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„Ve velkých věcech i chtít znamená dost.“ Propertius

TÝDENÍK

Dalo by se to vnímat jako 
upřímný zájem a snahu, aby 
ve školách na žáky působili jen 
dobří učitelé. Skutečný důvod 
však bývá jiný. Řeči o dobrých 
a horších učitelích se vedou 
především proto, aby se nemu-
sel plošně zvyšovat tarifní plat 
všem učitelům. Učitelů je to-
tiž hodně a každé zvýšení ta-
rifních platů představuje hro-
madu peněz. 

Skutečnost, že učitelé jsou 
placeni podle tarifní tabulky 

a rozdílnost platů je dána pou-
ze věkem a počtem odučených 
let, pochopitelně kvalitu jejich 
práce nijak nepostihuje. Pro-
blémem je i to, že po celou do-
bu svého pedagogického půso-
bení jsou stále pouze „učitelé“, 
bez jakéhokoliv rozlišení, kte-
ré v řadě jiných profesí bývá 
vyjádřeno slovy „starší“, „sa-
mostatný“ nebo „vedoucí“. 

Kvalitu jednotlivých učitelů 
by měli rozeznávat, posuzovat 
a finančně odměňovat ředitelé 

škol. Na odpovědné a zaslouže-
né finanční odměňování uči-
telů však nemají obvykle po-
třebný objem finančních pro-
středků a často musí využívat 
tyto finanční prostředky úpl-
ně jinak. 

Je skutečně zajímavé, že dis-
kuze o lepších a horších pra-
covnících je typická pouze pro 
školství. V četných profesích 
k ní nemusí docházet proto, že 
pracovníci vykonávající stej-
nou práci jsou již rozřazeni ur-
čitými slovními charakteristi-
kami, od nichž se výše jejich 
platu odvíjí. 

Existují ale i povolání, 
v nichž se diskuze o dobrých 
a horších pracovnících nejenže 
nevedou, ale jsou i důrazně od-

mítány. A přitom by se v nich 
ti dobří od horších mohli od-
dělovat daleko přesněji a jed-
nodušeji, než je tomu ve ško-
lách. Mám na mysli například 
poslance. Ještě jsem neslyšel, 
že by některý byl označen za 
lepšího a jiný za horšího. Ma-
ximálně se uvádí, jak se který 
účastní zasedání. A samozřej-
mě se okamžitě zdůrazní, že 
práce poslance není jen účast 
na zasedáních, ale že pracu-
je i v terénu. Podíváme-li se 
však na tvorbu řady zákonů, 
které se vzápětí musejí nove-
lizovat, pak by se jistě dalo ho-
vořit o špatné práci. A tu nepo-
chybně udělali právě ti, které 
můžeme označit za horší.

 František MORKES

ŠKOLSTVÍ

PROČ UČITELE ROZDĚLUJEME NA LEPŠÍ A HORŠÍ
V každém povolání jsou jedinci, kteří své povinnosti zvlá-
dají lépe, a pak i ti, kteří je zvládají se značnými obtíže-
mi. Pro většinu lidí je to pochopitelné a nikdo to zvlášť 
neřeší. Pouze v případě učitelů se o této skutečnosti čas-
to a s nebývalým zaujetím diskutuje. 
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Nepodléhejte tlaku BIS 
Ministr školství R. Plaga ne-
má podléhat tlakům, které 
by na něj mohly vyvíjet taj-
né služby. Vyplývá to z usne-
sení sněmovního školského 
výboru, jenž se zabýval po-
známkou v loňské výroční 
zprávě Bezpečnostní infor-
mační služby, že se ve ško-
lách učí prosovětská verze 
moderních dějin. čtk

Více hodin tělocviku  
Děti by ve školách měly mít 
alespoň tři až pět hodin tělo-
cviku týdně. Současné dvě 
hodiny tělesné výchovy pro 
jejich zdravý vývoj nestačí. 
Na konferenci České unie 
sportu to řekli zástupci spor-
tovních organizací. čtk

Miliony pro sportovce
Přes 63 milionů už letos 
poslalo ministerstvo škol-
ství v rámci programu Můj 
klub do všech krajů České 
republiky. Dotační program 
vyhlásilo MŠMT loni už po-
čtvrté. Počet žádostí pro rok 
2019 byl rekordní – o dotaci 
se přihlásilo bezmála šest ti-
síc klubů. mšmt

ZÁPISNÍK

ZÁJEM O RUŠTINU SE PĚTKRÁT ZVÝŠIL 
Ve školách roste zájem o výu-
ku ruštiny. Počet žáků základ-
ních škol, kteří se tento jazyk 
učí, se za deset let zvýšil zhru-
ba pětkrát. Loni mělo v základ-
ních školách ruštinu zhruba 
52 tisíc dětí z celkového množ-
ství přibližně 791 tisíc školáků, 
kteří se učí cizí jazyk. Napros-
tá většina všech chodí na an-

gličtinu. Další řeči si děti volí 
většinou později jako druhý ci-
zí jazyk. Ruština je ve školách 
třetím nejobvyklejším cizím ja-
zykem po němčině. Necelé pro-
cento dětí se učí španělsky či 
francouzsky. Vyplývá to z dat 
Českého statistického úřadu.

Díky migraci přibývá v zá-
kladních školách i Rusů. Vedle 

Slováků, Vietnamců a Ukrajin-
ců tvoří největší skupinu cizin-
ců. Ve srovnání s růstem popu-
larity ruštiny se ale jejich počet 
tolik nezvýšil. Před jedenácti 
roky chodilo do základních škol 
v ČR 905 dětí s ruským občan-
stvím a 2 957 s ukrajinským 
občanstvím, loni to bylo zhru-
ba dvakrát tolik.     čtk

Ministerstvo školství zatím 
nemá jasný názor na to, zda 
a jak by se kvůli zavedení po-
vinné maturity z matematiky 
měl zvýšit počet hodin toho-
to předmětu ve školách. Mož-
nost zvýšení těchto hodin je 
jedním z témat současných 
úprav v obsahu učiva, řekla 
mluvčí úřadu Aneta Ledno-
vá. Ministerstvo školství po-

dle ní zároveň ještě zvažuje, 
zda bude chtít vedle povinné 
maturity z matematiky umož-
nit zájemcům i nadále matu-
rovat z nepovinného náročněj-
šího předmětu matematika+.

Zvýšení počtu vyučovacích 
hodin matematiky a zachová-
ní možnosti volby dobrovolné 
obtížnější zkoušky z matema-
tiky u státních maturit dopo-

ručil ministerstvu školství 
výbor Jednoty českých mate-
matiků a fyziků. Větší počet 
matematických hodin by po-
dle něj přispěl k větší úspěš-
nosti u maturity z matema-
tiky, která by se nejpozději 
od školního roku 2021/2022 
měla stát povinnou na téměř 
všech maturitních oborech. 

 čtk

ZVÝŠÍ SE POČET HODIN MATEMATIKY?

„Po úspěchu scény ‚Kdo má oblek, jde za rakví‘  máme i ve dvojce 
podobně veselý moment ‚Kdo má titul, jde za katedru‘!“
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Ředitelé škol se během února 
a jarních měsíců dozvědí detai-
ly nastavení nového financová-
ní škol, které má začít fungovat 
od příštího roku. Během úno-
ra ministerstvo školství každou 
školu informuje o parametrech 
nového financování učitelů po-
dle počtu úvazků v aktuálním 
školním roce. „Dále školy zís-
kají informaci, zda by v novém 

systému financování obdržely 
finance na tarifní platy peda-
gogů v plné výši podle vyká-
zaných údajů, včetně možné-
ho krácení z titulu překroče-
ní PHmax (maximálního počtu 
hodin výuky),“ uvedlo minis-
terstvo školství. Ředitelé si tak 
udělají představu, jaké mají 
možnosti pro případné dělení 
tříd ve vyučovacích hodinách.

V souvislosti s přípravou re-
formy ministerstvo školství ro-
zepsalo krajským úřadům asi 
jednu miliardu korun na vy-
rovnání mezikrajových rozdí-
lů v platech učitelů. Zároveň 
vyčlenilo v letošním rozpoč-
tu 1,8 miliardy korun na pře-
kryvy učitelek v mateřských 
školách.

