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„Tajemství pokoje spočívá v tom, že štěstí nevyhlížíme.“ R. Thákur

TÝDENÍK

Obáváme se planých slibů po-
litiků. Učitelé a ostatní zaměst-
nanci škol už dávno ztratili dů-
věru ke slovům, která se na po-
čkání rozdávají před volbami. 
Proto velmi často zůstávají za 
katedrou sami, se svým pře-
svědčením, že má-li se něco 
změnit, musejí začínat přede-
vším u sebe. Až příliš dobře vě-
dí, že kvůli osobnímu pocitu ne-
spokojenosti se nemohou otáčet 
zády ke svým žákům. Ve skry-

tu duše doufají, že jejich kaž-
dodenní práci společnost a ze-
jména rodiče a možná i někte-
ří žáci dříve či později docení.

Blíží se Vánoce. Příjemný ad-
ventní čas rozdává ve školách 
zklidněnou náladu a všech-
ny vzájemně sbližuje. Učitelé 
se častěji baví se svými žáky 
o barvách nadcházejících svát-
ků, stejně jako o odstínech na-
šeho života. Nečekaně rozkrý-
vají opomíjené tradice. Objevu-

jí pestrost koled a jejich lidový 
půvab. Někde si je dokonce spo-
lečně notují. Vlídná atmosféra, 
v níž sami za sebe hodnotíme, 
co se nám nejen od září poved-
lo. Pomáhají nám k tomu živá 
slova. Podporují naše rozho-
dování a další putování. S je-
jich přispěním pozorněji vní-
máme a poznáváme náš složi-
tý svět a učíme se mu aspoň 
trochu porozumět. Některá la-
ciná a prázdná slova nejenom 
na adresu učitelů často bez cíle 
a zmateně poletují ve veřejném 
prostoru a ubližují našemu kaž-
dodennímu školnímu životu. 

Vánoční čas až příliš svá-
dí ke vzletným vyjádřením 

upřímného poděkování a přá-
ní. Přesto stále s námi pobývají 
slova, která si zaslouží trvalou 
úctu a obdiv. K nim dozajis-
ta patří: „Slušný život, pevné 
zdraví, moudrost vzdělání.“ 
Bez nich zůstává vše ostatní 
pomíjivé a marné, bez jasných 
hranic a pevných hodnot. Prá-
vě proto bychom měli s nimi 
šetřit jako se vzácnou pohád-
kovou solí. Každé slovo skrývá 
svůj nezaměnitelný význam, 
stejně jako člověk, žák, rodič, 
učitel. Proto si nadělme k vá-
nočním svátkům především 
slova, která umějí spolehlivě 
rozzářit náš společný život.                                                     

 Roman KANTOR

ŠKOLSTVÍ

NADĚLME SI SLOVA, JEŽ ROZZÁŘÍ NÁŠ ŽIVOT
Slovo. Umí jemně pohladit, povzbudit a vykouzlit nadějný 
úsměv ve tváři nemocného člověka. A taky zranit, když se 
slušnost ztrácí. Zejména v období adventu jsme všichni 
více náchylní a citliví na jeho pravý obsah. 

FOTO: Stanislav JUGA
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Statek za sto milionů
Střední škola Zemědělská 
akademie a gymnázium 
v Hořicích na Jičínsku po 
roce dokončila rekonstruk-
ci školního statku za téměř 
100 milionů korun. Škola by 
se měla stát centrem země-
dělského vzdělávání v Králo-
véhradeckém kraji a na mo-
derní vybavení školního stat-
ku přilákat do zemědělských 
oborů více studentů.   čtk

Lyžařské výcviky 
Jihočeský kraj uvolní deset 
milionů korun jako dotaci 
pro žáky středních škol na ly-
žařský výcvik. Podpora bude 
směřovat k žadatelům, kteří 
si povinný kurz z ekonomic-
kých důvodů nemohou dovo-
lit. Jde o pilotní projekt.   čtk

Bojová vozidla 
Představitelé Českého vy-
sokého učení technického 
a české pobočky švédské 
zbrojařské firmy BAE Sys-
tems uzavřeli memorandum 
o spolupráci, která se bude 
týkat kybernetické ochra-
ny bojových vozidel pěcho-
ty.   čtk

ZÁPISNÍK

NOVÁ METODIKA ZLEPŠÍ VÝUKU NESLYŠÍCÍCH
Nová, obsáhlá metodika, která 
vysvětluje, jak učit český jazyk 
děti se sluchovým postižením, 
je v češtině i v českém znako-
vém jazyce a je přístupná on-
-line. Mohou ji využívat učite-
lé v běžných i ve speciálních 
školách, rodiče nebo studen-
ti. Ve spolupráci s komunitou 
neslyšících, učiteli a odborní-
ky z vysokých škol ji připravil 

Národní ústav pro vzdělávání.
Publikace Výuka českého ja-

zyka pro žáky se sluchovým po-
stižením je zveřejněna na Me-
todickém portálu RVP.cz a po-
pisuje přístupy k jazykovému 
vzdělávání předškoláků a dě-
tí na prvním stupni základní 
školy, typy učebních materiá-
lů, aktuální školskou legislati-
vu a také doporučení pro spo-

lupráci slyšících a neslyšících 
pedagogů.

Výuka českého jazyka je pro 
děti se sluchovým postižením 
klíčovým bodem jejich vzdělá-
vání. Pro některé děti je totiž 
prvním jazykem, který se učí, 
nikoli český jazyk, ale znako-
vá řeč. Český jazyk je pak pro 
ně druhým jazykem na úrovni 
cizího.  núv

V českých školách přibý-
vá cizinců. Od školního ro-
ku 2008/2009 se jejich počet 
v mateřských školách zvýšil 
zhruba na trojnásobek, v zá-
kladních školách vzrostl o dvě 
třetiny a ve středních školách 
o třetinu. Celkem bylo ve škol-
kách a školách loni 41 656 dětí 
s cizím občanstvím, před de-
seti lety 24 252. Vyplývá to 
z údajů, které zveřejnil Čes-

ký statistický úřad ve Statis-
tické ročence 2018.

Roste nejen počet, ale i podíl 
cizinců v poměru k celkovému 
počtu dětí, kterých loni do ma-
teřských, základních a střed-
ních škol chodilo kolem 1,7 
milionu. Nejvíce přibylo dětí 
s cizím státním příslušenstvím 
v mateřských školách. Zatím-
co ve školním roce 2008/2009 
jich do školek chodilo 3 535, 

loni to bylo 10 469. Počet cizin-
ců rostl postupně celých deset 
let, a to i v posledních třech le-
tech, kdy dětí ve školkách zača-
lo ubývat. Podíl cizinců v ma-
teřských školách se tak mezi 
roky 2008/2009 a 2017/2018 
zvýšil z 1,17 procenta na 2,89 
procenta. Do základních škol 
loni podle ČSÚ chodilo 21 992 
cizinců. Před deseti lety to by-
lo o 8 409 míň.    čtk

POČET CIZINCŮ VE ŠKOLÁCH VÝRAZNĚ ROSTE

„Co je to vlastně ta inkluze? Tady mi píše už kolikátý učitel, abych to zrušil!“ 
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Ministerstvo školství navrh-
lo do národního investičního 
plánu vlády projekty za desít-
ky miliard korun. Mohly by jít 
například na investice základ-
ních či vysokých škol nebo na 
opravy sportovišť. Uvedlo to 
tiskové oddělení úřadu. Podle 
něj se nicméně nyní nedá říct, 
nakolik se rezort školství do 

plánu bude moct zapojit, jeli-
kož investice bude řídit minis-
terstvo pro místní rozvoj.

Národní investiční plán 
představil premiér Andrej Ba-
biš. Celkově by měl zahrnovat 
přes 17 tisíc projektů za 3,45 
bilionu korun na léta 2019 až 
2030. Kabinet podle A. Babiše 
sestaví radu vlády pro veřejné 

investování a při ministerstvu 
pro místní rozvoj vytvoří státní 
expertizu, která bude odpověd-
ná za koordinaci přípravy pro-
jektů. „V tuto chvíli proto nelze 
předjímat, jak bude kapitola 
ministerstva školství do reali-
zace plánu zapojena,“ uvedlo 
ministerstvo školství. 

 čtk

PROJEKTY ZA DESÍTKY MILIARD KORUN
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MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEBO DĚTSKÁ SKUPINA?

