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„Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že i ten druhý může mít pravdu.“ Jiří Menzel

TÝDENÍK

Už dávno jsme se smířili s fak-
tem, že do poslucháren peda-
gogických fakult obvykle míří 
maturanti, kteří se na jinou vy-
sokou školu nedostali. Stačí si 
vysedět „pajdák“ a vysokoškol-
ský diplom jim nabídne cestu 
k úspěšnému uplatnění mimo 
vystudovaný obor. Proto sotva 
každý druhý adept učitelské-
ho řemesla nastupuje do školy. 
Další část z nich po několika 
letech rychle odchází. 

Současný ministr školství 

chce, aby ve třídách učili odbor-
níci z praxe. Ale kteří to jsou? Ti 
výrazně schopní a velmi dobře 
placení se sotva vydají bez pe-
dagogické přípravy mezi tuze 
sebevědomé děti a otrlou face-
bookovou mládež. Budou-li brát 
roli pedagoga jako osvěžující 
změnu nebo únik od svých tíži-
vých pracovních potíží, mohou 
se brzo se zlou potázat. 

Změna musí začít především 
u zlenivělých a pohodlných žá-
ků, kteří se nechtějí příliš učit 

a často si dělají téměř vše, co 
se jim zlíbí. Způsobilo to pře-
devším nesprávné pochopení 
demokracie a osobní svobody, 
bez nedílné odpovědnosti a po-
vinností, taky klesající počty 
žáků a neprozíravý vznik sto-
vek nových škol a oborů. Mno-
zí ředitelé a učitelé se dosud 
podbízejí svým svěřencům 
a vědomě promíjejí jejich stu-
dijní nedostatky a výchovné 
přešlapy. Aby si je udrželi, 
dávají jim lepší známky a vý-
sledná hodnocení, než si za-
slouží. Teprve státní maturita 
jim vzala vítr z plachet a výsle-
dek se dostavil. Čtvrtina žáků 
zkoušku dospělosti napoprvé 
nezvládne. Představa, že ma-

turitu dostane každý za trpěli-
vost a zadarmo, náhle selhala.  

Pokud se do našich škol vrá-
tí dřívější přirozená náročnost 
a učitelé budou moci bez obav 
vyžadovat kázeň a řádnou do-
cházku svých žáků, trvat na dů-
sledném plnění školního řádu, 
pak se teprve může něco změnit 
k lepšímu. Pokud si žáci a je-
jich rodiče konečně uvědomí, že 
škola není žádný zaopatřovací 
ústav, ale tvůrčí dílna vzdělá-
vání, v níž musejí všichni bez 
rozdílu poctivě pracovat, pak 
snad vysvitne naděje, že učite-
lé budou rádi učit právě takové 
žáky. A mladí kantoři možná 
opět najdou cestu do sboroven.

 Roman KANTOR

ŠKOLSTVÍ

JE TŘEBA KONEČNĚ ZVÝŠIT NÁROKY NA ŽÁKY
Být učitelem není výhra ani zásluha. Naopak. Jeho spo-
lečenská prestiž klesá. Absolventi pedagogických fakult 
se proto školám obloukem vyhýbají. Nacházejí jiné, mno-
hem výhodnější profesní uplatnění.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Kulturní a tvůrčí činnost
Pomoci zlepšit v Olomouci 
podmínky pro podnikatele 
a firmy zaměřené na kultu-
ru a tvůrčí činnost má nový 
dvouletý projekt Univerzity 
Palackého. Odborníci budou 
analyzovat aktuální situaci 
těchto oborů ve městě a na-
vrhnou opatření, která po-
můžou zamezit odlivu talen-
tovaných lidí.  čtk

Obědy pro žáky 
Školní oběd zdarma by mě-
ly dostávat děti z chudších 
rodin, ne všichni školáci. 
Dohodli se na tom zástupci 
vládních stran ANO a ČSSD. 
Shodu zatím nenašly na část-
ce a termínu navýšení život-
ního minima, které hraje roli 
u stanovení dávek. čtk

Pro děti z chudých rodin 
Hlavní město zavede zvláštní 
fond, ze kterého budou moci 
ředitelé škol přispívat dětem 
ze sociálně slabších rodin na-
příklad na obědy, školní zájez-
dy, školy v přírodě a podobně. 
Uvedl to radní pro školství, 
sport a volný čas Vít Šimral 
(Piráti). Fond by měl sloužit 
jako náhrada například pro-
gramu obědů do škol.  čtk

ZÁPISNÍK

POBYT DĚTÍ V ÚSTAVU NA ŽÁDOST RODIČŮ
Odborníci, zejména z řad ve-
dení výchovných ústavů, žáda-
jí návrat možnosti pobytu dě-
tí starších 15 let v diagnostic-
kých ústavech na žádost rodičů. 
Od srpna 2017 mohou jen do 
mírnějších středisek výchovné 
péče, ústavní péči nařizuje jen 
soud. Informace zazněly na ku-
latém stole, který k tématu po-
řádala senátorka Jaromíra Vít-

ková. Bude se snažit oslovit mi-
nistra školství Roberta Plagu, 
aby zákon o ústavní výchově 
novelizoval. Návrat k původní 
staré praxi ulehčí situaci stře-
diskům a umožní potřebnou 
diferenciaci smluvních poby-
tů dle osobnosti a typu problé-
mů dětí, konstatovali přítomní 
odborníci. Navíc by to přines-
lo i úsporu finanční a časovou, 

protože by nebylo nutné zapo-
jovat sociální systém a soudy.

Ministerstvo školství, pod 
které problematika spadá, v ro-
ce 2012 k omezování rozsahu 
ústavní péče vedla snaha o sní-
žení nákladů na diagnostické 
ústavy, které se pohybovaly ko-
lem 520 tisíc korun ročně za 
dítě, v dětských domovech pak 
kolem 293 tisíc korun.  čtk

Při letošních oslavách 100. vý-
ročí svého založení Mendelova 
univerzita v Brně nabídne de-
sítky akcí pro veřejnost, absol-
venty i studenty. Připraví ta-
ké unikátní víno a čtyři druhy 
piv, řekla rektorka Danuše Ne-
rudová. „Naše oslavy se pone-
sou zejména v duchu zaměření 
našich pedagogických aktivit. 
Jsou tedy často spojeny se ze-

mědělstvím, lesnictvím a pří-
rodou obecně,“ uvedla D. Neru-
dová. Škola se podílí například 
na pořádání jihomoravských 
dožínek, které se uskuteční na 
konci srpna na Mendlově ná-
městí. Od ledna jezdí Brnem ta-
ké tramvaj zelené barvy s mo-
tivem listu českého národního 
stromu lípy a logem univerzity. 
Škola letos vystaví i svoje pů-

vodní insignie. Na 15. června 
pak plánuje Sraz století. Men-
delova univerzita je nejstarší 
samostatnou vysokou školou 
svého zaměření v České repub-
lice. Snahy o vznik vysokého 
zemědělského učení na Mora-
vě sahají až do roku 1864. Zalo-
žit se ji podařilo ale až 24. čer-
vence 1919.
 čtk

MENDELOVA UNIVERZITA SLAVÍ STO LET

„Mladí učitelé nám do škol stále nepřicházejí. Situaci chceme řešit tím, 
že zkusíme udržet ty staré!“
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Ministerstvo školství uložilo 
pokuty šesti zahraničním vy-
sokým školám nebo jejich po-
bočkám, které v Česku nabí-
zely vzdělání bez potřebných 
povolení od úřadů. Na dvě 
instituce ministerstvo poda-
lo trestní oznámení, protože 
studentům nevrátily peníze 
za školné, když lidé ke studiu 
vůbec nenastoupili. S dalšími 

pěti školami ministerstvo vede 
správní řízení. Zjištění zveřej-
nil server iRozhlas.cz.

„Ministerstvo školství v pří-
padě těchto dvou zahraničních 
institucí obdrželo přes 80 stíž-
ností od poškozených studentů 
z Nepálu, Indie a Bangladéše,“ 
uvedla mluvčí ministerstva 
Aneta Lednová. „Studenti za-
platili za přijímací řízení znač-

nou částku, a ačkoli k vlastní-
mu studiu vůbec nenastoupili, 
vyplacené finanční prostředky 
jim vráceny nebyly,“ doplnila. 
Jména vysokých škol, se kte-
rými je vedeno správní říze-
ní, ministerstvo zveřejnit ne-
smí. V Česku aktuálně působí 
16 zahraničních vysokých škol 
nebo jejich poboček. 

