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„Každý člověk je talentovaný, neopakovatelný a originální.“ Brenda Uelandová

TÝDENÍK

Na tom, že je atraktivita škol-
ství spojena s penězi, se shodli 
aktéři jedné z televizních de-
bat Otázky Václava Moravce. 
Uvedli, že pouhých 3,9 procen-
ta HDP celkových výdajů na 
školství ročně nesvědčí o do-
statečné pozornosti našemu 
vzdělávání. 

„Naše krátkozraká společ-
nost netuší, jaký dopad bude 
mít současné škudlení na in-

vesticích do vzdělání za dvacet 
až třicet let,“ řekl Jan Libich, 
ekonom a vysokoškolský peda-
gog v Ostravě a v Melbourne. 
„Dnes doplácíme na šetření 
z doby před třiceti lety,“ dodal. 

Peníze sice nejsou všechno, 
ale zaplatíme jimi kvalitu od-
borníků, tedy i učitelů. „Kva-
litnější učitel více naučí. Žáci 
pak získají lepší práci s vyšším 
příjmem,“ uvedl Jan Libich.

Suma peněz, s nimiž mu-
sí ředitelé škol vystačit, vede 
mnohdy k rovnostářství. Těžké 
je rozhodování ředitelů ve ško-
lách, kde učitelů ubývá, zatím-
co přibývá studentů pedagogic-
kých fakult, kteří učit nejdou. 
„Jenže kvalitní učitel vyprodu-
kuje víc než nekvalitní a oba 
mají stejné platy,“ upozornil 
Jan Libich, podle jehož slov je 
mezi učiteli spousta Ronaldů 
a Messi, jen jim dát příležitost 
to dokázat.

Kvalitní školství se promítá 
nejen do bohatství, ale i do spo-
kojenosti společnosti, shodli se 
aktéři debaty a poukázali na 
mezinárodní výzkum spokoje-

nosti podle dosaženého vzdě-
lání. U nás jsou lidé bez střed-
ní školy v žebříčku od jedné 
do deseti jen na třetí příčce, 
vysokoškoláci se blíží k osmé 
příčce. V Dánsku a Finsku, te-
dy v zemích s absolutní pozor-
ností vůči školství, není rozdíl 
téměř žádný.

V záplavě debat na toto té-
ma jsem zaznamenala i jedno 
povzbudivé konstatování. Jan 
Farský, předseda hnutí STAN, 
řekl, že naše školství fungu-
je hlavně díky obětavosti čes-
kých učitelů. Tak to abychom 
si všichni přáli, ať jim ta obě-
tavost ještě dlouho vydrží.
 Olina TÁBORSKÁ

ŠKOLSTVÍ

MEZI UČITELI JE SPOUSTA RONALDŮ A MESSI
Při oslavách devětadvaceti let budování demokracie 
jsme zaznamenali dost diskuzí a projevů, v nichž nechy-
běly zmínky o problémech ve školství. Někdy nenápadné, 
jindy hrozivé jako ta o prestiži našeho školství. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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O zodpovědném chovu 
Veterináři letos navštívili 
302 mateřských škol, kde 
ve vzdělávacím projektu 
„Máme rádi zvířata“ poučili 
přes 7 600 dětí o zodpověd-
ném chovu zvířat. Na škole-
ní, kde odborníci vysvětlují, 
jak se starat o domácí maz-
líčky, přispělo ministerstvo 
zemědělství půl milionem 
korun.  čtk

Počty asistentů  
Povolený počet asistentů pe-
dagoga ve třídách běžných 
škol by se měl omezit na jed-
noho, kterého by mohlo sdí-
let více dětí. Dosud tam mo-
hou být vedle učitele tři asi-
stenti. Vyplývá to z návrhu 
změn ve vyhlášce.  čtk

Mediální sdělení 
Mediální výchova v českých 
školách není na dostatečně 
dobré úrovni. Děti mají si-
ce poměrně dobré znalosti 
o fungování a roli médií, ale 
mají potíže s dovednostmi, 
jako jsou interpretace zprá-
vy či poznání manipulace ve 
sdělení. Učitelům přitom 
chybí metodická podpora 
i pomůcky.   čtk

ZÁPISNÍK

TISÍCE DĚTÍ SE VE ŠKOLÁCH ZRANÍ 
Ve školách, univerzitách i škol-
kách se ročně zraní tisíce dětí, 
až třetina při tělesné výcho-
vě. Každé čtvrté si zraní hla-
vu. Zraněné děti mají právo 
na odškodnění, které zahrnu-
je i náklady spojené s léčením. 
Školy ale často nemají dosta-
tečné pojištění. Buď ho nemají 
vůbec, nebo je plnění nastave-

no na nižší desítky tisíc korun, 
což je pro odškodnění vážněji 
zraněných dětí nedostatečné. 
Vyplývá to ze statistik firmy, 
která se věnuje vymáhání od-
škodného. Školy nejsou ze zá-
kona povinny uzavírat pojiš-
tění pro případ úrazu dítěte. 
„Vzhledem ke zvyšujícím se 
částkám odškodnění lze ale 

uzavření takového pojištění do-
poručit a spolupracovat v této 
oblasti se zřizovatelem,“ sdě-
lilo ministerstvo školství. Do 
uzavřených pojistných smluv 
ale nezasahuje. V případě, že 
se stane úraz a škola odpovídá 
za škodu, je ta povinna ji na-
hradit bez ohledu na to, zda 
je, či není pojištěna.  čtk

Zhruba 80 procent dětí má ne-
dostatek pohybu. Přibývá záro-
veň dětí, které tráví více času 
u počítače nebo televize, což 
způsobuje problémy s nadvá-
hou. Ministerstvo zdravotnic-
tví pracuje na akčním plánu, 
který má pohybové aktivity dětí 

podpořit. Plán definuje několik 
opatření, která by situaci měla 
zlepšit. Jde zejména o zavedení 
aktivních přestávek, navýšení 
počtu hodin pohybu ve školách, 
zařazování pohybu do předmě-
tů primárně nepohybového cha-
rakteru,“ řekla náměstkyně mi-

nistra zdravotnictví A. Šteflová. 
Součástí plánu je podle ní také 
podpora strategického plánová-
ní obcí v oblasti sportu a zajiš-
tění informovanosti odborné 
i laické veřejnosti prostřed-
nictvím portálu zaměřeného 
na podporu sportu.  čtk

AKČNÍ PLÁN PRO POHYB ŽÁKŮ

„Nebojte se, paní kolegyně, to náš ředitel okoukal támhle u silnice!“ 
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Pro asistenty pedagoga není 
v Česku dobrý systém vzdě-
lávání a podpory. Mají nedo-
statečné platy, chybí jim meto-
dické návody pro výuku posti-
žených i popis činností, které 
mají být součástí jejich práce. 
Shodli se na tom účastníci de-
baty na konferenci S asisten-
ty k lepší škole. Ústřední škol-
ní inspektor Tomáš Zatloukal 
upozornil, že školám chybí tak-
zvaný standard práce asistenta 

pedagoga, tedy popis kompe-
tencí a činností, které by mě-
li splňovat všichni asistenti 
po určitých letech praxe. Jde 
o základ pro systém profesního 
růstu, který by měl zaručovat 
úroveň kvality. Definice stan-
dardu práce neexistuje nejen 
v případě asistentů, ale i u uči-
telů. Měla být součástí připra-
vovaného kariérního řádu, kte-
rý loni Parlament neschválil.
Podle vedoucí oddělení spe-

ciálního vzdělávání z mini-
sterstva školství Ivany Blaž-
kové nyní standard asistenta 
připravuje Národní ústav pro 
vzdělávání. Asistenti pedagoga 
jsou podle ministerstva nejná-
kladnější část vzdělávání dě-
tí se speciálními vzdělávacími 
potřebami v běžných školách. 
K loňskému 30. září pracovalo 
podle úřadu v běžných základ-
ních školách 11 298 asistentů 
pedagoga.  čtk

JE TŘEBA ZLEPŠIT PODPORU ASISTENTŮ 
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CHCEME VYTVOŘIT ŠKOLU PRO ŽIVOT

V roce 2016 požádalo minister-
stvo školství Národní ústav pro 
vzdělávání o návrh systému, jak 
k revizi přistoupit a jak by měla 
postupovat. „My jsme pak zpra-
covali postup, který bral v potaz 
i monitoring současného fungo-
vání či inspiraci zahraničními 
zkušenostmi. Od počátku jsme 
se snažili držet zásady, že ne-
stačí navrhovat změny, aniž by-
chom mysleli na důsledky. Naše 
pojetí revize RVP pak minister-
stvo školství schválilo v dubnu 
loňského roku,“ říká Lubomír 
Martinec, ředitel NÚV. Právě 
s ním jsme o proměňujícím se 
RVP hovořili.