    čtk

ZMĚNY V REFORMĚ FINANCOVÁNÍ ŠKOL
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY MUSÍ ZEŠTÍHLET

Přítomná zástupkyně minister-
stva školství zaváděný systém 
vehementně obhajovala a vy-
slovila přesvědčení, že kuri-
kulární reforma opírající se 
o dvoustupňové vzdělávací 
programy bude úspěšná. 

O pět let později na konfe-
renci Dějiny ve škole – Ško-
la v dějinách konstatovala 
přítomná zástupkyně České 
školní inspekce, že „poprvé 
v historii našeho školství jsme 
měli všichni možnost se podí-
let na celkové podobě závaz-
ných vzdělávacích dokumentů. 
Tento nový projev pedagogické 
autonomie a svobody má své 
přednosti, ale i úskalí, se kte-
rými jsme se již setkali, v sou-
časné době se setkáváme a ješ-
tě v budoucnu se s mnohými 
z nich budeme muset postupně 
vyrovnávat“. Hovořila i o tom, 
že přečetla 36 školních vzdělá-
vacích programů a že některé 
byly i velmi rozsáhlé, čítaly až 
osm set stránek.

V rozhovoru s náměstkem 
ústředního školního inspekto-
ra Ondřejem Andrysem (Týde-
ník ŠKOLSTVÍ č. 3/2019) by-

lo v podstatě poprvé otevře-
ně a jasně konstatováno, že 
vážným problémem našeho 
školství jsou v současné době 
právě rámcové a školní vzdě-
lávací programy, protože není 
v silách učitelů, aby je ve výuce 
nejen respektovali, ale přede-
vším aby naučili vše, co se do 
nich – mnohdy i v dobré víře 
– nacpalo. Od počátku značně 

maximalistické RVP měly být 
v jednotlivých školách „rozpra-
covávány“. To bylo zcela logic-
ky chápáno tak, že teze RVP 
byly dále rozvíjeny, aby byly 
ještě košatější a tím ukázaly 
schopnost školy a celého pe-
dagogického sboru „pozitivně 
využít možnosti nové pedago-
gické autonomie“. Skutečnost, 
že mnoho učitelů bylo rozpra-

cováváním školních vzděláva-
cích programů nejen zahlceno, 
ale v podstatě i znechuceno, 
nebyla nijak vnímána, natož 
respektována. Pro pozitivní 
hodnocení nemohly navíc škol-
ní vzdělávací programy zůstat 
strnule neměnné, ale musely 
být soustavně aktualizovány, 
což znamenalo opět spíše do-
plňování a další nabobtnávání. 
Při jejich hodnocení se přitom 
mimořádná pozornost věnova-
la souladu RVP a ŠVP využívá-
ním tzv. textově komparativní 
analýzy, kterou prováděla Čes-
ká školní inspekce.

Vzpomínám si, že v té době 
jsem měl řadu přednášek pro 
ředitele škol a učitele dějepisu. 
Pokud jsem hovořil o kuriku-
lární reformě, říkal jsem, že do 
rámcových i školních vzdělá-
vacích programů by se mělo 
zařadit především to, co je pro 
budoucí život žáků důležité. 
A konstatoval jsem, že nikdo 
nebude pochybovat o tom, že 
pro život žáků je důležité třeba 
i to, aby uměli plavat. Ale po 
učitelích se nechtělo, aby učili 
děti plavat. Měli si ve sborovně 
na koleně a amatérsky vypro-
jektovat bazén, sehnat firmu 

na jeho vybudování, pak do ně-
ho vlastnoručně osobními ka-
nystry nanosit vodu a teprve 
pak mohli začít s výukou pla-
vání. Ale byla tohle všechno 
jejich práce? A proč ji museli 
dělat? Skutečné podmínky pro 
výuku plavání jim měl přece 
připravit někdo jiný.

Dvoustupňové vzdělávací 
programy s povinností vytvá-

ření ŠVP výrazně poškozovaly 
především školy s menším pe-
dagogickým sborem. Zatímco 
velké školy s početným peda-
gogickým sborem se předhá-
něly v úspěšném zpracovávání 
ŠVP (našli se v nich i jedinci, 
kteří se tvorbou ŠVP mnohdy 
i s chutí realizovali), tak řada 
škol ještě ve třetím roce pro-
bíhající reformy své ŠVP vů-
bec neměla. Do značné míry to 
bylo nad jejich síly, případně 
„považovaly tento způsob re-
formy za poněkud nešťastný“. 
Pokud náměstek O. Andrys ve 
svém rozhovoru konstatuje, že 
je otázkou, jak velká je dnes 
míra ztotožnění pedagogické 
veřejnosti s konceptem dvou-
úrovňového kurikula, může to 
být i eufemistické konstatování 
skutečnosti, že od počátku ku-
rikulární reformy již uplynu-
lo více než deset let a že řada 
těch, kteří u jejího koncipování 
stáli, se již nijak nepodílí na je-
jím hodnocení. Doba deseti let, 
doba hájení úspěšnosti refor-
my, již uplynula. Tomu by od-
povídala i jeho slova o tom, že 
celý projekt RVP a ŠVP nebyl 
v minulých letech příliš vyhod-
nocován a že nebyla vedena 
ani žádná systematická disku-
ze s učiteli a řediteli škol o tom, 
jak se tento koncept osvědčil. 
Namístě by jistě byla otázka 
„proč“. Byla by ale asi spíše 
jen řečnickou otázkou, na niž 
se odpověď neočekává.

Nastíněné řešení postupné 
revize RVP je jistě potřebné 
a pozitivní, stejně jako zdů-
razněný požadavek metodic-
ké podpory přímo ve školách. 
Učitelé by však v žádném pří-
padě neměli být v rámci re-
vize RVP opakovaně zahlce-
ni a znechuceni vytvářením 
jakýchsi slohových cvičení, 
o jejichž prospěšnosti a smy-
sluplnosti by se mohly vést 
dlouhé diskuze.

 František MORKES

V roce 2005 se sešli v Telči historici a učitelé dějepisu 
k diskuzi o nové kurikulární reformě a vytváření rámco-
vých a školních vzdělávacích programů. Byli značně kri-
tičtí a vyslovovali množství konkrétních připomínek. 

Letos bylo poprvé otevře ně konstatováno, 
že vážným problémem našeho školství jsou 
rámcové a školní vzdě lávací programy, pro-
tože není v silách učitelů, aby naučili vše, 
co se do nich nacpalo. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Nyní by jim měla k učení stačit 
jakákoli vysoká škola. Přitom 
z důvodu kvality českého škol-
ství a poskytovaného vzdělává-
ní museli před několika málo 
lety opustit školy kolegové 
s učitelskou praxí, jejichž pe-
dagogické vzdělání postráda-
lo příslušné zaměření. Nynější 
přípravou změny zákona jako 
by ministerstvo školství uka-
zovalo, že mu na té jím dekla-
rované kvalitě poskytovaného 
vzdělávání už zase tak nezáleží.

Jedním z hlavních důvodů ne-
dostatku učitelů jsou podle od-
borníků nízké platy ve školství. 
Oproti platu vysokoškoláků v ji-
ných oborech jsou tarifní platy 
učitelů nízké a platová tabulka, 
která je určená pedagogům, má 
7 platových stupňů oproti všem 
ostatním tabulkám zde uvede-

ných, které jich mají 12. Učitel 
si tedy na rozdíl od všech ostat-
ních zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě na platový po-
stup musí počkat daleko více let.

Záměr vlády na zvyšování 
platu učitelů proto beze zbyt-
ku podporuji. Co však moji pod-
poru v dané chvíli a situaci roz-
hodně mít nemůže, je způsob 
tohoto navyšování. Spolu s ne-
malou částí svých kolegů ředi-
telů palčivě vnímám nedosta-

tek učitelů ve školách, k jehož 
vyřešení může částečně snad 
napomoci slušný tarifní plat, 
ale rozhodně ne slib nějakých 
složek, které jsou ještě k tomu 
nenárokové. Navíc se tyto pro-
středky ve školách často pou-
žívají i na zabezpečení nároko-
vých věcí a mnohdy ani ne pla-
tových. Těch věcí, ve kterých se 
nenárokové složky učitelů roz-
mělňují, se objevuje v průběhu 
roku ve školách víc, pokud vů-
bec do školy nenárokové slož-
ky v deklarované výši doputují.

