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„Myšlenka je ochotou k naslouchání.“ Martin Heidegger

TÝDENÍK

Od poloviny padesátých let mi-
nulého století se svátek peda-
gogů vždy připomínal 28. břez-
na, v den narození proslulé-
ho učitele a patrona českého 
školství Jana Ámose Komen-
ského. Po listopadu 1989 se na 
něj dvě desítky let tiše zapo-
mínalo. Z iniciativy minister-
stva školství se pak Den učite-
lů zařadil na seznam význam-
ných dnů v kalendáři. Nově se 
na jeho stránky dostal 5. října 
Světový den učitelů. 

Svátek nesvátek. Vždy máme 

příležitost ocenit každodenní 
práci našich učitelů. Jde o při-
rozený projev úcty a upřímné-
ho poděkování za vše přínos-
né, čím každého z nás oboha-
tili. Někteří více, jiní méně. Na 
mnohé jsme už dříve zapomně-
li. Jména a sytý obraz těch nej-
lepších si však dodnes pečlivě 
střežíme ve své paměti. Teprve 
v dospělosti si uvědomujeme, 
že nás bez přestávky prováze-
jí oblíbení učitelé. Nejenom ti 
za školní katedrou, jsou všu-
de kolem nás a s námi. Učitelé 

života, odborně vzdělaní a lid-
sky mimořádně bohatí, moud-
ří a skromní lidé. Dovedou po-
vzbudit radou, když tápeme, 
umějí podat ruku, když ztrácí-
me dech. Vykouzlí úsměv, když 
procházíme slzavým údolím. 
Každý člověk by měl mít své-
ho uznávaného učitele. 

Od první třídy až po hori-
zont celoživotního vzdělávání 
potkáváme jedinečné a vzác-
né profesionální učitele. Svět 
se v jejich přítomnosti a jejich 
zásluhou proměňuje v lákavou 
touhu objevovat dosud nepo-
znané, přibližovat se dokona-
losti a lidské pokoře. Zdaleka 
nám nepředávali jen své vědo-
mosti. Učili nás lásce ke vzdě-
lávání a moudrosti. Dokazova-

li nám, že vědění představuje 
moc nejenom myšlenky a slo-
va. Jim především vděčíme za 
zdroj tvůrčí síly být stále lepší 
a spravedlivější. 

Takoví učitelé žijí mezi námi, 
ve všech školách, ve velkých 
městech, v malých vesnicích. 
Jim chtějme poděkovat za to, 
že nás vytrvale učí, i když jsme 
už dávno opustili školní lavice. 
Jen bychom je měli častěji po-
vzbuzovat a pomáhat jim, aby 
ani na okamžik nezanevřeli na 
svou náročnou, mnohdy spole-
čensky nedoceňovanou práci: 
vést mladého člověka k touze 
po plnohodnotném vzdělání, 
které jej posiluje, obohacuje 
a připravuje pro život. 

 Roman KANTOR

ŠKOLSTVÍ

DOBRÝ UČITEL JEŠTĚ ŽIJE – PODĚKUJME MU
Den narození Jana Ámose Komenského jsme po deseti-
letí vnímali jako svátek pedagogů. Časem se leccos změ-
nilo, jedno však zůstalo napořád. Bez učitelů by nikdo 
z nás nebyl tím, čím právě je.
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Průmysl 4.0 
Téměř 80 procent studen-
tů neví, co je Průmysl 4.0. 
Více než polovina jich toto 
označení ani nikdy nesly-
šela. O termínu označujícím 
čtvrtou průmyslovou revo-
luci dosud neslyšelo ani 30 
procent manažerů a majite-
lů českých průmyslových fi-
rem. oh

Astronaut v Olomouci
Do Olomouce zamíří na za-
čátku dubna americký astro-
naut NASA Andrew Feustel, 
který má na svém kontě tři 
vesmírné mise. Na Univerzi-
tě Palackého získá pamětní 
medaili za popularizaci vědy 
a za propagaci České repub-
liky v zahraničí. Astronaut, 
který má vazby na Českou 
republiku, si s sebou do ves-
míru vzal figurku českého 
pohádkového krtečka.  čtk

Dopad brexitu
Dopady brexitu na zájem 
Čechů o studium ve Velké 
Británii a Britů v Česku za-
tím nelze odhadnout, v krát-
kodobém výhledu se zřejmě 
nezmění. Uvedlo to minister-
stvo školství.  čtk

ZÁPISNÍK

PODÍL ŽÁKŮ V OBORECH STŘEDNÍCH ŠKOL
Navzdory výraznému poklesu 
počtu žáků ve středních ško-
lách se jejich podíly v růz-
ných oborech v posledních 
deseti letech příliš nezměni-
ly. Mírně se zvýšil hlavně zá-
jem o gymnázia, na která na-
stoupilo v aktuálním školním 
roce o 2,6 procenta víc prvá-
ků než v září 2008. Naopak 
největší pokles podílu nových 
středoškoláků zaznamenaly 

učební obory s maturitou, a to 
o 1,8 procenta. Vyplývá to ze 
statistik Národního ústavu pro 
vzdělávání.