 V čem spočívají největší 
změny, kterých se RVP 

dočká?
Program by měl vést pedago-

gy k tomu, aby nenutili žáky 
učit se nepotřebnou látku, což 
často dělali hnáni dobře míně-
nou snahou naučit své svěřen-
ce co nejvíc. Místo toho by jim 
měli nabízet znalosti, které jim 
budou v životě užitečné a kte-
ré využijí v praxi. V původním 
RVP se říkalo, co má žák umět, 
ale vymezení bylo široké, nejed-

noznačné. Jeho nová verze kon-
krétně sděluje, co má žák umět. 
V revidovaných RVP je vymeze-
no jakési jádro (asi 70 procent 
programu), tedy základ, který 
by měly školy zvládnout naučit 
průměrného žáka. A v těch zbý-
vajících 30 procentech se skrý-
vá prostor pro výuku, kterou si 
pedagog nastaví podle svých 
představ a potřeb žáků. Může 

ji věnovat například opakování 
a procvičování, ale také využití 
dobré praxe a exkurzím či pro-
jektovému vyučování.

Mění se rovněž uzlové body. 
Dříve za ně byly považovány 5. 
a 9. třída, po revizi jsou tyto bo-
dy čtyři: 3., 5., 7. a 9. třída. Tyto 
body jsme zvolili nejen kvůli ja-
kémusi zpřesnění, ale měly by 
napomoci lépe zvládnout situa-
ce, kdy děti mění během škol-
ního roku školu.

RVP budou existovat v elek-
tronické podobě a jsou nasta-
veny tak, že když bude učitel 
chtít například zjistit, jaké jsou 
očekávané výsledky v matema-
tice ve 3. třídě, nebude muset 
procházet nekonečné dokumen-
ty, ale ‚vylistuje‘ si potřebnou 
kapitolu.

 Kdy začnou revidované 
RVP platit?

Předpokládáme, že k 1. zá-
ří roku 2019 budou mít školy 
k dispozici RVP pro český jazyk, 
cizí jazyk, informatiku a mate-
matiku. Na konci roku 2019 by 
mělo dojít i na další vzdělávací 
oblasti, jako jsou „člověk a spo-
lečnost“ zahrnující dějepis a vý-
chovu k občanství nebo „člověk 
a příroda“, kde jsou kromě pří-
rodopisu a zeměpisu i chemie 
a fyzika.

Rád bych, aby od prvních 
měsíců, kdy začnou uprave-
né RVP platit, začaly fungovat 
v širší míře i mezipředmětové 
vztahy. Takže když se například 
žák v určitou dobu bude učit ve 
fyzice o vyjádření veličiny ze 
vzorce, měl by být již dostateč-
ně připraven používat příslušný 
matematický aparát nebo by se 
o této látce měl dozvědět v ma-

tematice nejpozději ve stejnou 
dobu. I to je jeden z úkolů revi-
ze: vytvořit vhodné podmínky 
pro rozvoj mezipředmětových 
vztahů.

 Často se ozývaly výtky 
vůči RVP pro informati-

ku. Kritici zmiňovali, že změ-
ny přicházejí pomalu.

V revidovaném RVP pro tuto 
oblast došlo na větší dotaci ho-
din i na to, aby její výuka měla 
skutečný obsah a žáci se sys-

tematicky seznamovali nejen 
s informačními systémy a počí-
tačem, ale také třeba s algoritmi-
zací a programováním. Klademe 
důraz na to, aby vědomosti zís-
kané během hodin informatiky 
našly využití v dalších hodinách.

 Jak takové revize RVP 
probíhají?

Pracuje na nich neuvěřitel-
ných 43 skupin odborníků. 
Rád bych vyzvedl, že se jedná 
hlavně o učitele a zástupce vy-
sokých škol, zaměstnavatelů, 
školských asociací či nezisko-
vých organizací. Zaměstnanci 
NÚV jsou v případě všeobec-
ného vzdělávání hlavně koor-
dinátory odborných skupin. Na 
počátku úprav byly podkladové 
studie, které shrnuly zkušenos-
ti ze zahraničí, hlavně z okol-
ních států, stanovily obsah a cíle 
předmětů a poskytly celkovou 
analýzu. Tyto studie byly pro-
vedeny spíše akademickou sfé-
rou a na jejich základě učitelé 
v pracovních týmech tvoří RVP.

 Bude mít odborná veřej-
nost možnost se k upra-

veným RVP vyjádřit?
Pochopitelně. Postupně vy-

zveme pedagogickou veřejnost 
i zástupce organizací, jejichž 
činnost se školstvím souvisí, 
aby se vyjádřili například k to-
mu, jaké výsledky učení v ná-
vrhu postrádají, které z uvede-
ných výsledků učení nemají být 
součástí jádra základního vzdě-
lávání, zda navrhují nějaké po-
suny mezi jednotlivými uzlový-
mi body, a uvítáme i jejich další 
doporučení. 

Na začátku příštího roku při-
pravuje ministerstvo školství 
otevření celospolečenské debaty 
formou otevřených konferencí 
v krajích. Chceme získat názo-
ry od těch, kteří budou s RVP 
pracovat, a zapojit je do proce-
su. Pro informování veřejnosti 
připravujeme internetové strán-
ky i facebookový profil.

 Romana SLANINOVÁ

Rámcový vzdělávací program pro základní školy v podo-
bě, jak ho známe dnes, začal platit před čtrnácti lety. Za 
tu dobu se přežil a z řad pedagogů i odborné veřejnosti 
se stále častěji ozývají hlasy volající po jeho revizi. 

Na počátku úprav byly podkladové studie, 
které shrnuly zkušenosti ze zahraničí, hlavně 
z okolních států, stanovily obsah a cíle 
předmětů a poskytly celkovou analýzu.
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Letošní ročník akce měl, stej-
ně jako v loňském roce, mezi-
národní punc. Semináře se zú-
častnila čtyřčlenná slovenská 
delegace z partnerského Pre-
šovského kraje v čele s před-
sedou Rady OZ PŠaV SŠaZ 
východoslovenského regionu 
Lubošem Kvašňákem. V rám-
ci čtvrtečního programu pre-
zentovala aktuální informace 
místopředsedkyně Českomo-
ravského odborového svazu 
pracovníků školství Markéta 
Seidlová a předsedkyně Kraj-
ské rady odborového svazu 
Pardubického kraje Hana Štu-
sáková. Poté následovaly volby 

delegátů na VIII. sjezd ČMOS 
PŠ za OOJ Svitavy a OOJ Ústí 
nad Orlicí.

Vystoupení místopředsed-
kyně Českomoravské kon-
federace odborových svazů 
Radky Sokolové patřilo pá-
teční dopoledne, během kte-
rého se uskutečnilo také setká-

ní s hejtmanem našeho kraje 
panem Martinem Netolickým 
a pracovníky odboru školství 
a kultury Krajského úřadu Par-
dubického kraje.

Během odpoledních semi-
nářů došlo na prezentaci in-
formačního systému Rotun-
da v podání Petra Pečenky. 
Se změnami ve FKSP přítom-
né předsedy seznámila před-
sedkyně Krajské rady odboro-
vého svazu Královéhradecké-
ho kraje Markéta Cermanová. 
Závěr dne patřil Michalu Ne-
rudovi, právníkovi naší kraj-
ské rady. Poslední den semi-
náře byl věnován problematice 

bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Se svým příspěvkem 
vystoupil svazový inspektor 
BOZP Miroslav Werlik.

Naši hosté měli v průběhu 
svého pobytu u nás možnost 
navštívit ústeckou rodinnou 
firmu Velebný & Fam či po-
diskutovat s ředitelem ústec-
ké Střední školy uměleckoprů-
myslové Zdeňkem Salingerem. 
V průběhu celé akce mohli její 
účastníci využívat relaxačních 
služeb v podobě masáží, sau-
ny či vířivky.