V této chvíli začíná být jasná 
cena oné záruky, která zřejmě 
spočívá v 5 procentech vyčle-
něných na nenárokové složky 
učitelů v letošním roce, a pro 
rok 2020, kdy je očekáván start 
reformy financování, by si mi-
nisterstvo školství tento polš-
tář představovalo ve výši 7,5 
procenta, které nechce vázat 
na nárokovou složku platu uči-
tele. Jak je vidět, tak zvyšová-
ní platu učitelů je nadále věc 
značně nejasná, odehrávají-
cí se ve značné části v rovině 

slibů, navíc krátkodobých. Ve 
výhledu státního rozpočtu na 
roky 2020 a 2021 se vláda ani 
neobtěžovala tuto svoji prioritu 
konkretizovat a vyčíslit.

Chtěla bych se proto obrá-
tit na své kolegy v čele škol 
s prosbou, aby odložili svůj le-
gitimní požadavek na navyšo-
vání nenárokových složek uči-
telů, který by nyní šel na úkor 
zvýšení jejich tarifního platu. 
Dokud nebude tarifní nároko-
vý plat učitelů natolik slušný, 
aby jim stálo za to ve školství 
zůstat a absolventům pedago-
gických fakult do školství na-
stoupit, měli bychom společně 
usilovat o to, aby se přidávání 
platů realizovalo především na-
vyšováním částek v platové ta-
bulce. Aby za pár let nedošlo 
k tomu, že budeme mít sice ve 
svých rukou měšec s určitým 
obnosem nenárokových složek, 
ale nebudeme mít ve škole uči-
tele, kterým bychom ho mohli 
dát. 

Věroslava BROŽOVÁ, ředitelka 
mateřské školy, České Budějovice

PŘÍSLIB NADTARIFŮ SBOROVNY NENAPLNÍ
Školy se začínají potýkat s nedostatkem učitelů. Navíc v prů-
běhu 8 až 10 let by mělo téměř 50 procent stávajících učitelů 
odejít do starobního důchodu. Ministerstvo školství připra-
vuje změnu zákona pro všechny, kteří v sobě objeví zájem 
a ochotu učit, ale nemají za sebou léta studia pedagogiky.  

MLADÍ ODBORÁŘI POTŘEBUJÍ PODPORU
Na sjezd školských odborů se 
chystá také sekce mladých. 
Během jednání její volební 
konference se hovořilo mimo 
jiné o tom, jak dostat mladé li-
di do odborů, což je problém, 
s kterým se odboráři potýkají 
už několik let.

Hostem byl předseda škol-
ských odborů František Dob-
šík, který mladé kolegy sezná-
mil s aktuálním děním, mimo 
jiné hovořil o tom, že kampaň 
Konec levných učitelů pokra-
čuje. Účastníci se zajímali o to, 
jaká je situace s učitelskými 
platy.

Vedení sekce zhodnotilo 
činnost za uplynulý rok a je-
jí předseda Michal Horník 
předal informace o spoluprá-
ci s Radou mladých ČMKOS, 
která může být jednou z cest, 
jak získat pro odbory mladší 
pedagogy. Sekce se i proto spo-
lupodílí na některých projek-

tech Rady, například na ana-
lýze stávajícího vzniku člen-
ství v OS, kde je M. Horník 
vedoucím analytické skupiny. 
Zajímavý by mohl výhledově 
být i projekt Odbory do škol.

Obecně lze říci, že mladí pe-
dagogové a další zaměstnanci 
škol dlouhodobě nejeví o od-
borovou činnost odpovídající 
zájem. Zkušenosti ale ukazují, 
že ve školství se zdá lepší za-
měřit se na odpovídající věko-
vou kategorii: u mužů je to věk 
kolem 26 let, u žen až kolem 
třicítky, tedy v době, kdy se 
vracejí z mateřských dovole-
ných. Ve školství, kde pracuje 
velké procento vysokoškolá-
ků, je pochopitelně jiná situa-
ce než například v průmyslo-
vých oborech, kdy do provozů 
a továren nastupují lidé už ve 
věku kolem 19 až 20 let. A je 
vhodné také počkat, zda mla-
dý učitel ve škole zůstane, což 

se bohužel mnohdy nestává. 
Jako důležitý úkol vidí sekce 

mladých budování soudržnos-
ti mezi pedagogy a jako dob-
rou cestu vidí vedení napří-
klad účast na projektech odbo-
rové akademie, kde lze získat 
kontakty a také možnost po-
dělit se o zkušenosti.

Delegátem sjezdu byl zvo-
len Michal Horník. Na této vr-
cholné odborářské akci chce 
obhájit zájmy sekce mladých 
a vysvětlit její význam, proto-
že určitě není namístě návrh, 
který se nedávno objevil a kte-
rý navrhuje její zrušení.

 Romana SLANINOVÁ

Foto: ARCHIV
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MŮJ SEN JE ŽÍT V SOULADU S PŘÍRODOU

 Jak byste charakterizo-
vala svoji práci?

Jsem běžný učitel, který se 
snaží dělat věci nejlépe, jak 
umí. Mám ráda, když moje 
práce má smysl, tedy když 
vidím její výsledky a účin-
ky na ty nejdůležitější, což 
jsou moji žáci. Mám možnost 
ovlivňovat práci i svých kole-
gů v čtenářské škole v Třinci 
v roli mentora a další kantory 
díky lektorování v programu 
Čtením a psaním ke kritické-
mu myšlení. Mou potřebou je 
také vidět posun v tom, co dě-
lám, tedy aby se moje předsta-
vy a plány zhmotnily. Důležité 
také je, aby měly užitek nejen 
pro jednotlivce, ale i pro školu 
nebo pro komunitu. Proto dě-
láme ve škole mnoho projektů, 
které jsou cenné jak pro náš 
kolektiv, tak i pro obec či pro 
širokou veřejnost.

 Co pro vás znamená slo-
vo ekologie?

Když někteří lidé slyší slovo 
ekologie, tak mají předsudky, 
že je to jen třídění odpadu. Dal-
ší pohled je, že někdo bojuje za 
práva zvířat, která už nejdou 
zachránit, nebo že někdo nejí 
maso, aby zmenšil ekologickou 
zátěž planety.

Pro mě je ekologie něco ji-
ného. Vnímám ji jako jednu ze 
svých životních hodnot, ve kte-
rých vidím principy jako ohle-
duplnost, senzitivita, respekt 
a uvážlivost. Je to pro mě sklou-
bení všeho, co vím o svém pro-
středí, o zákonitostech i problé-
mech na této planetě. Je to ta-
ky o vnitřní potřebě upozornit 
na velká témata, jako je udrži-
telná spotřeba, konzumní způ-
sob života, či o potřebě prožit-
kově vnímat přírodu, krajinu 
či jednotlivé maličkosti všude 
kolem nás. 

 V čem spočívá projekt 
Ekoškola? 

Ekoškola je hlavně o týmu. 

Jeho základem jsou žáci. Moje 
síla je v dětech, které do ekotý-
mu docházejí, neboť už v tuto 
chvíli je to společenství žáků 
první až deváté třídy. Pravidel-
ně se setkávají a řeší projek-
ty, nápady či problémy souvi-
sející s životem a prostředím 
jak školy, tak obce. Důležité je, 
aby ekotým podporoval také 
ředitel školy, učitelé a rodiče. 
Nezbytností je vedení koordi-
nátora. S velkou radostí mohu 
říct, že se ke mně ve škole při-
dali další kolegové a přízniv-
ci ekologie. Ekoškola Janovice 
má už bohaté zkušenosti. Za-
čala nejdříve mezinárodním 
programem Ecoschool. Tento 
program není soutěžní. Podle 
předem daných kritérií v sed-
mi oblastech škola musí plnit 
jednotlivé indikátory pro zisk 

titulu. Naše škola nejen že ti-
tul získala, ale dokonce ho již 
dvakrát obhájila. 

Naše zkušenosti a nápady se 
začaly postupně stávat zajíma-
vými pro ostatní školy v regio-
nu, a tak jsme se začali stá-
vat inspirativní školou v kra-
ji. Vloni u nás byla návštěva 
německých učitelů vyslaných 
organizací Člověk v tísni nebo 
také proběhlo setkání ředitelů 
mikroregionu Beskydy. 

 Co konkrétně to obnáší 
pro vaši školu?