Počet žáků v prvních roční-
cích středních škol se za po-
sledních deset let v důsledku 
demografického vývoje zmen-
šil o čtvrtinu. V září 2008 jich 
bylo celkem 131 725. Loni se 
pokles zastavil a letos celko-
vý počet prváků stoupl z loň-

ských 99 739 na 100 223. 
Úbytek studentů zaznamena-
ly všechny obory vzdělávání 
a rozdělení žáků v nich se tak 
oproti roku 2008 v současnos-
ti příliš neliší. Na maturitní 
obory nastoupilo před deseti 
lety 69 procent dětí z ročníku, 
před pěti lety to bylo zhruba 
68 procent a v aktuálním škol-
ním roce to bylo kolem 70 pro-
cent.  čtk

Na prevenci rizikového chování 
dětí chybí nejméně 15 milionů 
korun ročně. Ministerstvo škol-
ství dává už několik let 20 mi-
lionů korun, další miliony ko-
run jdou z ministerstev vnitra, 
zdravotnictví a Rady vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky. 
Vyplývá to z Národní strategie 
primární prevence rizikového 

chování dětí a mládeže 2017 až 
2019 a akčního plánu na příští 
tři roky. Loni bylo podáno 191 
žádostí o peníze z ministerstva 
školství, 90 uspělo. „Převis kva-
litních žádostí je každoročně mi-
nimálně dvojnásobný oproti dis-
ponibilnímu objemu prostřed-
ků,“ píše se v materiálu. Dalších 
pět milionů ministerstvo rozdě-

luje krajům na vzdělávání učite-
lů a metodiků prevence. Analýza 
identifikovala jako slabé strán-
ky primární prevence kromě ne-
dostatku financí nezájem rodi-
čů, nedostatečnou podporu ze 
strany ředitelů škol, nedostatek 
školních psychologů a dětských 
psychiatrů nebo přílišnou admi-
nistrativu.  čtk

„Každá doba má svoje. Dřív se kantoři báli, aby nebyli označeni jako třídní 
nepřítel, teď se děsí, aby z nich nebyl třídní učitel!“
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Ministr školství Robert Pla-
ga je schopen najít v rozpoč-
tu na příští rok sedm až deset 
procent personálních úspor, 
a to v místech na minister-
stvu a v podřízených organi-
zacích. Učitelů se škrty nedo-
tknou, zdůraznil to po schůzce 
s ministryní financí A. Schil- 
lerovou. 

Vláda podle něj chce do-

držet slib, že učitelé budou 
v roce 2021 mít průměrný 
plat 45 tisíc korun. „Podívám 
se i na provozní výdaje mini-
sterstva, ale v minulých le-
tech bylo úsporné, co se týče 
provozních výdajů, takže tam 
velký prostor nevidím. Bavíme 
se o desítkách milionů korun,“ 
uvedl. Velký prostor nevidí ani 
v možnosti škrtání neobsaze-

ných míst, v resortu jich po-
dle něj mnoho není. V úspo-
rách se neprojeví ani odchod 
úředníků do Národní sportovní 
agentury, která převezme od 
ministerstva školství sportov-
ní agendu včetně dotací a jejíž 
vznik schválili poslanci. S tě-
mito lidmi už návrh rozpočtu 
na příští rok pro ministerstvo 
nepočítá.  čtk

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ NAJDE ÚSPORY

NA PREVENCI CHYBÍ MILIONY KORUN
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STŘEDNÍ ŠKOLY VOLAJÍ PO VYŠŠÍ KVALITĚ

O nepříliš lichotivém sta-
vu středních škol vypovídá 
zpráva České školní inspek-
ce z loňského září. Podle ní 
bylo ke středoškolskému stu-
diu přijato ve školním roce 
2016/17 celkem 93 procent 
všech uchazečů bez ohledu 
na předcházející školní vý-
sledky a studijní předpokla-
dy. Průběžně se zhoršující 
skóre státních maturit není 
zaviněno pouze jejich spor-
ným systémem, ale také tím, 
že studenti nemají o zvolený 
obor zájem a chybí jim proto 
motivace. Svou daň si vybí-
rají nedostatečné schopnosti 
a v neposlední řadě také ros-
toucí absence, která studen-
tům prochází i s ohledem na 
to, že školy jsou financovány 
podle počtu studentů, takže 
není tlak na to, aby ti problé-
moví byli vyloučeni.

Nespokojené kraje
Tradičním zřizovatelem střed-
ních škol jsou kraje, a tak se 

nelze divit, že právě jejich 
představitelé se aktivně snaží 
současný stav středního škol-
ství změnit. Každý region má 
navíc svou vlastní vzdělávací 
strategii, která by se měla od-
razit i v oborové skladbě škol 
v konkrétním kraji. 

„Jako nesprávné vnímá-
me například to, že nemáme 
vlastně žádné kompetence pro 
soukromé školy. Kraje velmi 
potřebují, aby všechny vzdě-
lávací ústavy měly stejné pod-
mínky. Ale těch problémů je 
mnohem víc: například dvou-
kolové přijímací řízení, kdy si 
může uchazeč ve druhém kole 
dát neomezený počet přihlá-
šek. Žádoucí není ani poměr-
ně běžný jev, kdy žák během 
studia vystřídá několik střed-

ních škol, často pak stejně ne-
uspěje u maturity a podle mne 
pak bude problematické i je-
ho uplatnění na trhu práce,“ 
hodnotí situaci Jana Vildume-
tzová, poslankyně, hejtmanka 
Karlovarského kraje a před-
sedkyně Asociace krajů ČR.

Obavy o budoucnost střed-
ního školství byly hlavním 
motivem kulatého stolu Kva-
lita a budoucnost středního 
školství, který J. Vildumetzo-
vá svolala a k němuž přizva-
la nejen zástupce krajů, ale 
také vedení školských od-
borů. 

Řemeslo není ostuda
Podle Vladimíra Dlouhého, 
prezidenta Hospodářské ko-
mory ČR, by pro další rozvoj 
středního školství měla být 
určující momentální situa-
ce na trhu práce, který stále 
bojuje s převisem poptávky 
nad nabídkou, a také sklad-
ba české ekonomiky. „U nás 
je tradičně vysoká zaměstna-
nost v průmyslu, což je nejen 
následkem poválečných dese-
tiletí, protože tato tradice sahá 
hlouběji do minulosti než do 
éry socialismu. Zároveň stojí-

me na prahu velkých techno-
logických změn, které mění 
náplň práce a způsobují zánik 
některých profesí se součas-
ným vznikem profesí jiných. 
Mladí by se měli připravit na 
celoživotní vzdělávání i na to, 
že některé obory bude zapo-
třebí více podporovat,“ uvedl 
V. Dlouhý. 