Hana ŠTUSÁKOVÁ
předsedkyně KROS PŠ  

Pardubického kraje

VZDĚLÁVACÍ ODBOROVÝ SEMINÁŘ V PARDUBICKÉM KRAJI

Intenzivní vyjednávání o platech 
pedagogických i nepedagogic-
kých pracovníků s vládou pro-
bíhala od dubna letošního roku. 
Jednak samostatně za školské 
odbory, ale i v rámci odborových 
svazů veřejných služeb a sprá-
vy, sdružených v Českomorav-
ské konfederaci OS. Opakovaně 
jsme do prázdnin letošního ro-
ku vyjednávali s ministrem škol-
ství R. Plagou, ministryní finan-
cí A. Schillerovou a premiérem 
A. Babišem, předložili výpočty, 
argumenty a srovnání o zaostá-
vání platů v českém školství. Od 
původního návrhu navýšit tari-
fy o 2 procenta jsme se dohodli 
na nárůstu platů pedagogů o 15 
procent v roce 2019, a růst platů 
pro nepedagogy zůstal v té době 
otevřený, protože do prázdnin 
mezi vládou a odbory nevznik-
la celkově shoda o růstu platů 
v ostatních rezortech. Při těchto 
jednáních jsme požadovali jasný 
postoj vládních činitelů k dopo-
ručujícímu usnesení poslanec-
ké sněmovny zvýšit platy již od 
září 2018. 

Setkali jsme se s různými pří-
stupy. Ministr školství upřed-

nostňoval v první řadě dofinan-
cování roku 2018, kdy chyběla 
asi jedna miliarda korun na pod-
půrná opatření a speciální ško-
ly. Rozhodnutím vlády v červnu 
toto bylo napraveno. Podle údajů 
ministerstva financí státní roz-
počet nebyl v prvním čtvrtletí 
v přebytku. Byli jsme odkázáni 
na výsledky ekonomiky první-
ho pololetí 2018. Během prázd-
nin proběhla dílčí jednání. Roz-
hodující bylo naše vyjednávání 
s premiérem, ministryní financí 
a ministrem školství 24. 8. 2018, 
které přineslo zásadní dohodu 
o hlavních nárůstech v kapito-
le školství státního rozpočtu na 
rok 2019:
 4 745 mil. Kč platový nárůst 
včetně odvodů (15 % pro peda-
gogy RgŠ ) 
 785 mil. Kč na dorovnání pla-
tového nárůstu pro soukromé 
a církevní školy 
 796 mil. Kč na další nárůst 
platů (nepedagogů do 10 %)
 1 371 mil. Kč na růst výko-
nů v RgŠ
 2 165 mil. Kč na podpůrná 
opatření v oblasti společného 
vzdělávání

 1 800 mil. Kč na rozšíření pro-
vozu mateřských škol vč. pře-
kryvu 2,5 hodiny týdně 
 700 mil. Kč na větší dělení 
hodin v RgŠ (PHmax) 
 800 mil. Kč na podporu spe-
ciálního školství.

Opět jsme apelovali na dopo-
ručující usnesení sněmovny a na 
požadavek ČMOS PŠ jej realizo-
vat. Ministryně financí A. Schil- 
lerová reagovala, že prostředky 
jsou rozděleny do všech rezor-
tů, vláda další přesuny nebude 
navrhovat, a dohodnuté nárůsty 
platů odpovídají postupnému na-

plňování vládního prohlášení 
ohledně priority školství. K ná-
vrhu státního rozpočtu se ještě 
vyjádřila školská i velká tripar-
tita, došlo k dohodě sociálních 
partnerů, poté ho vláda schváli-
la a odeslala do Sněmovny. Pří-
padné změny jsou nyní v rukou 
poslankyň a poslanců. Obáváme 
se, že dodatečný požadavek na 
20procentní růst se může stát 
v Poslanecké sněmovně politic-
kou hrou, která poškodí rámec 

rozpočtu, dohodnutého se sociál-
ními partnery. Podobně je tomu 
u nesystémově pojatého řešení 
příplatků za třídnictví. Peníze 
na financování těchto požadav-
ků by bylo nutno sebrat něko-
mu jinému. Postoj typu „nám je 
jedno komu“, je pro nás nepřija-
telný. Bezpochyby by se jednalo 
o miliardové částky, které však 
nikdo neanalyzoval, nevyčíslil.

Nominální hodnota průměrné 
hrubé měsíční mzdy zaměstnan-
ců dosáhla v celém národním 
hospodářství ČR celkem za 1. až 
2. čtvrtletí 2018 na přepočtené 
počty výše 31 062 Kč. (Údaje 
ČSÚ.) Učitelé základních škol 
nyní dosahují cca 112 % průměr-
ného platu v ČR, středních škol 
114 %. Všechny výše uvedené ar-
gumenty nelze mávnutím ruky 
negovat, stejně jako vyjednaný 
kompromis sociálních partnerů, 
který spolek Pedagogická komo-
ra ignoruje. Vznáší pouze „po-
žadavek pro požadavek“. Naše 
kampaň Konec levných učitelů 
a akademiků, kterou vedeme od 
roku 2016, přináší výsledky, na-
dále trváme na stanovených cí-
lech, byť ne každý s nimi musí 
být zcela spokojený. Naši petič-
ní akci Za kvalitní podmínky ve 
vzdělávání v rámci této kampaně 
podpořil ve středu 17. 10. 2018 
i Senát ČR. 

František DOBŠÍK,  
předseda ČMOS pracovníků školství

KAMPAŇ KONEC LEVNÝCH UČITELŮ PŘINÁŠÍ VÝSLEDKY
Na jednání Předsednictva Českomoravského odborové-
ho svazu pracovníků školství 19. října jsme projednávali 
žádost spolku Pedagogická komora týkající se navýšení 
platů o 20 procent od ledna 2019. Vedení odborového sva-
zu bylo pověřeno sdělit následující: 
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V BOJI SE ŠIKANOU STÁLE CHYBÍ SYSTÉM

Je určitě dobře, že se iniciati-
vy ujali mladí lidé, ale šikano-
vání je tak závažný a rozšířený 
jev, že je zapotřebí především 
zlepšit vzdělávání samotných 
pedagogů, jinak budou proti 
původcům šikany v neustálé 
nevýhodě. Podle Michala Kolá-
ře, etopeda a psychoterapeuta, 
který se školním šikanováním 
dlouhodobě zabývá a je u nás 
v této oblasti skutečně uznáva-
nou kapacitou, lze nazvat roz-
šíření šikany v českých školách 
epidemií.

„To, že hovořím o epidemii, 
berme jako obraz, jako způsob, 
jak vyjádřit vážnost stávající si-
tuace. Jak víme, z medicínské-
ho hlediska se hovoří o epidemii 
tehdy, když je nějakou choro-
bou nakaženo více než dva tisíce 
obyvatel ze sta tisíc. A i ty nej-
optimističtější výsledky výzku-
mů hovoří o tom, že minimálně 
deset procent dětí navštěvují-
cích české školy bylo ve svém 
životě vystaveno šikaně. Takže 
přirovnání k epidemii není od 
věci,“ říká M. Kolář. 

Začarovaný kruh
V současnosti se o šikaně hod-
ně mluví, hlavně v souvislosti 

s tím, jak se šíří na sociálních 
sítích. Nicméně v praxi stále 
převažuje tradiční školní šika-
na. Vyskytuje se ve 2/3 přípa-
dů a kyberšikana potom v 1/3. 
Nicméně tyto dvě formy šikany 
jsou úzce provázané.

„Se zavedením inkluze v její 
současné podobě pak případů 
šikany ještě přibylo, mimo jiné 
proto, že učitelé nejsou na řeše-
ní šikany připraveni,“ upozor-
ňuje M. Kolář. 

„S přípravou by se mělo po-
chopitelně začít už na vysokých 
školách. Ale tam, stejně jako 
v dalších vzdělávacích institu-
cích, je příprava související se 
šikanou nesystémová. Převažují 
krátké semináře, které nemo-
hou učitele připravit na to, co je 
v praxi čeká. Průzkumy ukazu-
jí, že více než polovina pedago-
gů se dokonce nikdy nesetkala 
se žádným vzděláváním zamě-
řeným na šikanu a ani nečetla 

žádnou knihu o této tematice,“ 
popisuje nepříliš radostnou si-
tuaci M. Kolář.

Šikana se ani neobjevuje ve 
specializačním funkčním studiu 
pro ředitele. A o tom, že by ve 
škole působil skutečně kvalifi-
kovaný odborník na řešení ši-
kany, si může většina českých 
vzdělávacích ústavů nechat pou-
ze zdát. Dosavadní vzdělávání 
naprosto neumožňuje přípravu 
specialistů, a tím pádem i dal-
ších vzdělavatelů.

Michal Kolář patří k těm, kte-
ří se snaží tento stav změnit. 
Vytvořil koncepci pětiúrovňo-
vého vzdělávání pro odborníky 
na řešení šikany, kterou zavádí 

v rámci projektu ministerstva 
školství a programů vysokých 
škol.

První dvě úrovně jsou již 
v malém měřítku dostupné pro 
opravdové zájemce. Absolventi 
druhé úrovně získají kvalifika-
ci – připravenost pro řešení si-
tuací, které by měla zvládnout 
škola sama. Na škole by měl být 
aspoň jeden takovýto odborník.

