjednán pouze 
v kolektivní smlouvě, protože jen v ní lze 
vymezit období 52 týdnů pro určení prů-
měrného počtu 8 hodin přesčasů týdně. 
Kde odborová organizace nepůsobí nebo 

kde kolektivní smlouva takové ujednání 
nemá, platí vyrovnání období maximál-
ně 26 týdnů.

Souhlasím s právními výklady, podle 
nichž se výše uvedené roční limity práce 
přesčas nesnižují o doby, kdy zaměstna-
nec z různých důvodů nepracoval (např. 
z důvodu nemoci). Déle trvající nepřítom-
nost zaměstnance v práci pochopitelně 
omezuje možnost využívat přípustného 
maxima hodin. Ovšem těžko lze připus-
tit, že u každého zaměstnance bude ten-
to limit jasný podle rozsahu zameškané 
pracovní doby. Zákoník práce nic tako-
vého nestanoví.

PRÁVNÍK RADÍ

 Ze zákoníku práce 
(§ 93) vyplývá roční li-

mit práce přesčas v rozsahu 
416 hodin. Platí tento limit 

i v případech, kdy za-
městnanec delší dobu 
nepracoval, například 
z důvodu nemoci?

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

 Účast odborové organizace při 
rozvázání pracovního poměru 

upravuje § 61 zákoníku práce, kde se 
v odst. 1 stanoví: „Výpověď nebo oka-
mžité zrušení pracovního poměru je 
zaměstnavatel povinen předem projed-
nat s odborovou organizací.“ Z citova-
ného ustanovení nelze vyvodit závěr, 
že by se mělo vztahovat jen na přípa-
dy rozvazování pracovního poměru se 
zaměstnancem, který je členem odbo-
rů. Uvedenou povinnost musí tedy za-
městnavatel plnit bez ohledu na to, zda 
je, či není zaměstnanec odborově or-
ganizován. Svoboda odborového sdru-

žování ovšem zahrnuje i právo nebýt 
sdružen, respektive nebýt zastupován 
odborovou organizací v individuálních 
pracovněprávních vztazích. Odboro-
vě neorganizovaný zaměstnanec pro-
to může své zastupování odborovou 
organizací vyloučit, tedy vyjádřit, že 
nechce, aby byl v individuálních pra-
covněprávních vztazích zastupován. 
V takovém případě nebude zaměst-
navatel povinen předem rozvazovací 
právní jednání s odborovou organiza-
cí projednávat.

POVINNOST PROJEDNÁNÍ VÝPOVĚDI S ODBORY

LZE PRACOVAT BEZ PŘESTÁVKY NA JÍDLO?

ROČNÍ LIMIT PRÁCE PŘESČAS

 Podle zákoníku práce má 
zaměstnavatel projednat vý-

pověď zaměstnanci s odborovou 
organizací. Vztahuje se tato po-
vinnost na všechny případy výpo-
vědi, nebo jen na případy, kdy je 
zaměstnanec, kterému je dána 
výpověď, členem odborů?

 Právní úpravu poskytování přestá-
vek v práci obsahuje § 88 zákoníku prá-
ce, kde je v odst. 1 stanoveno: 
„Zaměstnavatel je povinen poskytnout 
zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách ne-
přetržité práce přestávku v práci na jíd-
lo a oddech v trvání nejméně 30 minut; 
mladistvému zaměstnanci musí být tato 
přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 ho-
diny nepřetržité práce. Jde-li o práce, kte-

ré nemohou být přerušeny, musí být za-
městnanci i bez přerušení provozu nebo 
práce zajištěna přiměřená doba na oddech 
a jídlo; tato doba se započítává do pracov-
ní doby. Mladistvému zaměstnanci musí 
vždy být poskytnuta přestávka na jídlo 
a oddech podle věty první.“

Dále platí, že přestávky na jídlo a od-
dech se nezapočítávají do pracovní doby 
a že se neposkytují na začátku a konci 
pracovní doby. Přestože se přestávka na 
jídlo a oddech nezapočítává do pracov-
ní doby, musí ji zaměstnanec čerpat. To 
znamená, že nemůže sám rozhodnout, že 
přestávku čerpat nebude a v důsledku to-
ho bude opouštět pracoviště o 30 minut 
dříve než zaměstnanci, kteří přestávku 
čerpat budou. Tento postup není možný, 
protože tím by se fakticky čerpání pře-

stávky posunulo na konec pracovní doby, 
což § 88 odst. 3 zákoníku práce zakazu-
je. Ustanovení § 88 zákoníku práce uklá-
dá zaměstnavateli povinnost přestávku 
zaměstnanci poskytnout a zaměstnanec 
musí tento pokyn zaměstnavatele splnit 
(stejně jako každý jiný pokyn, který je 
v souladu s právními předpisy).