 čtk

POKUTA PRO VYSOKÉ ŠKOLY BEZ POVOLENÍ
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UČITELÉ NESTÍHAJÍ UČIVO ANI PROBRAT

 Začnu velmi nepříjem-
ným zjištěním – jen mi-

nimum škol naučí to, co má. 
Kde jsou hlavní příčiny?

Vezmeme-li skutečnost, že 
máme stanoveny očekávané 
výstupy, kterých by měl do-
sáhnout úplně každý žák, pak 
například v elektronickém ově-
řování výsledků žáků na úrov-
ni 5. a 9. ročníků základních 
škol z jara 2017 bylo skutečně 
jen velmi málo škol, ve kterých 
naplnili ověřované očekávané 
výstupy skutečně všichni žá-
ci. Podobně je tomu i v dalších 
zjišťováních výsledků žáků, 
která Česká školní inspekce 
každoročně realizuje. Důvodů 
je samozřejmě více, ale na zá-
kladě kvalitativních dat nejrůz-
nějšího charakteru, která má-
me jako Česká školní inspekce 
z našich hodnoticích aktivit ve 
školách k dispozici, je možné 

konstatovat, že jakkoli nejde 
o jediný faktor, tak význam-
ný vliv na průběh a výsledky 
vzdělávání má také současná 

podoba rámcových vzděláva-
cích programů. Nejde ani tak 
o stanovené očekávané výstu-
py, jako spíše o definované uči-
vo. To vše se navíc kompliku-
je ještě na úrovni jednotlivých 
školních vzdělávacích progra-
mů, které mohou jít do nesmír-
né míry podrobností a detailů. 
S ohledem na připravované re-
vize RVP tak považujeme za 
vhodné dívat se na průběh 

a výsledky vzdělávání v čes-
kých školách také optikou na-
stavení rámcových vzděláva-
cích programů.

 Co hlavně podle vás vý-
uce neprospívá? 

V praxi to vypadá tak, že 
s ohledem na předimenzova-
nost RVP a mnohdy ještě větší 
předimenzovanost konkrétního 
ŠVP dané školy učitelé stihnou 
všechno jen probrat a nezbý-

vá jim prostor na procvičová-
ní, prohlubování a rozvíjení 
učiva, na aktivnější roli žáků 
nebo uplatňování pestřejších, 
zejména těch aktivizujících 
metod a forem výuky. Ze zjiš-
tění České školní inspekce vy-
plývá, že učitelé ve třídách vý-
razně dominují a žáci jsou pak 
méně aktivní, výuku se neda-
ří individualizovat, ve vyučo-
vacích hodinách nejsou cíleně 

rozvíjeny postoje a dovednosti 
žáků, dominantní je zaměření 
na znalosti a chybí systematic-
ká podpora a rozvoj funkčních 
gramotností žáků. 

 Učitelé látku vyloží, ale 
děti ji nepochopí – to 

jistě není výjimečná situa-
ce. Jak ji řešit? 

Vyložit učivo evidentně ne-
stačí. Je třeba jej procvičovat, 
rozvíjet, vnímat ho v souvis-
lostech, pochopit ho a zvlád-
nout i jeho aplikační složku 
tak, abychom získané znalos-
ti uměli využít v životě. Jenže 
když zůstaneme u vlivu rámco-
vých vzdělávacích programů, 
tak mimo jiné právě proto, že 
učitelé musí stihnout probrat 
mnohdy velké množství učiva, 
jim nezbývá dostatek času prá-
vě na procvičování nebo větší 
aktivizaci žáků, které pochope-
ní a zažití si učiva významně 
podporují. 

 Rámcové vzdělávací pro-
gramy mají určité limi-

ty a požadavky. Stačí v sou-
časnosti?

Koncept RVP a ŠVP nebyl 
v minulých letech příliš vy-
hodnocován a nebyla vedena 
ani žádná systematická disku-
ze s učiteli a řediteli škol o tom, 
jak se tento koncept osvědčil, 
jak by měly vypadat úpravy 
RVP, jak efektivně na základě 
RVP koncipovat školní vzdělá-
vací programy. Reforma kuri-
kula se v roce 2005 zavedla 
bez větší metodické podpory 
pro školy a RVP a ŠVP si ví-
ce než deset let žijí tak trochu 
svým vlastním životem, který 
je často velmi odtržen od života 
těch, kteří s obsahem těchto do-
kumentů každodenně pracují, 
tedy od učitelů a ředitelů škol. 
Čili je otázka, jak velká je míra 
ztotožnění pedagogické veřej-
nosti s konceptem dvouúrovňo-
vého kurikula, a s tím souvisí 
i to, jak školy s povinným ob-

Česká školní inspekce vydala svoji výroční zprávu. Vý-
sledky jsou nemilosrdné. Vina není na učitelích ani na 
žácích, ale na rámcových vzdělávacích programech. 
O tom, jak ze začarovaného kruhu, hovoříme s Ondřejem 
Andrysem, náměstkem ústředního školního inspektora.

Významný vliv na průběh a výsledky vzdělá-
vání má také současná podoba rámcových 
vzdělávacích programů. Nejde ani tak o sta-
novené očekávané výstupy, jako spíše o de-
finované učivo.

Pokračujte na straně 10...

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Význam nelehké práce v ma-
teřských školách si uvědomu-
je pochopitelně i vedení škol-
ských odborů, takže jejich 
jednání přišli podpořit jak 
předseda školských odborů 
František Dobšík, tak místo-
předsedkyně Markéta Seid-
lová.

Tarify versus výkony 
František Dobšík mluvil pře-
devším o tom, že odbory dále 
usilují o průběžné navyšová-
ní platů pedagogických i nepe-
dagogických pracovníků. Nic-
méně současný vývoj ukazu-
je, že vláda sice s navýšením 
o 15 procent ročně souhlasí, 
ale na rozdíl od odborářských 
požadavků preferuje variantu, 
kdy počítá s 10procentním zvý-
šením tarifní složky a zbýva-
jících 5 procent by mělo být 
použito jako složka pohyblivá. 

Tuto variantu preferuje mi-
mo jiné i proto, že se domní-
vá, že by vedení škol mělo mít 
možnost, jak odměnit pracov-
níky podle toho, jak pracují, 
a nikoliv aby všichni dostáva-
li stejně vysoký plat bez ohle-

du na jejich pracovní výkony. 
„Je to složité a uvědomujeme 
si, že tento argument je opráv-
něný, na druhou stranu právě 
výše tarifního platu je jedním 
z rozhodujících faktorů, který 

zajímá uchazeče o místo učite-
le především. A s nedostatkem 
pedagogů se potýkají všechny 
stupně škol, včetně těch ma-
teřských,“ uvedl mimo jiné 
F. Dobšík.

Pomůže PHmax?
Velmi diskutovaným téma-
tem byl tzv. Rozvojový pro-
gram na financování překry-
vů v mateřských školkách. 
Tento program zajišťující po-
sílení personálního obsazení 
ve školkách na přechodnou 
dobu, než vstoupí v platnost 

PHmax, se bohužel ne všude 
podařilo uvést do praxe. V ně-
kterých regionech se nedostal 
k vedení školek včas a ne vždy 
byl dostatečně vysvětlen, tak-
že došlo k tomu, že některým 
školským zařízením tohoto ty-
pu unikla možnost získat na-
výšené finance. Tomuto téma-
tu se věnovala i Jaroslava Va-
talová z odboru předškolního 
vzdělávání MŠMT.