Nejlepší způsob, jak se se 
šikanou ve škole vyrovnat, je 

účinný celoškolní intervenční 
program. V Česku existuje tzv. 
Hradecký program, jeho výsled-
ky patří k nejlepším na světě. 
To je na druhou stranu dobrá 
zpráva, že v porovnání s mno-
ha jinými zeměmi na tom ne-
jsme zase tak špatně. A to, že 
se zmiňovaného programu ve 
školách nevyužívá v dostateč-
né míře, souvisí právě s tím, že 
chybí zkušení odborníci a při-
pravení pedagogové,“ vysvětlu-
je M. Kolář.

Nepřehlížet a nezlehčovat
Učitelé by ovšem neměli pou-
žívat výše uvedená úskalí jako 
výmluvu a důvod, proč šikanu 
přehlížet, především kvůli dě-
tem, které jsou jí vystaveny. Vět-
šina z nich si nese celoživotní 
následky, a to v některých pří-
padech velmi závažné. 

„Motivovaný kantor, který 
chce udělat něco pro své se-
bevzdělávání v této oblasti, 
má například možnost začít 
navštěvovat průlomové kurzy 
Řešení školní šikany a kyber-
šikany I a II akreditované mini-
sterstvem školství, které pořá-
dá pražská pedagogická fakulta 
nebo Národní institut dalšího 
vzdělávání,“ doporučuje M. Ko-
lář. Romana SLANINOVÁ

I ty nej optimističtější výsledky výzku mů 
hovoří o tom, že minimálně deset procent 
dětí navštěvují cích české školy bylo ve 
svém životě vystaveno šikaně. 

V loňském roce začala působit užitečná platforma Nenech 
to být, kterou vytvořili brněnští studenti. Jejím cílem je po-
moci obětem šikany ve školách. Dokonce se této první va-
riantě projektu dostalo i podpory ministerstva školství. 

ILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

Tipy pro vás
Společenství proti šikaně 
je dobrovolným humanitárním 
sdružením, v němž pracují ne-
jen odborníci zaměřující se na 
problematiku šikany, ale ta-
ké rodiče, kteří mají prožitou 

a zvládnutou osobní zkušenost 
s šikanou vůči postiženým dě-
tem. Sdružení pomáhá obětem 
šikanování a věnuje se preven-
ci. Více informací najdete na 

www.sikana.org.
Nenech to být – webová plat-

forma a mobilní aplikace bo-
jující proti šikaně a vyčleňová-
ní z kolektivu. Přináší efektivní 
způsob odhalování těchto pro-
blémů. Informace o varovných 

signálech se přeposílají pověře-
ným osobám v příslušné škole. 

Více na www.nntb.cz.
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 V bodu 8 přílohy k nařízení vlády 
č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví 

okruh a rozsah jiných důležitých osobních 
překážek v práci, se stanoví, že zaměst-
nanci přísluší pracovní volno k doprovodu 
rodinného příslušníka do zdravotnického 
zařízení k vyšetření nebo ošetření při ná-
hlém onemocnění nebo úrazu a k předem 
stanovenému vyšetření, ošetření nebo lé-
čení, a to na nezbytně nutnou dobu, nejvý-
še však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný 

a uvedené úkony nebylo možné 
provést mimo pracovní dobu. 
Jde-li o doprovod manžela, dru-
ha nebo dítěte, jakož i rodi-
če a prarodiče zaměstnance 
nebo jeho manžela, přísluší 
zaměstnanci pracovní vol-
no včetně náhrady mzdy 
nebo platu ve výši prů-
měrného výdělku. Sdí-
lení společné domác-
nosti v tomto případě 
jako podmínka sta-
noveno není. Počet 
zameškaných ho-
din či dnů žádný 
předpis nestanoví 
a zaměstnavatel ta-
ké nemůže rozsah po-
skytnutého pracovního 
volna omezit.

DOPROVOD BLÍZKÉHO K LÉKAŘI
 Zaměstnankyně zpravidla jed-
nou měsíčně doprovází svou 

matku k vyšetření do zdravotnické-
ho zařízení a doprovod trvá celý den. 
Je nějak omezen počet dnů při po-
skytování volna k doprovodu rodin-
ného příslušníka?

 Pro toto hodnocení platí úprava v § 51 
školského zákona a v § 15 vyhláš-

ky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělává-
ní a o některých náležitostech plnění po-
vinné školní docházky. Podle § 51 odst. 2 
školského zákona je hodnocení výsledků 
vzdělávání žáka na vysvědčení vyjádřeno 
klasifikačním stupněm, slovně nebo kom-
binací obou způsobů. O způsobu hodnocení 
rozhoduje ředitel školy se souhlasem škol-
ské rady. V § 51 odst. 2 až 4 se pak stanoví:

(2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka 
na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním 
stupněm (dále jen „klasifikace“), slovně 
nebo kombinací obou způsobů. O způso-
bu hodnocení rozhoduje ředitel školy se 
souhlasem školské rady.

 (3) Škola převede slovní hodnocení do 
klasifikace nebo klasifikaci do slovního 
hodnocení v případě přestupu žáka na 
školu, která hodnotí odlišným způsobem, 
a to na žádost této školy nebo zákonného 
zástupce žáka. Škola, která hodnotí slov-
ně, převede pro účely přijímacího řízení 

ke střednímu vzdělávání slovní hodnoce-
ní do klasifikace.

 (4) U žáka s vývojovou poruchou učení 
rozhodne ředitel školy o použití slovního 
hodnocení na základě žádosti zákonného 
zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka 
v základní škole speciální se hodnotí slovně.

Dále pro použití slovního hodnocení žá-
ků platí ustanovení § 15 odst. 2 vyhlášky 
č. 48/2005 Sb., které zní: (2) Při použití 
slovního hodnocení se výsledky vzdělává-
ní žáka v jednotlivých povinných a nepo-
vinných předmětech stanovených školním 
vzdělávacím programem hodnotí tak, aby 
byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které 
dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným 
výstupům jednotlivých předmětů školního 
vzdělávacího programu, ke svým vzdělá-

vacím a osobnostním předpokladům a vě-
ku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení 
výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, 
ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání 
i v souvislostech, které ovlivňují jeho vý-
kon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; ob-
sahuje také zdůvodnění hodnocení a dopo-
ručení, jak předcházet případným neúspě-
chům žáka a jak je překonávat. Výsledky 
vzdělávání žáka na konci prvního pololetí 
lze hodnotit souhrnně za všechny předmě-
ty. Slovní hodnocení lze použít i pro hod-
nocení chování žáka.

Uplatnit lze také ustanovení § 15 odst. 
5 vyhlášky, že klasifikaci výsledků vzdě-
lávání žáka v jednotlivých předmětech lze 
doplnit slovním hodnocením, které bude 
obsahovat i hodnocení klíčových kompe-
tencí vymezených Rámcovým vzděláva-
cím programem pro základní vzdělávání.

SLOVNÍ HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍ
 Jakým způsobem je právně 
upraveno používání slovní-

ho hodnocení na vysvědčení v zá-
kladních školách?
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VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD PRO ROK 2019

 K tomuto problému zaujala Česká 
školní inspekce následující stano-

visko:
Vzdělávání ve škole musí být založeno 

na zásadě rovného přístupu ke vzdělávání 
a musí být dodržena zásada bezplatného 
základního vzdělávání poskytovaného ško-
lou zřizovanou státem, krajem, obcí nebo 
svazkem obcí. Přijetí žáků do třídy s rozší-
řenou výukou např. přírodovědných před-
mětů a současně vzdělávání v takovéto tří-
dě nelze podmiňovat úhradou finančního 
příspěvku nebo zajištěním finančního da-
ru. Bezplatnost základního vzdělávání ve 
veřejných školách je stanovena školským 

zákonem, dále je garantována Listinou 
základních práv a svobod. Určení metody 
a způsobu výuky jednotlivých předmětů je 
plně v kompetenci ředitele každé základ-
ní školy. Ředitel školy při tvorbě školního 
vzdělávacího programu respektuje povin-
ný rámec rámcového vzdělávacího progra-
mu, který promítá do školního vzdělávací-
ho programu podle podmínek a možností 
školy. Nese přitom konečnou zodpovědnost 
za to, že škola poskytuje vzdělávání v sou-
ladu s právními předpisy. Zásada bezplat-
nosti vyžaduje, aby všechny náklady sou-
visející s realizací vyučovacích předmětů 
(včetně rozšířené výuky přírodovědných 
předmětů) nesla právnická osoba vykoná-
vající činnost školy. Užití prostředků po-
skytnutých ze státního rozpočtu je možné 
za předpokladu, že náklady lze zahrnout 
mezi výdaje uvedené v § 160 odst. 1 škol-
ského zákona. Ostatní výdaje nebo výda-
je, které přesahují rámec poskytovaných 
prostředků, je právnická osoba povinna 
uhradit podle § 160 odst. 6 školského zá-
kona z dalších finančních zdrojů (z vlast-

ních příjmů, prostředků zřizovatele, popř. 
jiných osob), ovšem nikoli jako povinnou 
spoluúčast financování výuky zákonnými 
zástupci žáků (byť i formou např. darova-
cích smluv), která je spojena s účastí jejich 
dětí ve třídě s intenzivní výukou v určitém 
předmětu. Poskytnutí sponzorského daru 
ze strany žáků / jejich zákonných zástupců, 
resp. jeho užití ze strany právnické osoby 
vykonávající činnost školy, není vylouče-
no, nemůže však být vyžadováno jako pod-
mínka poskytování určitého protiplnění, 
tj. recipročně za poskytované vzdělávání. 
Způsob a podmínky poskytnutí daru ne-
mohou nabýt ani povahy vzdání se práva 
na poskytování bezúplatného vzdělávání.