Pro naši školu toto zaměření 
obnáší velkou šíři příležitostí, 
námětů, inspirace a poznání. 
Kromě zmíněného ekotýmu 
je pro nás důležité se nejen 
scházet, ale i pracovat na plá-

nu činností, který si stanovíme 
vždy na rok dopředu. V loň-
ském roce jsme se například 
zaměřili na bublinkovou kam-
paň – výměnu neekologických 
čisticích prostředků za ty při-
jatelné pro životní prostředí. 
Dále jsme vloni už po páté měli 

setkání s partnerskou školou 
v Lískovci, se kterou si na úrov-
ni ekotýmů vyměňujeme zku-
šenosti. Jako podstatnou část 
vidím, že v páté a v deváté tří-
dě máme samostatný předmět 
environmentální výchova, ve 
kterém můžeme dělat mnoho 
zajímavých projektů. V letoš-
ním roce jsme získali prostřed-
ky pro dvě třetiny žáků školy 
na ozdravné pobyty s ekologic-
kou tematikou. Daří se nám ta-
ké v grantových výzvách. Za 
poslední rok jsme v pěti vý-
zvách získali téměř půl milio-
nu korun.

 Co byste doporučila ško-
lám, které ještě váhají, 

zdali vstoupit do tohoto pro-
jektu?

Doporučila bych jim ujas-
nit si vizi, jak tento program 
uskutečnit. Mít k sobě lidi, kte-
ří podobně hoří pro stejné té-
ma. Nejhorší je být na všech-
no sám. Srdcem tohoto orga-
nizmu jsou žáci, kteří mohou 
druhé vtáhnout do tématu. Je 
nutné, aby podobně zapálené 
bylo i vedení, protože deleguje 
jednotlivé zájemce do různých 
programů a vytváří podmín-
ky pro další podporu. Mnoho 
práce stojí i leží na koordiná-
torovi. A ten by měl věřit to-
mu, co dělá, a dělat svoji práci 
smysluplně. 

 Jaký je váš sen, co se 
týče vztahu lidí k pří-

rodě?
Můj sen je žít v souladu 

s přírodou. Jsme pouze ná-
vštěvníky této planety, kteří 
tu jsou jen na chvíli. Příroda 
tu je miliardy let. Přála bych 
si, abychom žili v rovnováze 
a v souhře. Považuji za důležité 
sdělovat, že příroda není nevy-
čerpatelná a má své hranice, 
jako každý z nás. A právě pro-
to se můj sen vztahuje i k ně-
čemu dalšímu, a to vytváření 
a pochopení smyslu hodnot 
společnosti, které předáváme 
těm nejdůležitějším – našim 
dětem. Jakub ŠTVRTŇA

Jsme pouze ná vštěvníky této planety, kteří 
tu jsou jen na chvíli. Přála bych si, abychom 
žili v rovnováze a v souhře. Považuji za důle-
žité sdělovat, že příroda není nevy čerpatelná 
a má své hranice, jako každý z nás. 

Základní a mateřská škola Janovice získala loni titul nej-
lepší ekologická škola Moravskoslezského kraje. Ve ško-
le jako garant tohoto projektu působí Monika Olšáková. 
Položili jsme jí proto několik otázek.

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

 Podle ustanovení § 313 odst. 1 záko-
níku práce je zaměstnavatel povinen 

vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstná-
ní (v praxi je užíváno označení „zápočto-

vý list“) při skončení pracovního poměru, 
dohody o provedení práce nebo dohody 
o pracovní činnosti. Povinnými obsahový-
mi náležitostmi potvrzení o zaměstnání 
jsou mj. údaj o druhu pracovněprávního 
vztahu, době jeho trvání a druhu kona-
ných prací. 

Z toho je zřejmé, že ve vztahu ke každé-
mu pracovněprávnímu vztahu je třeba při 
jeho skončení vydat zaměstnanci tzv. zá-
počtový list samostatně, bez ohledu na to, 

že jde o souběžné pracovněprávní vztahy. 
Pokud byl tedy zaměstnanec zaměst-

nán u jednoho a téhož zaměstnavatele 
současně na pracovní poměr v rámci do-
hody o pracovní činnosti (dle ustanove-
ní § 34b odst. 2 zákoníku práce zásadně 
k výkonu druhově jinak vymezené práce), 
pak mu při skončení pracovněprávního 
vztahu založeného touto dohodou musí 
být vydáno potvrzení o zaměstnání, i když 
pracovní poměr dále trvá.

 V § 313 zákoníku práce je stano-
vena povinnost zaměstnavatele vy-

dat zaměstnanci při skončení základní-
ho pracovněprávního vztahu potvrzení 
o zaměstnání (zápočtový list) a stanoví 
se tu i obsah tohoto potvrzení. Splnění 
této povinnosti nemůže zaměstnavatel 

nijak podmiňovat, například tím, že mu 
zaměstnanec musí nejprve uhradit ško-
du nebo vrátit předmět, který mu svěřil 
k výkonu povolání. Pokud zaměstnava-
tel odmítne potvrzení o zaměstnání vy-
dat a jednání (případně za pomoci odbo-
rové organizace) jsou bezvýsledná, má 
zaměstnanec možnost obrátit se na soud 
a zde vyžadovat splnění povinnosti za-
městnavatele. Tím, že zaměstnavatel od-
mítá vydat potvrzení o zaměstnání, může 
zaměstnanci způsobit škodu spočívající 
v tom, že jiný (další) zaměstnavatel s ním 

neuzavře pracovní poměr z tohoto důvo-
du, tj., že zaměstnanec nemá potvrzení 
o zaměstnání. Škodou by byl ušlý výdělek 
u tohoto nového zaměstnavatele. V tomto 
smyslu rozhodují i soudy.

INVALIDNÍ DŮCHOD

ZÁPOČTOVÝ LIST PŘI SOUBĚHU ZAMĚSTNÁNÍ

DŮSLEDKY NEVYDÁNÍ ZÁPOČTOVÉHO LISTU

 Zaměstnanec měl uzavřenou 
dohodu o pracovní činnosti 

souběžně s pracovním poměrem. 
Dohoda byla ukončena. Má být vy-
dán zápočtový list?

 Mezi důvody, pro které může za-
městnavatel dát zaměstnanci vý-

pověď, patří i ztráta zdravotní způso-
bilosti zaměstnance k výkonu práce 
(§ 52 písm. d) a e) zákoníku práce). Ve 
vztahu k tomuto výpovědnímu důvodu 
ale nehraje roli samotná skutečnost, že 
zaměstnanci vznikl nárok na invalidní 
důchod. Rozhodující je lékařský posu-
dek vydaný poskytovatelem pracovně-
lékařských služeb nebo správním or-
gánem, který tento lékařský posudek 
přezkoumává. Pokud dostává zaměst-
nanec výpověď z důvodu uvedeného 
v § 52 písm. e) zákoníku práce, to je, že 
zaměstnanec pozbyl vzhledem ke své-

mu zdravotnímu stavu podle 
lékařského posudku vydané-
ho poskytovatelem pracovně-
lékařských služeb nebo roz-
hodnutí příslušného správ-
ního orgánu, který lékařský 
posudek přezkoumává, 
dlouhodobě způsobilos-
ti konat dále dosavadní 
práci, nevzniká právo 
na odstupné. Právo na 
odstupné vzniká při 
výpovědi podle § 52 
písm. d) zákoníku 
práce, kdy zaměst-
nanec nesmí podle 
lékařského posud-
ku konat práci pro 
pracovní úraz, ne-
moc z povolání nebo 
ohrožení nemocí z po-
volání. 

 Může dát zaměstnavatel vý-
pověď z důvodu, že byl za-

městnanci přiznán plný invalidní 
důchod? 

 Může zaměstnavatel odmít-
nout vydat zaměstnanci zá-

počtový list s tím, že ho vydá, až 
mu zaměstnanec uhradí škodu?
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Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

 Taková diferenciace výše odměny 
za pracovní pohotovost je podle mé-

ho názoru možná, byť složitost, odpověd-

nost a namáhavost práce jsou hledisky, ke 
kterým se váže princip stejné odměny za 
stejnou práci nebo za práci stejné hodno-
ty dle ustanovení § 110 ZP, a při pracovní 
pohotovosti zaměstnanec práci nevykoná-
vá, nýbrž je k případnému výkonu práce 
připraven na místě odlišném od pracovišť 
zaměstnavatele (to však takové řešení ne-
vylučuje). Zaměstnavatel musí ale svůj roz-
dílný přístup umět obhájit s ohledem na 
ustanovení § 1a odst. 1 písm. e) a odst. 2 
a § 16 odst. 1 zákoníku práce, která vyja-
dřují zásadu rovného zacházení a vztahu-

jí se též na poskytování jiných peněžitých 
plnění, než je mzda nebo plat.

