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„Štěstí je vedlejší produkt snahy učinit někoho šťastným.“ G. B. Palmer

TÝDENÍK

Když se zeptáte kantorů nad 
padesát let, jestli se těší do dů-
chodu, bez váhání odpovědí: 
„Už se nemůžu dočkat.“ Cítí 
se unaveni. Sotva zkrotili na 
svých stolech osobní počítače, 
Word a Excel, naučili se vytvá-
řet powerpointové prezentace 
a zapisovat potřebné údaje do 
elektronických třídních knih, 
nečekaně je zastihla inkluze, 
individuální vzdělávací plány, 
jejich hodnocení, nové haldy 
papírů navíc. Ve třídě se zni-

čehonic objevil asistent, kte-
rý celou hodinu něco šeptá do 
ucha svému svěřenci. 

Kdo v posledních letech za-
vršil svou pedagogickou drá-
hu, dobře ví, o čem je řeč. 
Dokonce se začalo propouš-
tět a všichni ve sborovně ne-
trpělivě čekali, kdo další ode-
jde z kabinetu, aby si mohli 
rozdělit jeho úvazek. Nejeden 
ředitel prosil vybrané kanto-
ry, aby požádali o předčasný 
důchod. 

Jenže situace se zakrátko 
otočila. Ve třídách zvolna při-
bývá žáků a ve sborovnách 
rychle ubývá učitelů. Kdo mo-
hl, ten včas odešel. Prý není 
třeba se ničeho obávat. Když 
ne pedagogické fakulty, tak 
všemocný trh určitě vše vy-
řeší. Dnes ve třídách údajně 
schází šestnáct tisíc učitelů. 
Povoláme odborníky z praxe 
(bez pedagogické přípravy). 
Přijmeme nekvalifikované sí-
ly. Poprosíme důchodce, aby 
nám opět pomohli. Ani jedno 
řešení není perspektivní. 

Žák zůstává v pohodě, ale 
jeho rodiče jsou nervózní. Stá-
le častěji se dožadují kvalit-
nější výuky a lepšího vzdělá-

ní svých dětí. Maturita je mi-
nimum. Čeho jsme nedosáhli 
my, dosáhnou naše děti. Škol-
ství a vzdělávání nejsou ve for-
mě, kvalitu už dávno přede-
hnala kvantita. 

Jen učitelů je najednou 
málo. Snad bychom je moh-
li přivézt ze zahraničí. Třeba 
z Ukrajiny, stejně jak to dělají 
v našem zdravotnictví. Kvali-
ta? Rychle na ni zapomeňte. 
Hlavně že bude mít kdo vstou-
pit do třídy, pozdravit udive-
né žáky a vysvětlit jim, co se 
mají naučit, pak vše zkontrolo-
vat a vyhodnotit. V nejhorším 
povoláme naše důchodce, kte-
ré jsme ještě nedávno posílali 
domů. Roman KANTOR

ŠKOLSTVÍ

V NEJHORŠÍM POVOLÁME NAŠE DŮCHODCE
Příliš se o nich nemluví. Ve školství si odpracovali pocti-
vých třicet a více let, zažili velké společenské proměny, na 
něž museli za pochodu reagovat. Dnes si užívají zasloužený 
odpočinek. Ne však všichni.
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Česká menšina 
Valašské Meziříčí na Vsetín-
sku spolupracuje s chorvat-
ským městem Daruvar a při-
lehlou obcí Končanica, kde 
žije česká menšina. Dvou-
letá spolupráce bude letos 
pokračovat třemi projekty, 
do kterých se zapojí zejmé-
na školy. Chorvatské děti 
budou například pátrat po 
českých a slovenských sto-
pách v Chorvatsku.  čtk

Spádovost školek
Zastupitelé hlavního města 
schválili obecně závaznou 
vyhlášku, podle níž bude od 
dubna spádovou oblastí pro 
všechny mateřské školy v Pra-
ze celá městská část, ve které 
se daná škola nachází.  čtk

Nemoci vinné révy 
Vědci ze Zahradnické fakul-
ty brněnské Mendelovy uni-
verzity vyvíjejí ve spolupráci 
s firmou Aqua Procon a ně-
kolika velkými vinařstvími 
metodu, jak s využitím dro-
nů zjišťovat některé nemoci 
vinné révy. Už v loňském ro-
ce pomáhaly drony zjišťovat 
komplex chorob kmínku révy, 
letos budou pátrat i po zna-
cích padlí révy vinné.  čtk

ZÁPISNÍK

ZNÁMKY MOHOU SNÍŽIT ŠANCE 
Školní známky mohou zkres-
lovat odhad šancí na přijetí dí-
těte ke studiu na střední ne-
bo i vysokou školu. Zatímco 
se totiž u přijímacích zkoušek 
ověřují jen znalosti a rozumo-
vé schopnosti, ve známkách 
se promítá i sociální vyspě-
lost žáků. Výsledky chlapců 
tak na vysvědčení často zhor-
šuje problematické chování, 
ačkoli mají jinak stejné vědo-
mosti jako dívky. I z toho dů-

vodu se jich pak třeba na gym-
názia hlásí méně než děvčat. 
Vyplývá to ze závěrů studie 
o roli známek při vytváření 
vzdělávacích ambicí, kterou 
vypracovali vědci v Institutu 
pro demokracii a ekonomic-
kou analýzu.

Autoři studie připustili, že 
kromě známkování chování 
může být důvodem vyššího 
zastoupení dívek na gymná-
ziích i jejich větší svědomi-

tost, vytrvalost a pečlivější 
příprava na zkoušky. Z úda-
jů Českého statistického úřa-
du například vyplývá, že že-
ny v současnosti častěji než 
muži dokončí vysokou školu. 
A ačkoli stále vydělávají citel-
ně méně než muži, ovládají ta-
ké častěji víc než dva cizí jazy-
ky. Podle studie ovšem mohou 
známky na vysvědčení zvět-
šovat i sociální rozdíly mezi 
bohatšími a chudšími.  čtk

Vláda nezavede minimální bo-
dovou hranici pro přijetí na 
střední školy. Na svém face-
booku to uvedl premiér Andrej 
Babiš. Napsal, že debata o tak-
zvaném cut-off score byla defi-
nitivně ukončena. Proti bodové 
hranici se opakovaně vyslovil 
i ministr školství Robert Plaga. 

Pro jeho zavedení naopak byla 
Asociace krajů. Stanovení hra-
nice úspěšnosti pro přijetí na 
maturitní obory by podle Aso-
ciace krajů ČR pomohlo zvý-
šit úroveň vzdělávání. Asocia-
ce navrhla, aby na maturitní 
obory nemohli být přijati stu-
denti, kteří při jednotných při-

jímacích zkouškách z češtiny 
a matematiky nedosáhnou ale-
spoň 30 bodů. Podle analýzy 
ministerstva školství by novin-
ka těžce dopadla na chudší re-
giony a ještě víc by prohloubila 
rozdíly mezi jednotlivými kra-
ji v Česku.
   čtk

„Dřív jsme učili, že je tam Rusko, ale od té doby, co po nás jde BIS, si dávám bacha!“
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V Česku přibývá dětí, kte-
ré kvůli potížím s mluvením 
a výslovností chodí na logope-
dii. Počet těchto pacientů se 
mezi roky 2007 a 2017 zvý-
šil o 26 132, předloni jich by-
lo 156 771. Vyplývá to z úda-
jů Ústavu zdravotnických in-
formací a statistiky ČR. Roste 
i počet žáků s vadami řeči v zá-
kladních školách. V minulém 

školním roce jich podle statis-
tik ministerstva školství bylo 
7 202, což je zhruba třikrát víc 
než o deset let dříve.