(Zákon č. 561/2004 Sb., § 2 Zásady a cíle 
vzdělávání, § 4 Rámcové vzdělávací pro-
gramy, § 5 Školní vzdělávací programy, 
§ 21 Práva žáků, studentů a zákonných zá-
stupců dětí a nezletilých žáků, § 30 Školní 
řád, vnitřní řád a stipendijní řád, § 160–
163 Financování škol a školských zařízení 
ze státního rozpočtu, § 164 Ředitel školy 
a školského zařízení)

POVINNÉ PŘÍSPĚVKY NA VOLITELNÉ KURZY
 Veřejná škola v jedné tří-
dě, do které zájemci dělali 

zkoušky, má rozšířenou výuku pří-
rodovědných předmětů. Žáci této 
třídy se musí účastnit povinně vo-
litelných kurzů, za které musí platit 
měsíčně 1 500 Kč. Je to správné?

 Úpravu dohody o rozvázání 
pracovního poměru obsahu-

je § 49 zákoníku práce, kde se stanoví:

(1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a za-
městnanec na rozvázání pracovního po-
měru, končí pracovní poměr sjednaným 
dnem.

(2) Dohoda o rozvázání pracovního po-
měru musí být písemná.

(3) Každá smluvní strana musí obdr-
žet jedno vyhotovení dohody o rozvázání 
pracovního poměru.

V citovaném ustanovení § 49 záko-
níku práce se o důvodech rozvázání 
pracovního poměru nehovoří a uve-
dení těchto důvodů tedy není povin-

nou náležitostí dohody. Důvody, pro 
které byl pracovní poměr rozvázán, 
proto tvoří součást dohody, jen jest-
liže se na tom shodly obě její strany. 
Musí být tedy dohoda zaměstnavate-
le a zaměstnance na tom, že důvody 
rozvázání pracovního poměru budou 
v dohodě obsaženy a o jaké důvody 
se jedná. Nemá-li žádná nebo alespoň 
jedna ze stran dohody zájem, aby v ní 
bylo uvedeno, proč došlo k rozvázání 
pracovního poměru, důvody rozvázá-
ní se v dohodě neuvedou.

 V § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 
Sb., o nemocenském pojištění, se 

stanoví, že výše redukčních hranic plat-
ných od 1. ledna kalendářního roku 
vyhlašuje ministerstvo práce a sociál-

ních věcí ve Sbírce zákonů sdělením. Pro 
rok 2019 realizuje MPSV toto zmocnění 
sdělením č. 237/2018 Sb., kterým se vy-
hlašuje pro účely nemocenského pojištění 
výše redukčních hranic pro úpravu denní-
ho vyměřovacího základu platných v roce 
2019. V tomto sdělení se stanoví:

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 
Sb., o nemocenském pojištění, vyhla-

šuje, že v roce 2019 výše
a) první redukční hranice pro úpra-

vu denního vyměřovacího základu činí 
1 090 Kč,

b) druhé redukční hranice pro úpra-
vu denního vyměřovacího základu činí 
1 635 Kč,

c) třetí redukční hranice pro úpra-
vu denního vyměřovacího základu činí 
3 270 Kč.

DOHODA O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
 Je nutno v dohodě 
o rozvázání pracov-

ního poměru uvádět dů-
vody tohoto rozvázání? 
Nebo tam důvody musí 
být uvedeny, pokud o to 

požádá zaměstnanec?

 Změna redukčních hranic 
pro úpravu denního vyměřo-

vacího základu pro rok 2019.
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Studenti obchodní akademie 
pracovali v podnicích, kde za-
jišťovali různé administrativní 
činnosti, studenti cestovního 
ruchu pracovali v cestovních 
kancelářích, kde například 
připravovali letáky a informa-

ce o jednotlivých destinacích, 
komunikovali se zahraniční 
klientelou a zajišťovali letenky. 
Studentky oboru hotelnictví ob-
sluhovaly hosty v restauraci ne-
bo pracovaly v kuchyni, student 
oboru kadeřník byl v kadeřnic-

ké provozovně a studenti oboru 
reprodukční grafik se seznámili 
s novými technologickými po-
stupy a zařízeními v tiskárně.  
Na konci stáží účastníci dostali 
cenné osvědčení o absolvování 
praxe a europass v českém a an-
glickém jazyce. Ve svém volném 
čase stážisté poznávali místní 
kulturu a kuchyni, také paměti-
hodnosti v portugalském městě 
Braga i v irském Dublinu. 

„Příjemným zážitkem byly ta-
ké výlety k moři. Obě přijímají-
cí organizace se po celou dobu 
našeho pobytu o nás vzorně sta-

raly a vše proběhlo na vysoké 
úrovni,“ uvedla Libuše Kolářová, 
ředitelka OA a HŠ Třebíč, a do-
dala: „Pro naše studenty jsou 
stáže vždy velkou životní zkuše-
ností, kde se učí nejen samostat-
nosti a zodpovědnosti, ale kde 
poznají i styl práce v zahraničí 
a získají nové poznatky ve svém 
oboru. V cizojazyčném prostředí 
jsou pak nuceni sami komuni-
kovat, své znalosti anglického 
jazyka si ověřují v reálných si-
tuacích a současně si prohlubují 
své jazykové a odborné doved-
nosti v praxi.“ pik

Na pracovní stáže do Portugalska a Irska odjelo dvaadva-
cet žáků oborů obchodní akademie, cestovní ruch, hotel-
nictví, kadeřník a reprodukční grafik na Obchodní akade-
mii a hotelové škole Třebíč. Na zahraniční cestu byli vybrá-
ni pouze ti, kteří ve svém oboru uspěli v hodnocení nejlépe 
a současně absolvovali přípravný kurz angličtiny. Stáže pro 
žáky byly spolufinancovány z programu Erasmus+.

STŘEDOŠKOLÁCI SBÍRALI ZKUŠENOSTI V ZAHRANIČÍ

ALESPOŇ JEDNO PRVENSTVÍ ČESKÝCH UČITELŮ
Platy českých učitelů jsou 
pouze z jednoho pohledu 
příkladné. Mám na mysli 
rozdílnost výše platu mezi 
muži a ženami na stejných 
pozicích.

Česká republika byla po-
dle studie evropského stati-
stického úřadu Eurostat na 
předposledním místě v rov-
nosti platů mužů a žen. Podle 
této studie byl plat žen o 22,5 
procenta menší než plat mu-
žů. Rozdílnosti ve výši platu 
určují především individuální 
charakteristiky – vedle dosa-
ženého vzdělání i to, že muži 
častěji volí lépe placená za-
městnání, zatímco ženy ne-
jenže častěji pracují v hů-
ře placených profesích, ale 
mnohdy i na částečný úvazek.

Poslední zveřejněný prů-
zkum Sociologického ústavu 

Akademie věd ČR zabývají-
cí se platy mužů a žen podle 
jednotlivých profesí ale pou-
kázal na zcela zřejmé prven-
ství učitelů. Pouze v případě 
učitelů na prvním a druhém 
stupni základních škol byly 
platy žen vyšší než u mužů, 
i když o nijak závratné sumy 
(zhruba o 600 a 200 korun). 
Ve všech dalších profesích již 
byly platy žen výrazně niž-
ší (a nikoliv o stokoruny, ale 
o tisícikoruny). Navíc v přípa-
dě učitelství jako ve výrazně 
feminizované profesi se dalo 
podle autorky výzkumu před-
pokládat i to, že v ní mohli být 
muži dokonce zvýhodňováni. 
Jednoduše proto, aby tam zů-
stali. Výzkum tak potvrdil vý-
raznou genderovou vyváže-
nost v odměňování učitelů, 
která je naprosto ojedině-

lá jak v porovnání s jinými 
profesemi, tak i v porovnání 
s mezinárodním postavením 
České republiky. 