Ta také vyjádřila podporu 
učitelkám ve školkách v sou-
vislosti s výchovou dvouletých 
dětí. Z jejího vystoupení vyply-
nulo, že ministerstvo školství 
si je vědomo úskalí, které toto 
opatření v chodu běžných ško-
lek přináší, a vyjádřila naději, 

že od 1. 9. 2020 v souvislosti 
se změnami financování re-
gionálního školství snad ma-
teřské školy získají více pro-
středků na to, aby mohly mít 
třídy s menším počtem dětí. 
To je také jeden z dalších pro-
blémů, s nimiž se zde učitelky 
potýkají. Změněné podmínky 
financování by měly rovněž za-
jistit lepší čerpání finančních 
prostředků v jednotlivých re-
gionech.  

Během konference účastnice 
také zvolily delegátky, které je 
budou zastupovat na květno-
vém sjezdu školských odborů. 
Jsou jimi: Drahomíra Černičko-
vá a Alexandra Hochmajerová.

 Romana SLANINOVÁ

MATEŘSKÉ ŠKOLY NEZTRÁCEJÍ OPTIMISMUS
Profese pedagoga, či spíše pedagožky v mateřské škole je 
velmi specifická a navzdory svému významu stále podceňo-
vaná. I to je jeden z bodů, který se snaží změnit profesní sek-
ce předškolního vzdělávání ČMOS pracovníků školství, která 
se nedávno sešla na své volební konferenci.

POMOC Z FKSP PRO NEZAOPATŘENÉ DÍTĚ

 Vyhláška o FKSP, která je v dotaze 
uváděna jako příklad, se zmiňuje 

o nezaopatřených dětech v § 3 odstavec 
3, kde se stanoví, že se za stanovených 
podmínek poskytuje plnění z fondu i ne-
zaopatřeným dětem zaměstnanců. Při-
tom v poznámce pod čarou je uveden 
odkaz na § 11 až 16 zákona č. 117/1995 

Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů. V § 11 tohoto zá-
kona se stanoví:
 Za nezaopatřené dítě se pro účely to-
hoto zákona považuje dítě do skončení 
povinné školní docházky a poté, nejdéle 
však do 26. roku věku, jestliže:

a) se soustavně připravuje na budoucí 
povolání (§ 12 až 15) nebo

b) se nemůže soustavně připravovat 
na budoucí povolání nebo vykonávat vý-
dělečnou činnost pro nemoc nebo úraz 
anebo

c) z důvodu dlouhodobě nepříznivé-
ho zdravotního stavu je neschopno vy-
konávat soustavnou výdělečnou činnost. 

Posuzování zdravotního stavu pro účely 
tohoto zákona upravuje zákon upravují-
cí organizaci a provádění sociálního za-
bezpečení.
 Po skončení povinné školní docházky 
se do 18. roku věku považuje za nezao-
patřené dítě také dítě, které je vedeno 
v evidenci krajské pobočky úřadu práce 
jako uchazeč o zaměstnání a nemá ná-
rok na podporu v nezaměstnanosti nebo 
podporu při rekvalifikaci.
 Za nezaopatřené dítě nelze však pova-
žovat dítě, které je poživatelem invalid-
ního důchodu z důchodového pojištění 
pro invaliditu třetího stupně.
  Vít BERKA

 V některých právních před-
pisech, jako je například vy-

hláška o FKSP, je používán pojem 
„nezaopatřené dítě“. Které děti se 
považují za nezaopatřené?

FOTO: Autorka
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MALÍ VIRTUÁLNÍ GÉNIOVÉ? V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ

Praxe však ukazuje, že tyto do-
vednosti jsou často povrchní 
nebo jednostranně zaměřené 
a ne vždy jich budou moci vy-
užít na dynamicky se vyvíjejí-
cím pracovním trhu. Podle dat 
Českého statistického úřadu si 
denně zapíná počítač a připo-
juje se k internetu až na pár 
výjimek každý student od 16 
let výš. Mladí toto médium nej-
víc využívají k mailové kore-
spondenci (95,5 %) a ke ko-
munikaci na sociálních sítích 
(94,7 %). To potvrzuje také prů-
zkum, který zpracovala Sou-
kromá střední škola výpočetní 
techniky v Praze mezi studen-
ty prvních ročníků, kteří mimo 
jiné uvádějí jako své nejnavště-
vovanější webové stránky You-
Tube (72 %) a Facebook (49 %). 

Sdílení není všechno
Tato každodenní symbióza 
s virtuálním světem je také dů-
vodem, proč mladí lidé mezi 16 
a 24 lety vyčnívají v uživatel-
ských počítačových dovednos-
tech mimo sociální sítě vysoko 
nad republikovým průměrem. 
Jenže vyrůstat společně s tech-
nologiemi není totéž jako jim 
rozumět. 

„Už třináctileté děti umí vý-
borně sdílet informace na in-
ternetu. Jsou schopné využí-
vat nejnovějších aplikací pro 
komunikaci, pro sdílení fotek 
a videí. Jsou téměř neustále on-
-line a oproti starším genera-
cím dokážou rychleji a bystřeji 
na internetu vyhledat, co po-
třebují. Je však znát, že s tím 
naopak ztratily schopnost lo-
gického úsudku. Až příliš se 
v řadě otázek spoléhají na in-
ternet, místo aby přemýšle-
ly a počítač využily jen jako 
pomocný prostředek při ře-
šení problému. Samostatnost 
a schopnost nalézat vlastní 
řešení jsou přitom ceněnými 
hodnotami nejen kvalitních IT 

odborníků,“ soudí Martin Vo-
dička, ředitel SSŠVT. 

Technické obory nelákají
Jeho slova potvrzuje i to, že 
přetrvává nedostatek žáků 
a studentů, kteří si jako svoji 
budoucí profesi vyberou někte-
ré z technických odvětví, včet-
ně těch, která souvisejí s IT. 
A tak jsme svědky paradoxní 
situace, kdy jsou současné děti 
zkušenými uživateli počítačů, 
ale ke studiu technických obo-
rů nebo programování se od-
hodlá jen hrstka z nich.

Jak uvádí výkonná ředitelka 
společnosti AC Jobs Olga Hy-
klová, většina mladých dnes 
touží být spíše ekonomy ne-
bo manažery, velký zájem je 
stále také o obory humanitní. 
Přitom technicky zaměřených 
odborníků je v Česku setrvalý 

nedostatek a právě absolven-
ti technických a IT oborů ma-
jí v budoucnu na trhu práce 
největší šance.

„V současnosti studuje výše 
uvedené obory kolem 35 pro-
cent středoškoláků. Pokud se 
rozhodnou ve studiu pokračo-
vat i na vyšší stupně škol, roz-
hodne se pro technicky zamě-
řené studium už jen 22 procent 
studentů z této skupiny,“ infor-
muje O. Hyklová.

Rodina může pomoci
Mladým lidem chybí přede-
vším motivace, proč spojit 
svou budoucnost s oborem, je-
hož studium není jednoduché. 

„Osobně se domnívám, že 
u některých studentů je pro-
blém s jakoukoliv motivací, 
tedy nejen s tou, která by je 
měla vést při volbě budoucí-
ho povolání, zde konkrétně při 
volbě některého z technických 
oborů. S motivací by měla ško-
le pomáhat především rodina, 
bez její podpory se sebelepší 
snaha často míjí účinkem. 
A tato rodinná motivace dnes 
v mnoha případech nefungu-
je. Ale pochopitelně hodně 

lze zvládnout v průběhu kaž-
dodenní výuky. Začít je dobré 
už v základních školách, uká-
zat dětem prospěšnost a dů-
ležitost techniky v běžném 
životě, velmi vhodnou meto-
dou jsou přednášky a setká-
ní se zajímavými lidmi nebo 
praktické ukázky,“ doporučuje 
M. Vodička.

Na štíru s matematikou
Nechuť k technickým oborům 
určitě souvisí také s nepříliš 
uspokojivými výsledky, kte-
rých dosahují žáci i studenti 
v matematice. Pražská SSŠVT 
pravidelně pořádá již několik 
let celorepublikovou soutěž IT 

– SLOT, která je určená žákům 
8. a 9. ročníků základních škol 
a jejímž cílem je prohloubit je-
jich zájem o studium IT tech-
nologií a zároveň formovat lo-
gické myšlení.