Zatímco v roce 2007 se na lo-
gopedii léčilo 130 639 pacien-
tů, v roce 2017 jich podle ÚZIS 
bylo 156 771. Předloni zača-
lo k logopedovi chodit 56 964 
lidí, léčbu ukončilo 40 728. 
Mezi pacienty bývají zejmé-

na děti v předškolním věku, 
u kterých bývá náprava špatné 
výslovnosti a mluvení nejsnaz-
ší. Stále více dětí s vadami řeči 
ale registrují i základní školy. 
Množství žáků s potížemi, ja-
ko je třeba šišlání, ráčkování, 
komolení slov či koktání, se 
zvedlo z 1 849 ve školním ro-
ce 2007/2008 na 7 202 v mi-
nulém školním roce.  čtk

PŘIBÝVÁ DĚTÍ S VADAMI ŘEČI

MINIMÁLNÍ BODOVÁ HRANICE NEBUDE 
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STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 2030

Priority a cíle Strategie 2030 
nemohou být podle ministra 
školství formulovány jen mi-
nisterstvem školství, ale musí 
vzniknout ve shodě a spoluprá-
ci se všemi aktéry. Proto byla 
ustavena externí skupina pro 
přípravu strategie vzdělávací 
politiky ČR, která je složena 
z nezávislých odborníků pod 
vedením profesora Arnošta 
Veselého z Univerzity Karlo-
vy, s nímž hovoříme o podrob-
nostech přípravy strategie.

 Co považujete za nej-
důležitější v přípravě 

a realizaci tohoto projektu?
Za prvé, aby se strate-

gie opírala o poznatky, data 
a zkušenosti, tj. aby nebyla 
založená jen na subjektivních 
a nahodilých dojmech. Za dru-
hé, aby se do přípravy stra-
tegie mohli zapojit všichni, 
kterých se to týká, tedy pře-
devším ředitelé, učitelé, zři-
zovatelé, studenti a rodiče. Za 
třetí, aby výsledná strategie 

byla srozumitelná a konzis-
tentní, aby poskytovala uži-
tečné vodítko pro všechny ná-
vazné dokumenty a konkrétní 
opatření, jejichž zavedení se 
bude zvažovat. 

 Jaké jsou pro vás cíle 
a priority vzdělávací 

politiky v České republice?
Debata o hlavních cílech 

a prioritách je teprve na po-
čátku. A jak jsem říkal, vý-

sledné cíle a priority musí 
vzejít z veřejné debaty. Dosa-
vadní práce i debata na vstup-
ní konferenci ovšem ukázaly, 
že hlavní priority formulova-
né ve Strategii 2020, tedy pod-
pora učitelů a ředitelů, snižo-
vání nerovností ve vzdělávání 

a zlepšení řízení, jsou stále 
platné. A jejich důležitost je 
možná ještě vyšší, než když 
vznikala Strategie 2020. Uka-
zuje se ale, že bude potřeba se 
vyjádřit také k obsahu vzdě-
lání a jasněji formulovat ne-
jen to, jaké kompetence mají 
studenti a absolventi mít, ale 
také to, jakými cestami toho 
docílit.

 Program je ohraničen 
rokem 2030. Je to podle 

vás adekvátní časový úsek? 
Co se dá v politice vzdělávání 
stihnout za deset let?

Ačkoli strategie je oficiálně 
nazvána Strategie vzdělávací 

politiky do roku 2030, my to-
mu říkáme 2030+. A to plus 
má znamenat, že se nechceme 
striktně omezovat horizontem 
2030, protože některé změny, 
které Strategie 2030 přinese, 
budou mít dopad až v delším 
časovém období.

 Jak v navržené strategii 
zareagujete na součas-

nou dynamiku života a roz-
voje technologií? 

Strategie 2030 pochopitelně 
musí na nové výzvy reagovat. 
Počítáme s tím, že budeme úz-
ce spolupracovat s těmi, kteří 
se podíleli na zpracování a rea-
lizaci digitální strategie.

 Je možné odhadnout, 
jak se bude žít za de-

set let, jaké budou priority 
vzdělávání a života? 

Budoucnost je vždy nejistá. 
Ale do jisté míry ji můžeme 
ovlivnit, a to právě vzdělává-
ním. Na základě různých stu-
dií i trendů, které pozorujeme 
již teď, se ovšem můžeme do-
mnívat, že důležitá bude pře-
devším kreativita, schopnost 
samostatného kritického my-
šlení i schopnost a ochota se 
dále učit.

 Kdy má být hotová fi-
nální podoba klíčové-

ho dokumentu vzdělávací-
ho systému?  

V tuto chvíli vzniká pracov-
ní dokument s názvem Hlav-
ní směry vzdělávací politiky, 
který by měl být hotov přibliž-
ně do července letošního roku. 
Na základě tohoto dokumentu 
pak teprve začne vznikat sa-
motná strategie. Ta by měla jít 
počátkem roku 2020 do při-
pomínkového řízení a očeká-
váme, že přibližně v polovině 
příštího roku by mohla být při-
jata vládou. V rámci přípravy 
budou probíhat kulaté stoly, 
workshopy, konzultace a dal-
ší aktivity k zapojení všech, 
kteří se zapojit chtějí. První 
kulaté stoly nad konkrétními 
tématy by měly proběhnout 
koncem dubna nebo v květ-
nu. Ale i poté bude možnost 
se vyjádřit. Zapracování připo-
mínek a námětů široké veřej-
nosti považujeme za naprostou 
samozřejmost. 

 Táňa PIKARTOVÁ

Nová strategie má být základní odpovědí na zásadní pro-
blémy současného vzdělávacího systému. Měla by defino-
vat vizi, priority, cíle a opatření vzdělávací politiky v Čes-
ké republice pro období přesahující horizont roku 2030.

Priority formulované ve Strategii 2020, te-
dy podpora učitelů a ředitelů, snižování ne-
rovností ve vzdělávání a zlepšení řízení, jsou 
stále platné i pro další období.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ



4 číslo 10ŠKOLSTVÍŠKOLSKÉ ODBORY

Své závěry zakládá na datech, 
která se zástupcům Evropské 
komise podařilo sebrat během 
podzimu předešlého roku (tedy 
2018), a na základě dat z Roč-
ní analýzy růstu na rok 2019. 
Tento dokument následně slou-
ží jako hlavní podklad pro ná-
vrh doporučení Rady EU národ-
ním státům. Naplňování dopo-
ručení v jednotlivých národních 
státech sice není právně vyma-
hatelné, ale lze konstatovat, že 
většina členských států včetně 
České republiky se k doporuče-
ním chová zodpovědně a snaží 
se je nějakým způsobem promít-
nout do rozpočtu a politických 
priorit pro následující období.

Dokument Zpráva o České re-
publice 2019 v sekci nazvané 
Vzdělávání a dovednosti shr-
nuje, že stav vzdělávání v Čes-
ké republice je vážný. Vládní 
výdaje na vzdělávání v poměru 
k HDP se zmenšily a jsou ny-
ní pod průměrem EU. Výdaje 
na jednoho studenta na všech 
úrovních vzdělávání byly jedny 
z nejnižších v rámci EU a platy 
pedagogických pracovníků a ře-
ditelů škol se řadí mezi nejnižší 
v porovnání s ostatními profese-
mi, které vyžadují vysokoškol-
ské vzdělání. Učitelské povolání 

má nízkou prestiž, nízké platy 
a jen omezené příležitosti k dal-
šímu vzdělávání. Další vzdělá-
vání a profesní rozvoj pedago-
gických pracovníků stejně ja-
ko počáteční trénink mladých 
absolventů je na nedostačují-
cí úrovni a nemá dostatečnou 
kvalitu. 

Spolu s ČMOS pracovníků 
školství se Evropská komi-
se shoduje v tom, že platy ve 
školství musí být zvýšeny a že 
by výrazně pomohlo, kdyby se 
zvyšování platů konalo na zákla-
dě předem nalinkovaného sché-
matu. Chybí kariérní řád, který 
by motivoval pedagogické pra-
covníky k dalšímu profesnímu 
rozvoji a který by zohledňoval 
míru a kvalitu učitelské praxe. 
Školy by měly mít dostatek fi-
nančních prostředků na to, aby 
mohly uvolňovat pedagogické 
pracovníky na účast v kurzech 

dalšího profesního vzdělávání. 
V rámci vzdělávání se v Čes-

ké republice povážlivě rozevírají 
nůžky mezi kvalitou škol ve vy-
loučených oblastech nebo oblas-
tech se složitou socioekonomic-
kou situací obyvatel daného re-
gionu a ostatních škol, kde není 
tak silná koncentrace nepřízni-
vých socioekonomických pod-
mínek. Pedagogičtí pracovníci 
na prvně zmíněných školách by 
měli dostat větší podporu k to-
mu, aby vůbec mohli být nebo 
byli alespoň dostatečně motivo-
váni na těchto školách učit. Na 
toto téma úzce navazuje i téma 
tzv. inkluze. Je málo dostatečně 
kvalifikovaných asistentů peda-
goga a je zapotřebí investic do 
proškolování pedagogických 
pracovníků, výukových mate-
riálů a technologického vyba-
vení k tomu, aby se cíle této re-
formy mohly naplnit. Zásadní je 
i zajištění dostatečné podpory 
územních samosprávných celků 
jakožto zřizovatelů škol.

