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„Mnozí lidé si myslí, že když připustí svou chybu, už ji nemusí napravit.“ Marie Ebner-Eschenbach

TÝDENÍK

Inu je, to víme, ale nezaškodí 
podívat se na příčinu stavu, kdy 
se ze státního rozpočtu přidá 
učitelům a důchodcům a část 
společnosti remcá, že se jim 
nadržuje.

Nenadržuje. Každým přidá-
váním se jen napravují chyby, 
na které si naše společnost za-
dělala před třiceti lety. Krátce 
po nastolení demokracie jsme 
my, novináři, psali o tiskovkách 
tehdejších politiků, plných vel-

kých slov o potřebě důchodo-
vé a školské reformy. Pamatu-
ju na přednášku tehdejšího mi-
nistra práce a sociálních věcí 
Petra Nečase, jak nám na ta-
buli maloval grafy znázorňu-
jící nutnost jedné z těch dvou 
reforem. O tom, že je třeba ote-
vřít náruč pedagogům navýsost 
erudovaným, se také mluvilo 
a psalo. Navýsost erudovaným 
rovná se i dobře zaplaceným. 

Jak šel čas, psali jsme o všem 

možném, jen ne o plnění slibů 
ohledně obou reforem. Bohatli 
zaměstnanci v jiných než škol-
ských oborech a my mnohdy 
nesouhlasně kroutili hlavami, 
proč mají například manažeři 
v telekomunikacích, ale i za-
městnanci v bankovnictví, po-
jišťovnictví brát nepoměrně víc 
peněz než vysokoškolsky vzdě-
laní kantoři. Jak to, že kromě 
odborářů nikdo nezdůrazňo-
val zodpovědnost za budouc-
nost nových generací?

Takže jsme to byli my, společ-
nost, která dovolila, aby politici 
neplnili sliby. Aby vznikaly ji-
né priority, mnohdy na hrani-

ci zdravého rozumu. Adorovali 
jsme různé hvězdy, hvězdičky, 
popisovali pompézní vystupo-
vání nových a nových zbohat-
líků. Školství (a také důchodo-
vá reforma) se odsunovaly na 
okraj naší pozornosti. Nikdo ne-
křičel, jak špatné to je. Dnes si 
to začínáme uvědomovat, proto 
se zdá, že řeč o obrovské potře-
bě peněz do školství, budu-li 
se držet našeho oboru, je nu-
da. Není to nuda, je to posled-
ní volání SOS. Vědí to školští 
odboráři, vědí to pedagogové, 
rodiče i absolventi. Zajímavé, 
že se jich nikdo neptá...

 Olina TÁBORSKÁ    

ŠKOLSTVÍ

DOVOLILI JSME, ABY POLITICI NEPLNILI SLIBY
Zvědavost na školská témata, která se objeví v éteru na 
začátku nového roku, splnila očekávání. Jsou to opět pe-
níze. Pořád dokola o tom, jak je jich zapotřebí.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Předškoláci z Ostravy 
Děti z ostravských mateř-
ských škol se od února bu-
dou díky novému projektu 
města seznamovat s řemes-
lem. Projekt je určen pro cel-
kem 660 předškoláků z 55 
školek. Cílem projektu je se-
známit děti s nářadím i jeho 
správným používáním.   čtk

Boudy pro KRNAP 
Šest domečků pro pocestné, 
které v horách zastihne špat-
né počasí, navrhli a sami po-
stavili studenti architektury 
ČVUT v Praze. Výsledky svo-
jí práce představili před bu-
dovou fakulty v Dejvicích, od 
léta budou boudy sloužit na 
území Krkonošského národ-
ního parku.   čtk

Centrum vzdělávání  
Ve Frýdlantu na Liberecku 
otevřeli první z center odbor-
ného vzdělávání. Celkem jich 
v kraji bude osm za bezmála 
600 milionů korun. Kraj zís-
kal na projekt evropské do-
tace. První centrum zlepší 
podmínky pro výuku tech-
nických oborů ve Střední 
škole hospodářské a lesnic-
ké ve Frýdlantu.   čtk

ZÁPISNÍK

DĚTI NEVĚDÍ, JAK OVĚŘIT INFORMACE
Téměř polovina českých dě-
tí neví, jak ověřit pravdivost 
informace, kterou najdou na 
internetu. Zjištění přinesl ev-
ropský průzkum EU Kids On-
line IV, do kterého se zapo-
jilo přes 2 800 českých dětí 
a dospívajících od 9 do 17 let. 
V Česku prováděli průzkum 
vědci z Masarykovy univer-

zity. Průzkum také ukázal, 
že děti se na internet dostá-
vají především přes mobilní 
telefony a už jen menší část 
z nich k tomu denně použí-
vá počítač. Děti berou inter-
net zejména jako prostředek 
k zábavě a komunikaci. Vět-
šina jich sleduje online videa, 
poslouchá hudbu, komuniku-

je s rodinou a kamarády, při-
čemž 81 procent navštěvuje 
sociální sítě.

Asi 65 procent dětí a dospí-
vajících alespoň jednou týdně 
používá internet pro práci do 
školy a 48 procent na něm bě-
hem týdne hledá zpravodajské 
informace. 

 čtk

Vláda počítá s růstem platů pe-
dagogických pracovníků v ro-
ce 2020 o 15 procent. Polovina 
má jít do tarifů, které zvýše-
ní platů jednotlivým učitelům 
zaručují, polovina na odměny. 
Premiér Andrej Babiš to uvedl 
v pořadu televize Prima Partie. 
Celkové navýšení, jak o něm 

premiér hovořil, by odpovída-
lo požadavkům školských od-
borů, které oznámily, že růst 
platů ve školství musí pokra-
čovat. Odbory nicméně chtějí, 
aby do tarifů šly z požadova-
ných 15 procent dvě třetiny. 

A. Babiš chce zvýšit mož-
nosti ředitelů škol rozhodovat, 

kolik kterému učiteli vyplatí. 
„Příští rok budeme chtít na-
vyšovat platy učitelů o 15 pro-
cent, ale budeme chtít, aby půl-
ka šla do tarifu a půlka do ne-
tarifní složky, protože musíme 
dát ředitelům vyšší kompeten-
ce. Ne všichni učitelé jsou stej-
ní,“ uvedl A. Babiš.  čtk

DO TARIFŮ POLOVINA Z 15 PROCENT 

„Nebojte se, pane učiteli, kouřit smíte, alkohol, tučná a smažená jídla můžete. Ale důrazně 
bych doporučil omezit styk s žáky, nekomunikovat s rodiči a nečíst zprávy z PPP!“

KR
ES

B
A

: M
ila

n 
KO

CM
Á

N
EK

Předsednictvo Rady vysokých 
škol vyjádřilo znepokojení nad 
informacemi, že by mohl být 
vyměněn ministr školství Ro-
bert Plaga. Spekulace o jeho 
možném konci ve vládě přines-
ly Lidové noviny,  které s odvo-
láním na nejmenované zdroje 
z vládních kruhů uvedly, že by 
R. Plaga mohl být z vlády od-
volán. Podle deníku jsou důvo-

dem pro takový krok názoro-
vé střety ministra s poslancem 
ANO a vládním zmocněncem 
pro sport Milanem Hniličkou 
o financování sportu. List ta-
ké uvedl, že Plagu by mohl ve 
funkci nahradit bývalý brněn-
ský primátor a místopředseda 
ANO Petr Vokřál.

Ministr školství Robert Plaga 
je přesvědčen, že jeho úřadu 

se v posledním roce mnoho vě-
cí daří a spousta je rozpraco-
vaná. Ve svém vyjádření upo-
zornil na přidávání peněz do 
všech úrovní škol i do sportu. 
„Mým cílem vždy bylo rezort 
stabilizovat V každém přípa-
dě jsou personální záležitosti 
vlády plně v rukou pana pre-
miéra,“ uvedl R. Plaga.

  čtk

SPEKULACE O VÝMĚNĚ MINISTRA ŠKOLSTVÍ 
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ZMĚNY VE ŠKOLSTVÍ V LETOŠNÍM ROCE

 Jak bude postupovat re-
vize rámcových vzdělá-

vacích programů?
Ministerstvo školství uložilo 

Národnímu ústavu pro vzdě-
lávání zpracovat návrh revi-
ze vzdělávacích oblastí český 
jazyk, cizí jazyk, matematika 
a informatika pro základní ško-
ly do 31. srpna 2019, celý rám-
cový vzdělávací program pro 
základní vzdělávání by pak 
měl být předložen minister-
stvu do konce roku 2019. 