 Přestávka v práci na jídlo 
a oddech se nezapočítává do 

pracovní doby. Je možné, aby se 
zaměstnanec rozhodl, že přestávku 
čerpat nebude a o dobu přestávky 
si tak zkrátí pracovní dobu?

Podle ustanovení § 93 odst. 
2 zákoníku práce lze práci 

přesčas nařídit do 8 hodin týd-

Ze zákoníku práce 
(§ 93) vyplývá roční li-

mit práce přesčas v rozsahu 
416 hodin. Platí tento limit 

i v případech, kdy za-
městnanec delší dobu 
nepracoval, například 
z důvodu nemoci?

ROČNÍ LIMIT PRÁCE PŘESČAS

přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 ho-
diny nepřetržité práce. Jde-li o práce, kte-
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Střední odborná škola v Hor-
kách nad Jizerou přijala ne-
zvyklou a velmi prestižní na-
bídku, a to zabezpečit cate-
ringovou část oslav vzniku 
sto let Československa na vel-
vyslanectví ČR v Paříži, která 
se konala ve středu 24. října. 

K naplnění tohoto úkolu vy-
jela skupina 20 žáků a čtyř 
učitelů na týden do města pod 
Eiffelovou věží. Příprava re-
cepce pro 700 hostů byla in-
tenzivní a precizní. Kuchaři 
vyrobili pokrmy, cukráři ex-
kluzivní kolekce minidezertů 
a číšníci nachystali nabídkové 
a nápojové stoly a zajistili ob-
sluhu. A jaké pokrmy žáci pro 
hosty velvyslanectví připravi-
li? Nabídka byla ve formě fin-
ger food, tedy jednoporcových 
lahůdek, a inspirovala se jak 
tradiční českou kuchyní, tak 
současnými gastronomický-
mi trendy. Podával se napří-
klad uzený pstruh na fenyklo-
vém salátku, křepelčí vejce na 

slaném lívanečku s kaviárem 
dvou barev, vepřová roládka 
plněná zeleninou s brambo-
rovou pusinkou, marinované 
krevetky na tzatziki, paštičky 
z listového těsta plněné hu-
sími játry foie-gras s  pistá-
cií a další. 

„Dali jsme si záležet. Celá 
směna pracovala pod vede-
ním šéfkuchaře velvyslanec-
tví Michala Čermáka. V ku-
chyni vládla dobrá, tvůrčí ná-
lada. Dbali jsme na precizní 
vyvážení chutí jídel a atraktiv-
ní ozdobu,“ řekl Vladimír Uh-
líř, učitel odborného výcviku.
Skupinu cukrářek vedla Ale-
na Pechlátová a ve svém týmu 
měla i cukrářku roku 2018 Ja-
nu Šplíchalovou (studentku III. 
ročníku oboru gastronomie) a 
další členky školního cukrář-
ského soutěžního družstva. 
Jejich úkolem byla příprava 
kolekce tradičních českých 
moučníků. Na stole tedy hos-
té z celého světa (pozvání ob-

drželi diplomati, politici, členo-
vé státní správy, podnikatelé a 
ostatní partneři velvyslanectví, 
včetně delegace Středočeského 
kraje, který na oslavě partici-
poval) našli třeba nedostižné 
žloutkové věnečky, kremrole, 
ovocné košíčky, jádrové rohlíč-
ky, ale i sachr řezy nebo jahody 
se šlehačkou a plněné koláčky. 
Slavnost proběhla nejen v re-
prezentativních sálech amba-
sády, ale i v zahradě pod pár-
ty stany. 