 Jak vidíte pozici dvou-
letých dětí ve školním 

vzdělávání? 
U dvouletých dětí se mys-

lím nedá úplně mluvit o škol-
ním vzdělávání. Jedná se pře-
devším o péči a výchovné pů-
sobení. Vzdělávání je to jen 
částečně (řeč, podpora při po-
znávání okolního světa, nácvik 
pohybové obratnosti, život ve 
společenství a s ním spojená 
komunikace). A pochopitelně 
zde jsou rozdíly dané dětmi in-
dividuálně, rozdíly mezi jed-
notlivými rodinami plus rozdí-
ly mezi dětmi čerstvě dvouletý-
mi a téměř tříletými. Zádrhel 
vidím v nastavení systému pro 
dvouleté děti. Už ve chvíli, kdy 
se v ČR objevila možnost „více-
rychlostní“ mateřské/rodičov-
ské dovolené, a tedy její zkrá-
cení na dva roky (rok 2008), 
bylo jasné, že zde není dosta-
tek zařízení, která by zájem 
zvládla. Dvouleté děti potřebují 
menší skupiny, kromě učitelek 
také pečovatelky/chůvy, jiné 
kurikulum a částečně i jiné vy-
bavení. To se ale v českém pod-
financovaném systému velmi 

těžko zajišťuje. Když v Němec-
ku zavedli garanci míst v před-
školních zařízeních pro děti od 
jednoho roku, tak výše investic 
do systému dosáhla 4 miliard 
eur a bylo vytvořeno více míst, 
než je potřeba.

 A jak se díváte na pozici 
učitelek v mateřských 

školách, pokud mají ve třídě 
dvouleté děti?

Běžná veřejná mateřská ško-
la v ČR má na nastupující dítě 

a jeho rodiče čtyři základní ná-
roky. Dítě je bez plen, dokáže 
se samo najíst, má schopnost 
sebeobsluhy (samo se oblékne) 
a je očkováno. Tak je systém 
nastaven a školní kurikulum 
počítá následně se vzdělává-
ním takto připravených dětí. 
Proto jsou vedení školek i paní 
učitelky často radikálně proti 
menším dětem ve svých zaří-

zeních a jejich situaci může-
me chápat, obzvláště v malo-
třídních školkách, kdy by se 
potkávali dvouletí s předško-
láky při malém personálním 
obsazení. Nicméně i přes výše 
zmíněnou finanční podvyžive-
nost víme, že máme v systému 
40 tisíc dvouletých dětí ze 111 
tisíc. A že jsou tedy zařízení, 
kde si s tímto problémem pora-
dili. Péči chův hradí ze šablon. 
Kladou si ale otázku, co bude, 
až šablony skončí. Je ale třeba 
opět zdůraznit, že se nejedná 
pouze o problém dvouletých 
dětí. Systém je podfinancován 
celkově. Menší množství dě-
tí ve třídách a mzdy, které by 

opravdu ocenily náročnou prá-
ci, to by chtělo změnit celkově. 

 Jsou tedy podle vás 
dětské skupiny řeše-

ním problému s dvouletý-
mi dětmi?

Dětských skupin už je podle 
ministerstva práce 643 a nabí-
zejí místa pro 8 400 dětí. Začaly 
vznikat hlavně kvůli nedostateč-
né kapacitě školek a běžně do 

nich chodí dvouleté děti. Zhruba 
90 procent skupin získalo podle 
ministerstva práce evropskou 
dotaci. Jenže po roce 2020 se 
může přísun unijních peněz za-
stavit. Takže pokud český sys-
tém nepřevezme zodpovědnost 
za existující dětské skupiny, tak 
řešením nejsou. Pokud bude 
prostřednictvím MPSV přispí-
vat na platy personálu dětských 
skupin a rodiče přispějí na po-
byt dítěte (uvažuje se o příspěv-
ku ve výši čtyři tisíce korun mě-
síčně), tak určitým řešením být 
do budoucna mohou. Ovšem pro 
nízkopříjmové rodiny je toto ře-
šení nedostupné. Takže mohou 
být určitým řešením pro majet-
nější rodiny.

 Jak se lze podle vás co 
nejkomfortněji vyrov-

nat s umístěním dětí do škol-
ského systému?

Pokud se ptáte na individuál-
ní pocity rodičů, tak musíte 
naslouchat tomu, jak se dítěti 
v systému daří a jak prospívá. 
Když dlouhodobě pláče, trápí 
se, jeho potřeby nejsou napl-
ňovány, tak musíte volit jinou 
cestu. Když se mu daří dobře 
a prospívá, tak je to fajn. Na 
druhou stranu je třeba říct, že 
existuje tlak zaměstnavatelů na 
dřívější návrat rodičů do prá-
ce, máme také rodiny, kde se 
z jednoho platu a rodičovského 
příspěvku vyžít nedá, i rodiny, 
které žijí v takovém sociálním 
marasmu a nevyhovujících 
podmínkách, že včasné zařa-
zení dítěte do předškolní péče 
může výrazně pomoci. Exis-
tují také adaptační programy 
v některých mateřských ško-
lách (například v programu Za-
čít spolu), které nástup dětí do 
předškolních zařízení ulehčují. 
V tomto období dochází k revi-
zím rámcových vzdělávacích 
programů a je možná čas urči-
tou zaběhlou rutinu v kurikulu 
mateřských škol proměnit cel-
kově. Táňa PIKARTOVÁ

Na téma, zda jsou dětské skupiny alternativou mateř-
ských škol, s námi hovořila Olga Žáková, koordinátorka 
advokačního programu v rámci projektu Učitel, povolání 
snů společnosti Eduin. 

Systém je podfinancován celkově. Menší 
množství dětí ve třídách a mzdy, které by 
opravdu ocenily náročnou práci, to by chtělo 
změnit celkově. 

FOTO: Petr MERTA
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NÁHRADY ZA PRACOVNÍ ÚRAZ A NEMOC Z POVOLÁNÍ
Od 1.ledna 2019 se o 3,4 pro-
centa navyšují náhrady za 
ztrátu na výdělku po skon-
čení pracovní neschopnosti 
vzniklé pracovním úrazem 
nebo nemocí z povolání a ná-
hrady na výživu pozůsta-
lých. Vláda potřebná naříze-
ní schválila na svém jednání 
3. prosince 2018. 

Ke zvýšení uvedených ná-
hrad dochází v zásadě pra-

videlně, a to v závislosti na 
procentním zvýšení důchodů. 
Náhrady představují rozdíl 
mezi průměrným výdělkem 
poškozených zaměstnanců 
před vznikem škody a výděl-
kem po pracovním úrazu nebo 
po zjištění nemoci z povolání, 
který zahrnuje i případný in-
validní důchod poskytovaný 
z téhož důvodu. 

Co se týká náhrad nákladů 

na výživu určených pozůsta-
lým po zaměstnanci, který ná-
sledkem pracovního úrazu ne-
bo nemoci z povolání zemřel, 
u těch se vychází z průměrné-
ho výdělku zemřelého zaměst-
nance a z jejich pozůstalostní-
ho důchodu. V případě zvýšení 
důchodu podle předpisů o dů-
chodovém pojištění dochází ke 
snížení poskytované náhrady. 

Podle informací získaných 

od pojišťoven, u kterých si za-
městnavatelé mohou sjednat 
zákonné pojištění odpověd-
nosti za škody při pracovních 
úrazech nebo nemoci z povo-
lání, pobírá náhrady za ztrátu 
na výdělku po skončení pra-
covní neschopnosti přibližně  
12 750 poškozených. Náhra-
dy nákladů na výživu pozůs-
talých jsou vypláceny asi 470 
pozůstalým.  mpsv

Hostem setkání byl předseda 
školských odborů František 
Dobšík. Jako vždy senioři netr-
pělivě očekávali jeho aktuální 
zprávy o odborovém dění i in-
formace o tom, co se děje ve 
školství.