Do 9. ročníku soutěže se při-
hlásilo bezmála pět tisíc žáků. 
Jejich úkolem bylo vyplnit test 
s otázkami ze dvou oblastí – in-
formační technologie a mate-
matika s logikou. A právě jed-
noduché početní úkoly, které 
jsou obecným předpokladem 
pro hlubší studium technic-
kých oborů, znamenaly pro 
většinu dětí ve věku od 13 do 
15 let velkou překážku. 

„Abych řekl pravdu, v sou-
časnosti jsem poměrně skep-
tický, že by se v nejbližších le-
tech v tomto bodě něco změ-
nilo. Spíš hledám odpovědi na 
celou řadu otázek: Jak je mož-
né, že před nějakou dobou tak 
závažné problémy s výukou 
a znalostmi matematiky neby-
ly? Proč jsme opustili některé 
postupy a metody při výuce, 
které byly vyzkoušené a fungo-
valy? Je správné, že při výuce 
matematiky se mnohdy staly 
moderní technologie hlavním 
nástrojem výuky? Má pedagog 
čas věnovat se při výuce nejen 
těm, kteří látku neovládají, ale 
také těm, kteří patří řekněme 
do skupiny talentovaných a je-
jich motivace by přinesla po-
třebné výsledky? A v podob-
ném dotazování bych mohl po-
kračovat dalšími pochybnostmi 
a otázkami,“ říká M. Vodička.

 Romana SLANINOVÁ

Už třináctileté děti umí výborně sdílet  
informace na internetu. Jsou schopné vy- 
užívat nejnovějších aplikací pro komunika-
ci, pro sdílení fotek a videí. Je však znát, 
že s tím naopak ztratily schopnost logické-
ho úsudku.

Bez chytrých telefonů a počítačů by se jejich svět zhrou-
til. A generace jejich rodičů a prarodičů podle nich ži-
je ve virtuálním středověku. Současné děti a dospívající 
mají zkrátka v moderních technologiích náskok.

FOTO: Stanislav JUGA
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Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

 Obecně je třeba vycházet z toho, že 
platnost právního jednání se posu-

zuje k okamžiku, kdy bylo učiněno. Po-
kud tedy byla zkušební doba v délce šest 
měsíců sjednána s vedoucím zaměstnan-
cem a ve vztahu k pracovnímu poměru 
na dobu neurčitou, považuje se takové 
ujednání za platné v celém rozsahu.

Nelze ale přehlédnout, že zákonné 
omezení co do maximální možné dél-
ky zkušební doby v pracovním pomě-
ru na dobu určitou sleduje ten účel, aby 
zkušební doba netvořila převážnou část 
doby trvání pracovního poměru, a od-

povídá základní zásadě zvláštní zákon-
né ochrany postavení zaměstnance dle 
ustanovení § 1a odst. 1 písm. a) zákoní-
ku práce. V tomto ohledu by tedy mohlo 
být zrušení pracovního poměru v té části 
zkušební doby, která přesahuje polovinu 
nově sjednané doby trvání pracovního 
poměru na dobu určitou, posouzeno po-
dle okolností jako neplatné právní jed-
nání. Bylo by proto vhodnější při změně 
pracovní smlouvy též přiměřeně zkrátit 
zkušební dobu. 

MATEŘSKÁ DOVOLENÁ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

ZKUŠEBNÍ DOBA U VEDOUCÍHO ZAMĚSTNANCE

 Mateřská dovolená je překážkou v prá-
ci na straně zaměstnankyně a náleží 

v souvislosti s porodem a péčí o narozené 
dítě. Po dobu mateřské dovolené je zaměst-
navatel povinen omluvit nepřítomnost za-
městnankyně v práci ani po ní výkon prá-
ce nevyžadovat. Zákoník práce upravuje 
poskytování dovolené v § 195 a zohledňu-
je zvláštní situaci zaměstnankyně, která 
současně porodila dvě nebo více dětí. V § 
195 odst. 1 se stanoví: „V souvislosti s po-

rodem a péčí o narozené dítě 
přísluší zaměstnankyni ma-
teřská dovolená po dobu 28 
týdnů; porodila-li zároveň 
2 nebo více dětí, přísluší 
jí mateřská dovolená po 
dobu 37 týdnů.“

V případě naroze-
ní dvou a více dětí 
současně náleží tedy 
ženě mateřská dovo-
lená o 9 týdnů delší, 
přitom se ale délka 
mateřské dovolené již 
dále neliší podle počtu na-
rozených dětí.

 Ve Sbírce zákonů ČR, částce 122 ro-
zeslané dne 25. října 2018 je publi-

kována vyhláška č. 244/2018 Sb., kterou 
se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijí-
macím řízení ke střednímu vzdělávání, ve 
znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška 
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných, ve znění pozdějších předpisů. 
Novelou se ve vyhlášce 353/2016 Sb. mění 
ustanovení § 13 „Úprava podmínek ucha-
zečům se speciálními vzdělávacími potře-
bami“, vkládá se nový § 13a „Podporující 
osoba“ (rozumí se jí fyzická osoba přítom-

ná spolu s uchazečem při konání přijímací 
zkoušky, která v souladu s doporučením 
školského poradenského zařízení zajišťuje 
ve vyhlášce vyjmenované činnosti), dále 
se mění ustanovení § 14 „Způsob hodnoce-
ní výsledků jednotné zkoušky a celkového 
hodnocení osob podle § 20 odst. 4 školské-
ho zákona“ (jde o osoby, které získaly před-
chozí vzdělání ve škole mimo území ČR). 
Novelou se také doplňují přílohy: 
 příloha č. 1: „Úprava podmínek přijímá-
ní uchazečů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a kategorie uzpůsobení konání 
přijímací zkoušky“ a
 příloha č. 2: „Doporučení školského po-
radenského zařízení pro úpravu podmínek 
přijímání ke vzdělávání“. 

Změna vyhlášky č. 27/2016 Sb. 
spočívá ve znění její přílohy č. 1, 

v oddíle 3 části A (opět jde o úpravy pod-
mínek přijímání ke vzdělávání).

Vyhláška č. 244/2018 Sb. nabyla účin-
nosti dnem 1. listopadu 2018.

 Jaká délka mateřské dovo-
lené náleží ženě v případě 

narození dvojčat?

 Změna vyhlášky o přijíma-
cím řízení ke střednímu 

vzdělávání

 S vedoucím zaměstnancem 
byl uzavřen pracovní poměr na 

dobu neurčitou se zkušební dobou 
šest měsíců. Poté byl pracovní po-
měr změněn na dobu určitou v trvá-
ní deset měsíců. Vzniká změnou ne-
platnost ujednání o zkušební době?



23. ledna 2019  7ŠKOLSTVÍ PRÁVNÍK RADÍ

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

Mezi druhem práce a pracovní náplní je 
významný rozdíl. Druh práce vymezuje, 
jakou práci je zaměstnanec povinen vyko-
návat, a má rozhodující vliv na dispoziční 
právo zaměstnavatele při určování pracov-
ních úkolů zaměstnanci. Pracovní náplň 
obsahuje konkrétní výčet činností, které má 
zaměstnanec pro zaměstnavatele v rámci 
sjednaného druhu práce vykonávat. Nej-
vyšší soud ve svém rozsudku ze dne 11. 
12. 2007, sp. zn. 21 Cdo 2858/2007, uvá-

dí, že pracovní náplň „je jednostranným 
příkazem zaměstnavatele, kterým se za-
městnanci blíže vymezují úkoly v rámci 
sjednané práce v pracovní smlouvě“. To 
odpovídá povinnosti zaměstnavatele dle 
ustanovení § 37 odst. 1 písm. b) zákoníku 
práce písemně informovat zaměstnance 
nejpozději do jednoho měsíce od vzniku 
pracovního poměru mj. o právech a povin-
nostech a učinit součástí této informace 
mj. bližší označení druhu práce (pokud by 
činnosti z něho vyplývající nebylo možné 
uspokojivě dovodit ze samotného vymeze-
ní v pracovní smlouvě). 