 Jaké jsou hlavní výtky 
vůči současným výuko-

vým programům v základ-
ních a ve středních školách?

Podle zjištění České školní 
inspekce jsou rámcové vzdě-
lávací programy předimenzo-
vány a obsahují příliš velký 
objem povinného vzdělávací-
ho obsahu, který v minulých 
letech stále narůstal. Důsled-
kem je to, že učitelé ve ško-
lách stihnou příslušná téma-
ta s žáky pouze probrat, a to 
ještě s velkými časovými ob-
tížemi. Prostor na prohlubová-
ní a rozvíjení učiva, aktivněj-

ší roli žáků nebo uplatňování 
aktivizujících forem a metod 
už nezbývá. Předimenzovanost 
rámcových vzdělávacích pro-
gramů spolu s vysokými po-
čty žáků ve třídách do značné 
míry nutí učitele vyučovat po 
většinu času pouze frontálně. 

 Stále zůstává aktuál-
ní téma inkluze. Jaké 

změny ministerstvo navr-
huje a hodlá prosadit? 

Ministerstvo v tuto chví-
li finalizuje novelu vyhlášky 
o vzdělávání žáků se speciál-
ními vzdělávacími potřebami 
a žáků nadaných, kterou chce 
kromě jiného upravit i systém 
podpory asistentů pedagoga 
a také snížit administrativní 
zátěž pro školy a školská po-
radenská zařízení spojenou se 
společným vzděláváním. Zá-
měrem je, aby v případech, 

kdy dochází k tzv. nadužívání 
asistenta pedagoga, byl uplat-
ňován princip sdílení asistenta 
namísto současného stavu. Zá-
měrem je také důraz na kva-
litu poskytovaného vzdělává-
ní – finanční podpora by měla 
cílit na působení speciálního 
pedagoga, který je odborníkem 
v oblasti speciálněpedagogic-
kého působení při vzdělávání 
žáka. Chceme vytvořit podmín-
ky ke skutečnému zapojení žá-
ka do skupiny, třídy při zajiš-
tění odborného speciálněpeda-
gogického vedení.

 Kde je podle vás v sou-
časném pojetí inkluze 

největší problém? 
Přes některé kritiky je tře-

ba uvést, že zařazování žáků 
se speciálními vzdělávacími 
potřebami do běžného vzdě-
lávacího proudu není ani „zby-
tečné“, ani „uskutečňováno za 
každou cenu“. Vše se děje na 
základě doporučení školských 
poradenských zařízení s infor-
movaným souhlasem zákon-
ných zástupců. V systému 
dochází logicky i k některým 
případům neúspěšných integ-
rací, které jsou řešeny indivi-
duálně průběžným vyhodno-

cováním podpůrných opatření, 
prostřednictvím rediagnosti-
ky, činností revizního pracoviš-
tě, popřípadě jsou uplatňovány 
kontrolní mechanismy České 
školní inspekce. 

 Budou se změnami v in-
kluzi seznámeni odbor-

níci a učitelská veřejnost ješ-
tě před uvedením do praxe? 

V současnosti ministerstvo 
školství zpracovává připomín-
ky z meziresortního připomín-
kového řízení, přičemž další 

postup bude jasný po jejich vy-
hodnocení. Všechna připomín-
ková místa budou o výsledku 
a vypořádání informována tak, 
aby došlo ke vzájemnému kon-
senzu ve prospěch a pro nej-
lepší zájem všech dětí, žáků 
a studentů. Po vypořádání při-
pomínek bude vyhláška pro-
jednávána ještě v legislativní 
radě vlády. 

 Diskutovaným tématem 
jsou i maturity. Jak se 

oproti loňskému roku změ-
ní?

K některým změnám jsme 
již přistoupili, zvýšil se po-
čet odborníků, kteří posuzu-
jí vhodnost a správnost tes-
tů, Cermat v průběhu zkou-
šek okamžitě vyhodnocuje 
všechny podněty o možné 
chybě v testech a v přípa-
dě, že je zjištěna chyba, při-
jme opatření k nápravě. Od 
1. října 2018 začala platit tzv. 
technická novela, která zavá-
dí dvě nové kategorie žáků se 
speciálními vzdělávacími po-
třebami. Ti mají nárok na při-
znané uzpůsobení podmínek 
pro konání maturitní zkoušky. 
Navýšila se také základní doba 
trvání didaktického testu z čes-
kého jazyka a literatury, délka 
trvání konání písemné práce 
z českého jazyka a literatury 
zůstává stejná (110 minut), ru-
ší se však pravidlo rozdělení 
času na volbu zadání (původ-
ně 20 min) a vlastní vypraco-
vání práce (původně 90 min). 
V průběhu zkoušky si nově 
mohou žáci změnit volbu za-
dání práce. Tématem, o kterém 
je třeba ještě diskutovat, je po-
vinná maturita z matematiky. 
Ministr školství Robert Plaga 
uvažuje také o možnosti, že by 
se státní část maturit mohla 
omezit jen na didaktické tes-
ty a písemná, stejně jako ústní 
část by zůstaly v režii samot-
né školy.

 Táňa PIKARTOVÁ

Zatímco se loňský rok nesl celkem v poklidu a bez vel-
kých změn, letos už by to mohlo být jinak. Na pořadu dne 
jsou státní maturity, inkluze a další zvyšování platů. Ho-
voříme s Anetou Lednovou, tiskovou mluvčí ministerstva 
školství. 

Ministr školství Robert Plaga uvažuje ta-
ké o možnosti, že by se státní část maturit 
mohla omezit jen na didaktické testy.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Předsedkyně sekce Jana Br-
dová zhodnotila to, čeho bylo 
v minulých měsících dosaže-
no, i úkoly, které před odboráři 
ještě stále zůstávají. To se týká 
například katalogu prací, kdy 
zbývá vyřešit, aby některé vy-
chovatelky nebyly stále zařaze-
ny do 8. platové třídy, přesto-
že v náplni jejich činnosti jsou 
činnosti spadající do třídy 9.

To považuje za jeden z vel-
kých úkolů také místopřed-
sedkyně ČMOS pracovníků 
školství Markéta Seidlová. Ja-
ko šanci na jeho splnění vidí, 
že se letos katalog prací zno-
vu otevírá, především kvůli 
asistentům, ale jistě se najde 
prostor i na další vyjednává-
ní ohledně platů vychovatelů.  

„Dále budeme pochopitelně 
usilovat o další navýšení platů 
pedagogů i nepedagogických 
pracovníků, a to o 15, respek-
tive o 10 procent. Vedení odbo-
rů bude sledovat, jak se v kra-
jích rozděluje oněch 5 procent, 
která letos připadla na netarif-
ní složky. V září bychom mě-

li mít k dispozici výstupy za 
první pololetí, takže získáme 
přehled, jak se s penězi naklá-
dalo. Osobně nesouhlasím na-
příklad s tím, že v některých 
školách dostávají mladí učite-

lé více peněz v nenárokových 
složkách než například učite-
lé s dlouholetou praxí. Jenže 
vedení škol nachází v tomto 
řešení způsob, jak mladé mo-
tivovat, ale je to vůči zkuše-
nějším kolegům nesprávné,“ 
řekla M. Seidlová.

S tím souvisí i další úkol, 
kterým je práce na zobjekti-
vizování osobního hodnocení 
pedagogů. Vedení odborů se 
bude rovněž zasazovat o to, 
aby byla sjednocena platová 

tabulka pedagogických i ne-
pedagogických pracovníků 
ve školství.

„Pochopitelně se také prů-
běžně věnujeme přípravám na-
šeho květnového sjezdu. Mimo 
jiné se musíme zamýšlet nad 
podněty, které k nám přicháze-
jí od odborářské veřejnosti. Jed-
ním z nich je například návrh 
na zrušení profesních sekcí. To 
ale nevidíme jako správný po-
stup, protože pokud je zrušíme, 
tak přestaneme být i profesním 
sdružením, a ztratíme tak mož-
nost se vyjadřovat k profesním 
věcem, jako jsou třeba vyhláš-
ky. A jak je to důležité, je ostat-
ně vidět i na práci vaší sekce, 
například při vyjednávání o ka-
talogu prací nebo o sjednocení 
úvazku,“ uvedla M. Seidlová.

„Hledáme také způsob, jak 
ovlivnit tvorbu novely zákona 
o pedagogických pracovnících, 
protože chceme ubránit naši 
profesi. Pro ni nebude urči-
tě přínosem, když budou ve 
školách, především těch zá-
kladních, učit odborníci bez 
pedagogického vzdělání,“ se-
známil s dalším úkolem škol-
ských odborů jejich předseda 
František Dobšík, který rovněž 
přišel kolegy na jejich konfe-
renci podpořit.