F. Dobšík především podě-
koval všem za jejich nezištnou 
práci a aktivní přístup a ztotož-
nění se s tím, co se ve školství 
odehrává a jak se školské odbo-
ry snaží učitelům i nepedago-
gickým pracovníkům pomoci. 
„Právě toto ztotožnění považuji 
v naší práci za jeden z nejdůleži-
tějších momentů. Je to dobře vi-
dět i na statistikách klesajícího 
nebo naopak stoupajícího počtu 
členů odborářů v jednotlivých 
organizacích. Tam, kde vzali 
lidé naše cíle za své, můžeme 
vidět postupný nárůst členské 

základny,“ řekl F. Dobšík. Jeho 
dík seniorům patřil i za to, že se 
připojili k petici Konec levných 
učitelů a svými podpisy přispěli 
k tomu, že se její projednávání 
dostalo do Senátu.

Zmínil se také o tom, že ne-
vidí důvod k stížnostem těch, 
kteří tvrdí, že nemají dostatek 
informací z odborářského dění, 
protože ty k nim přicházejí ne-
jen prostřednictvím Týdeníku 
ŠKOLSTVÍ nebo e-Zpravodaje, 

ale jsou neustále k dispozici 
na průběžně aktualizovaných 
internetových stránkách škol-
ských odborů.

I v následujících měsících 
vidí školské odbory jako svoje 
hlavní úkoly zasazovat se o slí-
bené zvyšování platů ve školství 
a také o to, aby byla chystaná 
reforma financování regionální-
ho školství, která má být zaháje-
na v roce 2020, transparentní. 
V některých krajích už lze na 
stránkách krajských hejtman-
ství najít přehledné rozpočty 
škol a podobnou cestou by měly 
být dostupné informace o finan-

cování škol ve všech regionech.
„Mimo jiné nechceme podpo-

rovat zákon o pedagogických 
pracovnících v nepříliš šťast-
ném znění, kdy by mohl učit 
každý, kdo má vysokou školu,“ 
nastínil další plány F. Dobšík.

Během konference došlo ta-
ké na velmi důležitý bod, kte-
rým byla volba delegátů na 
sjezd školských odborů, který 
se uskuteční v polovině květ-
na příštího roku. Sekci senio-
rů bude na tomto vrcholovém 
setkání reprezentovat sedm 
delegátek.

 Romana SLANINOVÁ

I SENIOŘI SE CHYSTAJÍ NA ODBOROVÝ SJEZD
Další ze sekcí ČMOS pracovníků školství, která se sešla 
k předsjezdovému jednání, byla ta sdružující seniory. Je-
jich republiková konference se nesla ve velmi konstruk-
tivním duchu a pochopitelně z ní také vzešlo sedm dele-
gátek na květnový sjezd školských odborů.

Chceme poskytnout odměnu 
z FKSP k pracovnímu výročí. 
Jak má být započítána doba 
mateřské a rodičovské dovo-
lené u zaměstnankyně, která 
v době čerpání této dovolené 
nebyla nikde v pracovněpráv-
ním vztahu? 

Poskytování darů z FKSP při 

pracovních výročích je uprave-
no v § 14 odst. 1 písm. b) vy-
hlášky č. 114/2002 Sb., o fondu 
kulturních a sociálních potřeb, 
kde se stanoví:

„(1) Z fondu lze poskytovat 
zaměstnancům věcné nebo pe-
něžní dary

b) při pracovních výročích 

20 a každých dalších 5 let tr-
vání pracovního nebo služební-
ho poměru u zaměstnavatele; 
do pracovního výročí lze zapo-
čítat i dobu trvání pracovního 
poměru u jiných zaměstnava-
telů. Do pracovních výročí ne-
lze zahrnout dobu výkonu prá-
ce konané na základě dohody 

o práci konané mimo pracov-
ní poměr.“

Vyhláška tedy jednoznačně 
stanoví, že pro uvedený účel 
lze započítat jen dobu trvání 
pracovního poměru. K době 
péče o dítě se pro tento účel 
nepřihlíží.  

 Vít BERKA

ODMĚNA Z FKSP K PRACOVNÍMU VÝROČÍ
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UČITELÉ SPOLU NESOUPEŘÍ, ALE SPOLUPRACUJÍ

Ve své 2. C má celkem 25 dě-
tí, které ho familiárně oslovu-
jí Františku. Možná i v tomto 
drobném detailu spočívá ono 
kouzlo, jak lze hranice mezi 
učitelem a žákem žádoucně 
zúžit.

 S vaším příjmením jste 
vlastně předurčen učit…

Je pravda, že mi stále při-
pomíná, že i já jsem celý ži-
vot žák.

 V základních školách 
převládají většinou uči-

telky. Co vás vedlo k tomu, 
že jste se rozhodl vystudovat 
učitelství pro první stupeň?

Stát se učitelem byl můj dět-
ský sen. Nikdy jsem však ne-
hleděl na to, zda je to povolání 
pro muže, nebo ženy.

 Mezi žáky – a konec-
konců i rodiči – jste prý 

velice oblíbený. Asi svoje po-
volání neberete jako pouhý 
zdroj obživy.

V naší škole se snažíme v dě-
tech rozvíjet přirozenou zvída-
vost. I pravopis se dá učit tak, 
že děti baví. A když už něco 
opravdu nejde a děti musí vy-
naložit úsilí, což je pro každého 
člověka náročné, ale nezbytné, 
pak je jistě namístě je povzbu-
dit, nikoliv zesměšňovat, či do-
konce trestat. 

 Prý jste si vytvořil vlast-
ní hodnoticí systém. 

Hodnocení práce dětí je pro 
mě velké téma. Známkování 
je v naší zemi tak zakořeně-
né, že i když známky samy 
o sobě jako problém nevidím, 
vztah dětí ke známkám čas-
to skončí tak, že jsou pro ně 
mnohem důležitější než to, 
co se naučí. Standardní frá-
ze „A je to na známky?“ ne-
bo „Mám si to psát? Bude to 
v testu?“, které zná každý uči-
tel, jsou lakmusový papírek 
toho, že tu někdo nepochopil, 
proč tráví čas tam, kde je. Kdo 
z nás vlastně stojí o nevyžáda-

nou zpětnou vazbu? Nejsou tu 
známky snad proto, aby for-
movaly děti? Za kvalitní zpět-
nou vazbu vám žáci poděkují. 
Zvláště, když mají možnost se 
ze svých chyb poučit. A když 
jsem ve své praxi začal ob-
jevovat systém známkování, 
shledal jsem, jak neúčinná 
zpětná vazba to je. 

 To ano. Ale co s tím, 
když už je to tak zažité?

Začal jsem proto hledat ji-
né, moderní, efektivní postupy. 
Současné světové know-how je 
už úplně jinde. Dokonce i Čes-
ká školní inspekce podporuje 
školy ke slovnímu hodnocení, 
rubrikám hodnocení, kriteri-
álnímu hodnocení. Tyto formy 

mají však jeden nepříjemný 
aspekt: od rodičů i učitelů vy-
žadují více času. Začal jsem si 
tedy vytvářet vlastní hodnoticí 
systém, takovou webovou apli-
kaci, kde děti mohou sledovat 
své jednotlivé kroky v psaní, 
matematice atd. Pokud někde 
udělají chybu, mají možnost se 
z chyby poučit. Jejich chybný 
krok se nesmaže, ale naopak 
prodlouží, protože musely k cíli 
ujít delší cestu. Vypráví se, že 
když se Edison ve svém bádání 
přibližoval k vynálezu žárov-
ky, popsal to slovy: „Neselhal 
jsem 10tisíckrát. Našel jsem 10 
tisíc způsobů, které nefungují.“

 To musí být pro žáky 
velice motivující…

Zatím to funguje dva měsí-
ce, ale většina dětí si to užívá. 
Tedy, alespoň mi to tvrdí. Je 
zázračné, když někdo přijde 
a řekne: „Františku, děkuju za 

komentář. Zkusil jsem to a teď 
už to úplně chápu.“ Kdyby do-
stal trojku bez možnosti zlep-
šení, začne akorát daný před-
mět nenávidět a hledat své 
uplatnění jinde.

 Hejného metoda – ano, 
či ne?

Za mě rozhodně ano. Profe-
sor Hejný vytvořil propraco-
vaný systém úloh, které nabí-
zejí dětem možnost prožívat 
krásu matematických záko-

nů. Děti přemýšlejí a užíva-
jí si to. Ti lidé kolem Milana 
Hejného neustále sbírají zpět-
nou vazbu od učitelů i rodičů 
a zdokonalují celou komuni-
tu učitelů. Ten proces nikdy 
nekončí. 