Výše odměny je odvislá od průměrného 
výdělku zaměstnance (pokud nebude sta-
novena či sjednána jiným způsobem, např. 
pevnou či paušální částkou, při respektová-
ní zákonného minima). Diferenciace výše 
odměny za pracovní pohotovost v závislosti 
na složitosti, odpovědnosti a namáhavos-
ti práce, k jejímuž případnému výkonu je 
zaměstnanec připraven (drží pracovní po-
hotovost), se tedy projeví již v samotném 
základě, z nějž se tato odměna vypočítává.

 Ministerstvo školství sděli-
lo ředitelům školních družin 

ke změně vyhlášky č. 74/2005 Sb., 
o zájmovém vzdělávání, prove-
dené vyhláškou č. 163/2018 Sb. 

tento výklad:
Tato novela vydaná v sou-

vislosti s novelou záko-
na č. 101/2017 Sb., kte-
rou se novelizoval zákon 
č. 561/2004 Sb., o předškol-

ním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, přiná-

ší úpravy ve financování školních družin 
zřizovaných územními samosprávnými 

celky nebo svazky obcí v rámci zmocnění 
školského zákona a také upravuje organi-
zační strukturu, zejména určení pravidel 
tvorby oddělení a počtu účastníků družiny.

Dovoluji si vás informovat, že tato no-
vela vyhlášky je účinná od 1. září 2018, 
avšak body, které se týkají nového způ-
sobu financování, budou aplikovatelné od 
1. ledna 2020, a to konkrétně ustanovení 
§ 10 odst. 9 až 11 a přílohy, která stano-
vují maximální počty hodin přímé peda-
gogické činnosti pro školní družiny zři-
zované územními samosprávnými celky 
nebo svazky obcí financované ze státního 
rozpočtu. Toto odložení aplikace vyplývá 
ze zákona č. 167/2018 Sb., kterým došlo 
k novelizaci ustanovení čl. II odst. 1 záko-

na č. 101/2017 Sb. v tom směru, že školy 
a školská zařízení zřizované územními 
samosprávnými celky nebo svazky obcí 
budou do 31. prosince 2019 financovány 
ze státního rozpočtu podle dosavadních 
ustanovení školského zákona.

Naopak ostatní novelizovaná ustano-
vení, zejména pak § 10, jenž se vztahuje 
k doprovodným otázkám nastavení no-
vých pravidel organizace, zejména tvor-
by oddělení a počtů účastníků školních 
družin, nabývají účinnosti a jsou apliko-
vána od 1. září 2018.

K novému způsobu financování peda-
gogických pracovníků ve školních dru-
žinách bude na webu ministerstva zve-
řejněna podrobná metodika.

ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST

PŘIVÝDĚLEK V NEZAMĚSTNANOSTI

NOVELA VYHLÁŠKY O ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ

 V ustanovení § 25 odst. 3 zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

je uvedeno:
„Zařazení a vedení v evidenci uchazečů 

o zaměstnání nebrání
a) výkon činnosti na základě pracovního 

nebo služebního poměru, pokud měsíční 

výdělek nepřesáhne polovinu minimální 
mzdy, nebo

b) výkon činnosti na základě dohody 
o pracovní činnosti, pokud měsíční odmě-
na nebo odměna připadající na 1 měsíc za 
období, za které přísluší, nepřesáhne po-
lovinu minimální mzdy.

Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské 
pobočce úřadu práce výkon této činnosti 
bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo 
odměny oznámit při podání žádosti o zpro-
středkování zaměstnání nebo nejpozději 
v den nástupu k výkonu této činnosti a ve 
lhůtě stanovené krajskou pobočkou úřadu 
práce dokládat výši měsíčního výdělku ne-
bo odměny. V případě výkonu více činností 

se pro účely splnění podmínky měsíčního 
výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.

Výše minimální mzdy v roce 2018 čini-
la 12 200 Kč (polovina, která je limitem 
pro výši dosahovaného výdělku, činí te-
dy 6 100 Kč). 

 Zaměstnanci přísluší za pra-
covní pohotovost odměna 

nejméně ve výši 10 procent jeho 
průměrného výdělku. Může za-
městnavatel diferencovat výši této 
odměny mezi jednotlivými katego-
riemi zaměstnanců?

 Po ztrátě zaměstnání se budu 
hlásit na úřad práce. Údajně 

je možné být zaměstnán a přivydě-
lat si i při vedení v evidenci úřadu 
práce. Jaká je úprava této situace 
v právních předpisech? 
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 Jste školou rodinného 
typu. Co to v praxi zna-

mená?
Učitelé, žáci i rodiče se spolu 

většinou důvěrně znají, je zde 
atmosféra přátelského sou-
žití starších i mladších žáků. 
V menším počtu dětí se kolek-
tiv utváří daleko snadněji. Žá-
ci spolu tráví na vesnici daleko 
více času i mimo školu. Dobrá 
atmosféra školy a kamarádské 
vztahy mezi dětmi znamenají 
téměř nulový výskyt nežádou-
cích jevů, které jsou na velkých 
školách běžné.

 Kolik dětí máte v mateř-
ské škole, kolik na prv-

ním stupni?
V mateřské škole je aktuálně 

třináct dětí a v základní škole 
máme dětí sedm, v prvním, dru-
hém, třetím a pátém ročníku.

 Žákům se můžete věno-
vat individuálně. Je to 

znát na jejich výsledcích?
Ano. Pracovala jsem i v jiných 

školách, s běžným počtem žá-
ků, a ten prostor pro individuál-
ní výuku tam není takový jako 

v malotřídní škole. Zpravidla 
dokážu dopředu odhadnout, co 
komu půjde, a práci tomu pří-
padně i přizpůsobit nebo u pří-
pravy do hodiny počítat s prací 
asistentky. 

 Oceňují rodiče indivi-
duální přístup?

Doufám, že ano. 

 Škola má k dispozici asi-
stentku pedagoga, jak 

jste zmínila. Jaká je její ná-
plň práce? 

Když mají žáci určitého roč-
níku samostatnou práci, tak 
aby učitel mohl pracovat s dal-
šími ročníky, asistentka dohlíží 
a podporuje žáky při jejich sa-
mostatné práci. Pokud žáci ně-
čemu nerozumí, pak neruší jiné, 
ale mohou to vyřešit s asistent-
kou. Hlavně u prvňáčků, kteří se 
teprve učí samostatně pracovat, 
je tato pomoc nepostradatelná. 

 Podílí se na akcích školy 
děti ze školky a ze školy 

společně? 
Většinu akcí školy se snažíme 

dělat společně. Poslední bylo di-
vadelní představení na besídce 

a na jaře budou mít žáci a děti 
mateřské školy společný karne-
val. Často pak společně vystu-
pují na akcích obce, kde třeba 
zpívají, organizujeme i společ-
ný dětský den.

 Zúčastňujete se projek-
tu Šablony. Proč jste si 

ho zvolili? 
Projekt Šablony II byl pro nás 

skvělou možností, jak podpořit 
rozvoj pedagogů, možnosti pro-
jektů pro žáky a děti z naší ško-
ly, společné setkávání se s rodiči 
a také nám pomáhá financovat 
na dva roky asistentku. Škola by 
bez podpory nemohla tyto akti-
vity sama financovat. Byli jsme 
rádi, že dostaly možnost i tak 
malé školy, jako jsme my. V mi-
nulých letech jsme podmínky 
pro účast v projektu nesplnili. 
Dnes máme díky projektu Šab-
lony II pro žáky nové tablety vy-

užívané v hodinách a napláno-
vaných spoustu projektů, které 
jsou pro žáky nejen vzdělávací, 
ale také příjemným zpestřením 
běžného vyučovacího dne.

 Jak se žije učitelkám 
v malé škole v horách? 

Vlastně jsem jediným člo-
věkem ze školy, který dojíždí 
denně přes třicet kilometrů tam 
a zase zpět. Ale už to si myslím 
dává jasně najevo, že škola má 
své kouzlo, kdy i každodenní do-
jíždění stojí za to. A pokud bych 
měla mluvit za své kolegyně, tak 
si myslím, že i ony jsou rády, že 
škola i přes nízký počet žáků 
stále funguje a ony tak mohou 
mít práci v místě bydliště, kde 
se děti mohou učit venku a ma-
jí okolo sebe krásnou přírodu, 
kterou leckteré dítě jejich věku 
z městské školy nezná. 