Během jednání proběhly 
volby delegátů na sjezd škol-
ských odborů. Sekci výchovně-
-vzdělávacích zařízení budou 
na sjezdovém jednání zastu-
povat Jana Brdová a Vladimí-
ra Čaplická.

 Romana SLANINOVÁ

PROFESNÍ SEKCE JSOU DŮLEŽITÉ
Zástupci školských výchovně-vzdělávacích zařízení při škol-
ských odborech na své volební konferenci živě diskutovali 
o všech problémech, které je trápí. A v případě této sekce se 
nejedná jenom o platové podmínky.

PROJEDNÁNÍ S ODBOROVOU ORGANIZACÍ
 Zaměstnanec porušil svou povinnost 
vyplývající z právních předpisů vzta-

hujících se k jím vykonávané práci, a to 
tím, že zaviněně neomluveně zameškal 
práci. Zaměstnavatel zvažuje rozvázat se 
zaměstnancem pracovní poměr výpovědí. 
Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele vůči 
odborové organizaci? Má mít pro svůj po-
stup souhlas odborů, nebo stačí jen pro-
jednání?

V daném případě jde o dvě věci. Tou 
první je rozhodnutí zaměstnavatele, že 
zaměstnanec zameškal práci neomluve-
ně. Pro takové rozhodování platí ustano-
vení § 348 odst. 3 zákoníku práce, kde 
je uvedeno: 

„Zda se jedná o neomluvené zameškání 
práce, určuje zaměstnavatel po projed-

nání s odborovou organizací.“ Vzhledem 
k tomu, že toto zaměstnavatel určuje po 
projednání s odborovou organizací, pří-
sluší konečné rozhodnutí výlučně za-
městnavateli. To platí podle § 19 odst. 2 
zákoníku práce i tehdy, jestliže k projed-
nání s odborovou organizací vůbec ne-
došlo. Druhou věcí je v daném případě 
rozhodnutí zaměstnavatele, zda dá za-
městnanci, u něhož bylo určeno, že ne-
omluveně zameškal práci, výpověď po-
dle § 52 písm. g) zákoníku práce (pro 
porušení pracovní kázně). Pokud se za-
městnavatel rozhodne výpověď dát, po-
stupuje podle § 61 odst. 1 zákoníku prá-
ce, kde se stanoví: 

„Výpověď nebo okamžité zrušení pra-
covního poměru je zaměstnavatel povi-

nen předem projednat s odborovou or-
ganizací.“

Výše uvedené povinnosti v obou vě-
cech musí zaměstnavatel plnit bez ohledu 
na to, zda je, či není zaměstnanec odbo-
rově organizován. Svoboda odborového 
sdružení ovšem zahrnuje i právo nebýt 
sdružen, respektive nebýt zastupován 
odborovou organizací v individuálních 
pracovněprávních vztazích. Odborově ne-
organizovaný zaměstnanec proto může 
své zastupování odborovou organizací 
vyloučit, tedy vyjádřit, že nechce, aby 
byl v individuálních pracovněprávních 
vztazích zastupován. V takovém případě 
nebude zaměstnavatel povinen předem 
výše uvedená právní jednání s odboro-
vou organizací projednávat.  Vít BERKA

FOTO: Autorka
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KDYŽ SE ŠKOLA PŘESTĚHUJE VEN

Ukazuje se, že je to nejen baví, 
ale je pro ně i přínosné a po-
máhá to těm, kteří mezi čtyř-
mi stěnami bývají zařazováni 
do škatulky „problémový žák“.

Za západními hranicemi na-
ší republiky se výuka venku 
těší velké popularitě už více 
než dvacet let. Tento trend do-
putoval i k nám, i když ruku 
na srdce: pro střední a starší 
generaci to nic objevného není. 
V dobách, které sice nenabíze-
ly tolik možností jako ta naše, 
vodili učitelé své svěřence do 
nejbližšího okolí a venku jim 
ukazovali život v přírodě či his-
torii místa, kde žijí, a rozhodně 
to nepovažovali za objev hodný 
dalekosáhlého významu. Bra-
li to jako příležitost, kterou by 
byla škoda nevyužít.

Volnost motivuje
Svět se za poslední desetiletí 
hodně změnil. Současné děti 
jsou v některých věcech vyspě-
lejší, vnější svět není zdaleka 
tak bezpečný, přibývá nejrůz-
nějších poruch chování a uče-
ní, přístup k výuce a k výchově 
je liberálnější. Nicméně není 
třeba se výuky venku bát, po-
stačí jí dát smysl, který bude 
současným žákům srozumi-
telný, a přijmout ji za trvalou 
součást běžné výuky.

„Když se podíváte na výsled-
ky nejrůznějších studií a za-
myslíte se nad zkušenostmi 
z praxe, zjistíte, že výuka ven-
ku přináší v podstatě samá po-
zitiva. Naplňuje potřeby dětí 
daleko více než pobyt ve třídě. 
Lidská bytost není ve své pod-
statě stvořena k dlouhému se-
zení a několikahodinovému na-
slouchání, dvojnásobně to platí 
o dětech. Výuka venku hodně 
souvisí s dětskou vnitřní moti-
vací, děti si chtějí vše osahat, 
mohou se stát součástí výuky, 
rozvíjí to jejich aktivitu a fan-

tazii,“ říká Petr Daniš, ředitel 
vzdělávacího centra Tereza.

„V konečném důsledku to ve-
de k lepším školním výsled-
kům, což potvrzují nejen uči-
telé, kteří mají s výukou venku 
praxi, ale i vědecké výzkumy, 
které se tomuto tématu dlouho-
době věnují. Učení venku ale 
nemotivuje jen děti, sami pe-
dagogové najednou přistupu-
jí k výuce jinak. Právě venku 
je dostatek prostoru pro bada-
telskou činnost, experimenty 
a netradiční individuální i sku-
pinové učební metody,“ pokra-
čuje P. Daniš.

Zeleň jako pomocník
Ideální podmínky k venkov-
ní výuce mají školy v men-
ších městech a na vesnicích. 
„Nicméně většina českých 

škol má někde poblíž kousek 
zeleně, někdy dokonce postačí 
bezpečný plácek v okolí škol-
ní budovy. Přírodní prostře-
dí, obzvláště stromy, zlepšu-
je soustředěnost a pozornost 
dětí, často postačí mít ze třídy 
výhled do zeleně. Díky němu 
se pak zlepšují výsledky i bě-
hem tradiční výuky,“ doporu-
čuje P. Daniš.

Venkovní výuka probíhá 
lépe ve školách, kde se těší 
podpoře vedení, protože je 
ideální využít ji v projekto-
vém vyučování nebo ve spo-
jených hodinách. Také je za-
potřebí ji zohlednit při pláno-
vání a vytváření rozvrhu. Ale 
podle P. Daniše učitelé, kteří 
poznali její výhody a význam, 
si dovedou najít cestu a ředite-

lům vysvětlit, jak je pro žáky 
užitečná.

„O tom, že pobyt a výuka 
venku rozvíjí dětskou kreati-
vitu a fantazii, jsme se již zmi-
ňovali. Ale podporuje rovněž 
občanské dovednosti a doved-
nosti environmentální. Pomáhá 
také dětem, které se v tradič-
ním prostředí kamenné třídy 
neprojevují nebo mají dokonce 
problémy s učením a chováním. 

Když se ale některé z nich oct-
nou v otevřeném prostoru, jako 
by se probudily a dosahují mno-
hem lepších výsledků,“ shrnu-
je zkušenosti učitelů P. Daniš.

Odhoďte bariéry
Při zavádění učení venku se 
pochopitelně mohou objevit 
bariéry v podobě skutečně 
velkoměstského prostředí nebo 
personálních překážek (nedo-
statek pedagogického personá-
lu, nepochopení vedení školy 
apod.). A někdy nosí ony bari-
éry sami učitelé v sobě, proto-
že pro ně je výuka venku ná-
ročnější – musí zvládnout dět-
ský temperament, musí změnit 
svoje pedagogické postupy. Ale 
na pomyslných vahách vždy 
převažují výhody.

„Učitele může uklidnit a mo-
tivovat i to, že učení venku se 
těší podpoře ministerstva ži-
votního prostředí, díky které-
mu se stalo i součástí Státní-
ho programu environmentální 
výchovy. Učitelé už dnes mají 
k dispozici metodické materiá-
ly i příklady dobré praxe, in-
spiraci získají na speciálních 
seminářích i při komunikaci 
s kolegy, kteří mají zkušenos-
ti,“ doporučuje P. Daniš.