ČMOS pracovníků školství se 

v evropském semestru aktivně 
angažuje od roku 2016. Toto an-
gažmá zahrnuje jak dílčí jed-
nání s představiteli vlády, tak 
pravidelné schůzky se zástup-
ci Evropské komise. V rámci 
podzimní schůzky v roce 2018 
byl ČMOS pracovníků školství 
zástupci Evropské komise po-
žádán o vyjádření ke konkrét-
ním tématům českého školství. 
ČMOS pracovníků školství uspo-
řádal dotazníkovou anketu me-
zi členskou základnou, ve které 
se jednotliví členové nebo zá-
kladní organizace či zástupci 
sekcí mohli připojit s vlastním 
názorem na danou věc. Odpo-
vědi byly následně zařazeny do 
souhrnného dokumentu, který 
školské odbory předaly zástup-
cům Evropské komise. Jak je vi-
dět z předešlého textu, Evropská 
komise při psaní dokumentu zo-
hlednila i názor školských odbo-
rů. Ještě jednou bychom chtěli 
tímto poděkovat všem, kdo do 
ankety přispěli. 

 Gabriela TLAPOVÁ

VÝDAJE NA VZDĚLÁNÍ POD PRŮMĚREM EU

NAVÝŠENÍ PŘÍPLATKU ZA VEDENÍ

 Z dotazu vyplývá, že se ve vašem 
případě postupuje podle § 124 odst. 

4 zákoníku práce, kde se stanoví: 

„Zaměstnanci, který není vedoucím za-
městnancem, avšak je podle organizační-
ho předpisu oprávněn organizovat, řídit 
a kontrolovat práci jiných zaměstnanců 
a dávat jim k tomu účelu závazné poky-
ny, přísluší podle náročnosti řídící práce 
příplatek za vedení v rámci rozpětí 5 až 
15 % platového tarifu nejvyššího plato-
vého stupně v platové třídě, do které je 
zaměstnanec zařazen.“

V platovém výměru je v rámci rozpětí 
5-15  procent příslušného platového tari-
fu nutno určit příplatek v nominální výši 

v Kč, nikoliv procentem z platového tari-
fu. Při zvýšení platových tarifů nevzniká 
nárok zaměstnanci na automatické zvý-
šení příplatku za vedení. O případném 
zvýšení příplatku rozhoduje zaměstna-
vatel. Pouze v případě, že by současně 
poskytovaný příplatek byl nižší než jeho 
minimální výše po zvýšení platových ta-
rifů (tedy výše odpovídající 5 procentům  
z nového platového tarifu),  vznikl by za-
městnanci nárok na zvýšení příplatku 
na novou minimální hodnotu.

  Vít BERKA

 Pracuji jako školník, jsem čle-
nem ČMOS pracovníků škol-

ství a pobírám příplatek za vedení, 
protože organizuji, řídím a kontroluji 
práci několika uklízeček. Vzniká mi 
nárok na zvýšení příplatku, pokud se 
zvyšuje platový tarif? 

V únoru vydala Evropská komise dokument s názvem Zprávy 
o jednotlivých zemích a hloubkové přezkumy. Jedná se o je-
den ze stěžejních dokumentů tzv. evropského semestru. Ev-
ropská komise v tomto dokumentu shrnuje a zveřejňuje svoje 
závěry o stavu ekonomiky a reforem daného členského státu.
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ČESKÉ ŠKOLSTVÍ SE DOČKÁ STRATEGIE

Tomu, jak by mělo vypadat čes-
ké školství v nejbližší budouc-
nosti, se věnovala velká konfe-
rence Strategie vzdělávací po-
litiky 2030, kterou uspořádalo 
ministerstvo školství.

Žák budoucnosti
„Společným jmenovatelem 
současné situace ve školství 
je silná nedůvěra. Ta panuje 
mezi zřizovateli škol a minis-
terstvem, mezi rodiči a peda-
gogy, mezi řediteli škol a zři-
zovateli a v neposlední řadě 
i mezi učiteli a řediteli,“ řekl 
Robert Plaga, ministr školství. 
Připustil také, že to není dobrá 
výchozí pozice k tomu, aby se 
ve školách mohlo něco oprav-
du změnit. 

Všichni účastníci konferen-
ce se přitom shodli na tom, že 
nastal čas, aby se žáci a stu-
denti začali připravovat na vel-
mi rychle se proměňující svět. 
Na to, že jen málokdo z nich 
prožije svůj pracovní život na 
jednom pracovišti a během ak-
tivní kariéry je čeká několik 
změn zaměstnavatele a nejspíš 
také několikerá změna profesí. 
Jasné je i to, že budou potře-
bovat trénovat svou schopnost 
analytického myšlení a získat 
takovou míru gramotnosti, aby 
byli schopni se vyznat v zápla-
vě zpráv a informací a najít 
v nich ty pravdivé.

Strategie 2020
Řada odborníků vidí budouc-
nost školství v Česku hlavně ve 
změně přístupu, v odklonu od 
klasického frontálního vyučo-
vání zaměřeného na fakta. Dů-
ležité je podle nich poskytnout 
vzdělání v maximální možné 
míře všem (a to nejspíš i těm, 
kteří o to vlastně nestojí).

Taková by tedy měla být 
i Strategie 2030, dokument, 
na němž začíná expertní sku-
pina v těchto týdnech praco-
vat. Chtějí navázat na doku-

ment minulý, který známe ja-
ko Strategii 2020. Ta vznikla 
v roce 2014 a s odstupem pě-
ti let se ukazuje, že navzdory 
jistým pozitivům měla několik 
podstatných slabin. 

„I když strategie stanovila 
jasné cíle, ne vždy byly tlu-
močeny učitelské veřejnosti 
tak, aby je správně pochopi-
la. A pro tyto dobře zvolené 
cíle, což bylo především sní-
žení nerovnosti ve vzdělávání, 
podpora kvalitní výuky i odpo-
vědné a efektivní řízení škol-
ských subjektů, nevznikl od-
povídající způsob hodnoce-
ní. Některá rozhodnutí se tak 
ukázala jako krok stranou, což 

nyní konkrétně vidíme napří-
klad na problematické docház-
ce dvouletých dětí do školek,“ 
zhodnotila Strategii 2020 Iva 
Stuchlíková, vedoucí katedry 
pedagogiky a psychologie Pe-
dagogické fakulty Jihočeské 
univerzity v Českých Budě-
jovicích, která byla členkou 
expertní skupiny tvořící tuto 
strategii a spolupracovat bude 
i při přípravě Strategie 2030. 

„Ta by měla navázat přede-
vším na to, co se povedlo. Do-
sáhli jsme některých důleži-
tých systémových změn, nyní 
musí nastat obsahová proměna 
vzdělávání. Je zřejmé, že musí-
me více zapojit pedagogickou 
veřejnost a ztotožnit se s je-
jími potřebami. Jako velkou 
mezeru vidím absenci peda-
gogického výzkumu,“ uvedla 
I. Stuchlíková.

Hodnoty přetrvávají
Stále platí, že inspiraci při tvor-
bě podobných strategií hledá-

me v zahraničí. Jako takřka ne-
dostižný vzor je v posledních 
letech českým učitelům před-
kládáno Finsko a jeho školská 
reforma. Zkušenosti těch, kteří 
měli možnost nahlédnout pod 
pokličku školství v této sever-
ské zemi, potvrzují ale jen to, 
že kdybychom bývali některé 
hodnoty v minulosti neodloži-
li jako „přežité“, měli bychom 
nyní určitě lepší pozici v budo-
vání moderního a hlavně funk-
čního vzdělávacího systému.