Pracovní náplň nemá na rozdíl od dru-
hu práce smluvní povahu, zaměstnavatel 
ji může v průběhu trvání pracovního po-

měru měnit, zaměstnanec bere pracovní 
náplň toliko na vědomí, a pokud ji pode-
pisuje, jeho podpis lze chápat pouze ve 
smyslu potvrzení o převzetí tohoto infor-
mativního dokumentu. Už z tohoto důvo-
du je nesprávné, aby byla pracovní náplň 
označována v pracovní smlouvě jako její 
„nedílná součást“. Pokud se tak stane, ne-
lze vyloučit podle okolností (na základě 
výkladu projevu vůle a významu, který 
zaměstnavatel a zaměstnanec této formu-
laci přikládali), že pracovní náplň se stala 
bližším smluvním určením druhu práce. 
Pak by se taková specifikace druhu práce 
stala smluvně závazná a bylo by ji mož-
né měnit pouze dohodou zaměstnavatele 
a zaměstnance.

PRACOVNÍ SMLOUVA A PRACOVNÍ NÁPLŇ
 Jaký je vztah druhu práce 
sjednaného v pracovní smlou-

vě a pracovní náplně, která je pí-
semně vyhotovena samostatně? 

 Ve Sbírce zákonů, část-
ce 138 rozeslané dne 

7. prosince 2018 je publikováno na-
řízení vlády č. 273/2018 Sb., kterým 

se mění nařízení vlády č. 567/2006 
Sb., o minimální mzdě, o nejnižších 
úrovních zaručené mzdy, o vymezení 
ztíženého pracovního prostředí a o vý-
ši příplatku ke mzdě za práci ve ztí-
ženém pracovním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Novela nabyla 
účinnosti dnem 1. ledna 2019. Podle 
§ 2 vládního nařízení činí základní 
sazba minimální mzdy 13 350 Kč za 
měsíc. V § 3 je pak uvedena úroveň 
zaručené mzdy takto:

MINIMÁLNÍ MZDA V ROCE 2019

 Pro platnost výpovědi z pracovního 
poměru není nezbytné, aby v době 

jejího doručení zaměstnanci byly orga-
nizační změny již realizovány, aby tedy 
byl zaměstnanec nadbytečný. Postačí, aby 
v této době již o nich bylo rozhodnuto 

(rozhodnutí o organizační změně by-
lo vydáno) tak, že v přiměřené době 
se zaměstnanec pro tyto změny stane 
nadbytečným. Avšak z toho, že za-

městnanec nemusí být nadbytečným již 
v době doručení výpovědi, nelze dovozo-
vat, že by zaměstnavatel mohl vždy při-
stoupit k podání výpovědi bezprostředně 
po přijetí rozhodnutí o organizační změně. 
Soudní praxe stanovila z hlediska platnosti 
výpovědi tuto podmínku: „Výpověď z pra-
covního poměru podle ustanovení § 52 
písm. c) zákoníku práce je neplatná, jestli-
že na jejím základě by měl pracovní poměr 
účastníků skončit dříve než v pracovním 
dni předcházejícím dni, v němž nastává 
účinnost organizačních změn, o kterých 
rozhodl zaměstnavatel nebo příslušný or-
gán“ (podle rozsudku Nejvyššího soudu 
ČR ze dne 29. 6. 1998, spis. zn. 2 Cdon 
1797/97). Správné řešení je tedy např. 

toto: Zaměstnavatel k 1. září ruší určité 
místo. Nadbytečný zaměstnanec, jehož 
se týká organizační změna, může dostat 
výpověď z pracovního poměru tak, aby 
(dvouměsíční) výpovědní doba uplynula 
31. srpna, tedy před faktickým uskutečně-
ním organizační změny. Výpověď doručí 
zaměstnavatel zaměstnanci již v červnu. 

Pro platnost výpovědi z pracovního po-
měru podle § 52 písm. c) zákoníku prá-
ce se tedy vyžaduje, aby byla uplatněna 
tak, aby na jejím základě pracovní poměr 
účastníků skončil nejdříve v pracovním 
dni předcházejícím dni, v němž nastá-
vá účinnost příslušných organizačních 
změn, v jejichž důsledku se stal (stane) 
zaměstnanec nadbytečným.

KDY LZE DÁT VÝPOVĚĎ PRO NADBYTEČNOST
 Kdy nejdříve může dát za-
městnavatel výpověď pro 

nadbytečnost z hlediska návaznos-
ti na účinnost rozhodnutí o organi-
zační změně?

Skupina prací
Úroveň mzdy 

v Kč za měsíc
1. (1. a 2. platová třída) 13 350
2. (3. a 4. platová třída) 14 470
3. (5. a 6. platová třída) 16 280
4. (7. a 8. platová třída) 17 970
5. (9. a 10. platová třída) 19 850
6. (11. a 12. platová třída) 21 900
7. (13. a 14. platová třída) 24 180
8. (15. a 16. platová třída) 26 700

 Jak je po provede-
ných změnách sta-

novena výše minimální 
měsíční mzdy a zaručené 
mzdy? Byly změny pro rok 

2019 již publikovány?
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„Je to naprosto neopakovatelný 
zážitek, je to potvrzení toho, že 
má volba jít za tímhle posláním 
má svůj význam,“ tak reagovala 
Lucie Andělová bezprostředně 
po finále.

Anketa Zlatý Ámos má už více 
než čtvrtstoletou tradici. První 
ročník se konal ve školním ro-
ce 1993/1994. Tehdy se ho zú-
častnilo devatenáct učitelů. Do 
letošního, 26. ročníku přihlási-
li žáci a studenti 68 pedagogů. 
Není bez zajímavosti, že letos 
mezi nimi nebude chybět ani 
Hana Sovová z pražské Soukro-
mé základní školy Integrál pro 
žáky se specifickými porucha-
mi učení.

Sečteme-li účastníky všech 
dosavadních ročníků, dosta-
neme se na číslo 978. Nomino-
vaných učitelek a učitelů však 
bylo mnohem více. Ne všichni 
se totiž odváží žákovskou no-
minaci přijmout. Ale ti, co tuto 
výzvu přijali, mluví o neopako-
vatelném zážitku, o největším 
daru, který jim děti mohly dát 
– úctu, respekt a lásku.

Jak to probíhá
Samotnému vyhlášení Zlatého 
Ámose předchází řada kroků. 

V lednu a únoru probíhají re-
gionální kola, ve kterých musí 
tříčlenné skupiny žáků přesvěd-
čit porotu, že právě ta jejich pa-
ní učitelka nebo pan učitel jsou 
ti správní kandidáti na Zlatého 
Ámose. V souladu s pravidly an-
kety je v průběhu regionálních 
kol každoročně jmenován Zla-
tý Ámos daného regionu. Letos 
jich k těm dosavadním přibude 
dvanáct. 

Porota v těchto kolech rozho-
duje, kdo se dostane do semifi-
nále, které už tradičně probíhá 
ve slavnostních sálech minister-
stva školství. Zde již učitelé vy-
stupují bez svých žáků, ale je-
jich podporu samozřejmě mají. 
Do Prahy si totiž s sebou mohou 
přivézt tři věci, kterými je děti 
vybaví, aby jim dodaly odvahu 
a sílu k postupu do dalšího kola. 

O titul Zlatý Ámos se ve ve-
řejném finále utká šest finalis-
tů. Finále, které je už tradičně 
spojováno s březnovým Dnem 
učitelů, mívá bouřlivou, nena-
podobitelnou atmosféru. Své 
oblíbené učitele totiž přijíždějí 
podpořit celé třídy, kolegové ze 
sboru a rodiče. Často je dopro-
vázejí i starostové měst a rad-
ní pro školství. Kromě Zlaté-

ho Ámose se v průběhu finále 
vyhlásí také Dětský Ámos (vy-
bírá ho dětská porota) a Ámos 
sympaťák, o němž hlasují divá-
ci programu ČT:D. Navíc part-
neři ankety vybírají nejoblíbe-
nějšího učitele fyziky, chemie, 
matematiky a českého jazyka. 
Celé finále můžete sledovat na 
iVysílání České televize.

Co čeká vítěze
Vítěze, jejichž jména se dozví-
me 28. března, čeká řada zají-
mavých cen včetně společného 
zájezdu pro celou třídu od ces-
tovní kanceláře CK2 v hodno-
tě 50 000 korun. Ámos fyzikář 
získá pro svou školu vybavení 
odborné učebny od společnosti 
ČEZ a ostatní řadu dárků a po-
můcek pro své žáky. Letos popr-
vé dostanou žáci, kteří úspěšně 
obhájí nominaci svého učitele, 
postavičku Igráčka.