 Dovolujete dětem ve tří-
dě používání mobilů či 

tabletů?
Musí se mě zeptat. Pak se 

ptám já, k čemu ho potřebu-
jí. Rád bych, kdyby se nauči-
ly používat mobil jako nástroj 
ke splnění svého konkrétního 
cíle, ne jako digihru či šidítko 
společenských vztahů.

 Cítíte se finančně nedo-
ceněný oproti jiným po-

voláním?
Jako správný zaměstnanec 

říkám „samozřejmě ano“. Ale 
mohu si kdykoliv začít hledat 
lépe placenou práci, takže až 
bude nejhůř, je to jen na mně. 
Spíš jako rodič chci, aby dětem 
stát z našich daní zaplatil kva-
litní konkurenceschopné pe-
dagogy, abych nemusel hledat 
a obíhat půlku města nebo hle-
dat nové zdroje na zaplacení 
kvalitní školy.

 Kéž by takové štěstí na 
školu měly všechny dě-

ti, míní s povzdechem jed-
na maminka. Motivuje vás 
to k přemýšlení, jak výuku 
ještě vylepšit?

Jsem v této škole rád. Je tu 
skvělá atmosféra, učitelé me-
zi sebou nesoupeří, ale spolu-
pracují. Vedení školy se snaží 
nám vyjít vstříc s kdejakým 
nápadem. Kéž by takové štěstí 
na školu měli i všichni učitelé.

 Eva ROKYTOVÁ

Mám vlastní hodnoticí sys tém, takovou 
webovou aplika ci, kde děti mohou sledovat 
své jednotlivé kroky v dovednostech. Pokud  
někde udělají chybu, mají možnost se  
z chyby poučit. 

František Žák (32) učí na prvním stupni Fakultní základní 
školy profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK 
v Praze 5 – Stodůlkách. Vystudoval učitelství pro první 
stupeň základní školy na UK v Praze. 

Celý rozhovor si přečtete na 
www.tydenik-skolstvi.cz.
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Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

 Předmětem dotazu je tzv. preklu-
ze, což je jeden ze způsobů zániku 

práva, k němuž v tomto případě dochá-
zí, pokud nebylo právo uplatněno v záko-
nem stanovené lhůtě. Tato lhůta se na-
zývá lhůtou prekluzivní neboli propad-
nou. Protože v důsledku prekluze právo 
zaniklo, musí k prekluzi soud přihlížet 
z úřední povinnosti, i když nebyla pre-
kluze práva účastníkem daného právního 
vztahu namítnuta. Zákoník práce stanoví 
případy, kdy dochází k zániku práva pro-
to, že nebylo ve stanovené lhůtě uplatně-
no, v § 330. Jde o tyto prekluzivní lhůty:

dvouměsíční objektivní lhůta k uplat-
nění návrhu na určení, zda jsou splněny 
zákonné podmínky uzavření/opaková-
ní pracovního poměru na dobu určitou, 
u soudu (§ 39 odst. 5 ZP),

měsíční subjektivní a roční objektiv-
ní lhůta k ukončení pracovního poměru 
výpovědí ze strany zaměstnavatele pro 
porušení jiné povinnosti zaměstnance 
stanovené v § 301a ZP zvlášť hrubým 
způsobem (§ 57 ZP), 

dvouměsíční subjektivní a roční objek-
tivní lhůta k ukončení pracovního poměru 

výpovědí ze strany zaměstnavatele pro po-
rušení pracovní povinnosti zaměstnance 
nebo z důvodu, pro který je možné oka-
mžitě zrušit pracovní poměr (§ 58 ZP), 

dvouměsíční subjektivní a roční objek-
tivní lhůta k ukončení pracovního poměru 
okamžitým zrušením ze strany zaměst-
nance (§ 59 ZP), 

dvouměsíční objektivní lhůta k uplatně-
ní žaloby na neplatnost rozvázání pracov-
ního poměru výpovědí, okamžitým zru-
šením, zrušením ve zkušební 
době nebo dohodou ze strany 
zaměstnavatele i zaměstnance 
(§ 72 ZP), 

tříměsíční subjektivní lhůta 
k uplatnění návrhu na změnu 
obsahu pracovního posud-
ku zaměstnance u soudu 
(§ 315 ZP) a 

dvouměsíční objek-
tivní lhůta k ukončení 
pracovního poměru 
výpovědí ze strany 
zaměstnance nebo 
dohodou z důvodu 
podstatného zhorše-
ní pracovních pod-
mínek v souvislos-
ti s přechodem práv 
a povinností z pra-
covněprávních vztahů 
(§ 339 a odst. 1 ZP).

 Podmínky pro uplatnění této mož-
nosti jsou uvedeny v § 9 odst. 9 zá-

kona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících, kde se uvádí:

„9) Zaměstnanci, který je výkonným 
umělcem, výtvarným umělcem, uznáva-
ným odborníkem v oboru nebo který má 
odbornou kvalifikaci podle § 21, může 
ředitel školy písemně uznat předpoklad 
odborné kvalifikace učitele předmětu 

střední školy odpovídajícího umělecké-
mu nebo odbornému zaměření nebo od-
borné kvalifikaci zaměstnance za splně-
ný, pokud týdenní pracovní doba tohoto 
zaměstnance u právnické osoby vykoná-

vající činnost školy nepřesahuje polovinu 
stanovené týdenní pracovní doby a pokud 
tento zaměstnanec mimo pracovněpráv-
ní vztah k právnické osobě vykonávající 
činnost školy provádí umělecké výkony, 
vytváří umělecká díla, vykonává činnost 
v oboru, v němž je uznávaným odborní-
kem, nebo činnost, pro niž splňuje odbor-
nou kvalifikaci podle § 21. Uznání splně-
ní předpokladu odborné kvalifikace pla-
tí pro účely tohoto zákona po dobu, po 
kterou zaměstnanec splňuje podmínky 
podle věty první.“

V § 21, který je v citovaném ustano-
vení zmíněn, je upraveno získávání od-
borné kvalifikace trenéra, což se obsahu 
dotazu netýká.

ZÁNIK PRÁVA NA PREKLUZI

PŮSOBENÍ ODBORNÍKA VE STŘEDNÍ ŠKOLE

 V některých případech do-
chází podle zákoníku prá-

ce k zániku práva pro promeškání 
lhůty. O jaké případy se jedná?

 Za jakých podmínek mohou 
jako učitelé na středních 

školách působit odborníci s praxí, 
i když nemají potřebné pedagogické 
vzdělání? 
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Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

 Podmínky pro poskytování náhrad 
cestovních výdajů při pracovních 

cestách a jejich výši v roce 2018 stanoví 
§ 151 a násl. zákoníku práce a vyhláška 
č. 463/2017 Sb., o změně sazby základ-

ní náhrady za používání silničních moto-
rových vozidel a stravného a o stanovení 
průměrné ceny pohonných hmot pro úče-
ly poskytování cestovních náhrad. Pokud 
zaměstnanec splní podmínky stanovené 
v zákoníku práce pro poskytování jednot-
livých cestovních náhrad, musí je zaměst-
navatel poskytnout v té výši, která je sta-
novena, protože jsou nárokové. Pokud by 
tak zaměstnavatel neučinil, znamenalo by 
to nezákonné krácení zákonného nároku 
zaměstnance, a tedy porušování zákoníku 
práce. Zaměstnanec se ani nemůže niče-
ho vzdávat (tedy ani části stanovené saz-

by), vzhledem k § 346c zákoníku práce, 
kde je stanoveno, že zaměstnanec nemů-
že zprostit zaměstnavatele povinnosti po-
skytnout mu mzdu, plat, odměny z doho-
dy a jejich náhrady, odstupné a odměnu 
za pracovní pohotovost a náhradu výda-
jů příslušejících v souvislosti s výkonem 
práce. Sazba základní náhrady za 1 km 
jízdy činí podle vyhlášky č. 463/2017 Sb. 
u osobních motorových vozidel 4,00 Kč. 

Zaměstnavatelé v tzv. rozpočtové sfé-
ře (§ 109 odst. 3 zákoníku práce) musí 
vždy dodržovat sazby stanovené práv-
ním předpisem a nemohou je snižovat.