„Ve Finsku stále platí, že zá-
kladem je rodina, která vycho-
vává děti k úctě k hodnotám. 
Všechny školy mají srovna-
telně dobrou úroveň, pak te-
dy není zapotřebí výběrových 
škol nebo osmiletých gymná-
zií. Velmi dobře tam funguje 
systém péče o slabší žáky a in-
dividuální péče o ně, i když 

bychom si měli uvědomit, že 
individuální péči vlastně potře-
buje a zaslouží si každý žák. 
Finové využili všech možností 
a prostředků, aby se reforma 
zdařila. U nás mám často po-
cit, že utrácíme velmi mnoho 
evropských peněz, které ale ve 

skutečnosti bez užitku vyhazu-
jeme z okna,“ hovořil o svých 
zkušenostech Vít Beran, ře-
ditel ZŠ v pražských Kunra-
ticích.

Podpora učitelům
První náznaky o hlavních cí-
lech Strategie 2030 ukazují, 
že jedním z nich by měl být 
kvalitní učitel. Ve školách by 
měli učit ti nejlepší, osobnosti, 
které budou vychovávat osob-
nosti. Pomineme-li skutečnost, 
že takoví lidé by měli být ade-
kvátně finančně ohodnoceni, 
musela by se změnit i atmo-
sféra, která v našem školství 
panuje. Jak například přežije 
učitel s osobností v prostředí, 
kde na něj tlačí nejen ředitel 
(často tlumočící neadekvátní 
požadavky zřizovatelů), ale ta-
ké rodiče se svými vlastními 
představami?

„Jako skutečně nutné vidím 
investice do učitelů, a to ne-
jen v podobě peněz, ale pře-
devším v podpoře, ve sdílení 
zkušeností a informací. Mělo 
by se jim také dostat těch nej-
lepších podmínek k celoživot-
nímu profesnímu vzdělávání. 
Podle mě není problémem ne-
dostatek strategických vizí, ale 
co nám skutečně chybí, je uvá-
dění cílů do praxe,“ je přesvěd-
čen Jan Straka z neziskové or-
ganizace Učitel naživo.

 Romana SLANINOVÁ

Nyní musí nastat obsahová proměna vzdě-
lávání. Je zřejmé, že musí me více zapojit 
pedagogickou veřejnost a ztotožnit se s je-
jími potřebami. 

Vedle mnoha přívlastků, které bychom mohli dát době, 
v níž žijeme, bychom ji mohli nazvat také dobou vizí. Ono 
vizionářství se nevyhnulo ani českému školství. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

 Zaměstnanci v uvedeném případě 
přísluší plat ve výši, která odpoví-

dá vykonávané práci, na niž byl převe-
den. Pokud dosáhne nižšího výdělku než 
před převedením, právo na doplatek mu 
nevzniká. Případy, kdy zaměstnanci při 
převedení na jinou práci vzniká právo 
na doplatek, jsou uvedeny v § 139 záko-
níku práce, kde se v odst. 1 a 2 stanoví:

„(1) Jestliže byl zaměstnanec převeden 
na jinou práci, za niž přísluší nižší mzda 
nebo plat,

a) z důvodů ohrožení nemocí z povolá-
ní nebo dosáhl-li na pracovišti určeném 
rozhodnutím příslušného orgánu ochra-

ny veřejného zdraví nejvyšší přípustné 
expozice podle zvláštního právního před-
pisu [§ 41 odst. 1 písm. b)],

b) podle lékařského posudku vydané-
ho poskytovatelem pracovnělékařských 
služeb nebo rozhodnutí příslušného or-
gánu ochrany veřejného zdraví v zájmu 
ochrany zdraví jiných fyzických osob 
před infekčním onemocněním [§ 41 odst. 
1 písm. d)],

c) k odvrácení mimořádné události, ži-

velní události nebo jiné hrozící nehody 
nebo k zmírnění jejich bezprostředních 
následků (§ 41 odst. 4) nebo

d) pro prostoj nebo pro přerušení práce 
způsobené nepříznivými povětrnostními 
vlivy (§ 41 odst. 5),

přísluší mu za dobu převedení dopla-
tek ke mzdě nebo platu do výše průměr-
ného výdělku, kterého dosahoval před 
převedením.

(2) Je-li zaměstnanec převeden podle 
§ 41 odst. 2 písm. b) na jinou práci, než 
byla sjednána, přísluší mu mzda nebo plat 
podle vykonávané práce; nebude-li však 
zaměstnanec pravomocně odsouzen pro 
úmyslný trestný čin spáchaný při plnění 
pracovních úkolů nebo v přímé souvis-
losti s ním ke škodě na majetku zaměst-
navatele, přísluší mu za dobu převedení 
doplatek do výše průměrného výdělku, 
kterého dosahoval před převedením.“

ČAS PRO OKAMŽITOU VÝPOVĚĎ

PŘEVEDENÍ NA JINOU PRÁCI S DOPLATKEM
 Zaměstnanci byla dána výpo-
věď pro porušení pracovní ká-

zně a na dobu do skončení pracov-
ního poměru byl převeden na jinou 
práci s nižším platem. Náleží mu ně-
jaký doplatek k dosaženému platu? 

 Podle ustanovení § 58 odst. 1 zá-
koníku práce může zaměstnava-

tel pro porušení povinnosti vyplývají-
cí z právních předpisů vztahujících se 
k vykonávané práci nebo z důvodu, pro 
který je možné okamžitě zrušit pracovní 
poměr, dát zaměstnanci výpověď nebo 
s ním okamžitě zrušit pracovní poměr 
pouze do dvou měsíců ode dne, kdy se 
důvod k výpovědi nebo k okamžitému 
zrušení pracovního poměru dozvěděl. Jde 
o tzv. subjektivní lhůtu, která se odvíjí 
od vědomosti zaměstnavatele o skuteč-
nostech rozhodných pro použití tohoto 
důvodu k rozvázání pracovního poměru. 
Zaměstnavatel se o důvodu k rozvázání 
pracovního poměru dozví dnem, kdy ja-
ko vedoucí zaměstnanec, který je bezpro-

středně nebo výše nadřízen tomu, s nímž 
má být pracovní poměr rozvázán, získal 
vědomost (dozvěděl se) o skutečnostech, 
jež mohou zakládat důvod k rozvázání 
pracovního poměru. Vedoucími zaměst-
nanci zaměstnavatele se podle § 11 zá-
koníku práce rozumějí zaměst-
nanci, kteří jsou na jednotlivých 
stupních řízení zaměstnavatele 
oprávněni stanovit a ukládat 
podřízeným zaměstnancům 
pracovní úkoly, organizovat, 
řídit a kontrolovat jejich prá-
ci a dávat jim k tomu úče-
lu závazné pokyny. Za-
čátkem uvedené dvou-
měsíční lhůty nemusí 
být tedy až den, kdy 
se dané skutečnosti 
dozví ředitel školy 
(jako vedoucí za-
městnanec a sta-
tutární orgán), ale 
může to být i den 
dřívější, kdy se o ta-
kové skutečnosti dozví 
jiný vedoucí zaměstna-
nec školy.

 Zaměstnanec školy poru-
šil závažně pracovní kázeň 

tak, že to lze posoudit jako důvod 
k okamžitému zrušení pracovní-
ho poměru. Takové opatření lze 
provést do dvou měsíců. Kdy tato 
dvouměsíční doba začíná? 
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Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ

PRŮMĚRNÁ MZDA PRO VÝPOČET PODPORY

NÁROK NA PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI

 Zrušení pracovního poměru ve zku-
šební době upravuje § 66 zákoníku 

práce, kde se stanoví:

„Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou 
zrušit pracovní poměr ve zkušební době 
z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení dů-
vodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební do-
bě zrušit pracovní poměr v době prvních 
14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 
2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 
21 kalendářních dnů trvání dočasné pracov-
ní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Pro zrušení pracovního poměru ve zku-
šební době se vyžaduje písemná forma, 
jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní po-
měr skončí dnem doručení zrušení, není-
-li v něm uveden den pozdější.“

Zaměstnavatel nemá povinnost uvá-
dět důvody pro své rozhodnutí zrušit se 
zaměstnancem pracovní poměr ve zku-
šební době.