Jako každoročně, i letos bu-
de Zlatý Ámos korunován z ru-
kou ministra školství na slav-
nostním galavečeru, který se 
uskuteční 29. března v hotelu 
Ambassador. Můžete se jej zú-
častnit i vy. Vstupenky je mož-
né objednávat na webu zlaty-
amos.cz.  

Letos 68 nominovaných
Letošní ročník patří co do počtu 
nominovaných k těm nejúspěš-
nějším. Nejvíc přihlášek, devět, 
přišlo z pražských škol. Ve Stře-
dočeském kraji žáci objevili osm 
učitelů, kteří si podle nich za-

slouží titul Zlatý Ámos. V Ústec-
kém a Olomouckém kraji jich je 
po sedmi. Jediný kraj, který le-
tos nebude mít v soutěži žádné-
ho zástupce, je kraj Liberecký. 

Většina z nominovaných jsou 
učitelky, přesně padesát, z to-
ho je 44 učitelek ze základních 
škol. Z osmnácti přihlášených 
učitelů jich v základních ško-
lách učí třináct. Ze středních 
škol přišlo dohromady jede-
náct nominací.

Profese je prestižní 
Všichni ti, co anketu připravují, 
i ti, co se jí zúčastňují, se svým 
osobitým způsobem a určitě ne-
vědomky podílejí na zvyšová-
ní prestiže učitelského povolá-
ní ve společnosti. „Nebýt učite-
lek a učitelů, kteří svou práci 
zvládají tak, že jsou svými žá-
ky uznáváni, obdivováni a milo-
váni, nemohla by existovat an-
keta o nejoblíbenějšího učitele. 
A stejně tak nebýt žáků a stu-
dentů, kteří jsou ochotní sepsat 
přihlášku a obhajovat své uči-
telky a učitele v regionálních 
kolech, v semifinále a společ-
ně s nimi účinkovat ve finále, 
neměl by realizační tým Zlaté-
ho Ámose už dvacet šest let co 
organizovat,“ říká zakladatel 
ankety Slávek Hrzal, který je 
zároveň školským ombudsma-
nem. „Další velký dík patří všem 
mým spolupracovníkům, kteří 
dobrovolně ve svém volném čase 
organizují, zasedají v porotách, 
v přípravném výboru, chystají 
nejrůznější materiály, zajišťují 
program jednotlivých kol, ale ta-
ké třeba občerstvení pro žáky 
a jejich pedagogy, stěhují kra-
bice s dárky, bannery, roll-upy. 
Jsou to hodiny a hodiny práce.“

Zlatý Ámos se za dvacet šest 
let své existence stal nepřehléd-
nutelnou akcí školního roku. Je-
jím hlavním smyslem je propa-
gace učitelských osobností, spo-
lupráce pedagogů, žáků a rodin.

Anketa se koná pod záštitou 
Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR a hlavního 
města Prahy. Podrobnosti na 
www.zlatyamos.cz. 

 Karla TONDLOVÁ

ZLATÝ ÁMOS LETOS PO ŠESTADVACÁTÉ
Do ankety o nejoblíbenějšího učitele mohou své kantory 
nominovat žáci všech základních a středních škol. Šanci 
tak mají i speciální pedagogové. Ostatně vítězství Lucie 
Andělové ze Základní školy Komenského v Karviné, která 
titul Zlatý Ámos získala v roce 2009, o tom svědčí. 

FOTO: Autorka
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Adrenalin, anebo zoufalství? 
Každý se občas ocitl večer za 
tmy na ulici. Jaké to ale je pro 
ty, pro něž se ulice stala domo-
vem? Číslo popisné? Pod mos-
tem u řeky. 

Je to okamžik, kdy se z bo-
háče může stát bezdomovec. 
Důvodů, pro které se rozšiřují 
řady lidí bez domova, je hod-
ně. Rozvod, ztráta zaměstná-
ní, dluhy, závislosti a mnoho 
dalších.

Centrum sociálních služeb 
ve Znojmě již po páté zorga-
nizovalo akci na podporu lidí, 
kteří nemají dennodenně mož-
nost ulehat do teplých a měk-

kých peřin. Pro lidi bez střechy 
nad hlavou zajišťuje potřebné 
oblečení, přikrývky, spacáky 
a trvanlivé potraviny. 

O jídlo a pití se tradičně 
postarala SOU a SOŠ SČM-
SD Znojmo. Z vlastních zásob 
kuchaři navařili polévku, čaj 
a kávu a žáci oboru sociální 

činnost na pozici dobrovolníků 
byli pravou rukou pořadatelů. 
Bez jediné stížnosti či nářku 
na zimu po dobu od 17.30 do 
22.00 hodin obsluhovali všech-
ny příchozí. Vyjádřeno slovy 
třeťačky Natálie: „Ráda po-
máhám na akcích, které ma-
jí smysl.“ 

V průběhu celé akce probí-
hala výstava literárních a vý-
tvarných děl, do které byli žá-
ci oboru sociální činnost také 
zapojeni. Díla byla vskutku 
excelentní a nejen škole, ale 
především žákům patří velký 
dík ze strany azylového domu.

 Kateřina KOTOUČOVÁ

OČIMA ČTENÁŘŮ

ŽÁCI SE STARALI O „STÍNY Z ULIC“

UČENÍM TEBE ROZVÍJÍM SEBE

V rámci projektu Učením te-
be rozvíjím sebe podpořeného 
programem Erasmus+ máme 
u nás, ve Střední škole DUKE 
Náhorní v Praze 8, na rok 2019 
naplánovaný cyklus mezigene-
račních debat, kterých se účast-
ní naši středoškoláci a klienti 
Centra RoSa. Jako prvního hos-
ta jsme přivítali editora ČT24 
Petra Švece, který se s námi 
přišel podělit o své zkušenos-
ti z médií a také představit svoji 
publikaci vydanou u příležitosti 
stoletého výročí vzniku Česko-
slovenska. 

Nejprve jsme se dozvěděli 
mnoho zajímavostí z profese 
novináře, která je vnímaná jako 

prestižní zaměstnání. Nicméně 
patnáct hodin v práci a mini-
málně čtyři porady za den, to 
není nic k závidění. Navíc per-
manentní kontakt s lidmi si žá-
dá notnou dávku asertivity i tr-
pělivosti zároveň. „Když jsem 
e-mailem položil deset otázek 
britskému politikovi, odpověděl 
do týdne, zatímco českému to 
trvalo tak dlouho, že jsem se za 
tu dobu stihl zasnoubit, naplá-
novat svatbu a nakonec i ože-
nit,“ pobavil nás host při vzpo-
mínkách na svoji práci v tiště-
ném médiu. 

Ovšem více pozornosti jsme 
věnovali vážným tématům, ja-
ko jsou dezinformace a důvěry-

hodnost médií. Nikdy nevěřme 
jednomu zdroji a ptejme se. Jiná 
rada bohužel není. A jak se lžím 
brání sám novinář? „Když mi 
někdo donese na někoho něja-
kou špínu, v první řadě začnu 
zjišťovat, proč to dotyčný vlast-
ně dělá. Jedině tak se dostanu 
k jádru věci.“ 

Téma významných mezní-
ků v české historii dala v dru-
hé části besedy prostor pamět-
níkům zavzpomínat na neleh-
ké i radostné momenty z jejich 
životů. Žáci si díky tomu mohli 
doplnit své znalosti z hodin dě-
jepisu o konkrétní lidské osu-
dy a vžít se do pocitů lidí, kteří 
mají zkušenost s válkou, perze-
kucí či emigrací. Květen 1945 
je pro mnohé z nás jen datum, 
které si pamatujeme od základ-
ní školy jako konec války a za-
čátek nové etapy našeho náro-
da. Pro paní Věru (80) zname-
ná však mnohem víc. Vybaví se 
jí konkrétní ráno, kdy z okna 
pozorovala koně a maminka jí 
k snídani přinesla na plechu 
udělanou drobenku, protože 
nic lepšího jí dopřát nemohla. 
Po takovém vyprávění by snad 
žádného žáka v sále nenapadlo 
vyhodit do koše svačinu, pro-
tože má chuť na něco lepšího. 