Nepochybně je odrazem 
nejen jednotné platové tabul-
ky nerozlišující muže a ženy, 
ale i historické tradice, kte-
rou můžeme ve školství sle-
dovat již od roku 1875. Tehdy 
totiž novela platových předpi-
sů ve školství zavedla rovnost 
v odměňování mužů i žen. Za-
tímco zákonem v roce 1869 
byly učitelům zrušeny všech-
ny naturální dávky a přiká-
zán jim pouze peněžní plat 
– ovšem takový, aby se každý 
učitel mohl věnovat povolání 
„prost všelikého překážející-
ho zaměstnání vedlejšího“ –, 
nižší odměňování žen ještě 
zůstávalo. Když bylo novelou 
v roce 1875 stanoveno, že pla-

ty mužů a žen mají být stej-
ně vysoké, chtěly však úřady, 
aby i učitelky se mohly věno-
vat povolání „bez všelikého 
zaměstnání vedlejšího“, a na-
řídily jim celibát. Povinnost 
celibátu tak vycházela z po-
žadavku, aby i žena – place-
ná již stejně jako muž – se ve 
škole věnovala svému povolá-
ní bez rozptylující péče o ro-
dinu. Výjimku měly pouze in-
dustriální učitelky vyučující 
domácí ruční práce. 

Demokratický a dnes již 
historicky tradiční požadavek 
stejného odměňování mužů 
a žen podle jednotných plato-
vých tabulek, vyslovený v ro-
ce 1875, již nebyl v dalším 
vývoji nijak měněn. Pouze 
v letech první republiky byl 
odstraněn povinný celibát.

 František MORKES

KOMENTÁŘ
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V rámci 23. ročníku výstavy 
Schola Pragensis proběhlo fi-
nále celorepublikové soutěže 
studentů oboru instalatér. Tu 
už od roku 1998 pravidelně po-
řádá Cech instalatérů. V letoš-
ním roce se soutěže instala-
térů zúčastnilo 36 škol, které 
se utkaly v šesti regionálních 
kolech. Do celorepublikového 
finále, které proběhlo 22. a 23. 
listopadu v Kongresovém cen-
tru Praha, postoupila šestice 
nejlepších škol, včetně žáků 
Střední odborné školy Jarov. Ti 
v soutěži nejsou žádní nováčci. 
„Naše škola má v této soutěži 
hodně dlouhou tradici, žáci le-

tos soutěžili už po jednadvacá-
té. V minulosti dokázali čtyři-
krát zvítězit, naposledy vloni, 
a také získali několik druhých 
a třetích míst. Velkým úspě-
chem pro každou školu je už 
probojování se do celorepub-
likového finále,“ řekl Miloslav 
Janeček, ředitel Střední odbor-
né školy Jarov.

V Česku se obor instala-
tér učí na více než osmdesá-
ti středních školách, přitom je 
instalatérů v Česku stále ne-
dostatek. V pomyslném sezna-
mu chybějících řemeslníků by 
právě instalatéři zcela jistě za-
ujímali jedno z čelních míst. 

„V Česku každoročně úspěšně 
absolvuje obor více než 700 no-
vých instalatérů. Řada z nich 
se ale následně oboru nevě-
nuje. V naší škole je v tomto 
školním roce 108 žáků, kteří 
se instalatérem učí, a zájem 
o studium se pomalu zvyšu-
je,“ doplnil Miloslav Janeček.

A právě dvojice současných 
studentů Střední odborné ško-
ly Jarov se zúčastnila letošní 
soutěže instalatérů. Jakub Da-
lihod a Ondřej Sechter studují 
druhý a třetí ročník a ve dvou-
denním soutěžním klání obsa-
dili první příčku. 
 Petra ĎURČÍKOVÁ

Ve dnech 15. až 19. října se 
v Bratislavě konala meziná-
rodní soutěž pod názvem 
EURÓPA 2018. Je určena pro 
studenty středních odborných 
škol, které jsou zaměřeny na 
gastronomické obory, obchod 
a služby. Letošního, 14. roční-
ku se zúčastnily žákyně oboru 

prodavač Nikita Kaštánková 
a Simona Svačinková ze zno-
jemské střední školy na Pří-
mětické. 
Prvním úkolem bylo zhotovení 
dárkového balíčku pro mámu 
k 50. narozeninám, druhá část 
soutěže se nesla v duchu na-
bídky dne spojené s ochutnáv-

kou. Na závěr proběhlo aranžo-
vání s vánoční tematikou. Ve 
velké konkurenci soutěžících 
z Chorvatska, Slovenska, Pol-
ska, Gruzie a České republiky 
obsadila Simona druhé a Niki-
ta pěkné třetí místo. Oběma 
děvčatům gratulujeme.
 Kateřina KOTOUČOVÁ

OČIMA ČTENÁŘŮ

Poslední díl ságy předsta-
vuje léta, kdy se českým 
králem stal Vladislav Jagel- 
lonský, jemuž se postupně 
podařilo otupit ostří nepřá-
telské zahraniční politiky, 
zvláště té papežovy. Nakonec 
byl z Čech sejmut cejch ka-
cířství, neboť po desetiletích 
bojů byl utrakvismus uznán 
všemi církevními autorita-
mi. Husitská epopej tak do-
spěla ke svému závěru. Více 
na www.mobaknihy.cz.

Husitská 
epopej VII
VLASTIMIL VONDRUŠKA

NEJLEPŠÍ INSTALATÉŘI JSOU Z JAROVA

PRODAVAČKY PŘIVEZLY DVĚ OCENĚNÍ

V SENIORCENTRU ŠANOV VIDÍ STUDENTY RÁDI
Obor sociální činnost má ve 
znojemské střední škole na 
Přímětické své nezastupitel-
né místo. A samozřejmě že ne-
jen tam. Studenti tohoto matu-
ritního oboru vykonávají praxi 
v mnoha sociálních zařízeních. 
Zkušenosti však mohou čerpat 
i v zahraničí. Jedním z dlou-
holetých partnerů, se který-
mi škola spolupracuje, je také 
SeniorCentrum Šanov, patřící 
do sítě domovů SeneCura. Toto 
SeniorCentrum poskytuje dvě 
služby, a to domov pro senio-
ry a domov se zvláštním reži-
mem pro osoby s Alzheimero-
vou chorobou či jinou formou 
demence. SeneCura je před-
ní poskytovatel a lídr v ino-
vacích v soukromém sektoru 
péče v Rakousku, kde půso-
bí již dvacet let. Partnerství 
na pracovní bázi trvá již čtvr-
tým rokem. Naši žáci v Šanově 
vykonávají praxi, realizují zde 
své maturitní projekty a roč-

níkové práce. Letos například 
musí zpracovat téma Podzim. 
Samozřejmostí jsou také hu-
dební, výtvarné a dramatické 
činnosti. Domov zaměstnává 
i naše absolventy a umožňu-
je studentům brigády během 
prázdnin. Mají tak možnost ne-
ustále rozvíjet své dovednosti 

a následně větší šanci uplat-
nit se na trhu práce. V zaříze-
ní byly i stážistky z Norska, 
se kterými naše škola spolu-
pracovala v rámci evropských 
studijních programů. Škola ak-
tivně spolupracuje i s některý-
mi zaměstnanci SeniorCent-
ra Šanov, a to především v od-

borných dovednostech. Výuky 
reflexní terapie na naší škole 
se ujal pan Petr Valenta, akti-
vizační pracovník ze Šanova. 
Zaměstnanci i vedení domova 
chválí naše studenty za kladný 
vztah k seniorům, ochotu po-
máhat a především za lidský 
přístup. Libor HANZAL
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KŘESŤANSKÉ A ŽIDOVSKÉ MĚSTO TŘEBÍČ

Karlovo náměstí, kde začínají 
nejčastěji prohlídky města, je 
jen o pár metrů menší než praž-
ské Václavské náměstí a svojí 
rozlohou téměř dva a půl hek-
taru se řadí mezi tři největší 
v České republice. Je až ne-
zvykle protáhlé a vlastně kopí-
ruje tok řeky Jihlavy, která se 
vlní jen o pár desítek metrů dál. 

Už ve středověku tu bývávalo 
tržiště a také po celá staletí, ale 
jen do roku 1822, se mohlo pyš-
nit starobylým vzhledem. Požár 
v témže roce ho zničil natolik, 
že se zachovaly, a to až do sou-
časnosti, pouze dva renesanč-
ní domy – Františkovský neboli 
Malovaný dům a dům Ráblův, 
známý také jako Černý.