„Jako další důležitý bod vní-
mám podporu potřebných 
oborů, ostatně řada firem to 
dnes už dělá. Musíme také 

přesvědčit rodiče o tom, že 
učňovské školy nejsou ostu-
da, a vrátit řemeslům kredit, 
který měla. My v komoře by-
chom uvítali kvalitnější při-
jímací zkoušky a návrat toho, 
čemu se dříve říkalo mistrov-
ská nebo cechovní zkouška, 
tedy jakéhosi certifikátu po-
skytujícího o jeho nositeli 
zprávu, že svůj obor ovládá,“ 
je přesvědčen V. Dlouhý.

Společný postup
Úsilí o zlepšení středního 
a učňovského školství vní-
mají pozitivně i školské od-
bory. „Naše sekce středních 
škol se tomuto tématu již ně-
jaký čas věnuje. Z pohledu 
školství považuji tuto dobu 
jako svého druhu unikátní, 
znovu se otevírá školský zá-
kon, zákon o pedagogických 
pracovnících, vzniká Strate-
gie 2030, je tedy vhodný čas 
se společně ozvat, protože se 
ukazuje, že pokud budeme 
postupovat jednotlivě, tak se 
nám změny příliš nedaří,“ tlu-
močil své přesvědčení Fran-
tišek Dobšík, předseda škol-
ských odborů.

Podpořil také snahy vrá-
tit do škol fungující kariérní 
poradenství, neboť kvalitní 
kariérní poradce by měl být 
schopen dětem na prahu do-
spělosti pomoci najít správný 
obor, odhalit jejich schopnosti 
a vzbudit v nich správnou mo-
tivaci. S tím vším pochopitel-
ně souvisí i správné propojení 
aktivit základních a středních 
škol, jak během jednání u ku-
latého stolu často zmiňova-
la nejen J. Vildumetzová, ale 
i další účastníci.

Ti svůj další společný po-
stup na cestě za zlepšením de-
klarovali ve společném Memo-
randu ke kvalitě a budoucnos-
ti středního školství (uvádíme 
jej na straně 8).

 Romana SLANINOVÁ

České střední školství se v současnosti potýká s mnoha 
problémy, které snižují jeho kvalitu. A neradostné jsou 
i studijní výsledky mnoha studentů středních škol.

Žádoucí není ani poměr ně běžný jev, kdy žák 
během studia vystřídá několik střed ních škol, 
často pak stejně ne uspěje u maturity.

FOTO: Stanislav JUGA
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Svou úlohu v tom sehrál i Čes-
komoravský odborový svaz 
pracovníků školství, který svý-
mi argumenty a stálým tlakem 
přispěl k tomu, že politici zača-
li situaci ve školách brát vážně.

Naše kampaň Konec levných 
učitelů, která se týká nejen pe-
dagogických, ale i nepedago-
gických zaměstnanců škol, při-
nesla pozitivní výsledky.

Platy vyšší o čtvrtinu
Od roku 2015 se nepedagogic-
kým pracovníkům zvedly platy 
o 28,4 procenta. To je zdánli-
vě vysoké číslo, ale musíme si 
uvědomit, že jejich platy jsou 
opravdu velmi nízké. Přesto se 
v loňském roce přehouply přes 
devatenáctitisícový průměrný 
plat. To je měsíčně o více než 
4 tisíce korun víc ve srovná-
ní s rokem 2015. Co se týká 
pedagogů, tam byl nárůst té-
měř 24procentní. Z necelých 
27 tisíc korun se pedagogové 
v průměru posunuli na více 
než 33 tisíce. Nominálně bra-
li asi o 6 a půl tisíce víc než 
před třemi lety.

U samotných učitelů je růst 
ještě větší, protože mezi peda-
gogické pracovníky počítáme 
i asistenty, vychovatelky ve 
školních družinách či učitel-
ky mateřských škol a ti jsou 

zařazeni v nižších platových 
třídách. Většina učitelů zá-
kladních a středních škol je ve 
12. platové třídě. Tady došlo 
k téměř 26procentnímu růs-
tu. Z průměrného platu nece-
lých 28 tisíc korun v roce 2015 
se za tři roky učitelé dostali na 
téměř 35 tisíc, což představu-
je přes 7 tisíc korun nominál-
ního růstu.

V letošním roce byly tarif-
ní platy zvýšeny o 5 procent 
u nepedagogů a o 10 procent 
u učitelů, to na svých výplatni-
cích museli zaznamenat všich-
ni. Dalších 5 procent z objemu 
peněz na platy pedagogů bylo 
určeno na tzv. nadtarifní slož-
ky platu. Podle našich infor-
mací krajské úřady nyní zve-
řejňují rozpočty jednotlivých 
škol a školských zařízení, tak-
že uvidíme, jak je do těchto 
rozpočtů promítly. Procentu-
ální nárůst v nadtarifní složce 
určitě bude. Je otázka, zda to 
všude bude přesně 5 procent. 
Osobní příplatky by konečně 
měly přestat být tou paní Co-
lombovou, kterou nikdo nikdy 
neviděl, jen o ní slyšel. Bude 
ale záležet i na vyjednávání na 
konkrétním pracovišti, v kon-
krétní škole.