ÚHRADA ZA POUŽITÍ VLASTNÍHO VOZIDLA
 Je přípustné, aby se zaměst-
navatel odchýlil od stano-

vené sazby za kilometr při použití 
vlastního vozidla na pracovní cestě 
a v neprospěch zaměstnance tuto 
sazbu snížil? 

 Podle současně platné 
právní úpravy je nej-

silnějším následkem vady 
právního jednání jeho zdán-

livost. Ve shodě s § 551 až 553 
občanského zákoníku se za zdán-

livé považuje pracovněprávní jednání, 
které trpí těmito vadami: absence vůle, 

zjevná nevážnost projevu, nesrozumitel-
nost, neurčitost, a případy, kdy tak stano-
ví zákon. Zdánlivé jednání není právním 
jednáním, nevyvolává žádné právní ná-
sledky a nepřihlíží se k němu. Jedná se 
o takovou vadu, že s ním právní předpis 
spojuje neexistenci samotného jednání. 
Zákoník práce stanoví zdánlivost práv-
ního jednání jazykovým vyjádřením „ne-
přihlíží se“. Zdánlivost používá zejména 
v případě, kdy se zaměstnanec předem 
vzdává svých práv plynoucích ze zákona, 
kolektivní smlouvy nebo vnitřního před-
pisu (§ 4a odst. 4 zákoníku práce) nebo 
v případech uvedených v § 144a zákoní-
ku práce, dále rovněž v případech, kdy 
je použit v pracovním právu občansko-
právní institut, jehož použití zákoník prá-

ce výslovně zakazuje (§ 346d zákoníku 
práce), a konečně při nedodržení písem-
né formy právního jednání, jímž dochází 
k jednostrannému rozvázání základního 
pracovněprávního vztahu.

VÝZNAM USTANOVENÍ „NEPŘIHLÍŽÍ SE“
 V zákoníku práce se 
u některých právních 

jednání stanoví, že se k nim 
nepřihlíží, pokud mají ně-

jakou vadu. Jaký je vý-
znam ustanovení „ne-
přihlíží se“?

 V § 4a zákoníku práce jsou pravidla 
pro možnost odchýlit se od jeho usta-

novení. Zároveň ale platí ustanovení § 4, 
kde je uvedeno:

„Pracovněprávní vztahy se řídí tímto zá-

konem; nelze-li použít tento zákon, řídí se 
občanským zákoníkem, a to vždy v soula-
du se základními zásadami pracovněpráv-
ních vztahů.“

Pro daný případ je nutné aplikovat usta-
novení nového občanského zákoníku za-
kazující ujednání odchylující se od usta-
novení, která se vztahují ke statusovým 
otázkám (postavení osob). Tento zákaz je 
obsažen v § 1 odst. 2 občanského zákoní-
ku. Uzavření výše uvedené dohody o odpo-
vědnosti se zaměstnancem, který nedosáhl 
požadovaného věku, by znamenalo abso-
lutní neplatnost tohoto právního jednání.

DOHODA O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTIZAHRANIČNÍ STRAVNÉ

 Dohoda o odpovědnosti za 
svěřené hodnoty smí být uza-

vřena nejdřív v den, kdy fyzická 
osoba dosáhne 18 let věku. Bylo by 
možné odchýlit se od tohoto usta-
novení?

 Ve Sbírce zákonů ČR, částce 129 
rozeslané dne 9. listopadu 2018 

je publikována vyhláška č. 254/2018 
Sb., o stanovení výše základních sazeb 
zahraničního stravného pro rok 2019. 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 2019 a zároveň se zrušuje vy-
hláška č. 401/2017 Sb., kterou se sta-
novily sazby zahraničního stravného 
pro rok 2018.

 Nová vyhláška o výši zá-
kladních sazeb zahraničního 

stravného pro rok 2019. 
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„Neváhejte a běžte do toho,“ 
radí svým kolegům, kteří mož-
ná ještě váhají s přijetím no-
minace svých žáků, současný 
držitel titulu Zlatý Ámos David 
Turek ze Základní školy T. G. 
Masaryka a gymnázia v Čes-
ké Kamenici. „Díky anketě Zla-
tý Ámos jsem poznal mnoho 
zajímavých a zapálených lidí. 
Užil jsem si finálový víkend, 
který byl plný akcí a setkání, 
včetně návštěvy u preziden-
ta Miloše Zemana. Měl jsem 
radost z podpory dětí při sa-

motném finále. Prostě jsem 
dostal novou energii do žil. 
Nevěděl jsem vůbec, do če-
ho jdu. Anketu jsem dobře 
neznal, takže trocha nejisto-
ty byla. Ale žákům, kteří pro 
přihlášení udělali dost práce, 
jsem odmítnout nemohl. Určitě 
jsem byl v tu chvíli i dojatý,“ 
přiznává David Turek.

Co pro nominaci svého oblí-
beného kantora musí děti udě-
lat? Stačí málo – vyplnit formu-
lář přihlášky, napsat charak-
teristiku pana učitele či paní 

učitelky a popsat jednu společ-
ně prožitou příhodu a pak už 
jen sehnat sto podpisů těch, 
kteří kandidaturu podporují, 
a odeslat. Všechny informa-
ce jsou na webu zlatyamos.cz.

„Velmi si vážím práce učite-
lů, kteří dětem předávají nejen 
své znalosti a dovednosti, ale 
věnují jim i kus svého srdce,“ 
říká zakladatel a ředitel ankety 
Zlatý Ámos Slávek Hrzal. „Moc 
se těším na letošní kandidá-
ty, z nichž vzejde již 26. Zlatý 
Ámos. Kdo to bude, to se do-
zvíme koncem března tradičně 
na náš Den učitelů, který tak 
společně důstojně oslavíme.“

Odborná porota nejdříve vy-
bere v regionálních kolech Zlaté 

Ámose daného kraje a také se-
mifinalisty, z nichž šest postou-
pí do závěrečného finále, kde 
budou spolu se svými žáky usi-
lovat o titul Zlatý Ámos. Kromě 
něj dětská porota udělí Dětské-
ho Ámose, ve spolupráci s Čes-
kou televizí bude zvolen Ámos 
sympaťák a partneři ankety 
rozhodnou o Ámosovi fyziká-
ři, Ámosovi chemikáři, Ámosovi 
češtináři a Ámosovi matikáři. 
Veřejné finále ankety o nejoblí-
benějšího učitele České republi-
ky se uskuteční 28. března 2019 
od 14 hodin v pražském hotelu 
Olšanka. Zlatý Ámos bude o den 
později korunován na slavnost-
ním galavečeru v hotelu Amba-
ssador. DTA

Už jen několik dnů mají žáci základních a středních škol na 
to, aby přihlásili své oblíbené učitele či učitelky do ankety 
Zlatý Ámos. Uzávěrka přihlášek je 31. prosince.

DO UZÁVĚRKY ZLATÉHO ÁMOSE ZBÝVAJÍ JEN DNY

ADD.: SPOLEČNĚ PLUJEME NA JEDNÉ LODI VZDĚLÁVÁNÍ
Názor autora, že současný 
školský zákon kromě pream-
bule pracuje pouze s termínem 
„vzdělávání“, jímž vědomě na-
hradil „výchovu“ neboli zasta-
ralý termín „výchovně-vzdě-
lávací proces“, chci vyjasnit. 
V zájmu přesnosti ocituji nej-
prve ustanovení § 1 školského 
zákona označené jako předmět 
úpravy, kde je uvedeno:

„Tento zákon upravuje před-
školní, základní, střední, vyšší 
odborné a některé jiné vzdě-
lávání ve školách a školských 
zařízeních, stanoví podmínky, 
za nichž se vzdělávání a vý-
chova (dále jen „vzdělávání“) 
uskutečňuje, vymezuje práva 
a povinnosti fyzických a práv-
nických osob při vzdělávání 

a stanoví působnost orgánů 
vykonávajících státní správu 
a samosprávu ve školství.“

Do textu zákona je zavede-
na legislativní zkratka a místo 
slov „vzdělávání a výchova“ se 
dále používá slovo „vzdělává-
ní“. Tímto legislativním opat-
řením v zákoně se však před-
mět jeho úpravy nemění a při 
používání legislativní zkratky 
„vzdělávání“ v textu zákona je 
třeba pod ní rozumět „vzdělá-
vání a výchovu“.