Ptali jsme se i na další vý-
znamné roky v našich dějinách. 
Paní Dagmar (79) emigrovala 

v srpnu 1968 do Anglie. Bylo jí 
28 let, její rodiče již nežili a se-
stra se provdala, nemusela se 
tedy na nikoho ohlížet. Znechu-
cená komunisty, kteří její rodi-
ně vzali, co mohli, se rozhodla 
pro nový život ve svobodné ze-
mi. Kromě dvou liber v kapse 
měla odhodlání se osudu posta-
vit čelem a nelitovat se, protože 
dle jejího přesvědčení má být 
každý zodpovědný sám za se-
be a nemá čekat na pomoc od 
státu či od druhých. Takový pří-
stup Čechům prý chybí. „Zato je 
tady hodně závisti a neupřím-
nosti. Na to si dodnes nemohu 
zvyknout, a to jsem zpátky již 
od roku 1993.“ 

V debatě dostali prostor i žá-
ci druhého a třetího ročníku 
oboru knihkupecké a naklada-
telské činnosti, kteří vyjádřili 
zklamání ze současné společen-
ské a politické situace, což je 
pro některé z nich důvod zku-
sit žít v zahraničí. Přesto jsme 
se v závěru besedy shodli na 
tom, že nám bylo ctí zažít sto-
leté výročí republiky.  

 Pavlína VOČKOVÁ 

Na ramenech 
obrů
UMBERTO ECO

Dvanáct textů uveřejněných 
v knize, kterou vydalo nakla-
datelství Argo, bylo napsáno 
pro konferenci La Milane- 
siana v letech 2001–2015. 
Jednotlivé přednášky nejčas-
těji vycházejí z témat, která si 
La Milanesiana každoročně 
stanoví. Nacházíme tu tresť 
světa Umberta Eca – autor se 
ve svých přednáškách zabý-
vá filozofií, literaturou, este-
tikou, etikou i médii. O tom 
všem píše vlídným jazykem, 
okořeněným ironií, tónem 
hravým i břitkým.
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sahem vzdělávání stanoveným 
v RVP a rozpracovaným v jejich 
ŠVP pracují. Navíc postupem 
času se do RVP přidávala no-
vá a nová témata, ale téměř nic 
se z nich neodebralo. A RVP se 
nafukovaly a mnohdy ještě ví-
ce bobtnaly školní vzdělávací 
programy. Proto je tak důleži-
té bavit se o obsahu, struktu-
ře a všech dalších souvislos-
tech týkajících se RVP a v nich 
stanoveného povinného obsahu 
vzdělávání právě teď, když se 
připravují jejich revize. A nejde 
samozřejmě o nějaké snižování 
laťky, jde o to si říct, jaké zna-
losti, dovednosti a kompetence 
by měl mít absolvent základní 
nebo střední školy v relativně 
již pokročilém 21. století. 

 Zkusme jeden předmět, 
třeba zeměpis. Kde jsou 

hlavní problémy ve vztahu 
výkladu látky a jejího po-
chopení?  

Je to vlastně pořád stejný 
příběh, nezáleží příliš na tom, 
o jaký vzdělávací obor jde. I vli-
vem předimenzovanosti RVP 
a jednotlivých ŠVP se musí uči-
telé velmi snažit, aby veškeré 
učivo stihli probrat. Tím pá-
dem je to nutí k volbě takových 
metod a forem výuky, které jim 
to umožní. To je zpravidla fron-

tální způsob vzdělávání, který 
je zcela legitimní a v určitých 
vzdělávacích situacích i velmi 
efektivní, ale určitě není dob-
ře, když neustále výrazně do-
minuje. Vzdělávací prostředí 
vyžaduje i uplatňování jiných 
metod a forem, které jsou více 
aktivizující, které dokážou po-
stavit žáka více do centra vzdě-
lávacího dění, a je prokázáno, 
že aktivizující metody a formy 
výuky mají pozitivní vliv na 
zlepšování žákovských výsled-
ků. Takže metody a formy vý-
uky je třeba vhodně kombino-
vat. Jenže když je učitel tlačen 
tak velkým množstvím učiva, 
kterému se musí věnovat, ne-
zbývá mu prostor na to, aby 
s žáky více procvičoval, aby 
je aktivizoval a aby uplatňo-
val i ty další metody a formy 
výuky. 

 Které předměty si vedou 
relativně nejlépe? 

Nemyslím, že je vhodné dí-
vat se na to takto, po jednot-
livých předmětech. Žáci mají 
získat určité znalosti a na zá-
kladě těchto znalostí pak určité 
dovednosti, které jim umožní 
uplatnit získané znalosti v pra-
xi, v běžných životních situa-
cích a při řešení nejrůznějších 
každodenních úkolů a problé-
mů. A řada věcí spolu souvisí. 

Čtenářskou gramotnost přece 
nemáme rozvíjet jenom v češ-
tině, ale třeba i v přírodověd-
ných vzdělávacích oborech. 
Matematická gramotnost ne-
ní jen matematika. A tak dále. 
Průměrně dosahují žáci lep-
ších výsledků ve společensko-
vědních vzdělávacích oborech 
než v těch přírodovědných, 
i když taky záleží na tom, kte-
ré znalosti či dovednosti jsou 
v daných testováních sledo-
vány a ověřovány. Na druhou 
stranu, na to, jak málo peněz 
z pohledu HDP a ve srovnání 
s jinými zeměmi do vzdělávání 
dáváme, máme ještě výsledky 
poměrně slušné.

 Jaké změny pro RVP in-
spekce navrhuje a od 

kdy by měly platit? 
My zejména apelujeme na 

nutnost vést seriózní, otevře-
nou a systematickou diskuzi, 
do které budou zapojeny růz-
né názorové proudy hledají-
cí konsenzus a při níž budou 
zohledňována také relevantní 
data a informace (princip evi-
dence-based). Nepovažujeme 
za správné, aby se v tichosti 
připravovaly revize jednotli-
vých částí RVP, dokud není 
shoda nad filozofií těch revi-
zí a úprav a dokud pro tako-
vé úpravy neexistuje věcně 

vymezené a vydiskutované 
zadání. Tak tomu v minulosti 
bývalo a takto se bohužel za-
čalo pracovat i na revizích ak-
tuálních, což postupně mění až 
ministr Robert Plaga. A stejně 
tak nepovažujeme za vhodné, 
aby se na vlastní tvorbě revizí 
konkrétních částí RVP podíle-
ly pouze názorově homogen-
ní skupiny prosazující pouze 
jeden – ten svůj – pohled na 
vzdělávání např. v českém ja-
zyce nebo matematice. Z naše-
ho pohledu je nutné na základě 
diskuze vymezit nejprve urči-
té jádro vzdělávání a pak jeho 
nadstavbu a případnou další 
volitelnou složku a říct si, jaké 
znalosti, dovednosti a kompe-
tence v jednotlivých vzděláva-
cích oblastech má mít skutečně 
každý žák, a k tomu definovat 
realistické (tím ale nemyslím 
nízko položené) očekávané vý-
stupy a zejména odpovídající 
učivo, které bude reflektovat 
výzvy současnosti i budouc-
nosti v rámci stavu světa a jeho 
požadavků ve 21. století. Mu-
síme také uvažovat, jak meto-
dicky podpořit to, aby učivo 
definované v RVP bylo vhod-
ným způsobem rozpracováno 
v jednotlivých školních vzdě-
lávacích programech. 

 Táňa PIKARTOVÁ

...pokračování ze strany 3

O PRESTIŽI UČITELŮ A UČITELSKÉHO POVOLÁNÍ
V poslední době se často hovoří 
o prestiži učitelů a učitelského 
povolání. Obecně se většinou 
konstatuje, že není příliš vyso-
ká a že by bylo potřebné, aby se 
zvýšila. Otázku, jak je možné, 
že prestiž učitelského povolání 
je stále nízká, i když školství 
je již po řadu let prezentová-
no jako významná společenská 
priorita, si raději nikdo nekla-
de. Ozývají se ale i hlasy, že 
vzhledem k současnému sta-
vu školství a značné nespoko-
jenosti s jeho úrovní si učitelé 
žádné zvýšení své společenské 
prestiže nezasluhují a že pres-
tiž si vytváří pouze každý uči-
tel sám svou prací.