Chápu obavu ředitelů, že 
rozpočet jejich škol se bude 

v souvislosti se změnou způ-
sobu financování regionálního 
školství měnit a že méně kom-
plikované je rozdat na konci ro-
ku odměny než případně sni-
žovat osobní příplatky. Školské 
odbory se chtějí zasadit o na-
rovnání poměru mezi vyplace-
nými osobními příplatky a od-
měnami. Původně šlo 20 pro-
cent na odměny a 80 procent 
bylo vyplaceno ve formě osob-
ních příplatků. Postupem času 
se tento poměr obrátil a nyní je 
až 70 procent těchto prostřed-
ků vypláceno v odměnách. To 
pro motivaci učitelů není podle 
nás úplně ideální. Odměna na 
konci roku je určitě fajn, ale 
osobní příplatek, který člověk 
bere každý měsíc, plní jinou 
funkci, stabilizační, motivač-
ní. A tady mají ředitelé pro-
stor projevit se jako skuteční 
manažeři.

Nebyli jsme sami
Odborový svaz vyvíjí dlouho-
dobý tlak na politiky, není to 
záležitost jen posledních let. 
Někdy dopadl na úrodnou pů-
du, někdy ne. Samozřejmě to 
není jen naše zásluha, podí-

lely se na tom i další platfor-
my, které ve školství působí. 
Hodně nám pomohlo, že jsme 
se mohli zapojit do tzv. evrop-
ského semestru. Měli jsme tak 
možnost prostřednictvím zá-
stupců Evropské komise, kte-
ří připravují zprávy o České 
republice, upozornit na to, že 
školství je v České republice 
dlouhodobě podfinancované, 
což ostatně dokládají i zprá-
vy OECD. Zdůrazňovali jsme, 
že tento problém se má ře-
šit právě ze strany lidských 
zdrojů, tedy učitelů a ostat-
ních zaměstnanců, kteří ve 

školách pracují. Takže ten tlak 
byl z mnoha směrů a přehlí-
žet jej už nebylo možné. Také 
v médiích jsme zaznamenali 
významnou podporu a podpo-
řila nás také veřejnost. Vzdě-
lávání se tak konečně dosta-
lo do popředí zájmu politiků 
a snad už přestane být popel-
kou, jak jsme tomu byli svěd-
ky v minulosti.

Růst platů do budoucna
Myslím, že trend v odměňová-
ní učitelů a ostatních pracovní-
ků škol je dobře nastartovaný. 
Někteří lidé dnes sice hovoří 
o jakési recesi, ale podle zve-
řejněných dat by naše ekono-
mika měla růst i v příštím ro-
ce, takže východiska pro další 
vyjednávání jsou. Budeme usi-
lovat o to, aby vláda dodržela 
to, co několikrát deklarovala, 
že totiž vzdělávání bude její 
prioritou a že finanční ohodno-
cení učitelů se bude zlepšovat 
i v dalších letech.

Ve vyjednávání pokraču-
jeme, začíná se připravovat 
státní rozpočet na rok 2020. 
Máme domluvené schůzky 
jak s ministrem školství, tak 
s ministryní financí. Na těchto 
jednáních chceme uplatnit po-
žadavek růstu mzdových pro-
středků o 10 procent pro ne-
pedagogy a 15 procent pro pe-
dagogy tak, aby opravdu těch 
150 procent průměrného platu 
v zemi bylo v roce 2021 sku-
tečně dosaženo.

Přitažlivost pro mladé
Učitelské povolání se musí stát 
atraktivnější i pro nové, mla-
dé učitele. V současné době se 
totiž hovoří o potenciální per-
sonální krizi, kdy se poměr-
ně velká skupina kolegů chys-
tá v horizontu pěti až deseti 
let odejít do důchodu. Proto je 
to důležité, aby ti, co se nyní 
budou rozhodovat, na kterou 
vysokou školu si po maturi-
tě podají přihlášku, měli per-
spektivu atraktivního povolání 
a jistotu spravedlivé odměny.

František DOBŠÍK
předseda ČMOS pracovníků školství

KAMPAŇ PŘINESLA KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY

Jedním z nesporných úspěchů posledních let je zrychlení 
růstu platů učitelů ve srovnání s ostatními zaměstnanci, je-
jichž platy jsou financovány ze státního rozpočtu. 

FOTO: Jan ČEJCHAN
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Gymnázium je proinkluziv-
ní, stará se o talentované, vy-
chází vstříc cizincům, využívá 
projektovou výuku, propojuje 
školu s reálným životem a ve-
de studenty k samostatnosti. 
Před dvěma lety Na Zatlance 
otevřeli jako první v Praze stu-
dijní program ALT. O rozhovor 
jsme požádali ředitelku Jitku 
Kmentovou, která stojí ve ve-
dení školy už od roku 2004.

 Jste gymnáziem s dvě-
ma studijními progra-

my. Jaký je jejich smysl?
Máme dva studijní progra-

my: Objevovat a rozvíjet a ex-
perimentální třída ALT, kterou 
v září otevřeme již třetím ro-
kem. Studijní program Objevo-
vat a rozvíjet představuje kla-
sické všeobecné gymnázium 
s posílenou výukou jazyků. Vy-
chází však z přesvědčení, že 
každý student má předpoklad 
prosadit se v některém oboru 
a že škola má za úkol pomoci 
studentům rozvíjet jejich silné 
stránky. ALT je moderní vzdě-
lávání inspirované zkušenost-
mi ze zahraničí. Učební plán je 
rozdělen na tři tematické blo-
ky, dále na samostatné před-
měty – český jazyk a cizí jazy-
ky, matematiku a tělesnou vý-
chovu. Studenti se také účastní 
aktivit, jako jsou expedice ne-
bo dobrovolnictví.

 Objevovat a rozvíjet je 
standardní vzděláva-

cí program. Kolik studentů 
je do něj zapojeno a kterým 
předmětům se věnuje? 