Předmět úpravy v zákoně 
nebyl v tomto směru obsaho-
vě nijak redukován. Jinak ře-
čeno: uplatněním legislativní 
zkratky se mění pouze text, 
nikoliv obsah a význam slov, 
která byla legislativní zkratkou 

nahrazena. S použitím legis-
lativní zkratky se v právních 
předpisech běžně setkáváme 
a její aplikace je upravena v čl. 
44 Legislativních pravidel vlá-
dy, kde se v odst. 1 stanoví:

„Legislativní zkratky lze po-
užít pro slovní spojení, které 
se v právním předpisu vícekrát 
opakuje. Legislativní zkratka 
se zavede za slovním spojením, 
které nahrazuje, a to na mís-
tě, kde je toto slovní spojení 
v právním předpisu použito po-
prvé, takovým způsobem, aby 
bylo jednoznačně určitelné, ke 
kterému slovnímu spojení se 
zavedená legislativní zkratka 
vztahuje. Legislativní zkrat-
ku nelze zavést v textu nad-
pisu nebo poznámky pod čarou 

anebo v případě, kdy je podle 
čl. 40 odst. 2 v právním před-
pisu vymezován nový právní 
termín, na konci tohoto vyme-
zení. Při zavedení legislativní 
zkratky se použije tento text: 
„(dále jen „…“)“. Legislativní 
zkratka se uvádí v jednotném 
čísle, i když text odpovídající 
zavedené legislativní zkratce 
se v právním předpisu použí-
vá v množném čísle. Text od-
povídající zavedené legislativ-
ní zkratce v jednom právním 
předpisu lze použít jen v pro-
váděcím předpisu, je-li zave-
den v prováděném zákoně.“

Případné problémy tedy po-
dle mého názoru nezpůsobuje 
text školského zákona.

 Vít BERKA
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Dne 29. listopadu se v Jihlavě 
uskutečnila celorepubliková 
soutěž Mladý módní tvůrce ČR. 
V této prestižní soutěži se utkali 
studenti středních škol zaměře-
ných na oděvní tvorbu, kosme-
tické a kadeřnické dovednosti. 
Naši střední školu na Přímě-
tické ve Znojmě reprezentova-
ly žákyně 4. ročníku maturitní-
ho oboru kosmetička Michaela 
Jandásková a Kateřina Dohnalo-
vá. Michaela Jandásková soutě-
žila v kategorii make-up pod té-
matem Omámený disco stylem 
roku 2018. I letos byla na soutěži 

velká konkurence. Mezi hlavní 
porotce patřil uznávaný vizáži-
sta Pavel Bauer. Naše studentka 
Michaela se pod vedením učite-
lek odborného výcviku Veroni-
ky Mahr a Veroniky Chovanco-
vé probojovala ke krásnému 2. 
místu. Kateřina Dohnalová sou-
těžila v kategorii facepainting 
na téma Komiks, kde se vzhle-
dem k velké konkurenci bohu-
žel neumístila. Oběma žákyním 
patří velká pochvala za vzornou 
přípravu na soutěž a reprezen-
taci školy.

 Kateřina KOTOUČOVÁ

Žáci Základní školy Křižná, 
Valašské Meziříčí, se letos 
zúčastnili akce Krabice od 

bot, kterou si sami vybrali 
na jednání školního parla-
mentu. S nadšením se při-

daly třídy prvního i druhé-
ho stupně. Jedná se o před-
vánoční akci Diakonie, která 
má za cíl potěšit děti z chud-
ších rodin v České republi-
ce. Radost těmto dětem udě-
lají zase děti, které za pomoci 
dospělých připraví krabici od 
bot. Tu pak společně naplní 
dětskými dárky k Vánocům. 
Celkem žáci odevzdali krás-
ných 26 krabic naplněných 
dárky pro děti.
 Monika KRISTOVÁ ZÁSLAVOVÁ

OČIMA ČTENÁŘŮ

Je čekání na Vánoce jen do-
bou nakupování, nebo i ča-
sem, kdy je možné s dětmi 
poznat hlubší smysl celého 
vánočního příběhu? Kniha 
pro děti mladšího školního 
věku se skládá z 28 „za-
stavení“ v adventní době, 
v nichž jsou představeny 
postavy Starého zákona 
od Adama a Evy, proroků 
až k novozákonním svěd-
kům vánočních událostí. 
U každého z nich je uve-
deno, jak jeho příběh sou-
visí s očekáváním naroze-
ní malého Ježíška. Více na 
www.portal.cz.

Čekání  
na Vánoce
MAREK KITA

ZA DISCO STYL ZÍSKALA STŘÍBRO 

KRABICE OD BOT PLNÉ DÁREČKŮ

VÝSADBA SADU VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE
Střední škola gastronomie 
a farmářství Jeseník je rá-
da, že může poskytnout pro-
story pro moderní formy vý-
uky v kombinaci s environ-
mentální výukou a přispět 
nejen k týmové spolupráci 
mezi jednotlivými školami, 
ale také k podpoře životního 
prostředí.

Ve středu 7. listopadu se 
v areálu odloučeného pra-
coviště Střední školy gast-
ronomie a farmářství Jese-
ník – Horních Heřmanicích 
– konala výsadba Sadu vzá-
jemné spolupráce. Ze základ-
ních škol Javorník, Česká Ves 
a Vidnava bylo vybráno šest 
žáků, kteří společně s odbor-
nými pedagogy a heřmanic-
kými žáky oboru zemědělec-

-farmář založili ovocný sad.  
Z odrůd byly vybrány jablo-
ně, višně a švestky. Žáci se 

naučili vysazovat ovocné stro-
my a pod záštitou partner-
ských organizací se o ně bu-

dou starat i v následujících 
letech. 

 Lenka LUKEŠOVÁ
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TVŮRČÍ WORKSHOP SPISOVATELKY S ŽÁKY

I když je ponořena do Otálení, 
ona sama se rozhodla neotálet 
a přijala nabídku vést třídenní 
tvůrčí workshop, který uspořá-
dala Střední škola DUKE Ná-
horní, Praha 8, v rámci projek-
tu „Učme se číst, čtením se uč-
me“ podpořeného programem 
Erasmus+. 

 Proč jste tuto nabídku 
přijala?

Se Střední školou Náhorní 
jsem měla možnost spolupraco-
vat už víckrát, nejprve jako po-
rotkyně literární soutěže Čap-
koviny, poté jako host konferen-
ce Kniha je nejmocnější zbraní 
národa, kde jsem také viděla 
ukázkovou hodinu tvůrčího 
psaní, založenou na mé povídce 
Žena s žábou. Co všechno z po-
vídky, kterou jsem považovala 
jen za absurdní hříčku, dovedla 
vyučující s účastníky semináře 
vyčíst, mě uvádělo v absolutní 
nadšení. Byl to překrásný dů-
kaz toho, že text, a hlavně jeho 
dobrý interpret, bývá mnohem 
chytřejší než jeho autor. Takže 
kvůli těmto dobrým předcho-
zím zkušenostem.

 Jak vypadal váš tříden-
ní workshop? 

Chtěla jsem studentům pře-
devším přiblížit Franze Kafku, 
a tak jsem první den uspořáda-
la literární vycházku po jeho 
bydlištích na Staroměstském 
náměstí. Udělali jsme asi osm 
zastávek, přičemž jsem četla 
i ukázky z Dopisu otci, deníků 
i Hovorů s Kafkou Gustava Ja-
noucha. Začali jsme na náměstí 
Franze Kafky, kde stával jeho 
rodný dům, a skončili u Oppel-
tova domu a zavítali také do ne-
daleké Společnosti Franze Ka-
fky v Široké ulici, kde je kopie 
Kafkovy soukromé knihovny, 
a nahlédli na židovský hřbitov, 
kde ovšem Kafka neleží. V klu-
bovně Městské knihovny v Pra-
ze jsme si pak poslechli povíd-
ku Umělec v hladovění v podá-

ní Jana Hartla a povídku jsme 
interpretovali. Druhý den jsme 
se pokusili navázat na Umělce 
v hladovění vlastní prací.