Kde se inspirovat?
Například na internetových 
stránkách www.ucimeseven-
ku.cz nebo www.terezanet.cz. 
Tam jsou k dispozici i tipy na 
semináře a školení souvisejí-
cí s výukou venku. Hodně in-
formací a inspirace k tomuto 
tématu lze rovněž získat v no-
vé publikaci Tajemství školy 
za školou, která je zdarma ke 
stažení na adrese https://uci-
mesevenku.cz/tajemstvi-sko-
ly-za-skolou/.

 Romana SLANINOVÁ

Výsledky nejrůznějších studií a zkušenosti 
z praxe ukazují, že výuka ven ku přináší sa-
má po zitiva. Naplňuje potřeby dětí daleko 
více než pobyt ve třídě. 

Hledáte nějaký způsob, jak svým žákům zpestřit nudný 
školní stereotyp? Už jste vyzkoušeli lecjakou moderní vý-
ukovou metodu, ale pořád máte pocit, že to není ono? Ře-
šení nakonec leží doslova na dosah ruky: Učte děti venku. 

Motto 
„V 99,9 % lidské historie se 
učení odehrávalo s využitím 

skutečného světa. Pouze v po-
sledních sto letech jsme ho 

strčili do krabičky, které říká-
me třída.“

(Gerald Liebermann – 
uznávaný americký peda-
gog 2. pol. 20. stol., velký 
propagátor učení venku)
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Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

 V § 55 odst. 1 písm. a) zákoníku 
práce se stanoví:

„(1) Zaměstnavatel může výjimečně pra-
covní poměr okamžitě zrušit jen tehdy,

byl-li zaměstnanec pravomocně odsou-

zen pro úmyslný trestný čin k nepodmí-
něnému trestu odnětí svobody na dobu 
delší než 1 rok nebo byl-li pravomocně 
odsouzen pro úmyslný trestný čin spá-
chaný při plnění pracovních úkolů nebo 
v přímé souvislosti s ním k nepodmíně-
nému trestu odnětí svobody na dobu nej-
méně 6 měsíců.“

Jestliže je zaměstnanec pro úmyslný 
trestný čin odsouzen na dobu jednoho 
roku nebo kratší nebo se nejedná o úmy-
slný, nýbrž nedbalostní trestný čin, důvod 

k okamžitému zrušení pracovního pomě-
ru dán není.

Dalším důvodem je pravomocné od-
souzení zaměstnance pro úmyslný trest-
ný čin spáchaný při plnění pracovních 
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 
k nepodmíněnému trestu odnětí svo-
body na dobu nejméně 6 měsíců. Co 
se rozumí plněním pracovních úkolů 
a přímou souvislostí s takovým plně-
ním, je uvedeno v § 273 a § 274 záko-
níku práce.

NOVELA VYHLÁŠKY O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

PŘERUŠENÍ PRACOVNÍ CESTY

OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

 Výklad MŠMT podaný v souvislosti 
s novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., 

o předškolním vzdělávání, která byla vy-
dána pod č. 151/2008 Sb.

Tato novela vydaná v souvislosti s no-
velou zákona č. 101/2017 Sb., kterou se 
novelizoval zákon č. 561/2004 Sb., o před-
školním, školním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
přináší úpravy ve financování mateřských 
škol zřizovaných územními samosprávný-
mi celky nebo svazky obcí v rámci zmocně-
ní školského zákona a také opravuje počty 
dětí ve třídách mateřské školy. Dovoluji si 
vás informovat, že tato novela vyhlášky je 
účinná od 1. září 2018, avšak části tohoto 
právního předpisu, které se týkají nového 
způsobu financování, budou aplikovatel-

né teprve od 1. ledna 2020. Jde konkrét-
ně o ustanovení § 1d a navazující přílohy 
č. 1 až 3, které specifikují maximální po-
čet hodin přímé pedagogické činnosti pro 
mateřské školy zřizované územními samo-
správnými celky nebo svazky obcí finan-
covaný ze státního rozpočtu. Toto odložení 
použitelnosti vyplynulo z novely školského 
zákona, kterou došlo k posunutí termínu 
uvedeného v přechodném ustanovení čl. 
II bodu 1 zákona č. 101/2017 Sb. Zákon 
stanovuje, že školy a školská zařízení do 
31. prosince 2019 budou financovány ze 
státního rozpočtu podle dosavadních usta-
novení školského zákona.

Naopak novelizované ustanovení § 2, ve 
kterém jsou stanoveny minimální a ma-
ximální počty dětí ve třídách mateřské 
školy, nabylo účinnosti od 1. září 

2018. Novela vyhlášky je dostupná na we-
bu MŠMT nebo ve Sbírce zákonů.

K novému způsobu financování učitelů 
v mateřských školách bude na webu mi-
nisterstva zveřejněna podrobná metodika.

 V kterých případech při pra-
vomocném odsouzení za-

městnance pro trestný čin vzniká 
důvod k okamžitému zrušení pra-
covního poměru?

 Zaměstnavatel zřejmě nemá žádný 
závažný provozní důvod, pro který 

by zaměstnanci nemohl vyhovět. Pokud 

tedy žádosti vyhoví a chce 
postupovat hospodárně, určí 
zaměstnanci počátek cesty 
na pátek (na dobu odjez-
du dopravního prostřed-
ku) a přeruší pracovní 
cestu s tím, že počátek 
přerušení nastává 
příjezdem do mís-
ta, kam je zaměst-
nanec vyslán. Pře-
rušení pak skončí 
v pondělí se začát-
kem výkonu práce 
na pracovní cestě. Od 
této doby již plynule 
trvá pracovní cesta do 
jejího skončení.

 Zaměstnavatel vysílá za-
městnance na pracovní ces-

tu, která má začít v pondělí. Za-
městnanec má ve městě, kam je 
vysílán, rodiče, a požádal proto 
zaměstnavatele, aby mohl na pra-
covní cestu odjet již v pátek. Lze 
zaměstnanci vyhovět? A jak postu-
povat, aby zaměstnavateli zbyteč-
ně nevznikala povinnost vyšších 
cestovních náhrad?
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Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

 Podle ustanovení § 331 zákoníku 
práce může zaměstnavatel na za-

městnanci požadovat vrácení neprá-
vem vyplacených částek, „jen jestli-
že zaměstnanec věděl nebo musel 
z okolností předpokládat, že jde 
o částky nesprávně určené ne-
bo omylem vyplacené, a to do 3 
let ode dne jejich výplaty“. Po-

kud tedy zaměstnanec přijal peněžité 
plnění (plat, cestovní náhrady, náhra-
du škody apod.) bez právního důvodu 
nebo z právního důvodu, který odpadl, 
je povinen takto získané bezdůvodné 
obohacení svému zaměstnavateli vydat, 
ale jen tehdy, pokud věděl nebo z okol-
ností musel předpokládat, že jde o část-
ky nesprávně určené nebo omylem vy-
placené. V případě, že to zaměstnanec 
nevěděl a ani to nemohl předpokládat 
(čili přijal peněžité plnění v dobré ví-
ře), může si tímto způsobem (neprá-
vem) získané bezdůvodné obohacení 
ponechat. To, zda zaměstnanec věděl 
nebo musel z okolností předpokládat, 

že jde o částky nesprávně určené nebo 
omylem vyplacené, je věcí konkrétního 
posouzení každého případu a rozhodné 
skutečnosti je přitom povinen prokázat 
zaměstnavatel. 

Právo na vydání bezdůvodného obo-
hacení spočívajícího v peněžitém plnění 
přijatém zaměstnancem může zaměstna-
vatel uplatnit ve lhůtě tří let, která počí-
ná běžet dnem, kdy došlo k neoprávně-
né výplatě peněžních částek. Jde o lhů-
tu promlčecí, jejímž marným uplynutím 
právo zaměstnavatele nezaniká, ale soud 
je zaměstnavateli nemůže v případě ná-
mitky promlčení vznesené zaměstnan-
cem přiznat.

PODMÍNKY PRO VRÁCENÍ PŘEPLATKU

 Odchodem do důchodu se dostanete do 
kategorie tzv. státních pojištěnců, což 

znamená, že za vás bude platit pojistné na 
zdravotní pojištění stát. Poživatelé důcho-
du z důchodového pojištění patří mezi stát-
ní pojištěnce podle § 7 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, a to ode dne přiznání 
důchodu. Státními pojištěnci jsou i v mě-
sících, kdy jim podle předpisů o důchodo-
vém pojištění výplata důchodu nenáleží.