Jsme školou s posílenou vý-
ukou jazyků a nyní do tohoto 
programu spadají vždy tři tří-
dy v každém ročníku. I přes 
dlouhou tradici se nejvíce za-
jímáme o současné studenty, 
kterým se snažíme nabídnout 
takové podmínky výuky, aby 
úspěch zažil každý z nich. Má-
me spoustu projektů, preven-
tivních programů, staráme se 

o nadané a jsme zároveň vy-
soce inkluzivní školou. Již od 
třetího ročníku nabízíme voli-
telné předměty, aby se každý 
student mohl profilovat. Mezi 
nabízenými předměty je kro-
mě tradičních předmětů také 
divadlo, digitální fotografie či 
mediální výchova, stylistika, 
základy podnikání, psycholo-
gie lidské komunikace a další. 
Chceme, aby se na naší škole 
každý našel.

 Do jaké míry je třída 
ALT experimentální 

a do jaké míry alternativní?
Experimentální je z pohledu 

rozšíření alternativního studij-
ního programu v českých ve-
řejných školách. A nejen ve ve-
řejných – je velmi málo střed-
ních škol či gymnázií, které 
staví na alternativní výuce.

ALT klade důraz na osob-
nostní a sociální výchovu 
a studijní autonomii. Ve výu-

ce je kladen větší důraz na ak-
tivity studentů a rozvoj klíčo-
vých dovedností. Samozřejmě 
zde nejsou známky, používá-
me slovní hodnocení opírají-
cí se o principy formativního 
hodnocení a vedeme studenty 
k sebehodnocení. 

 Jaké má ALT předměty?
ALT nemá klasické 

předměty, ale předmětové 
bloky. Například v předměto-
vém bloku společnost a kul-
tura dochází k propojení lite-
ratury, dějepisu, základů spo-
lečenských věd a sociálního 
zeměpisu. Blok přírodní vědy 
propojuje fyziku, chemii, bio-
logii a fyzický zeměpis. Pro-

to dochází často k tandemové 
výuce, kdy jsou ve třídě dva 
učitelé různých aprobací, kteří 
úzce spolupracují jak na pří-
pravách hodin, tak při výuce.

 V čem spočívá výjimeč-
nost tohoto programu?

Těch odlišností je celá řa-
da. Kromě neexistence zná-
mek, klasických předmětů či 

tandemového vyučování je to 
i zapojení angličtiny do běžné 
výuky. Ale ráda bych vyzdvih-
la asi to nejdůležitější: není to 
akademický program, kdy ab-
solventi budou sypat z ruká-
vu jednotlivá data, ale budou 
schopni hledat souvislosti me-
zi jevy. Důležitou součástí vý-
uky je osobnostní a sociální vý-
chova. Absolvent by měl rozu-
mět sobě i jiným lidem, bude 
komunikativní, bude zaměře-
ný na řešení problémů a bu-
de umět pracovat autonomně.

 Jaké mají studenti vý-
sledky? Jsou spokojeni?

V současnosti máme otevře-
né dva ročníky a v září otevře-

me třetí. Na velké závěry je 
ještě brzy. Ale do ALT se hlásí 
žáci, kteří zde mají kamarády 
či sourozence, mají zkušenos-
ti z alternativních základních 
škol nebo hledají takovou ško-
lu, která se zaměří na rozvoj 
jejich osobních potřeb. Z toho 
odvozujeme, že ALT se rozebí-
há dobře. Ale stále se všichni 
učíme.

 Máte ještě další projek-
ty, které v letošním roce 

pro studenty připravujete?
Naše škola má celou řadu 

projektů. Například nyní nás 
čeká zasedání Evropského par-
lamentu mládeže ZEYP, kde žá-
ci v angličtině řeší evropské 
problémy v různých tématech 
jako zemědělství či vzdělává-
ní. Další skupina absolvuje di-
vadelní expedici, kdy v diva-
dle Archa budou se stávajícím 
souborem zkoušet hru na téma 
Změna. Nebo v březnu máme 
celoročníkový projekt pro tře-
ťáky Týden mediálního vzdě-
lávání, kdy ve třech dnech žá-
ci absolvují řadu workshopů, 
přednášek či exkurzí do mé-
dií. Tradiční je i jarní celoškol-
ní projekt, letos zaměřený na 
život zemí střední a východní 
Evropy. Připravujeme i semi-
nář k rozvoji prezentačních 
dovedností.

 Táňa PIKARTOVÁ

CHCEME, ABY KAŽDÝ ŽÁK ZAŽIL ÚSPĚCH
Chceme, aby se v naší škole každý našel, říká Jitka Kmento-
vá z pražského Gymnázia Na Zatlance. Jde o tradiční gymná-
zium, které bylo založeno již v roce 1883. Více než do minu-
losti ale vedení i učitelé gymnázia hledí do budoucnosti. 

ALT nemá klasické předměty, ale předmě-
tové bloky. Proto dochází často k tandemo-
vé výuce, kdy jsou ve třídě dva učitelé růz-
ných aprobací, kteří úzce spolupracují jak 
na přípravách hodin, tak při výuce.
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Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

 V § 206 odst. 1 a 2 zákoníku práce 
se stanoví:

 „Je-li překážka v práci zaměstnanci pře-
dem známa, musí včas požádat zaměst-
navatele o poskytnutí pracovního volna. 
Jinak je zaměstnanec povinen uvědomit 
zaměstnavatele o překážce a o předpoklá-
dané době jejího trvání bez zbytečného 
průtahu.