 Ve Sbírce zákonů ČR, částce 154 
rozeslané dne 28. 12. 2018 je pub-

likováno sdělení MPSV o vyhlášení prů-
měrné mzdy v národním hospodářství 
za 1. až 3. čtvrtletí 2018 pro účely zá-

kona o zaměstnanosti. K vyhlašování 
tohoto údaje je MPSV zmocněno záko-
nem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
Ve sdělení MPSV je uvedeno:

„Ministerstvo práce a sociálních 
věcí podle § 57 odst. 2, § 77 odst. 2, 
§ 82 odst. 1, § 113 odst. 7, § 114 odst. 2 
a § 122 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, sděluje, že průměrná mzda 

v národním hospodářství za 1. až 3. 
čtvrtletí činí 31 225 Kč.“

Z této stanovené výše průměrné mzdy 
jsou odvozována plnění podle přísluš-
ných ustanovení zákona o zaměstna-
nosti (např. podle § 51 se z průměrné 
mzdy v národním hospodářství za 1. až 
3. čtvrtletí předcházejícího kalendářní-
ho roku stanoví podpora v nezaměst-
nanosti).

 Pokud zaměstnavatel ruší se 
zaměstnancem pracovní po-

měr ve zkušební době, musí uvádět 
písemně i důvody tohoto zrušení?

 Byla již vyhlášena výše prů-
měrné mzdy pro účely záko-

na o zaměstnanosti v roce 2019?

 Zaměstnavatel je povi-
nen poskytnout zaměst-

nankyni na její žádost rodičovskou do-
volenou, která přísluší matce dítěte po 

skončení mateřské dovolené, a to v roz-
sahu, o jaký požádá, ne však déle než 
do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let 
(§ 196 zákoníku práce). I když podle 
§ 30 zákona č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře, se rodičovský příspě-
vek poskytuje až do čtyř let věku dítěte, 
nárok na rodičovskou dovolenou je jen 
do tří let věku dítěte. Poskytnutí další-
ho pracovního (neplaceného) volna je 
možné a záleží na dohodě zaměstnava-
tele a zaměstnankyně.

Zákoník práce v § 53 odst. 1 písm. d) 
stanoví, že zaměstnavatel nesmí dát za-

městnanci výpověď v ochranné době, to 
je v době, kdy je zaměstnankyně těhotná 
nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateř-
skou dovolenou nebo kdy zaměstnanky-
ně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou 
dovolenou. Tento zákaz se nevztahuje na 
výpověď podle § 52 písm. a) a b) záko-
níku práce. 

Jak je výše uvedeno, pracovní volno po 
dosažení tří let věku dítěte (do čtyř let vě-
ku dítěte) se nepovažuje za rodičovskou 
dovolenou, proto lze zaměstnankyni již 
v této době dát výpověď podle § 52 písm. 
c) zákoníku práce pro nadbytečnost.

VÝPOVĚĎ V DOBĚ RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ?
 Zaměstnankyně po 
rodičovské dovolené 

čerpá neplacené volno do 
čtyř let věku dítěte. Mů-
že jí dát zaměstnavatel 
v této době výpověď pro 
nadbytečnost? 

 Uchazeč o zaměstnání, kterému 
v posledních dvou letech před za-

řazením do evidence uchazečů o za-

městnání uplynula celá podpůrčí doba, 
má nárok na podporu v nezaměstnanos-
ti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby 
získal zaměstnáním nebo jinou výděleč-
nou činností dobu důchodového pojiště-
ní v délce alespoň 6 měsíců. Tato doba 
se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč 
o zaměstnání skončil zaměstnání nebo 
výdělečnou činnost ze zdravotních dů-
vodů nebo skončil zaměstnání z důvodů 
uvedených ve zvláštním právním předpi-

se – podle ustanovení § 52 písm. a) až c) 
zákoníku práce, tj. z tzv. organizačních 
důvodů – nebo proto, že zaměstnavatel 
porušil podstatnou povinnost vyplývající 
z právních předpisů, kolektivní smlouvy 
nebo sjednaných pracovních podmínek. 
Současně i zde musí být splněna podmín-
ka celkové doby předchozího zaměstnání 
v délce alespoň 12 měsíců v posledních 
dvou letech před zařazením do evidence 
uchazečů o zaměstnání.

 Občan si vyčerpal celou pod-
půrčí dobu pro výplatu pod-

pory v nezaměstnanosti. Jaké pod-
mínky musí splnit, aby mu v příští 
evidenci nezaměstnaných vznikl 
nárok na podporu?
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V zrcadlových sálech minister-
stva školství proběhlo ve stře-
du 6. března semifinále anke-
ty o nejoblíbenějšího učitele 
České republiky Zlatý Ámos. 

Do finále se probojoval Jiří 
Palán ze ZŠ Větrný Jeníkov, 
Eliška Vokáčová z Gymnázia 
Hlinsko, Pavlína Strýčková ze 
ZŠ Kunovice, Radmila Lucová 
ze ZŠ Šumperk, Jana Bočková 
ze SPŠD Plzeň a Pavlína Kopá-
čiková ze ZŠ ve Vacově.

„Všichni učitelé a učitelky, 
které nominovali jejich žáci 
na titul Zlatý Ámos, stojí před 
porotou, a to tou nejpřísnější, 
každý den,“ řekl Slávek Hrzal, 
zakladatel ankety a v součas-
né době i školský ombudsman. 
„To, že si je děti svou přihláš-
kou do ankety zvolily za své 
nejoblíbenější vyučující, je ví-
tězstvím už samo o sobě.“

Do 26. ročníku ankety Zla-
tý Ámos přihlásili žáci a stu-
denti 68 pedagogů. V regionál-
ních kolech nakonec soutěžilo 
58 učitelů. Nejvíc přihlášek, 
devět, přišlo z Prahy, osm ze 
Středočeského kraje, po sed-

mi z Ústeckého a Olomouc-
kého kraje. Nulový zájem byl 
tentokrát v Libereckém a Kar-
lovarském kraji.

V průběhu ledna a února se 
v Praze, České Kamenici, ve 
Zlíně a v Ostravě uskutečnilo 
šest regionálních kol. V nich 
o postupujících do semifiná-
le rozhodovala odborná po-
rota na základě vystoupení 
tříčlenných týmů žáků, kte-
ří před ní svou nominaci mu-
seli obhájit.

V semifinále se však učitelé 
sami stali porotci. O tom, kdo 
postoupí do finále, totiž roz-
hodovali všichni vítězové re-
gionálních kol. Patnáct učitelů 
a učitelek však nejdřív muselo 
prokázat, jak jsou se svými žá-
ky provázáni, jak fungují jejich 
vzájemné vztahy, jak jsou na 
sebe napojeni. 

Děti je do Prahy už nedo-
provázely, ale mohly je vyba-
vit třemi věcmi, které by jim 
pomohly vyhrát a postoupit až 
do závěrečného finále. Je ne-
uvěřitelné, co jsou děti pro své 
učitele schopny udělat. Uvaři-

ly třeba lektvar vítězství, slo-
žily záchranný padák, upekly 
uzlík buchet, vyrobily papíro-
vý kompas, přivezly i dirigent-
skou hůlku, žárovku nebo tře-
ba metr či trojúhelník. „Dnes-
ka je to pro mě dotyk pozitivní 
energie,“ přiznal ministr škol-
ství Robert Plaga, který semi-
finalistům poděkoval za jejich 
práci.

Všichni semifinalisté ankety 
Zlatý Ámos se odpoledne zú-
častnili slavnostního přijetí 
u prezidenta republiky Milo-
še Zemana, jehož součástí by-

la prohlídka reprezentačních 
prostor Pražského hradu.