 Táňa PIKARTOVÁ

UČME SE NABOURÁVAT VŽITÉ ZVYKLOSTI
Za každou vykonanou práci ná-
leží odpovídající odměna. Stej-
ně je tomu ve škole. Žák do-
stává od svého učitele známku. 
Její největší přednost spočívá 
v tom, že je všem srozumitelná. 

Nejvíce vyhovuje rodičům, 
méně žákům a nejméně učite-
li. Za pololetí jich musí získat od 
svého svěřence hned několik. 
V součtu mnoha tříd jsou jich 
pak stovky. Vyžaduje je ředitel, 
ale taky inspekce nebo školní 
řád. Známky zatím vyhrávají. 
Život bez nich si stěží dokáže-
me představit.

Přesto vybrané školy už léta 
upřednostňují slovní hodnocení 

svých žáků. Většina pedagogů se 
k němu nerada přiklání. Očeká-
vá se od nich výrazně hlubší zna-
lost žákovy práce, jeho aktivit, 
schopností a dovedností. Měla 
by obsahovat zdůvodnění sepsa-
ných tvrzení. Jejich formulace 
bývá náročnější na čas, trpěli-
vost, ale i jazykovou obratnost. 

Známky dosud vítězí nad 
slovním hodnocením. Lze 
z nich jednoduše vytvořit spo-
lehlivý průměr a následně srov-
návat, tedy hodnotit. Známky 
a jejich statistiku potřebuje-
me, abychom mohli sepisovat 
a odevzdávat výkazy, vysvěd-
čení, úspěšně tvořit nekonečná 

hlášení. Snadno si zvykáme na 
doprovodná procenta, percenti-
ly a body, nejen u maturity, ale 
taky u běžných písemných pro-
jevů. Dobře si pamatuji, jak mi 
učitel češtiny vždy připsal ke 
známce u písemky drobnou po-
známku: „Romane, jsem u vás 
zvyklý na lepší práce.“ Nebo: 
„Výborně, jen tak dál …!“ Nikdo 
jiný to nedělal. Proto jsme se 
těšili, jaký osobní vzkaz nám 
oblíbený učitel příště přimaluje 
ke známce. Škoda že jeho oby-
čejnou a účinnou metodu ne-
používá více učitelů. Oživují-
cí kombinace mezi písemným 
hodnocením a známkou. 

Nabourávání vžitých zvyk-
lostí ve školství představuje 
pořádný oříšek. Proč něco mě-
nit, když to léta nějak funguje. 
Dlouhá léta jsem učil ve škole, 
jejíž ředitel se jednoho rána na-
dechl a mávnutím ruky zrušil 
dotěrné zvonění. Zpočátku jsme 
na sebe a na žáky nevěřícně zí-
rali. Po několika týdnech jsme 
si všichni zvykli. Mnozí z nás 
se museli naučit větší zodpo-
vědnosti za včasné zahájení 
a ukončení hodiny. Najednou 
jsme pociťovali více svobody, 
které není ve škole nikdy na 
rozdávání.

 Roman KANTOR

KOMENTÁŘ

JAK SE ŽIJE V ORLICKÉM ZÁHOŘÍ?
Jsme v Orlickém Záhoří v údolí Divoké Orlice na česko-
-polské hranici, mezi hřebeny Orlických a Bystřických 
hor. V Orlickém Záhoří je škola, pravděpodobně nejmen-
ší v České republice. Přinášíme rozhovor s její ředitelkou 
Klárou Řehákovou. 
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Další kolo ankety o Zlatého 
Ámose se uskutečnilo v Posla-
necké sněmovně. Tentokrát se 
do Prahy sjeli nominovaní uči-
telé z Jihočeského, Středočes-
kého, Plzeňského kraje a z Vy-
sočiny.

„Dnes chceme oslavit vaše 
vítězství. Vítězství ve vašich 
školách,“ řekl na úvod Slávek 
Hrzal, zakladatel ankety Zlatý 
Ámos a zároveň školský om-
budsman. „Tato soutěž je je-
dinečná v tom, že nemá pora-
žených. Všichni jste zvítězili 
u svých žáků. A to je ta nej-
větší odměna, která vás moh-
la potkat.“ 

A pak se už soutěžilo. Děti 
nešetřily kreativitou a vynalé-
zavostí, aby porotu přesvědči-
ly, že právě u nich učí budoucí 
Zlatý Ámos 2019. Na přípra-
vě vystoupení se často podí-
lely celé třídy, těm mladším 
pomohli pedagogové či rodiče, 
ale všichni měli společný cíl, 
a to dokázat, že nominaci na 
Zlatého Ámose si ti jejich uči-
telé určitě zaslouží.

Po urputném, ale férovém 

boji se Zlatým Ámosem Jiho-
českého kraje stala Pavlína Ko-
páčiková ze ZŠ a MŠ Miřetice. 
Porota zvolila i Zlatého Ámose 
Plzeňského kraje, kterým je le-
tos Pavel Žižka ze ZŠ Chvále-
nická v Plzni, a středočeským 
Zlatým Ámosem se stala Rad-
ka Vocílková z příbramského 
gymnázia. Všichni zároveň po-

stoupili do semifinále. Spolu 
s nimi postoupila i Karla Ptáč-
níková ze ZŠ J. Š. Baara v Čes-
kých Budějovicích. 

O tom, kdo bude korunován 
Zlatým Ámosem a stane se krá-
lem českých učitelů, se rozhod-
ne ve finále 28. března, sym-
bolicky na Den učitelů. 

 Karla TONDLOVÁ

OČIMA ČTENÁŘŮ

ZLATÝ ÁMOS ZNÁ SEMIFINALISTY

JAKUB RYŠAVÝ V SOUTĚŽI TALENTŮ

VLASTNORUČNĚ POSTAVENÁ TATRA V TŘEBÍČI 

Na brněnském výstavišti se od 
17. do 20. ledna konal meziná-
rodní veletrh cestovního ruchu 
GO a Regiontour. Této prestižní 
akce se zúčastnili také studenti 
oboru cestovní ruch ze znojem-
ské střední školy v Přímětic-
ké. Žáci druhého ročníku tuto 
odbornou exkurzi organizova-
li a připravovali pro své o rok 
mladší spolužáky. Splnili tím 
praktickou část osnov. Vyzkou-

šeli si, jak dokážou na základě 
získaných teoretických vědo-
mostí aplikovat své poznatky. 
Na tomto mezinárodním vele-
trhu se také každoročně koná 
několik odborných klání. Pro-
běhl zde již 25. ročník soutě-
že talentů pro cestovní ruch 
PROFI GO 2019. Je určena stu-
dentům středních a vyšších od-
borných škol a jejím cílem je 
podpora uplatnění v oblasti 

cestovního ruchu. Podmínkou 
účasti je znalost alespoň jedno-
ho světového jazyka. Do sou-
těže se tentokrát zapojili stu-
denti ze třetího ročníku Jakub 
Ryšavý a Ondřej Benáček. Síly 
museli změřit se silnou kon-
kurencí středních škol z Mora-
vy a Slezska. Čekal je odborný 
kvíz, poznávání zahraničních 
a tuzemských pamětihodností 
a průvodcovský výklad o Pra-

ze v cizím jazyce. Žáky na tuto 
soutěž připravovala Olga Ku-
bová, která jim také poskytla 
pedagogický doprovod. 

Brilantní angličtina a vystu-
pování, díky těmto dovednos-
tem zaujal Jakub Ryšavý a do 
Znojma si odvezl stříbro. Jeho 
hlavní odměnou je víkendový 
pobyt v hotelu Imperiál v Je-
seníkách. 

 Libor HANZAL

Vědci, 
vynálezci 
a podnikatelé 
v Českých 
zemích
KOLEKTIV AUTORŮ

V publikaci o pozoruhod-
ných českých vědcích, vy-
nálezcích a podnikatelích 
se setkáme s postavami, 
které ovlivnily mnohá od-
větví a inspirovaly řadu 
mladých badatelů. Chris-
tian Doppler, Gregor Jo-
hann Mendel, Ernst Mach, 
bratři Ježkové, Viktor Kap-
lan, Erich Roučka. Více na 
www.jonathanlivingston.cz.