Z vašeho dotazu vyvozujeme, že jste za-
městnán a své zaměstnání hodláte zároveň 
s odchodem do důchodu ukončit. Pojist-

né na zdravotní pojištění tedy pak platit 
nebudete. Zdravotní pojišťovně však musí 
být oznámeno, že máte nárok na zařazení 
do kategorie státních pojištěnců. Tato po-
vinnost musí být splněna do osmi dnů od 
vzniku oznamované skutečnosti, tedy ode 
dne přiznání důchodu. 

Pojištěnec, kterému vznikl nárok na za-
řazení mezi osoby, za které je plátcem po-
jistného na zdravotní pojištění stát, má vždy 
povinnost tuto skutečnost své zdravotní po-
jišťovně oznámit a doložit. Za svého zaměst-
nance sice toto oznámení provádí zaměstna-

vatel, ale oznamovací povinnost má i samot-
ný pojištěnec, pokud zaměstnavateli danou 
skutečnost nesdělil nebo pokud zjistí, že za-
městnavatel svoji povinnost nesplnil. A pro-
tože to se stát může, měl byste si ověřit, zda 
je tato povinnost splněna a jste pojišťovnou 
veden mezi pojištěnci, za které platí pojist-
né na zdravotní pojištění stát. Dotázat se 
můžete buď zaměstnavatele, nebo přímo 
v pojišťovně. K oznámení skutečností roz-
hodných pro vznik nebo zánik povinnosti 
státu platit za vás pojistné slouží tiskopis 
Přihláška a evidenční list pojištěnce. Jestliže 
se rozhodnete pojišťovnu navštívit osobně, 
vezměte si s sebou osobní doklady a také 
Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu, 
tedy doklad, ze kterého vyplývá, odkdy vám 
byl starobní důchod přiznán. Pokud byste 
se rozhodl zaslat vyplněný formulář poštou, 
je třeba k němu přiložit kopii Rozhodnutí 
o přiznání starobního důchodu.

POVINNOSTI PŘI ODCHODU DO DŮCHODU
 Končím pracovní poměr a bu-
du odcházet do důchodu. Od 

které doby bude za mě platit zdravot-
ní pojištění stát a jaké mám povin-
nosti vůči zdravotní pojišťovně?

 Postup zaměstnavatele, k němuž 
směřuje dotaz, je upraven v § 141 

odst. 5 zákoníku práce, kde se stanoví:
„(5) Při skončení pracovního pomě-

ru je zaměstnavatel povinen vypla-
tit zaměstnanci na jeho žádost mzdu 
nebo plat za měsíční období, na které 
mu vzniklo právo, v den skončení pra-
covního poměru. Jestliže to neumožňu-
je technika výpočtu mezd nebo platů, 
je zaměstnavatel povinen mu vyplatit 
mzdu nebo plat nejpozději v nejbližším 

pravidelném termínu výplaty mzdy ne-
bo platu následujícím po dni skončení 
pracovního poměru.“

Stanovením závazného postupu za-
městnavatele pro výplatu mzdy nebo 
platu při skončení pracovního poměru 
zaměstnance se realizuje čl. 12 Úmlu-
vy o ochraně mzdy. Tato úmluva je pu-
blikována ve Sbírce zákonů, částce 78, 
pod číslem 411/1991 Sb.

PLAT PŘI UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
 Jak upravují sou-
časně platné před-

pisy postup zaměstnava-
tele při výplatě platu v pří-

padě, kdy zaměstnanec 
končí pracovní poměr?

 Jakým způsobem řeší záko-
ník práce případy, kdy dojde 

k přeplatku na platu zaměstnance? 
Je povinností zaměstnance přepla-
tek vrátit?
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V minulém školním roce se žá-
kovský parlament Základní ško-
ly v Chrasti v okrese Chrudim 
zapojil do projektu CIVIS, který 
se zabývá občanským vzdělává-
ním a vychází z celosvětového 
programu Active Citizens pod 
záštitou vzdělávacího programu 
Varianty, Člověk v tísni. Zapoje-
ní do projektu jsme vnímali ja-
ko příležitost posílení role školy 
v životě místního společenství. 
Během testování metodiky ak-
tivního občanství žáci na parla-
mentních schůzkách získávali 
užitečné dovednosti, naučili se 
nové metody a postupy, které by-
ly nutné k realizaci mapování 
a výzkumu v obci. Diskutovali 
o tom, jaké vlastnosti by měl mít 
aktivní občan, co je to oceňující 
zjišťování, jak se sestavuje do-
tazník, co je to metoda SMART 
a SWOT analýza, k čemu se dají 
prakticky využít.

Na základě vyhodnocení do-
tazníkového šetření v komunitě 
začali členové žákovského par-
lamentu zvažovat možnosti, ja-
ký komunitní projekt je v jejich 
silách, aby jej připravili a uvedli 
do života. Vyřadili jsme inves-
tiční a dopravní požadavky ob-

čanů, které by byly nad naše 
síly. Děti nejprve vytvořily ná-
vrh sportovního dne pro občany 
města všech generací, jako dru-
hý byl navržen dlouhodobý pro-
jekt pro seniory v domě s pečo-
vatelskou službou. Zvolili jsme 
formu hlasování ve všech 19 tří-
dách naší školy a v 18 třídách 
vyhrál druhý projekt zaměřený 
na pravidelná setkávání se se-
niory. Členové žákovského par-
lamentu v době přípravy projek-
tu několikrát navštívili zasedá-
ní Zastupitelstva města Chrast, 
kde informovali o záměru pro-
jektu a předali vedení města vý-
sledky z dotazníkového šetření 
– potřeby obyvatelstva města. 

Od dubna 2018 je pravidel-
ně jedenkrát měsíčně pondělní 
odpoledne společnou akcí na-
šich žáků a seniorů. Hrajeme 
deskové hry, proběhla beseda 
s odborníkem na bezpečnost – 
profesionálním hasičem –, zdra-
votní kroužek nacvičoval se se-
niory základy první pomoci. Ve 
čtenářském klubu jsme si po-
vídali se seniory o pohádkách 
a knihách. Na podzim žáci při-
pravili zábavnou hru zaměře-
nou na správné třídění odpa-

dů. Deváťáci pobavili seniory 
hranou pohádkou O Červené 
Karkulce v angličtině, poté na 
přání i s českým překladem. 
V prosinci jsme společně pekli 
vánoční cukroví a nadělili se-
niorům pod stromeček deskové 
hry a karty. Peníze na jejich za-
koupení jsme získali prodejem 
výrobků na školním jarmarku. 
Od ledna 2019 náš dlouhodo-
bý projekt stále pokračuje. Již 
se představily mladší děti s di-

vadýlkem, čeká nás společné 
zpívání s kytarou, vybarvování 
mandal a spousta dalších zají-
mavých aktivit. Za tento projekt 
jsme získali v Senátu ČR 4. mís-
to v soutěži o nejinspirativnější 
projekt roku 2018.

Smysl projektu vidíme v pří-
ležitosti dětí prožívat čas s lidmi 
o desítky let staršími, v projeve-
ní trpělivosti a tolerance k se-
niorům.
Lenka BUDÍNSKÁ, Ivana CELNAROVÁ

VYCHOVÁVÁ NAŠE ŠKOLSTVÍ PRO BUDOUCNOST?
K nejčastěji mediálně prezen-
tovaným kritickým komentá-
řům na adresu našeho školství 
patří v poslední době dva. Že 
naše školství nevychovává pro 
budoucnost, ale pro minulost, 
a pak to, že zvýšení platu uči-
telů není nijak vhodná investi-
ce, protože na kvalitu vzdělání 
nebude mít v podstatě žádný 
větší vliv. 

Docela mě přitom zaráží, že 
jsem se zatím nesetkal s dů-
slednou a seriózní reakcí od-
povědných činitelů na tyto hla-
sy. Pokud se určité reakce ob-
jevily, byli jejich autory spíše 
kvalifikovaní jedinci, kteří však 
v rámci rezortu nepředstavova-
li sílu, která by byla schopna 
nepříliš dobrou situaci našeho 
školství zásadně změnit. Osob-

ně si přitom myslím, že zvýšení 
učitelských platů je skutečně 
pouze jedním z nutných, po-
třebných a navýsost morálních 
kroků, které povedou ke zlep-
šení našeho školství. Ale pouze 
v případě, že bude urychleně 
doplněno ještě dalšími, nemé-
ně potřebnými kroky.