Symbolicky ve čtvrtek 
28. března, kdy si budeme 
připomínat narození J. A. Ko-
menského, se dozvíme, kdo se 
stane Zlatým Ámosem 2019. 
Kromě něj bude již tradičně 
dětskou porotou zvolen Dětský 
Ámos a na základě hlasování 
na webu dětského kanálu ČT 
také Ámos sympaťák. Zároveň 
partneři ankety vyberou nej-
oblíbenějšího učitele chemie, 
fyziky, matematiky a českého 
jazyka.  Karla TONDLOVÁ

NEDOSTATEK LÉKAŘŮ I UČITELŮ – JAK ODLIŠNÁ ŘEŠENÍ
Ministerstvo zdravotnictví se 
potýká s problémem nedostat-
ku lékařů, ministerstvo škol-
ství musí řešit narůstající ne-
dostatek učitelů. Zdánlivě jde 
o podobný problém, který si 
zaslouží pozornost. Jeho ře-
šení se ve zdravotnictví a ve 
školství ale v mnohém liší. 

V letošním školním roce 
přijmou lékařské fakulty do 
prvních ročníků oboru všeo-
becného lékařství o 15 pro-
cent více studentů, což je prv-
ní krok jedenáctiletého akč-
ního plánu vlády, jak odvrátit 
hrozící krizi. Již loni dostaly 
vysoké školy o 135 milionů 
korun navíc na platy učitelů 
lékařských fakult. V následu-
jících jedenácti letech stát po-
šle lékařským fakultám 6,8 
miliardy korun. Z uvedené-
ho je zřejmé, že ministerstvo 

zdravotnictví si vážné problé-
my uvědomuje a ve spoluprá-
ci s vládou se je snaží aktiv-
ně řešit.

Situace ve školství je pod-
statně jiná. Zvýšení počtu stu-
dentů a přidělení odpovída-
jícího množství finančních 
prostředků na jejich přípra-
vu by ve školství nic neřešilo. 
Nedostatek učitelů totiž není 
způsoben tím, že by vysoko-
školské fakulty produkovaly 
málo absolventů s kvalifikací 
učitele. Problém je v tom, že 
tito absolventi prostě do škol 
na učitelská místa nepřichá-
zejí a hledají si zaměstnání 
jinde. Zatímco lékařské fakul-
ty si mohou při přijímacím ří-
zení své studenty ze značné-
ho převisu zájemců vybírat, 
před branami pedagogických 
fakult se žádný převis netvoří. 

Složení studentů, jejich prefe-
rence a zájmy vytváří i zcela 
specifickou atmosféru během 
studia, při níž právě to, co by 
mělo být základem studia bu-
doucího učitele, je považováno 
za zbytečné a nemístné zdr-
žování. Pedagogické fakulty 
vzdělávají studenty, kteří se 
jako vysokoškoláci sice uplat-
ní, ale nikoliv v oboru, pro kte-
rý byly svého času zřízeny.

Z uvedeného je zřejmé, že 
zdánlivá podobnost nedostat-
ku lékařů a učitelů má zcela 
jiné důvody a musí mít i pod-
statně jiná řešení.

Akční plán pro školství by 
se musel skládat z řady kro-
ků, které nebudou ani pro 
ministerstvo, ani pro krajské 
a místní zřizovatele škol jed-
noduché, laciné a obecně při-
jatelné. Nebudou ani tak zře-

telně viditelné, jako je příděl 
finančních prostředků. Bu-
de ale zapotřebí prosadit, že 
i drobné kroky vedoucí k to-
mu, aby ve školách učili kva-
lifikovaní učitelé a bylo jich 
perspektivně dost, by měly 
být prioritou celé společnos-
ti. Takové kroky by neměly 
být pouze jednorázové, ale 
svojí dlouhodobější existen-
cí by měly nepříznivou si-
tuaci postupně měnit, ať už 
jde o možnosti nejrůznějších 
místních stipendií, finančních 
příplatků, či dalších bonusů. 
Osobně bych se nebránil ani 
omezení počtu přihlášek k vy-
sokoškolskému studiu. Peda-
gogické fakulty by pak už ne-
musely mít většinu studentů, 
na které jejich fakulta prostě 
jen zbyla. 

 František MORKES

KOMENTÁŘ

ZLATÝ ÁMOS UŽ ZNÁ SVÝCH ŠEST FINALISTŮ
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Poslední dny byly pro hrádecké 
školáky velmi pestré a zajíma-
vé. V sobotu 22. února se usku-
tečnil pro žáky 2. stupně druhý 
ročník školního plesu. Chlapci 
již před plesem oslovovali svoje 
spolužačky se žádostí o dopro-
vod a na ples přicházeli ve dvo-
jicích. Mnozí byli barevně sla-
dění – chlapec měl košili nebo 
motýlka či kravatu v barvě šatů 
své taneční partnerky –, všich-
ni byli elegantně upraveni a ob-
lečeni, účesy dívek by obstály 
i u velmi přísné poroty. Kromě 
pedagogů se o příjemný průběh 
večera postarali naši současní 
žáci spolu s absolventy. Večer 
moderovali Adélka Komorouso-
vá a Petr Kastner, výuku mazur-
ky a jivu vedli Michalka Pátková 
a Ondra Šoustar. Kromě výuky 
tance večer zpestřilo vystoupe-

ní Aničky Šístkové s jejím tančí-
cím psíkem a ukázka moderního 
tance v podání žákyň 7. třídy. 
Výborně se všichni bavili při 
tanci vylosovaných dvojic s koš-
tětem, míčkované nebo židlič-
kované. Vítězné dvojice obdrže-
ly hezký náramek, resp. motýl-
ka. Úroveň oblečení účastníků 
a vzájemné chování dvojic po-

zorně sledovala porota s cílem 
vyhlásit královnu a krále plesu. 
Pro tento rok se jimi stali Saša 
Loukotová a Vašek Šmejkal, ale 
jednoduché to porota rozhodně 
neměla. Tečkou za celým veče-
rem byl autorský film, kterým 
se loni v červnu s námi loučili 
žáci 9. třídy.

Po klidné neděli nastalo netr-
pělivě očekávané pondělí. Před 
začátkem vyučování k nám do-
razilo šest zahraničních lektorů. 
V rámci projektu Edison vyučo-
vali celý týden na prvním i dru-
hém stupni. Lektoři pocháze-
li z různých zemí světa: Speci 
z Keni, Georgi z Gruzie, Mateus 
z Brazílie, Felicia z Indonésie, 
Boss z Thajska a Abas z Ázer-
bájdžánu. Všichni v angličtině 
představili žákům své rodné ze-
mě, jazyk, památky, typická jíd-

la, písně i tance. Studenti si je 
velmi oblíbili a zúčastňovali se 
všech aktivit.

Jednou z nich byl ve čtvr-
tek 28. 2. oblíbený maškarní 
rej. V tělocvičně školy se sešli 
princezny, víly, vojáci, pohádko-
vé bytosti a spousta dalších ma-
sek. Děti tancovaly na oblíbené 
písničky, probíhaly různé sou-
těže, zopakovaly si známé tan-
ce z loňského roku a nechyběla 
ani tradiční promenáda masek. 
S nadšením přivítaly návštěvu 
studentů z Brazílie a Gruzie, 
s kterými si pak společně na-
cvičily a následně zatančily bra-
zilskou sambu.

Na závěr pobytu studentů jim 
nejstarší žáci připravili prezen-
taci o České republice, ochut-
návku tradičních českých jídel 
a provedli je naším městem. 

S radostí konstatujeme, že žá-
ci nás potěšili svými znalostmi 
a spontánní konverzací. Jistě, 
každý podle svých schopností, 
ale obavy komunikovat rozhod-
ně neměli.

 Anna VALEŠOVÁ

V ostravských mateřských ško-
lách začal projekt Malý řemesl-
ník. Předškoláky má seznámit 
s nářadím i jeho správným po-
užíváním. Mezi prvními, kteří 
si již mohli osahat vrtačku či 
kladívko, byli i kluci z Mateř-
ské školy Na Jízdárně. Pětici 
z nich spojovala nefalšovaná 
radost z každé odvedené prá-
ce. Odměnou za snahu jim byla 
vlastnoručně vytvořená dřevě-
ná udička. Další čtyři výrobky 
si během kurzu ještě vyrobí.