Tatru Phoenix postavili stu-
denti Střední průmyslové ško-
ly v Třebíči v dílnách Krajské 
správy a údržby silnic Vyso-
činy v rámci své praktické 
výuky. Projekt inicioval Kraj 
Vysočina spolu s kopřivnic-
kou firmou Tatra traucks. 
„Pro kluky to je určitě velký 
zážitek, postavili opravdový 
nákladní vůz a dnes můžou 

vidět, že funguje a jezdí. My 
jsme byli moc rádi, když jsme 
dostali nabídku zapojit se do 
tohoto projektu, je to totiž vý-
jimečná příležitost, jak oboha-
tit výuku středoškoláků a na-
dchnout je pro svůj obor. Po 
oživení tatrovka dostane spe-
ciální nástavbu a bude sloužit 
silničářům u nás na Vysočině,“ 
vysvětlila Jana Fialová, radní 

Kraje Vysočina pro školství, 
která měla projekt na staros-
ti. „Studentům posledních pár 
měsíců práce na tatrovce hod-
ně dalo, mohli si osahat věci, 
které je čekají v praxi, a to je 
neocenitelná zkušenost,“ po-
tvrdil Zdeněk Borůvka, ředi-
tel Střední průmyslové školy 
v Třebíči.
 Táňa PIKARTOVÁ 
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MINISTERSTVO ZRUŠILO UČEBNICI EKONOMIKY
Ruské ministerstvo školství 
vyřadilo z federálního sezna-
mu schválených učebnic kni-
hu, která měla maturantům 
posloužit ke studiu ekonomi-
ky. Shledalo ji málo vlastenec-
kou. Kvůli schválení učebnice 
vydavatelství autorovi dopo-

ručilo, aby současnou ekono-
mickou situaci „popsal korekt-
něji“ a vyškrtl pasáže, které 
by mohly „vyprovokovat ne-
gativní diskuze“, napsal list 
Kommersant.

Namísto toho by autor Igor 
Lipsic měl dopsat pasáže o zá-

měru úřadů uskutečnit „eko-
nomický průlom“ odstraňují-
cí věčné zaostávání Ruska za 
světem a také o politice nahra-
zování dovážených výrobků 
tuzemským zbožím. A vše by 
měl sepsat tak, aby to „budilo 
u žactva hrdost na svou vlast“. 

Ministerstvo školství se podle 
deníku od doporučení distan-
covalo, avšak jejich formulace 
odpovídá dodatečnému zna-
leckému posudku, na jehož 
základě původně schválenou 
učebnici zavrhlo.

ZLEPŠIT VZDĚLÁVÁNÍ I INTEGRACI ROMŮ
Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj doporuči-
la Slovensku zlepšit systém 
vzdělávání kvůli přechodu na 
digitální ekonomiku, podpořit 
podnikatelské prostředí a za-
měřit se na začlenění počet-
né romské komunity do spo-
lečnosti. Vyplývá to z nejno-
vější hodnoticí zprávy OECD, 

kterou v Bratislavě představil 
generální tajemník organiza-
ce Ángel Gurría. OECD připo-
menula, že díky hospodářské-
mu růstu se životní úroveň na 
Slovensku přibližuje bohatším 
zemím. „Na Slovensku se sní-
žilo tempo růstu produktivity 
práce. Pracovní síla není do-
statečně připravena na digi-

tální transformaci. Slovensko 
se musí zaměřit na sofistiko-
vanější výrobu, potřebuje více 
peněz do výzkumu a vývoje,“ 
uvedl Gurría po schůzce s pre-
miérem Peterem Pellegrinim. 
OECD by také uvítala další in-
vestice do dopravní infrastruk-
tury na Slovensku, které do-
sud například nedobudovalo 

dálniční spojení mezi dvěma 
největšími městy, Bratislavou 
a Košicemi.

Romská menšina, která tvo-
ří osm procent obyvatel Slo-
venska, čelí podle OECD so-
ciálnímu vyloučení a téměř 
90 procent příslušníků rom-
ské menšiny je vystaveno ri-
ziku chudoby. 

Univerzita George Masona 
v americké Virginii testuje 
roboty, jejichž úkolem je do-
ručovat do kampusu jídlo a pití 
z místních restaurací a bister. 
Služba funguje 24 hodin denně 
a za její využití zaplatí zájemce 
necelé dva dolary (45 korun), 
informoval francouzský server 
20minutes.fr.

Robot obsluhuje studenty, 
vyučující a další zaměstnance 
zařízení, které je podle 20mi-
nutes.fr prvním místem, kde 
se servis robotických kurý-
rů testuje v takovém rozsahu. 
Na projektu se podílejí fran-
couzský gigant v kolektivním 
stravování společnost Sodexo 
a technologická firma Starship 
Technologies.

Jídlo a pití lze objednat přes 
aplikaci a například za studen-
ty na koleji robot přijede až 
do pokoje. Najednou „unese“ 
až tři pokrmy. Lhůta pro do-
ručení z univerzitního bufetu 
je několik minut, pro dodáv-
ku z partnerských restaurací 
hodina. Jedna cesta robotům 
s umělou inteligencí, kteří se 
umí pohybovat po chodnících 
a vyhýbat překážkám, trvá 
v průměru 15 minut.

 čtk

Německá vláda chce v příštích 
dvou letech umožnit mnohem 
většímu počtu mladých lidí 
navštěvovat bývalé nacistické 
koncentrační tábory, a to i mi-
mo Německo. Oznámilo to ně-
mecké ministerstvo pro rodinu. 
Programu se má zúčastnit více 
než 10 000 mladých lidí.

Díky programu Jugend erin- 
nert (Mládež vzpomíná), doto-
vanému částkou 2,5 milionu 
eur (téměř 65 milionů Kč), se 
má uskutečnit 500 výletů k pa-
mátníkům na místech někdej-
ších koncentračních a vyhlazo-
vacích táborů. Je to například 
Osvětim v dnešním Polsku, Te-

rezín v České republice nebo 
Malý Trostinec v Bělorusku. Lo-
ni vláda podpořila 142 takových 
výletů částkou 750 000 eur. 

Ministryně pro rodinu Fran-
ziska Giffeyová a ministr za-
hraničí Heiko Maas program 
představili společně při setká-
ní s mládeží v Berlíně.

TEST ROBOTŮNÁVŠTĚVY BÝVALÝCH NACISTICKÝCH TÁBORŮ
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Fenomén IGRÁČEK připlul do Prahy

IGRÁČEK námořník s lodičkou 
v rámci putovní výstavy Feno-
mén IGRÁČEK doplul do Prahy. 
Výstavu můžete navštívit do 
28. února v galerijním patře re-
staurace a kavárny Korkorán. Fi-
gurka námořníka byla vytvořena 
už v 80. letech minulého století 
a na výstavě bude představena 
jak její původní, tak současná 
podoba. Návštěvníci se seznámí 
s historií i současností oblíbené 
české hračky prostřednictvím de-
sítek figurek nejrůznějších povo-
lání a charakterů v historických 
i moderních variantách. Putovní 

výstavu dlouhodobě podporuje 
Technické muzeum v Brně. 

„Nově jsme výstavu obohatili 
o původní IGRÁČKY ze 70. a 80. 
let, někteří jsou i s původními 
krabičkami. Součástí výstavy je 
také hrací koutek, ve kterém si 
děti s IGRÁČKY pohrají,“ říká Vě-
ra Stojarová, kurátorka výstavy.

„Paralelně probíhají tři výsta-
vy, v muzeu v Chocni a v Chru-
dimi a nyní na kratší období 
i v Praze,“ uvádí Miroslav Kotík, 
majitel a ředitel společnosti 
EFKO – karton s.r.o. 

Soutěžní otázka: Jaká oceně-
ní společnost Efko získala?
Více na www.efko.cz.
Ze správných odpovědí vylosu-
jeme 15 výherců, kteří obdrží 
dárky od IGRÁČKA. Odpovědi 
posílejte na e-mail sou-
tez@tydenik-skolstvi.cz do 
24. února 2018. Do předmě-
tu uveďte „Námořník“.

Výstava uvádí živou detektivní hru

České památky se změnily v obří 
modely z kostiček lega. Největší 
český legosvět nabízí propra-
cované modely do nejmenších 
detailů, modely na ovládání 
a spoustu lega na hraní. 