Poměrně často opakovanou 
tezi, že naše školy nevychová-
vají pro budoucnost, ale pro mi-
nulost, pak považuji spíše za lí-
bivé kritické klišé vycházející 
z neúměrného zobecňování vy-
pozorovaných negativních sku-
tečností. Mnohdy bývá doplně-
na ještě zcela nesmyslnými (ale 
o to oblíbenějšími), lacinými 
a ve své podstatě i zcela bez-
obsažnými příměry, že se náš 
školský systém stále drží zásad 

„z dob Marie Terezie“. Zcela pa-
radoxně přitom tyto názory ni-
jak nevnímají, že nejvýrazněj-
ším a principiálním obsahem 
tereziánských školských re-
forem bylo otevření vzděláva-
cích cest všem dětem a zdůraz-
nění povinnosti státu pečovat 
o vzdělávání mladé genera-
ce. Z těchto převratných a zá-
sadních změn, které vepsala 
do školství Marie Terezie, se 
pak zcela opodstatněně odví-
jely všechny další historické 
změny a reformy. Žádné další 
školské reformy se z hlediska 
svého aktuálního, ale i dlouho-
dobého významu už nemohly 
s tereziánskými reformami ni-
jak srovnávat. V podstatě vždy 
z nich vycházely jako z pevné-
ho základu, navazovaly na ně 

a pouze přizpůsobovaly školské 
systémy novým ekonomickým 
a společenským podmínkám. 
A pokud některé hlasy jako 
o pozůstatku z dob Marie Te-
rezie hovoří o přetrvávání fron-
tální výuky, tak je možné při-
pomenout, že v letech Marie 
Terezie byla i ta frontální vý-
uka výrazně novým a moder-
ním prvkem. Do té doby pře-
vládala pouze individuální vý-
uka jedinců. Ta se však musela 
s nárůstem žáků změnit. 

Za zmínku jistě stojí i to, že 
často vyslovovaná otázka žáků 
a studentů „K čemu mi to bu-
de?“ není v podstatě zodpově-
ditelná. Nikdo dnes neví, jaká 
bude budoucnost a jak se bude 
vyvíjet jeho vlastní život.

 František MORKES

KOMENTÁŘ

ŽÁCI Z CHRASTI SE STARAJÍ O SENIORY
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Od června 2018 realizuje nezis-
ková organizace Rodina v centru 
pilotní projekt S rodinou k in-
kluzi ve školách v Novém Bo-
ru. Každá škola, která je do pro-
jektu zapojena, má k dispozici 
svého poradce. Práci poradců 
zastřešuje odborný garant. Jak 
tito pracovníci přistupují ke své 
práci a jak mohou podpořit ro-
diče, učitele a žáky?   

Odborný garant a školní po-
radci dávají při spolupráci s kli-
enty důraz především na jejich 
oceňování, na posilování jejich 
kompetencí a dodržování dohod-
nutých pravidel. Pokud klient 
neplní to, na čem se společně 
s pracovníkem domluvili, snaží 
se o revizi zakázky tak, aby by-
la pro klienta v tu danou chvíli 
přijatelná. Poradci ve spolupráci 
s externími mediátory a s rodiči 
pracují především na nastavo-
vání hranic dětem, na důsled-
nosti ve výchově a na vzájemně 
respektujícím vztahu s dítětem, 
kam patří i ocenění za úspěchy. 

Poradkyně pro mateřské ško-
ly Barbora Wünschová uvádí: 

„Osvědčil se mi úzký kontakt 
s mateřskými školkami, kde 
paní učitelky tráví s dětmi 
mnoho hodin a velice citlivě 
zaznamenají, když se s dítě-
tem nebo v rodině něco ode-
hrává.“ Poradkyně může pak 
rodiče snáze oslovit, vyslech-
nout je a nasměrovat je tam, 
kde je jim poskytnuta odborná 
pomoc psychologů a jiných od-
borníků a organizací.  

Snažíme se podpořit konkrét-
ního klienta a utvrdit ho v tom, 
že jenom on sám je největší od-
borník na své dítě, upozornit 

jej na rizika, pracovat na jeho 
výchovné kompetenci a dodat 
mu sebevědomí v tom smyslu, 
že jako rodič má na to, aby dítě 
vychovával.

Pracovníci spolupracují s růz-
nými návaznými institucemi, 
které mohou rodičům poslou-
žit, a doporučují jim je. Poradci 
i odborný garant se snaží o to, 
aby jejich klienti získali náhled 
na vlastní situaci. Snaží se je 
podporovat, ocenit za úspěchy 
a dodávat jim sebevědomí.

Jiří STŘELEC, 
odborný garant projektu

OČIMA ČTENÁŘŮ

JAK MŮŽE DĚTEM POMOCI PORADCE

AUTOMECHANICI POZNÁVALI EVROPU BEZ HRANIC

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍMI TRHY V MOSTĚ

Navštívit blízké Rakousko, pro-
cvičit jazykovou vybavenost, po-
znat něco nového, seznámit se 
s jinými zvyky, kulturním bo-
hatstvím a získat další zkuše-
nosti v oboru. Tuto zajímavou 
možnost mohli v rámci progra-
mu Erasmus+ využít žáci třetí-
ho ročníku oboru automechanik 
ze SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo. 
Maxmilian Jelen a Zdeněk Ry-
šavý strávili tři týdny v dolno-
rakouské partnerské škole LBS 
Eggenburg. 

Max se Zdeňkem pracovali 

ve značkovém servisu, ubytová-
ni byli v internátě školy. Ve vol-
ném čase měli možnost pro-
hlédnout si celou školu i měs-
to Eggenburg. Navštívili také 
Vídeň a Krems. Pobyt se jim za-
počte jako odborná praxe a za-
píše do europassu. 

Každý den po práci se muse-
li také věnovat teoretické výu-
ce. Procvičovali slovní zásobu, 
především se učili nová slovíč-
ka a fráze ze svého oboru. Psa-
li si deník a postupně vytvářeli 
elektronickou prezentaci z ce-
lého pobytu. 

„Automobilní škola, ve které 
se učí žáci oborů automecha-
nik a autokarosář, je výborně 
vybavena zejména po odborné 
stránce. Zaujalo mě, co všechno 
tato rakouská škola poskytuje 
svým učňům. Mají tu k dispo-

zici 30 vlastních automobilů, 
na kterých se žáci učí, 14 elek-
trotechnických laboratoří, 29 dí-
len a spoustu panelů na diagnos-
tiku a opravu jednotlivých částí 
automobilu. Systém učňovského 
školství v Rakousku se mi také 
moc líbí. Ve škole totiž pobývají 
pouze deset týdnů a zbytek roku 
pracují ve svých mateřských fir-
mách, které jim vzdělání platí. 
Žáci tak mají jistotu budoucího 
zaměstnání,“ hodnotí stáž Max- 
milian Jelen.  

 Kateřina KOTOUČOVÁ

Všichni  
jsme geniální
PASCAL BORRY
GERT MATTHIJS

Populárně-vědecká kniha ob-
sahuje celou škálu témat tý-
kajících se současné lidské 
genetiky. Příběhy jsou to 
vskutku rozmanité: setká-
me se třeba s Angelinou Jo-
lie, s genomem neandertálce, 
DNA prezidenta Obamy, jež 
byla dokonce nabízena k pro-
deji na serveru eBay, s tes-
tem DNA, který prý dokáže 
odhalit talent pro určitý sport, 
nebo s novým testem, jenž si 
klade za cíl od základů změnit 
dosavadní screening u těhot-
ných žen, a mnoha dalšími… 
Více na www.galen.cz.

V předvánočním čase se ZŠ 
profesora Zdeňka Matějčka 
v Mostě prezentovala v rám-
ci Mosteckých vánočních trhů 
pořádaných Magistrátem měs-
ta Mostu, konaných na Prvním 
náměstí. Po zkušenostech z Ji-
mlína, kde několik let probíha-

lo adventní setkání škol, jsme 
si propůjčili vlastní prodejní 
stánek. 

Akce dětem pomoci dopl-
něna bohatým doprovodným 
programem, například soutěží 
o nejlepší vánočku či nejlep-
ší bramborový salát, trubači, 

sokolníky, živým betlémem, 
soutěží o nejlepší ztvárnění 
koledy. Tohoto předvánoční-
ho setkání se účastnilo velké 
množství základních i střed-
ních škol. Rádi bychom, aby 
i vánoční trhy v Mostě rozšíři-
ly nabídku výrobků s vánoční 

tematikou a zapojilo se do nich 
více škol. Atmosféru zajišťoval 
nádherný vánoční strom, vyře-
závaný betlém starého Mostu 
a vystoupení v rámci kulturní-
ho programu.  Také naše škola 
připravila pěvecké vystoupení. 
 Hana AJMOVÁ
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POKUD UČENÍ BAVÍ MĚ, PAK BAVÍ I DĚTI

Je nevšední, když se v jedné 
škole sejdou za katedrou rodič 
s dítětem, avšak zajímavější 
je, jak každý z nich odpovídá 
na jednu a tu samou otázku.