„Bylo to hezké. Nejvíce se 
mi líbilo, jak jsme stavěli ty 
pruty,“ smál se po zhruba ho-
dině a půl šestiletý Ondra, kte-
rý nadšeně komentoval každé 
nářadí i pracovní postup. Ná-
řadí prý zná hlavně díky dě-

dečkovi, s nímž si staví.
Ne všechny děti ale pracovní 

nástroje umí pojmenovat nebo 
s nimi dokonce pracovat. Pro 
řadu dětí jsou jednotlivá nářadí 
neznámá, protože nyní, podle 
autora projektu Petra Vitáska, 
již v domácnostech nejsou. Po-
dle něj je základní myšlenkou 
kurzu ukázat dětem, že s nářa-
dím se vyrábějí věci. Postup-
ně tak vyrobí udičku, lodičku, 
formuli, robota i letadlo. „Tím, 
jak náročnost postupně stou-
pá, se s nástrojem daleko lépe 
seznamují. Taková ta základ-
ní šablona asi je, že pokud to 
jsou děti z vesnic, tak k tomu 
řemeslu mají přece jenom blí-
že. Když je někdo na baráku, 
tak se k tomu nářadí a kutilství 

více dostane než v paneláku,“ 
uvedl P. Vitásek.

Pilotní projekt je určen pro 
660 předškoláků z 55 školek, 
které z 97 oslovených projevi-
ly zájem. „Překvapil nás velký 
ohlas ze strany školek. V pří-
padě zájmu jsme připraveni 
dále pokračovat,“ uvedla ná-
městkyně primátora Andrea 
Hoffmannová. Podle ní by by-
lo ideální, kdyby se do budouc-
na obdobné workshopy staly 
běžnou součástí programové 
náplně ve školkách. Speciál-
ní kurzy pro mateřské školy 
jsou určené pro děti od pěti let 
a budou se konat do 30. června 
2020. Kurzy připravil spolek 
Dolní oblast Vítkovice. 

 Martina HELÁNOVÁ, čtk

OČIMA ČTENÁŘŮ

PESTRÉ DNY ZŠ HRÁDEK

Zapomenutá 
slova
JAROSLAV SUK

Autor knihy, lingvista, člen 
protiokupačního Hnutí revo-
luční mládeže, později char-
tista, člen VONS a vydavatel 
samizdatu, donucený k od-
chodu do exilu, popisuje ži-
vým jazykem různé aspek-
ty totalitních režimů. Z prak-
tických zkušeností „malého 
člověka“, z jazykových útva-
rů a vtipů zrcadlících život 
v totalitě postupně vyvstá-
vá hrůzné monstrum poku-
sů o absolutní zotročení spo-
lečnosti. 

PŘEDŠKOLÁCI MALÝMI ŘEMESLNÍKY 



10 číslo 10ŠKOLSTVÍ

DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST

 Co vás přesvědčilo věno-
vat se domácímu vzdě-

lávání?
Před patnácti lety jsem začala 

učit doma v rámci individuální-
ho vzdělávání nejstarší dceru. 
Postupně jsem učila své čtyři 
děti a celkem přirozeně se tak 
stalo, že mi moje záliba přerost-
la v práci. Děti mají ze záko-
na povinnost dostavit se dva-
krát za rok do školy k hodnoce-
ní. Měli jsme to štěstí, že jsme 
byli zapsáni ve školách, které 
zaměstnávaly skutečné odbor-
nice Hanku Tůmovou a Juditu 
Kapicovou. Obdivovala jsem je-
jich profesionalitu, přístup a pe-
dagogické zkušenosti. Po čase 
mi byla nabídnuta spolupráce. 
Za ty roky se pro mne domácí 
vzdělávání stalo srdeční zále-
žitostí.

 Jak těžké bylo najít 
vhodnou školu k polo-

letním a závěrečným zkouš-
kám?

Spolupráce je vždy věc obou-
stranná. Takže nehledám, ale 
očekávám příležitost, a když 
přijde, udělám maximum, 
abych se s konkrétním ředite-
lem na všem domluvila. Pokud 
se školou spolupracuji, mám na 
starost celou oblast domácího 
vzdělávání od počáteční komu-
nikace s rodinou, administra-
tivní část přijetí dítěte, peda-
gogickou podporu, konzultace 

i hodnocení dětí. Ředitel je stále 
ten, který ze zákona za průběh 
vzdělávání žáků zodpovídá. Zá-
leží mi tedy na tom, aby dobře 
rozuměl, na jakých principech 
se moje práce zakládá a jak vy-
padá v praktické rovině. Je bo-
hužel zatím pravdou, že domácí 
vzdělávání stále opřádá mnoho 
mýtů. A tak není divu, že je stá-
le zoufale málo ředitelů, kteří 
jsou tomuto způsobu vzdělávání 
nakloněni. A ještě méně je po-
tom těch, kteří umí ve své škole 
pracovat s domškoláky podle zá-
věrů a principů, které přinesla 
dlouhodobá praxe.

 Žáci se k vám na zkouš-
ky těší. Cítíte to jako 

osobní odměnu?
Tak to mě těší, odměna to ur-

čitě je. Především proto, že pe-
dagog pečující o doma vzděláva-
né žáky by neměl být jen kont-
rolorem dosažených vědomostí. 
Jeho úloha je od role pedagoga 
v základní škole, který pracuje 
se žáky ve třídě, zcela odlišná. 
Domácí škola nabízí mnoho dal-
ších možností, a to především 
spojit teoretické vědomosti se 
skutečnou praxí a zážitky, kte-
ré mají u dětí trvalý charakter. 
Pokud tedy chce být pedagog 
skutečnou oporou rodině, je ne-
zbytné navázat s rodinou kva-
litní vztah. Kvalitní vztah je za-
ložen na respektu a spoluprá-
ci, ne na kontrole a rozkazech. 

A z mojí zkušenosti je rozvoj 
dítěte a jeho podpora ve vývo-
ji a učení zcela neuvěřitelná.

 Rozpoznáte u žáka hu-
dební či sportovní talent 

i bez každodenního kontaktu?
Pokud se povede navázat 

vztah, a tedy i důvěru s rodiči, 
vždy se dozvím, co dítě potřebu-
je. To by ostatně také mělo být 
cílem každého pedagoga, vidět 
s nadhledem směřování žáka 
a v něm ho podporovat a při-
způsobovat výukové požadavky. 
U dětí v domácím vzdělávání 
lze rozpoznat primární zájem 
velmi dobře i přes menší frek-
venci setkávání.

 Je pro vás prioritou 
vnitřní psychický stav 

žáka, nebo výsledky a úspě-
chy?

Mojí prioritou je vnitřní psy-
chický stav žáka, který je zá-
kladním stavebním kamenem 
pro to, aby měl dobré výsled-
ky a cítil se úspěšný. Dnes má-
me bohužel mnoho dětí, které 
mají dobré výsledky, ale necí-
tí se úspěšné ani nejsou v dob-
ré pohodě. A pak samozřejmě 
i ty žáky, kteří nemají ani jedno 
z toho, což je už velmi smutné. 
Domácí vzdělávání někdy vo-
lí právě ti rodiče, jejichž děti 
jsou ohledně psychického sta-
vu na tom velmi zle. Jejich vol-
bou není učit dítě doma, ale ne-
mají prakticky jinou možnost. 
U všech takových dětí jsem vi-
děla již po několika měsících 
veliký posun i v oblasti vzdě-
lávání.

 Jak je vaší prací zasažen 
váš osobní život?

Moje původní profese je ar-

chitektka a už v začátcích jsem 
váhala, zda naplno pracovat 
s manželem v rodinné kancelá-
ři, nebo část času věnovat práci 
pro rodiny v domácím vzdělá-
vání. Manžel mě ale podpořil 
v tom, vstoupit do vzdělávací 
oblasti. Pro nás oba je domácí 
vzdělávání srdeční záležitost, 
která nám umožnila a umož-
ňuje trávit mnoho času s naši-
mi dětmi. Za to jsme skutečně 
vděční. Tím, že žijeme v jed-
nom domě, kde máme svůj ro-
dinný život a práci pro doma 
vzdělávané děti, jsme praktic-
ky všichni účastni všeho.

 Máte už zpětnou vazbu 
úspěchů a nezdarů va-

šich žáků?
Ano, ozývají se mi rodiče dě-

tí, jak se jim daří v následných 
školách, jak se mají. Jsem za 
to moc ráda. A zda zažívají dě-
ti z domácího vzdělávání v ná-
sledném životě úspěchy, či ne-
zdary? Zažívají obojí, jsou to 
přece lidé jako my všichni. 
Jen díky tomu, že mohly za své 
vzdělávání nést zodpovědnost, 
vědí, že život a splnění svých 
snů mají ve svých rukou.