 Proč právě Kafka?
Kafkou žiju. Někdy 

mám pocit, že jsem jeho čtvr-
tá sestra. Čím jsem starší, tím 
víc mě jeho texty dojímají. 
Nad Proměnou nebo Uměl-
cem v hladovění, které mají 
dost společného, se dovedu do-
konce rozplakat. Jeho podoben-
ství odlidštěných společností 
řízených manipulátory, jeho 
privátní komplexy převede-
né v dramatické obrazy i jeho 
tiché vzpoury proti konvenci 
a formě mě pořád strhávají. Ro-
zumím jeho úzkostem i humo-
ru, rozumím jeho obdivu vů-
či praktickým lidem a lidem, 
kteří vytvářejí rodiny, což pro 
něj bylo něco nemyslitelného. 
Kafka bývá obdivován za svou 
předvídavost a zobrazování me-
chanismů totalitní moci, já si 
ale myslím, že jasnozřivost 

byla zkrátka jen přirozeným 
průvodním jevem jeho schop-
nosti procítit a přesně vyjádřit 
tragikomickou ambivalentnost 
lidské duše. A za to je třeba ho 
obdivovat. Tahle „chcípácká“ li-
teratura mi bude vždycky bližší 
než literatura „silácká“.

 Jak jste se na svou prv-
ní pedagogickou zkuše-

nost chystala?
Několik týdnů. Připomněla 

jsem si znovu některé povíd-
ky a román Nezvěstný, jehož 
hlavní postava – osmnáctiletý 
Karel – by mohla být studen-
tům z Kafkových postav mož-
ná nejbližší. Četla jsem také 

Hovory s Kafkou od Gustava 
Janoucha, Kafkova mladého 
přítele, syna ředitele Dělnic-
ké úrazové pojišťovny, knihu 
mnohými odborníky zpochyb-
něnou jako falzum, kde jsem 
ale našla moc pěkné ukázky, 
které jsem mohla využít pro li-
terární vycházku. Na tu jsem 
se ostatně asi chystala nejvíc, 
dobrý vzor jsem měla právě 
v překladatelce Nezvěstného, 
paní Věře Koubové, která Kaf-
kovou Prahou provádí naprosto 
excelentně ve čtyřech jazycích 

a čte přitom vlastní překlady. 
Její procházka však trvá až tři 
hodiny, já jsem musela vymys-
let verzi o polovinu kratší.

 Čím vás žáci příjemně 
překvapili?

Svým upřímným zájmem, 
dychtivostí, tím, jak ochotně 
a dospěle spolupracovali a dis-
kutovali o závažných existen-
ciálních otázkách. A tím, jak 
pozorní jsou čtenáři. 

 Co byste s odstupem ča-
su udělala jinak?

Odpustila bych si rádoby 
poučné úvody, které mi stej-
ně nejdou, a rovnou se vrhla 
do dialogu. Pokládala bych jim 

více otázek i během procház-
ky, vyhnula bych se rozdělení 
rolí na mentora a žáky, už od 
začátku bych ty role smísila 
a dříve otevřela praktickou část 
dílen a vymyslela více tvůrčích 
úkolů. 

 Co by podle vás měli uči-
telé dělat, aby žáky ved-

li ke čtení?
Měli by je možná ve větší mí-

ře seznamovat s takovými dí-
ly, s jejichž postavami se mo-
hou studenti dobře ztotožnit. 
Mohli by jim třeba zkusit lite-
ráty představovat jako kamará-
dy, se kterými se mohou bavit 
o všem, co před rodiči tají, ne 
jako nedotknutelné ikony ne-
bo položky v seznamu četby. 
Neměli by ulpívat na kvantitě 
přečtených děl, spíše na kva-
litě interpretace, která se tak 
špatně hodnotí, ano, vím. Mo-
tivující se mi také nezdá dělení 
děl na přístupná a nepřístupná, 
snadná a obtížná. Někdy i uči-
telé mohou vytvořit nepřeko-
natelné bariéry vůči autorům, 
kteří třeba používají náročnější 
jazyk, o to ale mohou být pro 
citlivější čtenáře sdělnější. Pře-
devším by ale učitelé měli ta-
ké sami rádi číst a objevovat 
i četbu zcela mimo osnovy, ale 
mně se to říká, když žádné os-
novy nemám.

 Pavlína VOČKOVÁ

Ivana Myšková, jedna z nejvýraznějších spisovatelských 
osobností, které česká literární scéna v současné době 
má, se po úspěchu s povídkovou sbírkou Bílá zvířata jsou 
velmi často hluchá pustila do svého prvního románu. 

Učitelé by neměli ulpívat na kvantitě 
přečtených děl, spíše na kva litě interpretace. 
Pře devším by ale učitelé měli ta ké sami rádi 
číst a objevovat i četbu zcela mimo osnovy.

Celý rozhovor si přečtete na 
www.tydenik-skolstvi.cz.

FOTO: Marta MYŠKOVÁ
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UŽIJTE SI VÁNOCE S KNIHAMI Z ALBATROS MEDIA

Amy Mannová má zdánlivě všechno, co si 
lze přát ke štěstí – úspěšnou a prosperu-
jící literární agenturu v Oxfordu, zajíma-
vou práci spojenou s neméně zajímavými 
služebními cestami, krásný starý dům na 
anglickém venkově a spoustu přátel i cti-
telů. Po trpkém rozchodu s dlouholetým 
partnerem se však zdráhá navázat jiné 
než přátelské vztahy... Ano, touží po lásce, po partnerovi… 
Ale jak překonat strach, který ji neustále svazuje?

Agentka
HANA WHITTON

Školku, kterou vede paní 
učitelka sova, navštěvují 
malá lesní zvířátka. Jed-
nou, když byli všichni na 
procházce, se přihnal čer-
ný mrak a rázem se spustil prudký liják. Než zvířátka do-
běhla do školky, byla celá promáčená. Honem se převlékla 
do pyžamek a kožíšky si dala sušit na šňůru. Když kožíšky 
uschly, chtějí si je malí obléknout. Ale čí je který kožíšek? 
To je tedy oříšek! 

Lesní školka
ANDREA POPPROVÁ

Cecilia tvrdě pracuje, aby měla dokonalý 
život. Není v něm žádný prostor pro chy-
by. Dokonce i taková zdánlivá maličkost 
jako odvézt domů malého chlapce, kte-
rého rodiče zapomněli vyzvednout z pla-
vání, naruší její detailně naplánovaný 
program. Obzvlášť když na jeho adrese 
najde jen prázdný, opuštěný dům. Ne-
zbývá jí než vzít chlapce k sobě – netuší, že jeho tichá pří-
tomnost probudí nevítané vzpomínky na minulost.

Chlapec mezi dveřmi
ALEX DAHL

Román o osobnosti studenta Jana Pa-
lacha, který se stal symbolem české-
ho odporu proti invazi vojsk Varšavské 
smlouvy v srpnu 1968, z historicko-po-
litického pohledu detailně líčí události 
i atmosféru ve společnosti až do ledna 
1969. Autorka se pokouší ze skromných 
indicií vytvořit obraz charakteru a osobnosti člověka, pro 
něhož invaze a pozdější reakce veřejnosti i vlády na ruskou 
okupaci byly podnětem k promyšlenému burcujícímu činu.

Slunce v úplňku
LENKA PROCHÁZKOVÁ

Volné pokračování obrázkového se-
riálu Tři kamarádi nadchne nejen 
všechny malé čtenáře, ale i jejich 
rodiče. Nerozlučná trojice pejsek, 
husa a slepice jsou věrní přátelé. 
Rádi si spolu povídají, slaví naro-
zeniny, cvičí, účastní se běžeckého 
závodu či zahánějí zlodějíčky. Jen 
se na ně podívejte, už na vás čekají! 
Kniha je určena pro děti od 5 let.

Nerozluční kamarádi
HANA ŠTĚPÁNOVÁ

Píše se rok 1950 a v tajuplné internátní 
škole plné odložených děvčat se zrodí 
přátelství čtyř dívek, dokud jedna z nich 
záhadně nezmizí. O více než šedesát let 
později se snaží novinářka Fiona napsat 
reportáž o rekonstrukci školy a odhalit 
tajemství okolo dávné vraždy své sestry. 
Poté, co je na stejném místě ve staré studni nalezena mrtvo-
la, začíná Fiona s pomocí přítele-policisty rozkrývat temný 
příběh z minulosti… a zároveň současnosti.