„Na co nezapomenu, to je 
potlesk od hostů při ukončení 
recepce, který naše skupina 
sklidila. To jsme nečekali a do-
jalo nás to. A potom i nabídka 
od italské ambasády v Paříži, 
abychom zajišťovali catering 
pro jejich akce. To bylo jako 
dostat vyznamenání,“ zhodno-
til Adam Bohuněk ze čtvrtého 
ročníku gastronomie. Týden 
v Paříži nebyl jen pracovní. 
„Bydleli jsme přímo v budově 
velvyslanectví, které je u Mar-
tova pole, v těsném sousedství 
Eiffelovky. Ta na nás vlastně 
celou dobu dohlížela. Cukrář-
ky ji měly za zády a pohledu 
z okna dílny na její noblesu se 
nemohly nabažit. Děvčata by-

dlela v pátém patře s terasou, 
tam jsme měli i jídelnu a na 
terase jsme obědvali i odpo-
čívali, okouzleni touto domi-
nantou. Ve volném čase jsme 
nepromarnili ani minutu. Pro-
šli jsme si Trocadéro, Vítěz-
ný oblouk, Champs-Élysées, 
Montmartre s bazilikou Sacré-
-Cœur, Louvre, supermoderní 
La Défense, prohlédli jsme si 
město i  při vyhlídkové plav-
bě po Seině a samozřejmě vy-
stoupili na Eiffelovu věž,“ říká 
Jan Petrtýl ze třetího ročníku. 
Byl to pro všechny mimořád-
ný, úspěšný a nezapomenu-
telný týden.          Miloš REPÁŇ 

Střední odborná škola v Horkách nad Jizerou přijala 
nezvyklou a velmi prestižní nabídku, a to zabezpečit  
cateringovou část oslav vzniku sto let Československa 
na velvyslanectví ČR v Paříži.

ŽÁCI Z HOREK NAD JIZEROU V PAŘÍŽI 

DÍLČÍ REFORMY NEZVÝŠÍ KVALITU VZDĚLÁNÍ
KOMENTÁŘ

Nedávný dialog, který od-
startovali hejtmani sdružení 
v Asociaci krajů s ministrem 
školství, oficiálně odkryl ně-
co, o čem se dosud pouze tiše 
šeptalo. Úroveň dosahované-
ho vzdělání (nejen) ve střed-
ních školách se u nás pováž-
livě snižuje.

Předsedkyně Rady Asociace 
krajů ČR a hejtmanka Karlo-
varského kraje Jana Mračková 
Vildumetzová naléhavě upo-
zornila na pronikavě se zhor-
šující výsledky středoškoláků 
u maturitních zkoušek. Proto 
navrhla, aby ministerstvo za-
vedlo minimální bodovou hra-
nici (cut-off score) pro přije-
tí žáků do všech typů střed-

ních škol. Pro jejich ředitele 
by byla závazná a uchazeč, 
který by na ni nedosáhl, by 
měl jednoduše smůlu. Jenže 
ministr školství Robert Plaga 
to vidí jinak. „Cut-off score ja-
ko takové problém neúspěš-
nosti maturantů na školách 
neřeší. Ten problém je hlub-
ší a je potřeba ho společnými 
silami vyřešit.“ A hned uvá-
dí druhý závažný argument, 
o němž se zatím spíš mlčelo. 
Současná přebujelá nabídka 
středoškolských oborů a její 
struktura dávno neodpovídá 
současným, natož budoucím 
potřebám rozvíjející se spo-
lečnosti. Stávající podobu jed-
notných přijímacích zkoušek 

tvoří tradiční didaktické testy. 
Z jejich výsledků nelze jed-
noznačně dovodit, jaké stu-
dijní předpoklady a lidské 
dovednosti nabízí uchazeč 
o středoškolské vzdělávání. 
Jakákoli dílčí změna či jen 
úprava podmínek přijímací-
ho řízení sama o sobě nezvý-
ší úroveň vzdělávání v našich 
školách. Úspěch budoucích 
maturantů výrazně podmi-
ňují průběžně dosahované 
výsledky práce žáků a uči-
telů základních škol. Situa- 
ce z posledních let, kdy se do 
poloprázdných středoškolských 
tříd bez námahy dostal každý, 
kdo si podal přihlášku, jim ale 
výrazně ublížila a vzala vítr 

z plachet. Když k tomu přičte-
me marně kritizovaný fakt, že 
se z nich necitlivě odčerpává ne-
malá část nadaných a pracovi-
tých žáků odcházejících do více-
letých gymnázií, tak máme hlav-
ní důvody současného propadu 
kvality ve vzdělání na stole. 