 Po zkušenostech, které 
máte, hodnotíte domácí 

vzdělávání kladně? Jak vidíte 
jeho budoucnost?

Domácí vzdělávání hodno-
tím kladně. Je to vzdělávací 
způsob, který je na vzděláva-
cí scéně téměř dvacet let a jeho 
výsledky jsou neoddiskutova-
telné. Dříve jsem měla velikou 
trpělivost ve vysvětlování vše-
ho, co se domácího vzdělávání 
týká. Toto nasazení u mne trvá, 
pokud se potkám s člověkem, 
který má skutečný zájem se 
něco dozvědět. Pokud se však 
setkám u kolegů s prostým ob-
hajováním mýtů o domácí ško-
le bez chuti cokoliv si přečíst, 
poslechnout, slyšet názor zku-
šenějších z praxe, považuji to 
již za profesní selhání. Mož-
nost vybrat si z mnoha vzdělá-
vacích možností vychovává di-
ferencovanou společnost, která 
je základem demokratického 
vývoje našeho státu.

 Miluše EFENBERKOVÁ

Stáňa Kratochvílová, učitelka a architektka, se v oblasti 
domácího vzdělávání, soukromého, státního a církevního 
školství, alternativního vyučování včetně unschoolingu 
pohybuje téměř 20 let. 

OČIMA KANTORŮ

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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KDYŽ JE FAIR TRADE OPRAVDU FÉR
INSPIRACE

Arganový olej
Arganový olej obsahuje velké množství 
vitaminu E a mastných kyselin, které po-
máhají zklidňovat, hydratovat, oživovat 

a chránit pokožku, vlasy i vlasovou pokož-
ku a předcházet oxidaci kožních buněk.

Lush jej kupuje od ženských družstev, 
která v Maroku pracují na získávání tr-
vale udržitelného arganového oleje. Bla-

hodárné účinky arganového oleje si mů-
žete užít například v tuhém šamponu – 
šampuku – Jason and the Argan Oil či 
tělovém kondicionéru Ro’s Argan nebo 
pleťovém oleji Argan.

Ženské družstvo Sindyanna z Galileje

Ženské sdružení v Maroku

Ženské sdružení z Lakipie v Keni

Argan, nahatý pleťový olej 

Carrot, sprchový olej 

Jason and the Argan Oil, šampuk

American Pie, nahatý 
tělový kondicionér

Fair trade olivový olej 
Fair trade olivový olej v Lush produk-
tech vyrábí ženské družstvo Sindyanna 
z Galileje na severu Izraele. Sindyanna 
je pojmenováno po palestinském dubu, 
který reprezentuje odolnost, stabilitu 
a zakořeněnost v zemi a vzdává poctu 
arabským obyvatelům Izraele, kteří ne-
opustili svou zem v průběhu války v roce 
1948. Družstvo bylo založeno židovskými 
a palestinskými obyvateli Izraele za úče-
lem zprostředkování přístupu na trhy pro 
palestinské farmáře. Představuje míro-
vou spolupráci a posiluje postavení žen.

Lush představuje ženská družstva z různých koutů světa, od kterých získává některé z báječných ingrediencí pro své produkty. 

Gel z čerstvé aloe
Čerstvé listy na výrobu chladivého zklid-
ňujícího gelu pro krém Charity Pot Lush 
kupuje od šesti ženských masajských sku-
pin, které jsou součástí keňského perma-
kulturního centra.

Keňští Masajové jsou pastevci. Chov do-
bytka je tradičně doménou mužů, kteří 
putují z místa na místo a hledají vhodné 
pastviny, zatímco ženy a děti zůstávají do-
ma. Když v době sucha není k dispozici 
žádná vegetace, tradiční strava se skládá 
z kyselého mléka a krve dobytka. Ženy 
se dožívají v průměru 45 let.  

Laikipia Permaculture Centre pracu-
je na zazelenění pouště vysazováním vý-
živných rostlin společně s aloe, která se 
využívá pro výrobu krému Charity Pot.  

Tenhle všestranný krém se samokonzer-
vační recepturou nejenže pečuje o pokož-
ku, ale také podporuje lokální charitativní 
skupiny, se kterými Lush spolupracuje.

Více informací o ženských družstvech, 
ingrediencích a produktech najdete na 
https://cz.lush.com/.
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ

SOUTĚŽ

Výhry budou po ukončení soutěže k vyzvednutí v redakci Týdeníku 
ŠKOLSTVÍ. Na výhru nevzniká právní nárok.

 Výherci soutěže  Grada: R. Kostková, J. Dibelková, M. Hořejší
 Výherci soutěže Vědci: P. Horák, V. Přívara, O. Šedivá

 Výherci soutěže  Balada: E. Maraulasová,  K. Synková, T. Pušová
 Výherci soutěže Lego: M. Čejchanová, E. Malíková, E. Andrejsová

 Výherci soutěže Námořník: B. Flíčková, E. Vernerová, T. Zadák, 
K. Šmejkalová, L. Černá, J. Beneš, M. Pazderová, M. Kosina, K. Žahour, 

I. Donátová, M. Drahorád,  Z. Startlová, I. Boušková, V. Kamenická, S. Štolba
Výhercům blahopřejeme.

Proč se mám starat o naši planetu?
Planeta Země existuje už několik 
miliard let. Měla by tedy leccos 
vydržet, tak jaké může mít potíže? 
Potíže spočívají v tom, že dochází 
k určitým změnám, které ale ne-
přicházejí přirozeně a pozvolna, 
jako tomu bylo dřív. Dějí se rychle 
a zpravidla za to může lidská čin-
nost. Člověk by měl být ze všech 
živých tvorů nejchytřejší. My lidé 
umíme obdělávat půdu, stavět 
města, továrny i vyrábět letadla. 
Všechny tyto činnosti však škodí 
planetě i jejím obyvatelům. Jaké 
konkrétní klimatické změny pro-
bíhají? Proč je třeba šetřit ener-
gií? K čemu je dobrá recyklace? 
Opravdu může jeden člověk ně-
co změnit? To všechno se dozvíte 

v knížce plné báječných tipů, jak 
chránit přirozené prostředí plane-
ty Země.

Soutěžní otázka: Co je to frakování?
Více na www.svojtka.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme 3 výherce knihy. Odpovědi posílej-
te na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 22. března 2019. Do před-
mětu uveďte „Planeta“.

Momentky Báry Nesvadbové
Povídky známé české spisovatelky 
a novinářky zachycují chvíle, kdy 
se náš život láme; jsou to okamži-
ky hlubokého štěstí i bolestných 
ztrát nebo fatálních rozhodnutí. 
„Jsou chvíle, které zůstanou v hla-
vě jako v albu. Navždy. Nemusíte 
je mít na fotkách. I přesto jsou ne-
zapomenutelné. Štěstí se skládá 
z okamžiků. To ostatní je život.“
Soutěžní otázka: Kolik knih na-
psala Barbara Nesvadbová?
Více na www.euromedia.cz.
Ze správných odpovědí vylosu-
jeme 3 výherce knihy. Odpově-
di posílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 22. března 2019. 
Do předmětu uveďte „Momentky“. 

Politika pro začátečníky
K pochopení, jak funguje svět ko-
lem nás, je potřeba znát alespoň 
základní politické principy. Politi-
ka je totiž úplně všude. V této kni-
ze jsou odpovědi na otázky týkající 
se politiky: Co jsou to zákony? Co 
je to parlament? Co dělají králové 
a královny? Kdo platí nemocnice 
a silnice? Můžu věřit médiím? Kdo 
rozhoduje, co je legální? Jak jed-
notlivé země spolupracují? 
Soutěžní otázka: Kolik stran má 
kniha Politika pro začátečníky?
Více na www.svojtka.cz 
v kategorii Svojtka do škol.
Ze správných odpovědí vylosujeme 3 výherce knihy. Odpovědi posílej-
te na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 22. března 2019. Do před-
mětu uveďte „Politika“.
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„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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