Zlomené duše
SIMONE ST. JAMESOVÁ

Desetiletá Ana Jurićová bezstarostně pobí-
há ulicemi Záhřebu, jezdí na kole a hraje 
fotbal. Když ale propukne občanská válka, 
na vlastní kůži pocítí, jaké to je, chopit se 
zbraně. O deset let později studuje Ana 
literaturu v New Yorku a svou minulost 
tají i před svým přítelem. Když ji kon-
taktuje stará známá z OSN, aby o válečných zkušenostech 
promluvila na přednášce, dojde Aně, že v daleké rodné zemi 
zůstalo mnohé nedořešené, a vydá se na cestu...

Dcera války
SARA NOVIĆOVÁ

Jednoho dne se vydala Karkulka za 
babičkou. Musela sama a přes hlu-
boký les. Potkala sice vlka, ale také 
poznala spoustu věcí, které dělají 
les lesem. Houby, stromy, zvířátka, 
sladké dobrůtky. Stopy lesa objevila 
i v útulné babiččině chaloupce. Pří-
roda je zkrátka všudypřítomná a důležitá. Chcete se i vy naučit 
spolu s červenou holčičkou všechno o lese? Otevřete knížku 
a projděte se s Červenou karkulkou lesem i její pohádkou.

V lese s Červenou karkulkou
ŠTĚPÁNKA SEKANINOVÁ
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„Každý dobře využitý okamžik nese ohromné úroky.“ P. D.  S. Chesterfield 

TÝDENÍK

Chybějící učitelé – ať už na 

prvním stupni, či podle ně-

kterých především klíčových 

aprobací – nejenže pouze sni-

žují kvalitu současného škol-

ství, ale výrazně ohrožují i je-

ho celkovou perspektivu. Ne-

vím, zda a nakolik na takovou 

zprávu veřejnost a politická 

reprezentace slyší. Tím spíš, 

že k takovému stavu jsme do-

spěli po několikaleté ofi ciální 

prezentaci školství jako prio-

rity. A zda si vůbec uvědomu-

je to, že aktuální stav a kvalita 

školství významně ovlivňuje 

zásadním způsobem ve všech 

aspektech naši budoucnost. Po-

kud nejsme schopni zabezpe-

čit kvalitní školství v součas-

nosti, nemůžeme si dělat žádné 

iluze o tom, že bychom v něko-

lika letech dosáhli toho, o čem 

dnes sice rádi hovoříme, ale 

co má nejasné kontury spíše 

růžového snu a vytouženého 

přání než reálné budoucnosti.

Mám určitou obavu, že va-

rovné upozornění na to, že na-

šemu školství chybí učitelé, ne-

bude veřejností vnímáno tak, 

jak by si pro svoji závažnost 

zasloužilo. Že nebude vnímá-

no v celé široké škále negativ-

ních důsledků, které by se pro-

mítly nejen do současnosti, ale 

mnohem více do budoucnosti. 

Mnoho lidí si ho pouze zařadí 

do již značně početné skupiny 

povolání, která se také potýka-

jí s nedostatkem pracovníků. 

Už si prostě zvykli na to, že 

dopravním podnikům chybě-

jí řidiči autobusů, že pro ne-

dostatek listonošů se omezují 

poštovní služby, že chybějí po-

licisté i strážníci, že je velký 

nedostatek zdravotních sester 

a že mimořádně vážný je i ne-

dostatek lékařů. A k tomu si 

obvykle ještě přidají, že chy-

bí kvalitní řemeslníci i kvali-

fi kovaní pracovníci v průmy-

slových odvětvích. Je jich moc 

a všichni prostě chybí. 

Namístě by proto byla otáz-

ka, kam se všichni ti lidé po-

děli, že chybí? Možná, že by-

chom si mohli odpovědět slo-

vy písničkáře Dědečka, který 

již před několika lety napsal: 

„Kam se všichni slušní lidé 

poděli? Odstěhovali se nebo 

umřeli.“ Není to pro nás dob-

rá perspektiva. Ale pokud pro-

blémy s nedostatkem učitelů 

zásadně nevyřešíme, ztratíme 

mnohem víc, než by stály in-

vestice do nápravy současné-

ho stavu.  František MORKES 

Školství

kaM se všichni ti lidé poděli, že chybí?

Ve školách chybí stovky učitelů a řada odborníků nám ří-

ká, že může být ještě hůř. Rozhodně to nepovažuji jen za 

jakousi poplašnou zprávu. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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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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„Tajemství pokoje spočívá v tom, že štěstí nevyhlížíme.“ R. Thákur

TÝDENÍK

Obáváme se planých slibů po-

litiků. Učitelé a ostatní zaměst-

nanci škol už dávno ztratili dů-

věru ke slovům, která se na po-

čkání rozdávají před volbami. 

Proto velmi často zůstávají za 

katedrou sami, se svým pře-

svědčením, že má-li se něco 

změnit, musejí začínat přede-

vším u sebe. Až příliš dobře vě-

dí, že kvůli osobnímu pocitu ne-

spokojenosti se nemohou otáčet 

zády ke svým žákům. Ve skry-

tu duše doufají, že jejich kaž-

dodenní práci společnost, a ze-

jména rodiče a možná i někteří 

žáci, dříve či později docení.

Blíží se Vánoce. Příjemný ad-

ventní čas rozdává ve školách 

zklidněnou náladu a všech-

ny vzájemně sbližuje. Učitelé 

se častěji baví se svými žáky 

o barvách nadcházejících svát-

ků, stejně jako o odstínech na-

šeho života. Nečekaně rozkrý-

vají opomíjené tradice. Objevu-

jí pestrost koled a jejich lidový 

půvab. Někde si je dokonce spo-

lečně notují. Vlídná atmosféra, 

v níž sami za sebe hodnotíme, 

co se nám nejen od září poved-

lo. Pomáhají nám k tomu živá 

slova. Podporují naše rozho-

dování a další putování. S je-

jich přispěním pozorněji vní-

máme a poznáváme náš složi-

tý svět a učíme se mu aspoň 

trochu porozumět. Některá la-

ciná a prázdná slova nejenom 

na adresu učitelů často bez cíle 

a zmateně poletují ve veřejném 

prostoru a ubližují našemu ka-

ždodennímu školnímu životu. 

Vánoční čas až příliš svá-

dí ke vzletným vyjádřením 

upřímného poděkování a přá-

ní. Přesto stále s námi pobývají 

slova, která si zaslouží trvalou 

úctu a obdiv. K nim dozajis-

ta patří: „Slušný život, pevné 

zdraví, moudrost vzdělání.“ 

Bez nich zůstává vše ostatní 

pomíjivé a marné, bez jasných 

hranic a pevných hodnot. Prá-

vě proto bychom měli s nimi 

šetřit jako se vzácnou pohád-

kovou solí. Každé slovo skrývá 

svůj nezaměnitelný význam, 

stejně jako člověk, žák, rodič, 

učitel. Proto si nadělme k vá-

nočním svátkům především 

slova, která umějí spolehlivě 

rozzářit náš společný život.                                                     

 

Roman KANTOR

Školství

Nadělme si slova, jež rozzáří Náš život

Slovo. Umí jemně pohladit, povzbudit a vykouzlit nadějný 

úsměv ve tváři nemocného člověka. A taky zranit, když se 

slušnost ztrácí. Zejména v období adventu jsme všichni 

více náchylní a citliví na jeho pravý obsah. 

nepostradatelný zdroj informací pro ředitele škol,  učitele, vychovatele, psychology, 
ale i státní  úředníky, kteří se zabývají vzděláváním

predplatne@tydenik-skolstvi.cz

Týdeník ŠKOLSTVÍ přináší aktuální informace o dění 
ve školství, pomáhá orientovat se ve spleti vládních 
nařízení a vyhlášek, odpovídá na pracovněprávní otázky 
z každodenní praxe škol. Na dvanácti celobarevných 
stranách najdete informace o aktuálních záměrech 
ministerstva školství, tipy na obohacení vaší práce 
s dětmi, zprávy z jednotlivých škol, recenze knih atd. 
Všechny články jsou archivovány na webové stránce 
www.tydenik-skolstvi.cz. Týdeník ŠKOLSTVÍ se vyplatí 
nejen číst, ale také v něm za výhodných podmínek 
inzerovat. Objednávejte na: 

TÝDENÍK

ŠKOLSTVÍ

Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1www.tydenik-skolstvi.cz

Sledujte nás také na Facebooku

21. listopadu 2018  11ŠKOLSTVÍ SOUTĚŽŠKOLSTVÍ

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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