Prestiž každé profese bývá 
výsledkem subjektivního hod-

nocení, přičemž tento výsledek 
se může značně lišit od objek-
tivního postavení a významu. 
Dokladem toho bývají i nejrůz-
nější průzkumy, v nichž jsou 
respondenti dotazováni na váž-
nost jednotlivých povolání. Již 
tradičně v nich učitelé figurují 
vždy v první pětici nejvýrazně-
ji oceňovaných povolání. A to 
i přesto, že stejní respondenti 
by byli značně kritičtí ke stavu 
a úrovni celého školství. 

Vlastní prestiž povolání bý-
vá založena nejen na dobrém 
výkonu, schopnostech, potřeb-
nosti a kvalitě, ale je určována 
i dalšími hodnotami, jako je na-
příklad odměna za vykonáva-
nou práci. Pokud dnes slovně 
hovoříme o potřebnosti zvýšit 

prestiž učitelského povolání 
a současně tuto snahu torpédu-
jeme téměř hokynářským han-
drkováním o procenta, o která 
by se měl zvýšit učitelský plat, 
nesvědčí to nijak o tom, že by-
chom řeči o nutném zvýšení 
prestiže učitelů brali opravdu 
vážně.

Je nesporné, že prestiž uči-
telské profese jako celku obec-
ně koresponduje s chápanou 
a oceňovanou prestiží vzděla-
nosti a celého školského systé-
mu. Nepochybně nejvyšší byla 
v období předmnichovské re-
publiky. 

Současná situace je již dia-
metrálně jiná. Školství se obec-
né vážnosti nijak netěší a až 
příliš mnoho škol kvalitní vzdě-

lání neposkytuje. Pro řadu lidí 
tak není nijak obtížné na pod-
kladě svých zkušeností nebo 
i zasutých vzpomínek prezen-
tovat snahu o zvýšení spole-
čenské prestiže učitelů jako 
zcela chybnou, nesmyslnou 
a zdůrazňovat pouze indivi-
duální kvalitu a prestiž jednot-
livých učitelů. Jistě, bez kvalit-
ních učitelů nemůže být kva-
litní a prestižní školství. Ale 
když nebude školství prestižní 
a kvalitní, tak do něho jen s ob-
tížemi budeme také nacházet 
skutečně kvalitní učitele. Ne-
jedná se o dva problémy, ale 
o dva aspekty jednoho problé-
mu, které musí být řešeny sou-
běžně a všemi zúčastněnými.

 František MORKES

KOMENTÁŘ
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Nechte se zasáhnout amoro-
vým šípem a vyberte si z dár-
kových balíčků Lush nebo vy-
kouzlete dárek na míru – za-
balte produkty dle vlastního 
výběru do některého z valen-
týnských znovu použitelných 
Knot Wrapů a darujte dva 
dárky v jednom. Knot Wra-
py jsou univerzální znovu 
použitelné šátky s originál-
ními, designéry navrženými 
motivy. Jsou navíc vyrobené 
z recyklovaných plastových 
lahví nebo 100% bio bavlny. 
Co potom s tímto šátkem uvá-
žete či zavážete, je na vás, mož-
nosti jsou nekonečné. Mezi 
krásnými balicími papíry na 
dárečky najdete i zambijský 
banánový papír, zpracovaný 
v londýnské dobročinné pa-
pírně. Neposílejte jej na sklád-
ku, použijte jej znovu a znovu! 
Může vás těšit i fakt, že při 
testování těchto nádherných 
produktů nemuselo trpět žád-
né zvíře.

Společnosti Lush nejde jen 
o krásu, ale významně se po-
dílí i na kampani proti testo-
vání kosmetiky na zvířatech. 
Ocenění Lush Prize je výsle-
dek spolupráce Lush Cosmetics 
a Consumer Research Associa-
tion (Asociace pro spotřebitel-
ský výzkum) a je největ-
ším výročním finančním 
oceněním v oblasti podpo-
ry iniciativ směřujících 
k ukončení využívání 
zvířat v toxikologickém 
výzkumu s ohledem na 
jeho neetičnost i na to, 
že jeho prostřednictvím 
nelze přesně předvídat 
dopad chemikálií na 
lidský organismus.

V Berlíně byli vyhlá-
šeni vítězové již osmé-
ho ročníku, Lush Prize 
2018, a boj proti testo-
vání na zvířatech po-
kračuje. 

V kategorii Věda zví-
tězila nová technologie 
„mrkajícího oka“ korej-
sko-amerického profe-
sora Dana Dongeuna 

Huha z BIOLines Research 
Group z Pensylvánské uni-
verzity. Oko na čipu, složené 
z lidských buněk, má slzné ka-
nálky i víčko, které mrká v re-
akci na cizí těleso stejně, ja-
ko by mrkl člověk nebo zvíře. 
Tato technologie by mohla být 
používána pro testování dráž-
dění očí namísto běžně využí-
vaných králíků. 

Vítěz v kategorii Lobby, Bra-
zilská síť pro humánní vzdělá-
vání (RedEH, The Brazilian Net- 
work for Humane Education), 
spolupracovala s Mezinárodní 
sítí pro humánní vzdělávání 
(International Network for Hu-
mane Education) na zásadních 
změnách ve výuce přírodních 
věd. Organizace se spojily, aby 
přesvědčily brazilskou vládu 
o zákazu používání krutých 
pokusů na zvířatech během 
výuky. Zákaz vstoupí v plat-
nost v letošním roce.

Ocenění v kategorii Veřej-
né povědomí získal White Coat 
Waste Project (WCW). Ten sla-
ví ohromný úspěch v boji proti 
testování na zvířatech v USA. 
Mezi úspěchy WCW patří i za-
jištění návrhu zákona k ukon-
čení financování bolestivých 
experimentů na psech a koč-
kách financovaných z daní ve 

státě Virginia, stejně jako 
ukončení využívání mlá-
ďat opic v testování ni-

kotinu pro Federální 
úřad pro potravinář-
ské a farmaceutické 
produkty (Food and 
Drug Administration).

Nové vědecké pokro-
ky, vzdělávání a škole-
ní lidí pro „testování 

bez krutosti“ je zcela zásadní. 
Tým Laboratory of Education 
and Research in Pharmaco-
logy and Cellular Toxicology 
(Laboratoře pro vzdělávání 
a výzkum ve farmakologii 
a buněčné toxikologii) zís-
kal toto ocenění v kategorii 
Věda za projekty pro školení 
výzkumníků z jihoamerické-
ho průmyslu, akademického 
prostředí a regulačních orgá-
nů a také za představení tech-
nologií nevyužívajících zvířa-
ta vysokoškolským 
a postgraduálním 
studentům.

LUSH PŘINÁŠÍ TIPY NA DÁRKY

Zajímavost
Letos se do užšího výběru v ka-

tegorii Training probojovala  
i slovenská společnost MatTek 
In Vitro Science Laboratories, 
s.r.o., která se věnuje tkáňové-
mu inženýrství a vývoji alterna-

tivních metod v toxikologii.
Více informací o Lush Prize 

i přihlášky do dalšího ročkíku  
najdete na  

www.lushprize.org.



zlatý partner stříbrný partner zlatý mediální partner

Galavečer Zlatého Ámose

KANTORSKÝ BÁL

29. března 2019 od 19.00 hodin       vstupné 300 Kč 
Hotel Ambassador Zlatá Husa, Václavské náměstí 5–7, Praha 1

K tanci a poslechu hraje plesový orchestr OH BAND, 
Legendy se vrací a Petr Šiška, Monika Absolonová, cimbálová muzika Zádruha.

Speciální host PETR JANDA.

 Korunovace Zlatého Ámose 2019.

Moderuje Zdeněk Vrba.

Vstupenky objednávejte na zlatyamos.cz nebo mailem na zlatyamos@zlatyamos.cz.