Překážku v práci je zaměstnanec povi-
nen prokázat zaměstnavateli. Ke splnění 
povinnosti podle věty první jsou právnic-

ké a fyzické osoby povinny poskytnout za-
městnanci potřebnou součinnost.“

V případě, že zaměstnanec nepostupuje 
při překážce v práci na jeho straně podle 
uvedeného ustanovení, porušuje svou po-
vinnost vyplývající z právních předpisů 
vztahujících se k zaměstnancem vykoná-
vané práci (běžně se užívá označení pra-
covní kázeň). Ovšem pokud zaměstnanec 
své povinnosti podle § 206 zákoníku prá-

ce poruší, ale překážku v práci prokáže 
dodatečně, není možné považovat nepří-
tomnost v práci za neomluvenou absenci.

K tomuto závěru dospěl Nejvyšší soud 
v rámci rozsudku ze dne 3. 11. 2010, sp. 
zn. 21 Cdo 4275/2009, dle kterého okol-
nost, že zaměstnanec uvědomí zaměstna-
vatele o důležité osobní překážce v práci 
a prokáže její existenci včetně doby její-
ho trvání až dodatečně po jejím skončení, 
neznamená, že by zaměstnavatel již nebyl 
povinen nepřítomnost zaměstnance v prá-
ci po dobu trvání překážky v práci doda-
tečně omluvit. Zaviněné nesplnění ozna-
movací povinnosti zaměstnance je pouze 
porušením „pracovní kázně“, nemá však 
bez dalšího za následek vznik neomluve-
né absence zaměstnance. Rozhodující je 
existence překážky v práci a její trvání.

PŘEVOD NEVYČERPANÉ DOVOLENÉ

DŮSLEDKY NEOZNÁMENÍ PŘEKÁŽKY V PRÁCI
 Zaměstnanec nesplnil povin-
nost včas uvědomit zaměstna-

vatele o překážce v práci. Je možno 
dobu jeho nepřítomnosti v práci po-
važovat za neomluvenou absenci?

 V § 217 odst. 1 zákoníku práce se 
stanoví:

„Dobu čerpání dovolené je povinen za-
městnavatel určit podle písemného roz-
vrhu čerpání dovolené vydaného s před-
chozím souhlasem odborové organizace 
a rady zaměstnanců tak, aby dovolená 
mohla být vyčerpána zpravidla vcelku 
a do konce kalendářního roku, ve kte-
rém právo na dovolenou vzniklo, pokud 
v tomto zákoně není dále stanoveno ji-
nak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené 
je nutno přihlížet k provozním důvodům 
zaměstnavatele a k oprávněným zájmům 
zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnan-
ci dovolená v několika částech, musí ale-
spoň jedna část činit nejméně dva týd-
ny vcelku, pokud se zaměstnanec se za-
městnavatelem nedohodne na jiné délce 
čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání 
dovolené je zaměstnavatel povinen pí-
semně oznámit zaměstnanci alespoň 14 
dnů předem, pokud se nedohodne se za-
městnancem na kratší době.“

Čerpání dovolené je zaměstnavatel po-

vinen zaměstnanci určit tak, aby dovo-
lenou vyčerpal v kalendářním roce, ve 
kterém zaměstnanci právo na dovolenou 
vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brá-
ní překážky v práci na straně zaměst-
nance nebo naléhavé provozní důvody 
(§ 218 odst. 1 zákoníku práce).

Zákoník práce tedy umožňuje dohodu 
zaměstnance a zaměstnavatele o nepo-
skytnutí alespoň jedné části dovolené 
v rozsahu nejméně dvou týdnů. 
Jestliže by zaměstnanec nesou-
hlasil s určením dovolené tak, 
že by byla rozčleněna a žádná 
z jednotlivých částí by neči-
nila alespoň dva týdny vcel-
ku, zaměstnavatel sám bez 
souhlasu zaměstnance by 
tak učinit nemohl. Dohoda 
o nevyčerpání čtyř týdnů 
(nebo celé dovolené, po-
kud je delší) v kalen-
dářním roce možná 
není. Zákoník práce 
stanoví, jak je výše 
uvedeno, zaměstna-
vateli povinnost ur-
čit zaměstnanci vy-
čerpání celé dovolené 
v kalendářním roce, ve 
kterém mu na ni právo 
vzniklo.

 Umožňuje zákoník práce do-
hodu o nevyčerpání čtyř týd-

nů dovolené v příslušném roce 
a o možnosti jejich převedení do 
příštího roku?
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Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

 Zaměstnavatel zjistil u za-
městnance přítomnost alko-

holu a vykázal jej z pracoviště. Jak 
posuzovat dobu, kterou zaměstna-
nec z tohoto důvodu neodpracoval?

 Nařízení vlády 
č. 590/2006 Sb., kte-

rým se stanoví okruh a roz-
sah jiných důležitých osob-

ních překážek v práci (účin-
nost od 1. ledna 2007), uvádí 

výčet těchto překážek v přílo-
ze. V bodě 11 přílohy je uvedeno jako 
překážka v práci i „vyhledání nového 

zaměstnání“ a k rozsahu pracovního 
volna se stanoví:

„Pracovní volno bez náhrady mzdy 
nebo platu před skončením pracovního 
poměru se poskytne na nezbytně nut-
nou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, 
po dobu odpovídající výpovědní době 
v délce dvou měsíců. Ve stejném roz-
sahu se poskytne pracovní volno s ná-
hradou mzdy nebo platu před skonče-
ním pracovního poměru výpovědí danou 
zaměstnavatelem z důvodů uvedených 
v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce ne-
bo dohodou z týchž důvodů. Pracovní 
volno je možné se souhlasem zaměst-
navatele slučovat.“

Pokud má jít o pracovní volno s náhra-
dou mzdy nebo platu, odkazuje vládní 
nařízení na § 52 písm. a) až e) zákoní-

ku práce, kde jsou uvedeny organizační 
a zdravotní důvody skončení pracovní-
ho poměru.