Malovaný dům dal koncem 
16. století postavit benátský ku-
pec Francesco Calligardi, a to 
proto, aby si zde otevřel obchod. 
Z milého Itala Franceska se po-
stupem krátkého času stal Fran-

tišek a jeho výstavnému domu 
na nároží se začalo říkat Fran-
tiškovský. 

Uprostřed dolní strany Kar-
lova náměstí stojí druhý rene-
sanční dům měšťana Jana Rábla, 
jenž nechal po přestavbě v první 
půli 17. století stěnu směřující 
do náměstí pokrýt figurálními 
sgrafity. 

Pohled shora nabízí v Třebíči 
věž kostela sv. Martina na Mar-
tinském náměstí, která vznikla 
původně jako součást městské-
ho opevnění, jehož jedna z bran 
se tyčila jen pár kroků odtud. 

Překročíme řeku
Dojdeme k bazilice sv. Proko-
pa, která tvoří spolu s areálem 
třebíčského zámku jeden kom-
plex. Tak si můžeme zopakovat, 
že ji postavili benediktini v po-
lovině 13. století v přechodném 
románsko-gotickém slohu a že 
je jedinou stavbou třebíčského 

kláštera, která se dochovala 
prakticky v původním půdory-
su a architektonické výstavbě. 
Bazilika je přístupná veřejnos-
ti a výklad, který tu uslyšíte, je 
naprosto profesionální.

Z baziliky je možné přejít do 
bývalého valdštejnského zám-
ku, v jehož expozicích návštěv-
níci najdou i pozůstatky nej-
staršího osídlení Třebíčska, je 
tu Štěpánovická venuše pochá-
zející ze 4. tisíciletí před n. l., 
mezi středověkými exponáty 
vyniká popravčí meč z roku 
1602, jenž na obou stranách 
čepele nese nápisy: „Kdyko-
li tento meč pozvednu, přeji 
všem ubohým hříšníkům věč-
ný život. Mí pánové zabraňují 
zlu, já vykonávám jejich roz-
sudek.“ 

Židovské město Zámostí je 
připomínkou historické skuteč-
nosti, že židé byli součástí Tře-
bíče od jejích raných počátků. 
Rozmach židovské čtvrti nastal 
ovšem zejména na přelomu 17. 
a 18. století a soužití třebíčských 
židů s křesťany trvalo hodně de-
setiletí, až do osudného května 
roku 1942, kdy nacisté se stale-
tou existencí židovského města 
skoncovali. Z Třebíče bylo tehdy 
deportováno 281 místních židů 
a z táborů smrti se jich na konci 
války vrátilo pouze deset.

Do židovského města můžeme 
vstoupit Pokorného ulicí, zdejší 
dům označený číslem 2 je vý-
znamnou architektonickou re-
nesanční památkou, renesanční 
jádro. Jeho průčelí zdobí nízké 
podloubí, které nesou tři kamen-
né sloupy. 

Zadní synagoga stojí uvnitř 

bývalého ghetta v řadové zástav-
bě domů. Její základy skrýva-
jí pozdně renesanční dům. Ve 
vstupní části je kamenný portál 
s reliéfní výzdobou, na stěnách 
interiéru jsou texty v hebrejšti-
ně, ornamentální a rostlinné 
motivy. V současnosti se v sy-
nagoze pořádají výstavy a ko-
morní koncerty. 

Na Tichém náměstí stojí Před-
ní synagoga. Jednou z jejích his-
torických jedinečností je skuteč-
nost, že v roce 1757 musela být 
o patro snížena, protože budova 
převyšovala okolní domy a slav-
nostní osvětlení jejího interiéru 
bylo zdálky viditelné natolik, že 
rušilo výhled ze zámku man-
želce majitele panství hraběte 
z Valdštejna Marii Anně. 

Cesta na židovský hřbitov
Bývával za městem, dnes ho už 
obklopují moderní vily. Se za-
ložením hřbitova musela v mi-
nulosti totiž souhlasit vrchnost, 
proto hřbitovy bývaly často 
umísťovány daleko od vesnice 
či města, důvod byl prozaický: 
aby je křesťané neměli na očích. 
Prvním místem, kde třebíčští ži-
dé pochovávali svoje zemřelé, 
byl pozemek poblíž hradební 
zdi benediktinského kláštera. 
Toto pohřebiště bylo ale začát-
kem 17. století zrušeno a hřbitov 
byl přestěhován do místa, kte-
rému se říkalo Hrádek. Vypí-
ná se na pahorku nad Týnským 
potokem. Pohřbeno je zde jede-
náct tisíc lidí, jsou tu tři tisíce 
kamenných náhrobků, z nichž 
nejstarší jsou renesanční hustě 
naskládané vedle sebe. 

 Táňa PIKARTOVÁ

Kdysi průmyslové město, kde se dařilo výrobě obuvi, pun-
čoch, strojírenskému, dřevozpracujícímu a potravinář-
skému průmyslu, je dnes mezi dvanácti českými památ-
kami, které jsou zapsány na Seznamu světového kulturní-
ho dědictví. Zápis je z roku 2003. 
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 Výherci soutěže Chůva: J. Weidlová, O. Dobrodinská, M. Reifová  
 Výherci soutěže Hádanky: J. Bryknarová, A. Feherová, D. Trendlová 

 Výherci soutěže Sebeúcta: K. Šircová, H. Puklová, H. Vocelková  
 Výherci soutěže Roto: B. Glasslová, Z. Vastl, I. Kubíčková, 

M. Křenková  Výherci soutěže Poo.poori: K. Líčková, V. Čejková, 
A. Valešová  Výherci soutěže Šumivky: V. Hesová, L. Kašparová, 

J. Janglová  Výherci soutěže Decente: J. Malastová, Z. Neradilová  
 Výherci soutěže Kočárek: M. Křiváková, M. Musilová

Výhercům blahopřejeme!

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.

SOUTĚŽTE S  TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ
Úklady a láska – Švandovo divadlo

Hra Úklady a láska německého 
klasika Friedricha Schillera je ve 
Švandově divadle svižným dra-
matem nabitým city, energií, po-
hybem i nečekaným humorem. 
Příběh mladých milenců, kteří 
svedou osudový boj s vlastní ne-
zkušeností i s intrikami mocných, 
zrežíroval Martin Františák. Zku-
šený tvůrce a držitel řady diva-
delních cen u Švandů nyní nastu-
puje jako nový umělecký šéf. In-
scenaci pojal v duchu Schillerova 
záměru jako „divadelní trhák“. 
Do inscenace s efektní scénou 
a kostýmy, v níž se dobové prv-
ky důmyslně prolínají se součas-
ností, pak neváhal režisér zapojit 
také loutky a živou hudbu. Sám 

režisér k tomu říká: „Láska dvou 
mladých lidí, kterou jsme někdy 
jako ‚tu první‘ zažili všichni, je tu 
zároveň lakmusovým papírkem 
společnosti, v níž se odehrává. 
V našem případě je to společ-
nost cynická, založená na bohat-
ství a korupci, společnost ostrých 
loktů a rychlých řešení, s důsled-
ky, které ti mocní a protřelí často 
už nejsou schopni dohlédnout.“ 
Schillerova stále živá předloha 
zpracovaná u Švandů neklasic-
kým způsobem tak nabídne pub-
liku krásné, ale i kruté drama lás-
ky a nevinnosti v dnešním světě. 
Hrají: Tomáš Červinek, Denisa 
Barešová, Klára Cibulková, Ma-
rie Štípková a další. 

Soutěžní otázka: Jaká je kapacita velkého sálu Švandova divadla? 
Více na www.svandovodivadlo.cz. 
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří obdrží dvě 
vstupenky do Švandova divadla. Odpovědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 15. prosince 2018. Do předmětu uveď-
te „ÚKLADY“.