 Jak vzpomínáte na svá 
školní léta?

Martina: Vzpomínám ráda 
na některé učitele, kteří mě 
lidsky obohatili. Bohužel jich 
nebylo moc. Nejvíc mě ovliv-
nil na vysoké škole profesor 
Hejný. Jinak jsem vždy byla 
zklamaná, když učitelé studen-
ty škatulkovali podle známek. 
A myslím, že mě to tak trochu 
přivedlo k učení. 

Lukáš: Pro mě ještě školní 
léta neskončila. Letos mě če-
kají bakalářské státnice.

Na základce a střední mě 
vždy nejvíc ve všech oborech 
ovlivnila osobnost a přístup 
učitele k dětem. Pokud mě 
učitel dokázal nadchnout pro 
obor, tak jsem se mu rád vě-
noval. Proto jsem se i já roz-
hodl učit.

 Martino, jak se Lukáš 
na základce učil a zlo-

bil hodně?
Martina: Lukáš byl na osmi-

letém gymnáziu a věnoval se 
hlavně těm předmětům, které 
ho bavily, což byla matemati-
ka a fyzika. Ostatní nechával 
plynout. Nenechal si během 
puberty nikdy moc do ničeho 
mluvit. Myslím, že mě jako má-
mu hodně věcí naučil. Pochopi-
la jsem, že je jedno, jestli bude 
vědec, nebo truhlář. Hlavní je, 
aby on byl spokojený. 

 Lukáši, byli na vás ro-
diče přísní?

Lukáš: To bych určitě ne-
řekl. 

 Co jste vystudovali?

Martina: Pedagogickou fa-
kultu UK obor M-TV a pak 

jsem si dodělala první stupeň. 
Přijde mi ideální vést si děti od 
první do deváté třídy.

Lukáš: Dokončenou mám 
zatím jen maturitu. Tento rok 
dodělávám bakaláře na MFF.

 Oba teď učíte ve stejné 
škole. Byl to záměr, ne-

bo jen náhoda?
Martina: Lukáš měl nabí-

dek víc, ale dal přednost učit 
se mnou v ročníku. Potěšilo 
mě to.

Lukáš: Byl to záměr. Pro za-
čínajícího učitele je daleko lep-
ší, když má někoho, na koho 
se může obrátit.

 Martino, Lukášova od-
pověď vás asi teď mu-

sela potěšit podruhé...
Martina: Ano, uvědomila 

jsem si tu změnu. Až nyní na 
mě Lukáš dá, v pubertě by sou-
hlas a rada vůbec nebyly in. 
Z toho plyne: Maminky! Pře-
žijte pubertu svých dětí. Co do 
nich vložíte, zase se vám vrátí. 

 Hovoříte spolu doma 
o práci, o školních pro-

blémech?
Martina: Mluvíme o všem 

možném. Ale nepřeháníme to. 
Lukáš: Ano.

 Oba učíte matematiku 
podle Hejného metody. 

Vadí vám, že někteří žáci, do-
konce i na druhém stupni, 
neumějí odpovědět na otáz-
ku, kolik je šest krát sedm?

Martina: Moje zkušenost je, 
že na tuto otázku neumí rych-
le odpovědět i sem tam někte-
rý dospělý. A to samé je i na 
druhém stupni. Odpověď na tu 
otázku nakonec najdou všich-
ni. Matematika kromě numeri-
ky učí děti myslet. Pokud se mi 
toto daří, tak jsem spokojená.

Lukáš: Vždy jsem se snažil 
rozlišovat mezi matematikou 
a počty. Já sám se musím občas 

ujistit kalkulačkou nebo se na 
chvíli zamyslet, když mám něco 
numericky spočítat. Důležitější 
je způsob myšlení než rychlost 
odpovědi. Pokud zná žák náso-
bilku jako básničku, neznamená 
to, že rozumí násobení. 

 Jaké největší problémy 
z pohledu kantorů vi-

díte v současném školství?
Martina: Myslím, že je to 

pořád malé finanční ohodno-
cení učitelů a celkově stále má-
lo peněz, které do školství jde. 
Uvítala bych konečně ministra, 
který by se nebál říct si nejmíň 
o dvakrát více miliard ze stát-
ního rozpočtu než nyní.

Lukáš: Nedostatečné ohod-
nocení je určitě velký problém, 
dalším problémem je i narůs-
tající byrokracie.

 A co byste změnili, kdy-
byste mohli?

Martina: Kromě financí 
bych zrušila jednotné přijí-
mací zkoušky i známkování. 
Uvítala bych možnost popsat 

u každého dítěte jeho posun. 
Lukáš: Musím tady souhla-

sit.

 Martino, v čem jsou 
vaši současní žáci ji-

ní, než když byl váš Lukáš 
žákem, a v čem jsou stejní?

Martina: Přijde mi, že se nic 
moc nemění. 

 Lukáši, prý nedáváte 
povinné domácí úko-

ly, ale kdo chce, může si ho 
vypracovat a vylepšit si tak 
svoji známku. Využívají žá-
ci této vaší nabídky?

Lukáš: Mamka to také tak 
dělá. Cílem je nechat prostor 
pro vlastní korekci. Aby si dí-
tě řeklo, co je pro něj důleži-
té a co ne. Samo se rozhodne, 
zda úlohám rozumí i bez úkolu 
a zvládne bez problému příští 
test. Domácí úkoly, pokud jsou 
povinné, může žák stejně opsat 
a k ničemu to není. Dobře se 
tak rozlišuje snaha a aktivita.

 Městská část Praha 5 
vybrala vaši školu ja-

Martina Hálová (46) učí spolu se svým synem Lukášem 
Hálou (23) ve Fakultní základní škole Barrandov II při 
PedF UK v Praze 5 – Hlubočepích, která patří mezi největ-
ší pražské školy. Martina učí na prvním stupni a matema-
tiku na stupni druhém. Lukáš fyziku a matematiku na dru-
hém stupni. 

FOTO: Autorka
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ko školní zařízení pro han-
dicapované žáky. Jak podle 
vás vnímají zdravé děti ty 
handicapované?

Martina: Každý člověk může 
být něčím zvláštní a je jedno, 
zda má něco jinak než větši-
na kolem nás. Velká část dětí 
respektuje odlišnosti jiných. 
A jsou ochotné i pomoci.

Lukáš: Nevšiml jsem si, že 
by je vnímaly nějak moc jinak 
než ostatní děti. Každý z nás 
je něčím jedinečný a myslím 
si, že děti každého berou tako-
vého, jaký je.

 Tolik diskutovaná in-
kluze – ano, či ne?

Martina: Určitě ano. Je to 
u mě ale už dlouhodobé roz-
hodnutí. Ve škole se totiž se-
tkávám s dětmi, které potřebu-
jí určitý specifický přístup od 
začátku, co učím. Jen peníze 
a podpora od státu vždy vázla. 

Teď je možnost, aby škola na 
tyto děti dostávala více peněz. 

Lukáš: Určitě ano, jen si my-
slím, že by stát měl být schop-
ný zařídit ještě lepší podmín-
ky. Myslím, že největší pro-
blém inkluze je nedostatek 
kvalifikovaných asistentů, 
speciálních pedagogů i psy-
chologů ve škole.

 Co se týká učitelského 
povolání, shodnete se 

úplně ve všem?
Martina: Myslím, že nás 

spojuje snaha, aby děti mate-
matika a fyzika bavily. Co nás 
odlišuje, je zkušenost a z ní 
plynoucí rozhodnutí. 

Lukáš: Kdybychom se 
shodli úplně ve všem, tak už 
se nemáme co jeden od druhé-
ho naučit. To doufám nehrozí.

 Lukáši, byl byste rád, 
kdyby se vaše dítě jed-

nou také profesně potatilo?

Lukáš: Ať každý dělá to, co 
ho baví a naplňuje.

 Jaké máte oba plány do 
budoucna?

Martina: Zažívat radost. Po-

kud mě učení baví, pak to ba-
ví i děti. 

Lukáš: Být dobrým učitelem 
a stihnout si užít život.