Je třeba jednou provždy skon-
covat s dosavadní metodou ukva-
pených dílčích úprav školského 
zákona. Nazrál čas začít budo-
vat smysluplný a dlouhodobě 
funkční systém českého vzdě-
lávání, a to už od mateřských 
škol. Koncepčně. Inspirujících 
příkladů, jak to úspěšně zvlá-
dají jinde ve světě, máme víc  
než  dost.                     

                                Roman KANTOR 
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Mateřská škola Semínko v Toul-
cově dvoře u Prahy jako první 
škola v České republice splni-
la všechna kritéria v bronzo-
vé, stříbrné i zlaté úrovni pro-
gramu Skutečně zdravá škola 
a stává se pomyslnou „vzoro-
vou školou“ a „příkladem dob-
ré praxe“.

Ocenění bylo uděleno za spl-
nění potřebných kritérií v ob-
lastech angažovanosti a kultury 
stravování, kvality jídla a mís-
ta jeho původu, vzdělávání o 
jídle a stravování a místní spo-
lečenství a spolupráce. Již dří-
ve v rámci stříbrných kritérií 
plnila Mateřská škola Semín-
ko požadavky na výrobu pokr-
mů, které musí být minimálně 
ze 75  procent tvořeny z čer-
stvých a nezpracovaných su-
rovin, 5 procent surovin mu-
sí pocházet z ekologických fa-
rem, dětem musí být podávané 
pouze neslazené nápoje a děti 
mají být vzdělávány o původu 

potravin a vaření. „Jsem pře-
svědčena, že praktickému va-
ření se nevyrovná žádné hraní 
u dětské kuchyňky. Děti v Se-
mínku mají možnost připravit 
si skutečné jídlo. Průběžně a 
přirozenou formou děti sezna-

mujeme nejen se samotnými 
potravinami, ale i s jejich ces-
tou na náš stůl i dopadem na 
životní prostředí,“ říká Mag-
daléna Kapuciánová, ředitelka 
MŠ Semínko v Toulcově dvoře.           
                         Renata FALTEJSKOVÁ                              

OČIMA ČTENÁŘŮ

Jóga je jedním z nejlepších způ-
sobů, jak si udržet pohybové 
schopnosti, ohebnost a sílu 
i  ve vyšším věku, je to šetrný 
a klidný způsob, jak své tělo 
rozhýbat, a dokonce umí i zlep-
šit náladu. Dozvíte se, jak cvi-
čit, rady, jak zpomalit stárnu-
tí, jak správně dýchat či jaké 
cviky na které konkrétní po-
tíže pohybového aparátu jsou 
uzdravující. Vše můžete cvičit 
v klidu svého domova. Více na  
www.albatrosmedia.cz.

Jóga pro seniory 
VĚRA VOJTĚCHOVÁ
IVANA BALLINGOVÁ

Snahou Pardubického kraje 
je, aby se ve školních jídel-
nách podávaly pokrmy, které 
nejen splňují školské výživo-
vé předpisy, ale jsou zároveň 
chutné a atraktivní. Propaga-
ci zdravého vaření, bez polo-
tovarů a prášků, představu-

je akce Kuchyně našich ba-
biček. Uskutečnila se letos 
podruhé, tentokrát se vařilo 
ve Střední škole obchodu, ře-
mesel a služeb Žamberk, kde 
studují budoucí odborníci  
na gastronomii. Žáci spolu 
s kuchaři z místní školy va-

řili pod dohledem hlavního 
kuchaře projektu Oldřicha 
Szedláka ze školní jídelny v 
Kojetíně, který leží nedaleko 
Přerova. Ruku k dílu při pří-
pravě školního oběda přilo-
žili i Bohumil Bernášek, rad-
ní pro školství Pardubického 

VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ VAŘILI ŽÁCI

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA

kraje, ředitelka Krajské hos-
podářské komory Eva Mali-
nová a ředitelka žamberec-
ké školy Zuzana Pecháčko-
vá. Podávala se zeleninová 
polévka s pohankou a vejci, 
jako hlavní chod byl hanác-
ký vrabec s bramborovými 
knedlíky a  kedlubno-mrkvo-
vým zelím, moučníkem byl 
jablečník se zakysanou sme-
tanou a nápojem byl čerstvý 
mošt z červené řepy, jablek 
a mrkve. Smyslem projektu 
je uchopit tradiční receptury 
moderním způsobem. „Menu 
jsme volili takové, abychom 
využili čerstvé sezonní potra-
viny. Pohled na talíře, které 
se vracely do kuchyně, mi 
udělal radost. Téměř nic na 
nich nezbylo,“ sdělil kuchař 
Oldřich Szedlák. „Recepty 
opravdu čerpám z kuchař-
ských knih vydaných tak ko-
lem roku 1900 a přizpůsobu-
ji je současným požadavkům 
na zdravou výživu,“ řekla Ha-
na Rohová, ředitelka jídelny  
v  Kojetíně.              
                                  Petr ŠILAR
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Svět se prudce mění před očima, 
zatímco nejedna škola je v zajetí 
starých dogmat. Mnohé děti si z 
ní odnášejí šrámy na celý život. 
Pokud se vám podaří přemístit je 
do školy budoucnosti, která umí 
zachránit i děti s handicapem, 
zažijete obrovskou úlevu z to-
ho, že někomu jde primárně 
o vzdělávání dětí.

V širší rodině máme chlapce, 
který postupně přestal být scho-
pen dostavovat se do třídy. Na 
počátku byla dysortografie  
s ADHD, necitlivý přístup 
učitelky a vedení školy. I děti 
někdy umějí být kruté k tomu, 
kdo se liší. A tak pomalu vzni-
kal problém: „Já tam nemůžu.“ 
„Já to nedokážu.“ I když se 
večer rozhodl, že půjde, ráno 
z něho vyšlo: „Já to fakt nedám,  
nejde to.“

Problém vygradoval v 5.  roč-
níku. Blížil se 2. stupeň a možnost 
domácí výuky tehdy běžně ne- 
existovala. Ze zákona se proto ro-
dina na přelomu 5. a 6. třídy dos-
tala do téměř kriminální situace. 
Následovalo přetahování, hra na 
kočku a myši. Státní kočka se 
projevovala jako přísný tresta-
jící školský bůh – nedojdeš-li do 
školy, budete všichni zavřeni. 
Každý někde jinde. Žák v ústavu, 
rodič ve vězení. Chlapec do školy 
nedokázal dojít, i když situace 

byla vážná. Dostal možnost 
„velmi vstřícného“ individuál-
ního plánu: Nemusel do školy 
pětkrát týdně, ale jen čtyřikrát. 
Po tlacích sociálně-státních, 
školních a lékařských nastala 
krátká dvoutýdenní epizoda na 
dětské psychiatrii. Tam chlapec 
dostával medikament. Odmítal 
ho polykat, dostával ho tedy za- 
kamuflovaný do jídla. Ne-
pomáhal mu, neléčil ho, ne-
souhlasil s ním ani on, ani mat-

ka, ale přesto ho dostával. Diag-
nóza byla provedena střelbou 
od boku, zjišťovat, co je v moz-
ku posunuté, jak a proč, je asi 
hudbou vzdálené budoucnosti. 
Když neumíme najít příčiny, 
místo léčby směřující k vyléčení 
„přeléčujeme“. Tedy nasadí se 
pokusně jeden medikament, 
a když nezabere, zkusí se jiný 
a pak další, až něco možná ut-
lumí nějaký příznak. A zároveň 
může vyvolat jiné. Nebo se od-
borným jazykem napíše do 
orazítkovaných papírů výraz 
„pozorujeme určitý posun“, 
a tím je vytvořena virtuální rea- 

lita, která ve skutečnosti ne- 
existuje. Žádný posun nenastal. 
Chlapec jel po několika týdnech 
domů na víkend a už se zpát-
ky do nedobrovolného zajetí 
nevrátil. Ani do školy se dosta-
vit nedokázal, vyléčen přiroze-
ně nebyl. 