VOLNO K HLEDÁNÍ NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ

 Zaměstnanec v daném případě 
porušil povinnost stanovenou 

v § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku prá-
ce. Vzhledem k tomu, že zaměstnanec 
není v důsledku požití alkoholického 
nápoje způsobilý dále vykonávat práci 
a plnit tak svůj závazek z pracovněpráv-
ního vztahu, je zaměstnavatel opráv-
něn (a dokonce povinen) jej z pracovi-
ště vykázat. Zameškání pracovní doby 
zaměstnancem z důvodu jeho vykázá-
ní z pracoviště nelze považovat za pře-
kážku v práci na jeho straně (a pocho-
pitelně ani na straně zaměstnavatele). 
Zaměstnavatel tedy může takovou ab-
senci považovat za neomluvenou. V té-
to souvislosti je však třeba upozornit 
na ustanovení § 348 odst. 3 zákoníku 
práce, kde je uvedeno: „… zda se jedná 
o neomluvené zameškání práce, určuje 
zaměstnavatel po projednání s odboro-
vou organizací.“

ALKOHOL NA 
PRACOVIŠTI

 Zrušení dohody o provedení práce (ale 
i dohody o pracovní činnosti) upra-

vuje § 77 odst. 4 zákoníku práce. Stanoví 
se v něm, že pokud nebyl sjednán způsob 
zrušení, může zaměstnavatel i zaměstna-
nec pracovněprávní vztah založený doho-
dou o provedení práce či dohodou o pra-
covní činnosti zrušit

a) dohodou smluvních stran ke sjedna-
nému dni,

b) výpovědí danou z jakéhokoli důvodu 
nebo bez uvedení důvodu s patnáctiden-
ní výpovědní dobou, která začíná dnem, 

v němž byla výpověď doručena druhé 
smluvní straně, nebo

c) okamžitým zrušením; okamžité zru-
šení právního vztahu založeného dohodou 
o provedení práce nebo dohodou o pracov-
ní činnosti však může být sjednáno jen 
pro případy, kdy je možné okamžitě zru-
šit pracovní poměr.

Pro zrušení právního vztahu založeného 
dohodou o provedení práce nebo dohodou 
o pracovní činnosti se vyžaduje písemná 
forma, jinak se k jeho výpovědi nebo oka-
mžitému zrušení nepřihlíží.

Nad rámec výslovně uvedených způsobů 
zrušení pracovněprávních vztahů založe-
ných zmíněnými dohodami lze ještě uvést, 
že k jejich skončení dochází i uplynutím 
doby, na kterou byly sjednány.

 V daném případě jde zřejmě o pro-
blém uplatnění ustanovení § 23a 

odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o peda-
gogických pracovnících, kde se stanoví:

„Doba trvání pracovního poměru na 
dobu určitou pedagogického pracovní-

ka mezi týmiž smluvními stranami či-
ní nejméně 12 měsíců a může být ode 
dne vzniku prvního pracovního poměru 
opakována nejvýše dvakrát.“

Citované ustanovení zákona výslovně 
upravuje dobu trvání pracovního pomě-
ru, což je jiný základní pracovněprávní 
vztah než dohoda o pracovní činnosti (§ 
3 zákoníku práce). V ustanovení § 23a 
odst. 2 zákona č. 564/2004 Sb. tedy do-
ba trvání dohody o pracovní činnosti 
nijak omezena není.

ZRUŠENÍ DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

DÉLKA DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI

 Jakým způsobem upravuje zá-
koník práce způsob zrušení 

dohody o provedení práce?

 Potřebujeme dočasně obsa-
dit místo učitele na dohodu 

o pracovní činnosti. Musí to být nej-
méně na 12 měsíců?

 Je možné i podle sou-
časně platných právních 

předpisů poskytovat zaměst-
nanci, který končí pracovní 
poměr, pracovní volno k vy-

hledání nového zaměst-
nání?
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MEMORANDUM KE STŘEDNÍMU ŠKOLSTVÍ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ PRO ŠKOLY 

S uvědoměním si nezbytnos-
ti zvýšení úrovně vzdělává-
ní v rámci středního školství 
a snahy nabídnout dětem, žá-
kům a studentům, jakož i na-
stávajícím generacím nej-
kvalitnější výuku a vzdělání 
coby předpoklad perspektiv-
ního individuálního uplatnění 
ve společnosti a na trhu práce 
a současně rozvoje naší eko-
nomiky a dlouhodobé meziná-
rodní konkurenceschopnosti 
státu jako celku deklarujeme 
následující společné cíle pro 
rozvoj středního školství: 
1. Zvýšit pravomoci krajů ja-
ko zřizovatelů škol, zejmé-
na pak

a) aktivně podpořit sněmov-
ní tisk 309 týkající se možnosti 
dojednávat s řediteli krajských 
škol otevírané kapacity, 

b) nastavovat kapacity oteví-
raných tříd středních škol po-
dle regionálních predikcí po-
třeb trhu práce (2020+, v ná-
vaznosti na dokončení projektu 
KOMPAS),

c) prosadit do Dlouhodobé-
ho záměru školství 2020, pří-
padně do revize zákon o sou-
kromých školách, aby MŠMT 
povolovalo nové kapacity sou-
kromých škol, pouze bude-li 
dotčený kraj souhlasit, 

d) v rámci přijímacího řízení 
na střední školy nastavit 2. ko-
lo přijímacího řízení na 2 při-
hlášky také s jednotnými při-
jímacími zkouškami.
2. Rozvíjet kariérové pora-
denství, zejména pak 

a) ukotvit v rámci novely 
zákona o pedagogických pra-
covnících samostatnou funk-
ční pozici kariérového porad-
ce a možnost stáží učitelů ve 
firmách, 

b) zavést testování studijních 
předpokladů žáků základních 
škol v rámci kariérového po-
radenství a zajistit tak žákům 
i rodičům zpětnou vazbu pro 
volbu profese a k ní vedoucí 
vzdělávací dráhy na základě 
potřebných informací o mož-
nostech budoucího uplatnění. 