 Eva ROKYTOVÁ

Kyberšikana je situace, kdy ně-
kdo záměrně zneužívá inter-
net, sociální sítě, e-mail a dal-
ší technologie s cílem někoho 
zesměšnit, urážet nebo vydí-
rat a přinutit k chování, kte-
ré mu je nepříjemné. Může to 
udělat jen jednou, ale častější 
jsou opakované útoky. Může 
útočit jeden člověk nebo i celá 
skupina. Podobně jako „běžná“ 
šikana má i kyberšikana ten-
denci zesilovat. Takové chování 
rozhodně není v pořádku a je 
namístě se bránit.

Kybergrooming je situace, 
kdy někdo nutí oběť prostřed-
nictvím internetu dělat něco, 
co je jí nepříjemné. Kybergro-
omer se nejdřív snaží získat 

důvěru, kterou pak neváhá 
zneužít. Nejdřív si s obětí pí-
še mile, zdá se, že mají společ-
né zájmy a názory. Postupem 
času si píšou o velmi osobních 
tématech, až dotyčný ví úplně 
všechno – například kam cho-
dí oběť do školy, kde bydlí, če-
ho se bojí, co má ráda, kdo se 
jí líbí, s kým by chtěla chodit 
atd. Stává se, že kybergroomer 
vyžaduje odhalené fotky a po-
šle za ně svoje. Postupně si 
ale rozumí míň a dotyčný chce 
například poslat ještě odhale-
nější fotky oběti nebo se sejít 
osobně, což bývá jeho hlavní 
cíl. Pokud oběť nesouhlasí, vy-
hrožuje jí, že řekne všechna 
její tajemství okolí.

Sexting je situace, kdy ně-
kdo někomu posílá zprávy se 
sexuální tematikou. Mohou 
to být různě psané zprávy, 
obrázky, zvukové nebo video 
nahrávky. Patří sem i to, když 
si někdo s partnerem vymě-
ňuje intimní fotky nebo zprá-
vy, a to i v případě, že tak činí 
dobrovolně. I když se to v tu 
chvíli může zdát jako vzrušu-
jící a fajn zábava, je to velmi 
riskantní. Ten, kdo takovéhle 
zprávy nebo fotografie chce, se 
kdykoliv může naštvat a poz-
ději je zneužít. A pozor! Po-
kud někdo nafotí svoje odha-
lené fotky, dokud mu není 18 
let, nebo má u sebe nahé nebo 
sexuální fotky někoho, kdo ne-
ní plnoletý, může to být pova-
žováno za trestný čin!

Kyberstalking je o tom, když 
někdo sám od sebe, bez pobíd-
ky, opakovaně a čím dál tím 
víc oběť kontaktuje, až je jí 
to nepříjemné a vzbuzuje to 
v ní strach. Může to být někdo 
blízký nebo cizí člověk. Zájem 
může být nejdřív příjemný a je 
pochopitelné, že se oběť s do-
tyčným baví dál. Ale když je 
toho moc, má oběť právo pře-
stat reagovat a chtít, aby ji do-

tyčný už neobtěžoval. Může to 
zajít až tak daleko, že ten se 
pokusí nabourat do osobních 
účtů oběti a dostat se tak do 
jejího soukromí. Ze všech po-
sbíraných informací může ky-
berstalker najít „slabé místo“ 
a začít vyhrožovat, vydírat ne-
bo zastrašovat. 

Kde hledat pomoc pro do-
spělé i děti:

– nonstop linka důvěry 
dětského krizového cent-
ra: 241 484 149 nebo mobil 
777 715 215, linka rizika ky-
berprostoru: 778 510 510,

– chat: na adrese www.elin-
ka.iporadna.cz, a to v časech 
pondělí a pátek 14.00 až 18.00 
hodin, sobota a neděle 9.00 až 
13.00 hodin a 14.00 až 18.00 
hodin,

– internetové poradenství: 
problem@ditekrize.cz (odpo-
vídáme do tří pracovních dní).

Text byl zpracován podle 
brožury Rizika kyberprosto-
ru Dětského krizového cen-
tra. Celou brožuru je možné 
stáhnout na www.ditekrize.cz.

Pokud by vám lépe vy-
hovovala tištěná verze ma-
teriálů, napište si o ni na 
dkc@ditekrize.cz.

KYBERŠIKANA A JAK SE JÍ BRÁNIT
Lukášův první školní den.
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 Výherci soutěže IGRÁČEK: Z. Modrý, A. Kubová, J. Novotná, 
J. Kytlicová, M. Benedová, D. Zdobinský, J. Nováková, M. Poláková, 

S. Štolba, H. Boskovicová, I. Drahorádová, D. Jarošová, D. Dušek, 
L. Kašparová, M. Labuť  Výherci soutěže ÚKLADY: J. Činčalová, 

M. Matoušková, H. Vocelková
Výhercům blahopřejeme!

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ

Knihy budou výhercům zaslány na adresu uvedenou v mailu. Svači-
nové boxy budou po ukončení soutěže k vyzvednutí v redakci Týde-
níku ŠKOLSTVÍ. V případě, že výhra nebude vyzvednuta do tří týdnů 
od vyhlášení výsledků, bude postoupena náhradnímu výherci. Na 

výhru nevzniká právní nárok.

Cvičení mentální kondice
Víte, že kromě tělesných roz-
cviček existují i ty mentál-
ní? Tato kniha vám jich nabí-
zí přesně 365, aby ani jediný 
den nezůstal němý. Může-
te je řešit postupně, ale na 
druhé straně není nutné 
omezovat se na jediné cvi-
čení denně. Různé typy úko-
lů jsou záměrně promíchá- 

ny, někdy vyža-
dují chvíli zkou-
šení a hledání. 
Kniha je urče-
na pro všech- 
ny, kdo rádi luš-
tí, pracují na své mentální kondi-
ci a flexibilitě, kdo rádi přemýš-
lejí a hrají si s písmeny, slovy 
a jazykem.

Soutěžní otázka: Kdo je autorem knihy a čím se zabývá?
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce knihy. Odpovědi po-
sílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 15. února 2019. Do 
předmětu uveďte „365“.

S penězi si poradím
Autorský pracovní sešit k finanč-
ní gramotnosti pro žáky základ-
ní školy je určený k procvičová-
ní základních pojmů a poznatků 
ze světa financí (vlastnictví, po-
třeby, peníze, způsoby placení, 
příjmy a výdaje, rozpočet, úspo-
ry, půjčky, plánování apod.). Vše 
jako obvykle probíhá formou zá-
bavného luštění a doplňování. 

Autorka knihy, Iva Nováko-

vá, je absol-
ventka střední 
odborné školy 
výtvarné a za-
měřuje se na 
tvorbu pro dě-
ti. Jejími díly jsou zábavné a di-
daktické doplňovačky, hádanky, 
omalovánky a vystřihovánky. 
Kniha je určena žákům prvního 
stupně základní školy.

Soutěžní otázka: Jaké knihy Ivy Novákové už v nakladatelství Por-
tál vyšly?
Nápovědu najdete  na obchod.portal.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce knihy. Odpovědi po-
sílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 15. února 2019. Do 
předmětu uveďte „Gramotnost“.

Mlékárna z Valašského Meziříčí

Acidofilní mléko vanilkové s ce-
reáliemi a lněným semínkem, 
které Mlékárna Valašské Meziří-
čí uvedla na trh v loňském roce 
u příležitosti pětadvacátého výro-
čí, bodovalo hned dvakrát a mů-
že se pyšnit oceněním Mlékáren-
ský výrobek roku 2018 v kategorii 
„zakysané mléčné nápoje“ a ta-
ké získalo ocenění Novinka roku 
2018 v kategorii „mléčná řada“, 
ve které bylo přihlášeno celkem 
27 výrobků. Hodnocení, za účasti 
23 nezávislých porotců, proběhlo 
v Ústavu mléka, tuků a kosmeti-
ky VŠCHT Praha. Při hodnocení 
se posuzovala nejenom celková 
kvalita přihlášených soutěžních 
vzorků, ale také obchodní rozšíře-

nost na trhu, marketingové aktivi-
ty směřované na podporu prode-
je a rovněž správnost označová-
ní výrobků dle platné potravinové 
legislativy. U novinek hodnotila 
komise stupeň produktové, pro-
cesní a obalové inovace, zaměře-
ní na specifickou cílovou skupinu, 
„nové“ výživové parametry, atrak-
tivitu pro spotřebitele a také pří-
padný přínos pro životní prostředí.

Soutěžní otázka: Ve kterém roce byla mlékárna ve Valašském Me-
ziříčí založena?
Více na www.mlekarna-valmez.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme deset výherců svačinových boxů. 
Odpovědi posílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 15. února 
2019. Do předmětu uveďte „Mléko“.

SOUTĚŽ