Se školou se rodiče snažili 
domluvit na přezkoušení. 
Škola reagovala chaoticky – 
jednou řekli, že zkoušky bu-
dou, protože musí být. Ať se 
připraví. Podruhé – zkoušky 
nebudou, nechodí přece do la-
vic 4x týdně dle plánu. Potřetí 
– zkoušky budou, připravte se 
do 2 týdnů. A nakonec: Zkoušky 
nebudou, musí chodit do lavic. 
To bylo doplněno nezměrným 
tlakem sociální pracovnice. Vše 
směřovalo k tomu, že chlapec 
bude umístěn v psychiatrickém 

ústavu, kde bude nedobrovolně 
jíst prášky, které nic neléčí. Chla-
pec není hloupý, individuálně ho 
lze vzdělávat. Musí přece exis-
tovat možnost, jak mu umožnit 
získat vědomosti bez nutnosti 
sedět na zadku tam, kde sedět 
nedokáže. Klíč k řešení naštěstí 
existoval. To, co měly vědět so-
ciální pracovnice, které na rodiče 
vykonávaly obrovský tlak, jsem 
se dozvěděl alespoň já. Minister-
stvo školství mi dalo kontakt na 
školu, kde byla možnost domácí 
výuky i na 2. stupni. ZŠ Březová. 
Její ředitel dokáže prosazovat 
inovace ve vzdělávání. Umí být 
několik kroků před ostatními. 
Učitelé školy jsou milí a mají 
rádi děti.

Sedím v ředitelně a pan 
ředitel Ludvík Zimčík hovoří 
s jednou žákyní. Dívka vůbec 
není v budově školy. Je doma 
u počítače s kamerkou a nám 
se promítá její usměvavá tvář na 
velké plátno na stěně ředitelny – 
přes internet. Nevím vůbec, kde 
se dívka nachází. Může to být v 
ČR a může to být třeba v New Yor-

ku. Moderní technika umožňuje, 
že si pan ředitel se žákyní kou-
kají z očí do očí a probírají učivo.

To není jediná inovace. Žáci 
březovské školy mají propraco-
vaný systém moodle pro domácí 
výuku dětí, přes který mohou 
plnit úkoly, komunikovat a odevz-
dávat své prezentace a testy od-
kudkoliv. Mohou navštěvovat 
hodiny online. Jednou za půl roku 
mají termín zkoušek, přijedou 
do školy a otestují své znalosti 
naživo s učiteli. 

Chlapec se doma na zkoušky 
připravoval poctivě. Odevzdal 
do systému školy vše, co bylo 
třeba. Jeho výtvory například 
z historie byly moc pěkné. Tro-
chu zpočátku skřípala angličtina 
(cizí jazyk bývá pro dysorto-
grafiky oříškem), ale inten-
zivním úsilím se podařilo téměř 
nemožné. Nikdy se do učiva ne-
zakousl tolik jako právě v nové 
škole. Předchozí škola v něm 
vypěstovala odpor a fobii. Škola 
v Březové mu naopak dala šanci, 
kterou nezahodil. Dokázala 
naplnit své poslání u chlapce 
tam, kde jiná škola napros-
to selhala, protože pro ni byla 
důležitější forma než výsledek.

Chlapec absolvoval ZŠ 
Březová dálkově a v současné 
době normálně chodí 3. rokem 
na střední školu. Jeho stav se 
díky ZŠ Březová zlepšil, zklid-
nil se a stal se z něho usměvavý 
člověk. Ale něco by jeho původní 
špatná škola určitě nečekala. 
Dokázal i přes handicap zv-
ládnout angličtinu v individuál-
ním vzdělávání tak dobře, že byl 
na SŠ vybrán díky nadprůměrné 
znalosti jazyka na stáž na Kyp-
ru. O rok později už uplatňuje 
své hobby na trhu – vytváří a 
prodává první a druhé reklam-
ní video a je pozván další firmou 
k pravidelné spolupráci. Dokonce 
plánuje studium VŠ. Vše tedy do-
padlo až neuvěřitelně dobře. Díky 
alternativám navrhovaným před 
lety tzv. odborníky na dětskou 
duši a sociálními pracovnicemi 
mohl dopadnout hodně špatně, 
naštěstí se je podařilo díky 
březovské škole vyřadit ze hry.         
                                   Karel MACHALA

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŮŽE MÍT SMYSL
Některé školy bohužel svým přístupem vedou děti k ne-
lásce k vědění, neučí je přemýšlet o světě a radovat se 
z poznatků, hrát si, rozvíjet své zájmy. K tomu přidejme 
přetěžování nevyužitelnými poznatky, vyžadování povin-
nosti „odsedět si to“ v lavicích bez odpovídajícího efek-
tu, přičemž těžiště výuky bývá pak někdy stejně přenáše-
no na rodiče a domácí úkoly.