Fenomén IGRÁČEK čeká na vás
IGRÁČEK přináší dětem nové 
stimuly při hře s vlastní fantazií, 
což se promítá zejména u nové 
sady nákladních aut a traktorů 
IGRÁČEK MultiGO s unikátním 
systémem otočného bajonetu 
pro snadnou výměnu korbiček. 
S každou novou korbou dítě zís-
ká nové auto a může si tak vel-
mi snadno proměnit popelářské 
auto za auto s funkční sklop-
kou nebo např. stavební deskou 
kompatibilní s LEGO® DUPLO®. 
IGRÁČKA lze přitom jednoduše 
umístit do kabiny vozu nebo se-
dadla traktoru. Celý koncept sa-
dy IGRÁČEK MultiGO navazuje 
na původní myšlenku – sezna-
mování dětí se světem profesí 
od útlého věku. Tato auta, stej-
ně jako postavičky a ostatní do-
plňky, jsou vyráběna z velmi kva-
litního a houževnatého plastu. 
Sada aut a traktorů s výměnný-
mi korbičkami IGRÁČEK Multi-
GO představuje největší inovaci 
ve světě IGRÁČKA za celou je-
ho historii. Zcela unikátní sys-
tém výměny nástaveb je přitom 
chráněn průmyslovým vzorem. 
Kufříky IGRÁČEK Handy a auta 
a traktory IGRÁČEK MultiGO se 
navíc mohou pyšnit oceněním 
Správná hračka.

V regionálním Muzeu Blanen-
ska až do 25. ledna 2019 pro-
bíhá putovní výstava Fenomén 
IGRÁČEK. Muzeum předsta-
ví návštěvníkům historii i sou-
časnost oblíbené české hračky, 
kterou znají již tři generace dě-
tí. Zájemci o tuto hračku si pro-
hlédnou desítky figurek nejrůz-
nějších povolání a charakterů 
v historických i moderních va-
riantách. Seznámí se s výrobou 
figurky a také si s IGRÁČKY po-
hrají. Originální figurka pro 
Blansko z dílny Miroslava Svo-
body tentokrát ztvární Ericha 
Roučku, českého technika a vy-
nálezce, a hraběte Hugo Fran-
tiška Salma, moravského šlech-
tice, průkopníka průmyslu, věd-
ce, milovníka umění, sběratele, 
mecenáše a speleologa.

Soutěžní otázka: Jaká byla první ženská 
verze IGRÁČKA a kdo je jejím autorem?
Více na www.efko.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme 15 výher-
ců, kteří obdrží dárky od IGRÁČKA. 
Odpovědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz 
do 15. prosince 2018. Do 
předmětu uveďte „IGRÁ-
ČEK“.



MAJETEK ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
– KONTROLA A HOSPODAŘENÍ

Autor Petr Sikora
PARIS 3/2018, 1. vydání, 295 Kč, brož., 200 stran, součástí pub-
likace je CD-R s přílohami
Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejmé-
na školské příspěvkové organizace k orientaci v oblasti majetku, hospo-
daření, peněžních fondů a finanční kontroly. Autor čerpal z mnohaletých 
zkušeností kontrolora a lektora vzdělávacích seminářů pro příspěvkové 
organizace i jejich zřizovatele.

 PRÁVNÍ RÁMEC ŘÍZENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Autor Jiří Valenta
PARIS 3/2018, 4. vydání, 460 Kč, brož., 380 stran, součástí pub-
likace je CD-R s přílohami
Čtvrté vydání reflektuje zásadní změny v právních předpisech ovlivňují-
cí řízení škol a školských zařízení, ke kterým došlo v roce 2016 a 2017. 
Samozřejmostí je přizpůsobení výkladu vlivu občanského zákoníku na 
školskou praxi. Publikace je zpracována s ohledem na potřeby školské 
praxe s řadou příkladů a užitečných vzorů.

BOZP a PO V PŘÍKLADECH ŠKOLSKÉ PRAXE
Autoři Jan Romaněnko, Pavel Skácelík
PARIS 3/2018, 2. vydání, cena 395 Kč, brož., 398 stran, součástí 
publikace CD-R s přílohami
Publikace je zaměřena na praktické využití právních předpisů a ostat-
ních předpisů ve školské praxi. Součástí textu jsou různé příklady, otáz-
ky a odpovědi ze školské praxe doplněné o konkrétní ustanovení pří-
slušného právního předpisu vztahující se ke konkrétní otázce.  Měla by 
zaměstnavatelům, zaměstnancům a odborovým organizacím umožnit 
získat základní přehled o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a požární ochrany u zaměstnanců a bezpečnosti a ochrany zdraví 
u dětí, žáků a studentů. 
Součástí publikace je rovněž CD, které obsahuje základní formuláře 
tvořící dokumentaci BOZP, BOZ a PO na školách a školských zařízeních.

PRAKTICKÝ PRŮVODCE PRACOVNÍM PRÁVEM A ZÁKONÍKEM PRÁCE
Autor Jaromír Richter
PARIS 01/2018, 3. vydání, 340 Kč, CD-R, 282 stran
Praktický průvodce má být návodem a pomocníkem k osvojení si zá-
kladních institutů pracovního práva a jejich případného použití v praxi 
tak, jak je současná právní úprava vymezuje. Průvodci rozhodně nejde 
o „pouhý“ výklad zákona. Je cíleně sestaven ze souboru schémat, díl-

čích výkladů a vzorů. Nejde o soubor ukončený. Změny a doplňky zá-
koníku práce budou součástí průběžné aktualizace publikace. Reaguje 
na veškeré změny v pracovním právu a zákoníku práce do konce roku 
2017, přičemž i nadále předpokládáme průběžnou aktualizaci publikace.

VZORY SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ S KOMENTÁŘEM
pro ředitele základních a mateřských škol

Autor Jaromír Richter
PARIS 10/2017, 3. aktualizované vydání, platné i pro rok 2018, 
260 Kč, CD-R, 153 stran + 60 vzorů správních rozhodnutí 

VZORY SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ S KOMENTÁŘEM
pro ředitele středních škol

Autor Jaromír Richter
PARIS 10/2017, 5. aktualizované vydání, platné i pro rok 2018, 
270 Kč, CD-R, 150 stran + 62 vzorů správních rozhodnutí 
Cílem vydání obou publikací je snaha o souborné zpracování správních 
rozhodnutí vydávaných řediteli škol podle školského zákona.
Všechny publikované vzory jsou doplněny komentářem, umožňujícím 
ředitelům škol orientaci v navazujících a souvisejících správně práv-
ních institutech, které se váží k jednotlivým rozhodnutím či úkonům.
CD-R obsahují soubor 60 správních rozhodnutí s možnými úpravami 
a přímým využitím pro střední a základní školství.

ÚČETNICTVÍ ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Autor Zdeněk Nejezchleb
PARIS 4/2017, 2. vydání, platné i pro rok 2018, cena 398 Kč, brož., 
413 stran, součástí publikace CD-R s přílohami
Publikace je zaměřena na komplexní výklad problematiky účetnictví 
školských příspěvkových organizací zřízených územními samosprávný-
mi celky. Výklad je doplněn velkým množstvím praktických příkladů. 
K jednotlivým problémům dále naleznete na přiloženém CD další de-
tailnější analýzy, příklady, judikáty soudů a další metodické materiály.
Publikace se podrobně věnuje problematice 
•   účetních metod (oceňování, odpisování, pravidla pro časové rozli-

šení nákladů a výnosů, opravné položky) 
•   dlouhodobého majetku a jeho účtování, zásob, fondů, transferů, 

hlavní a doplňkové činnosti 
•   účtování na vybraných účtech (aktivních a pasivních účtů, výsled-

kových účtů, podrozvahových účtů) 
•  účetní závěrky a její prezentace

SPISOVÁ SLUŽBA VE ŠKOLSTVÍ
Jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty

Autor Irena Hajzlerová
PARIS 5/2018, 1. vydání, cena 290 Kč, brož., 200 stran, součástí 
publikace CD-R s přílohami
Publikace si klade za cíl srozumitelnou formou přiblížit vše, co se týká 
spisové služby ať už v listinné, nebo elektronické podobě. Přináší ukázky 
a vysvětlení tvorby podacího razítka, čísla jednacího, uvádí, jak správně 
vyplňovat podací deník i archivní knihu, vysvětluje postup při vytváření 
spisu a také při tvorbě spisového řádu (včetně spisového a skartačního 
plánu), který je základní směrnicí spisové služby. 
Reaguje na správné používání datové schránky a povinnosti, které z to-
ho vyplývají.
V přílohách naleznete citaci zákona i vyhlášky, vzor spisového řádu 
spolu se vzory spisových a skartačních plánů pro jednotlivé typy škol, 
ale také vzory řady dalších důležitých dokumentů potřebných při skar-
tačním řízení, které díky tomu, že jsou uloženy současně také na CD-R, 
budete moci po doplnění vlastních údajů ihned používat, bez předcho-
zího přepisování.

Aktuální nabídka publikací pro školy a školská zařízení 2018

objednávky Publikací Z NAKLADATELSTVÍ:
  PARIS vzdělávací agentura s.r.o., Žižkova 2379, 

734 01 Karviná – Mizerov
tel: 596 338 027, mobil: 604 264 590

e-mail: nakladatelstvi@paris-karvina.cz

www.paris-karvina.cz
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