Národní muzeum, hrad Karl-
štejn, katedrála sv. Víta, zámek 
Lednice, Hluboká nebo třeba 
vysílač Ještěd. Na ploše větší 

než 900 m2 najdete 30 obřích 
modelů. Novinkou je doprovodná 
hra s názvem Temnyho Parťáci: 
Ukradená koruna. Ta je určena 
pro skupiny 1–5 hráčů ve věku 
7–99 let.

Hráči na sebe vezmou úlohu 
badatele, který se vydá po sto-
pách ukradené svatováclavské 
koruny. Hlavními kulisami hry se 
staly obří legostavby českých pa-
mátek, díky kterým hráči navštíví 
například hrad Karlštejn za doby 
Karla IV., chrám sv. Barbory po-
stižený morovou epidemií nebo 
Národní muzeum během průmy-
slové revoluce. Každé z celkem 
deseti stanovišť hry je doplněné 
o legoscénku přibližující dané 
období. Cesta pátrání po stopách 
zlodějů se tak stane dobrodruž-
nou cestou historií české země.

Navštivte Czech Repubrick 
a objevte tak trochu jiný le-
gosvět v prostorách spodního 
patra hračkářství Hamleys, 
Na Příkopě 14, Praha 1.

Soutěžní otázka: Kolik hodin zabrala stavba Karlštejna?
Další informace na www.czechrepubrick nebo na  
https://www.facebook.com/czechrepubrick/. 
Ze správných odpovědí vylosujeme 3 výherce. První cena zahrnuje 
rodinnou vstupenku 2 + 2, druhá rodinnou vstupenku 2 + 1, tře-
tí 1 základní a 1 dětskou vstupenku. Odpovědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 24. února 2018. Do předmětu uveďte 
„Lego“.

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

hru nevzniká právní nárok.

SOUTĚŽ

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ
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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.

číslo 5 

6. února 2019

„Jedinou nedokonalostí přírody je člověk.“ Murphyho zákony

TÝDENÍK

Každý učitel ví, že první po‑

loletí bývá z časového hledis‑

ka vstřícnější a bohatší. Více 

se v něm daří společné práci 

a ve větší pohodě se získáva‑

jí potřebné známky a hodno‑

cení. Zato úvod druhé polovi‑

ny školního roku připomíná 

zrychlený a opakovaný start. 

Znovu trénovat, závodit a sbí‑

rat školní body bez přímé ná‑

vaznosti na již dosažené vý‑

sledky. Když učíte přes dvě stě 

žáků v několika třídách, není 

to vůbec snadné. A ještě shů‑

ry naordinovaná inkluze! Ne‑

ní divu, že nejen na vyučující 

rychle doléhá zvýšená únava 

pravidelně vrcholící s pří‑

chodem jara. Žáci se už ne‑

dokážou pořádně soustředit 

a z okna nedočkavě vyhlížejí 

prázdniny. Stupňuje se přípra‑

va státních maturit, z
ávěreč‑

ných zkoušek. Střídají se ex‑

kurze, sportovní soutěže, pro‑

jektové dny, odborné praxe. 

Neustále odpadají vyučovací 

hodiny. V květnu všichni z po‑

sledních sil spurtují. 

Člověka bezděčně napadne, 

proč je období necelých deseti 

školních měsíců rozděleno do 

dvou částí. Někde je iniciativně 

drobí ještě na čtvrtletí a přidě‑

lávají si hodně papírové vojny 

a stresů. Nestačilo by jen vý‑

roční vysvědčení se spolehli‑

vě vypovídajícími známkami? 

Mnohaletá zkušenost namítá, 

že co se nepovede v poločase, 

může napravit finále, jako ve 

sportu. Podivně však působí, 

když žák, který si zaslouží 

v pololetí z češtiny sotva čtyř‑

ku, získá za několik násled‑

ných týdnů slušivou dvojku. 

A obráceně. Zvykli jsme si, že 

mladý člověk si ve škole špat‑

nou známku kdykoli snadno 

opraví a jede se dál. Úspěch 

přijetí do střední školy si zase 

jistí podáním dvou přihlášek. 

Ke zvládnutí maturity dostává 

tři pokusy, a navíc může opa‑

kovat závěrečný ročník.

V zaměstnání je mnohem ob‑

tížnější pohodlně si vylepšit 

„zpackaný prospěch“. Život ne‑

má rád časté reparáty. Nedělí 

se na pololetí ani na semestry. 

V lepším případě poskytne jed‑

norázové náhradní, spíš však 

nouzové řešení. Nikdy nelze 

opakovat stejný krok dvakrát. 

Pololetí školního roku je oprav‑

du zvláštní období.

 

Roman KANTOR

ŠKOLSTVÍ

ŽIVOT NEMÁ V OBLIBĚ REPARÁTY

Pololetí školního roku je zvláštní období. Sotva skončí 

Vánoce a očekávaný Nový rok, ve školách žáci a učite-

lé horečně finišují. Uzavírají výsledné známky a chystají 

vysvědčení.

Najdete nás na
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PARIS vzdělávací agentura s.r.o. 
Nakladatelství a vydavatelství
Žižkova 2379, 734 01 Karviná – Mizerov 
tel. 596 338 027
e-mail: nakladatelstviparis@seznam.cz
www.paris-karvina.cz
nabízí školským příspěvkovým organizacím
a jejich zřizovatelům publikaci

Majetek školské  
příspěvkové organizace

kontrola a hospodaření
Autor Ing. Petr SIKORA

Publikaci můžete objednat na výše uvedené adrese a kontaktech nakladatelství PARIS.
PARIS 3/2018, cena 295Kč (plus manipulační náklady), brož.,  

210 stran, CD-R s přílohami

Závazná objednávka
Objednávka  ks publikace Majetek školské příspěvkové organizace – kontrola a hospodaření
Fakturační adresa  
Ulice, PSČ   Město  
Místo dodání (odlišné od fakturační adresy)  
Č. účtu   IČ   telefon  

Podpis (razítko)   Datum  

Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a  účetním zejména školské 
příspěvkové organizace k  orientaci v  oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů 
a finanční kontroly. Text je přehledně členěn na sedm částí. Největší pozornost je vě-
nována majetku jako takovému – jeho členění, financování, nakládání s ním včetně 
technického zhodnocení a oprav. Podrobně jsou vysvětleny povinnosti související s in-
ventarizací. Publikace upozorňuje i na novou povinnost inventarizovat peněžní fondy 
a jmění. Podrobně je popsán způsob schvalování veřejných příjmů a veřejných výdajů 
příspěvkových organizací. Publikace se nevyhýbá ani sporným tématům jako je vyme-
zení pojmu „stavba“ a ověřování peněžního krytí fondu investic. Autor také upozorňuje 
na časté chyby příspěvkových organizací, ať už je to při nakládání se svěřeným ma-
jetkem, anebo v souvislosti s pohledávkami. V textu uvádí modelové příklady z praxe 
(evidence majetku na školních zahradách, postup organizace během udržitelnosti do-
tovaného projektu).

Autor čerpal z mnohaletých zkušeností kontrolora a lektora vzdělávacích seminářů pro 
příspěvkové organizace i jejich zřizovatele. 

Z obsahu:
 y Legislativní rámec
 y  Hospodaření školské příspěvkové organizace (hlavní, doplňková činnost, 

rozpočtová kázeň)
 y Tvorba a použití peněžních fondů 
 y  Majetek školské příspěvkové organizace (pohledávky, stavby, movitý 

majetek, problematické druhy majetku, technické zhodnocení a opravy, 
odpisování a odpisový plán, nakládání s majetkem)

 y  Inventarizace majetku a závazků (druhy inventur, inventurní soupis, 
inventarizační zpráva)

 y  Vnitřní kontrola (individuální příslib/žádanka, limitovaný příslib, personální 
problémy při schvalování příjmů a výdajů, vnitřní směrnice)

 y  Externí kontrola (práva a povinnosti příspěvkových organizací během 
kontroly, příspěvková organizace v postavení příjemce dotace)

Součástí publikace je vložené CD, které obsahuje zejména doprovodné materiály k majet-
ku, peněžním fondům, odkazy na důležitou metodiku a právní předpisy a dále také uži-
tečné vzory písemností souvisejících s majetkem, schvalováním veřejných příjmů a vý-
dajů a inventarizací (včetně vzoru zjednodušeného inventurního soupisu fondu investic).