Je doma u počítače s kamerkou a nám se 
promítá její usměvavá tvář na velké plátno 
na stěně ředitelny – přes internet.
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, soutěžte s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ  

Posláním společnosti Thule je přepravit cokoli, co potřebujete, a to bezpečně, snadno 
a stylově. A to se týká nejen věcí, ale i dětí. Nyní Thule představuje dlouho očekávaný 
kočárek Thule Sleek. Tento flexibilní a stylový kočárek je ideální pro rodiče, kteří chtě-
jí sdílet městské dobrodružství se svým miminkem. Thule Sleek je praktický, stylový a 
bezpečný kočárek pro městské dobrodruhy a jejich děti. Má lehkou a moderní konstruk-
ci, skvěle se ovládá a nabízí dokonalé pohodlí pro rodiče i dítě. Kočárek je určen pro 
aktivní rodiče, kteří se chtějí volně pohybovat po městě. Zalidněná prostranství, stís-
něná zákoutí nebo hrbolaté chodníky? S kočárkem Thule Sleek se pohodlně dostanete 
všude, kam vás vaše zvědavost zavede. Kočárek Thule Sleek lze přizpůsobit potřebám 
rodiny, od narození dítěte po celou dobu jeho růstu. Přidejte korbu, sedátko pro souro-
zence nebo autosedačku, vezměte s sebou dvě nebo i tři děti, nastavte sedátko směrem 
dopředu nebo dozadu – s kočárkem Thule Sleek to všechno snadno zvládnete. Díky ši-
roké nabídce příslušenství bude kočárek Thule Sleek vždy dokonale odpovídat vašim potřebám. Kočárek prošel náročnými testy, aby 
splňoval nejpřísnější bezpečnostní normy a vydržel po dlouhá léta.

Soutěžní otázky: V jakých barvách se kočárek vyrábí?
Jaké doplňky lze ke kočárku dokoupit?
Více na www.thule.cz. 

Ze správných odpovědí vylosujeme dva výherce, kteří obdrží od společ-
nosti Thule aktovku/batoh na notebook. Odpovědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 30. listopadu 2018. Do předmětu uveďte 
„KOČÁREK“.

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

Nový čtyřkolový kočárek Thule pro městské dobrodruhy
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N E V Á H E J T E  
a nominu j te  svou ob l íbenou uč i te lku  

nebo ob l íbeného uč i te le  do  
26 .  ročn íku ankety  

 

ZLATÝ  Á M O S  
NEJOBLÍBENĚJŠÍ UČITEL 

ČESKÉ REPUBLIKY 2018/2019 
 

Přihláška musí obsahovat: 
stručnou charakteristiku nominovaného, 

popis jedné společně prožité příhody, 
podpisy sta osob, které s nominací souhlasí. 

 
Příjem přihlášek končí 31. prosince 2018. 

Více informací a on-line přihlášku najdete na www.zlatyamos.cz. 
 

Odborná porota na finále zvolí Zlatého Ámose. 
Dětská porota na finále zvolí Dětského Ámose. 
Ministerstvo školství vybere Ámose češtináře. 

Zlatý partner vybere Ámose fyzikáře. 
Stříbrný partner vybere Ámose chemikáře. 

SMS hlasováním bude zvolen Ámos sympaťák. 
 

Finále Zlatého Ámose je 28. března 2019. 
Korunovační galavečer je v pátek 29. března 2019. 

 

ZLATÝ PARTNER 

STŘÍBRNÝ PARTNER 

PARTNEŘI STŘÍBRNÝ PARTNER 

ZLATÝ MEDIÁLNÍ PARTNER 
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