3. Podporovat zvyšování kva-
lity ve vzdělávání, zejména 
pak

a) zavést testování a hodno-
cení výsledků vzdělávání u žá-
ků 5. a 9. tříd základních škol 
jako zpětnou vazbu ke kvali-
tě vzdělávání na úrovni ško-
ly i žáka, 

b) zveřejňovat žebříčky 
úspěšnosti škol u maturit pro 
lepší orientaci žáků a jejich 
rodičů. 
4. Podpořit rozvoj polytech-
nického vzdělávání, zejmé-
na pak

a) rozšířit pilotáž využívá-
ní prvků duálního vzdělává-
ní z Moravskoslezského kra-
je do dalších krajů v letech 
2019–2021, a to v koordinaci 
se systémovými změnami rea-
lizovanými na národní úrovni 
(revize RVP/ŠVP),

b) zavést na 2. stupni základ-
ních škol samostatný předmět 
technika směřující k rozvoji 
technické a inženýrské gra-
motnosti, které jsou součástí 

konceptu STEM (science, tech-
nology, engineering and ma-
thematics),

c) podpořit kvalitní výuku 
matematiky prostřednictvím 
přípravy a realizace kampaně 
„2020 – rok na podporu ma-
tematiky“.

Jako signatáři tohoto memo-
randa vyjadřujeme vůli vzá-
jemně spolupracovat v oblas-
tech vymezených tímto memo-
randem a připojujeme pod něj 
podpis jako projev svobodné 
a vážné vůle koordinovat pří-
stup v této oblasti a jednotně 
prosazovat společné zájmy. 

V Praze dne 5. března 2019
Jana Mračková Vildumetzová
poslankyně Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR
předsedkyně Asociace krajů ČR

Milena Jabůrková
viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR

Vladimír Dlouhý
prezident Hospodářské komory ČR

František Dobšík
předseda Českomoravského odborového 

svazu pracovníků školství

Pro výzvy Infrastruktura zá-
kladních škol a Infrastruktura 
základních škol SVL uvolní mi-
nisterstvo pro místní rozvoj ví-
ce než 4,5 miliardy korun. A to 
díky přesunu financí z progra-
mu zateplování domů, které 
nebyly využity.

 „Přesun financí z oblasti za-
teplování do oblasti vzdělávání 
mě potěšil, protože tak může-
me podpořit ještě více úspěš-
ných projektů a uspokojit 
tak zájem měst, obcí a jejich 
škol. Díky našim výzvám tak 
dojde k vybudování a moder-
nizaci několika stovek odbor-
ných učeben, laboratoří, dílen 
a dalších vzdělávacích prostor 
zaměřených na rozvoj jazyko-
vých dovedností žáků, práce 
s digitálními technologiemi, 
přírodních věd, technických 
a řemeslných oborů. A ko-
nečná částka 4,5 miliardy už 
je číslo, za které se dá realizo-
vat opravdu hodně zajímavých 

projektů v základních školách. 
A my se v případě těchto vý-
zev dostali až k celkovému čís-
lu 325 projektů,“ říká minis-
tryně pro místní rozvoj Klára 
Dostálová.

Veškerá modernizovaná in-
frastruktura v rámci obou pro-
jektů musí být bezbariérová, 
zároveň musí všem žákům za-
jistit kvalitní zázemí pro vzdě-
lávání a zvýšit tak jejich šance 
k budoucímu uplatnění v dal-
ším vzdělávání a k následné-
mu přechodu na trh práce. 

Díky navýšení peněz výzvy 
Infrastruktura základních škol 
o 408 milionů korun bylo mož-
né oslovit dalších čtyřicet pro-
jektů zařazených na seznam 
náhradních projektů. Největ-
ším nově osloveným projektem 
výzvy je Přístavba pavilonu 
pro odborné učebny na 2. ZŠ 
Beroun, kde město Beroun žá-
dá o dotaci přes 72 milionů ko-
run. Ve stávajícím areálu školy 

dojde k výstavbě nového pavi-
lonu se sedmi odbornými učeb-
nami včetně řešení venkovního 
vstupu a vybavení didaktický-
mi pomůckami a ICT techno-
logií. Nový pavilon bude díky 
výtahu bezbariérový a stávající 
budova školy bude propojena 
s novým pavilonem.    

Ve výzvě Infrastruktura zá-
kladních škol SVL bude podpo-
řeno 220 úspěšných projektů 
za přibližně 3,2 miliardy ko-
run. Díky navýšení alokace 
o 950 milionů korun bylo mož-
no podpořit o 85 projektů více, 
než byl původní předpoklad. 

 tap
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Ve středu 6. března se žáci 
5. tříd Základní školy Křiž-
ná zúčastnili krajského kola 
odborné a metodické soutě-
že Talenty pro firmy T-PRO-
FI v SPŠ v Otrokovicích ve 
zdejším experimentáriu. Cí-
lem soutěže byla podpora za-
vádění polytechnické výuky 
v rámci odborného vzdělává-
ní na ZŠ a rozvoj kreativního 
myšlení žáků i studentů, po-
silování prestiže technických 
profesí mezi širokou laickou 
i odbornou veřejností a pro-
pagace existující spolupráce 
zaměstnavatelů se středními 
a základními školami. 

Soutěže se zúčastnilo pět 

vícegeneračních týmů sesta-
vených z žáků základních 
a středních škol, které za pří-
tomnosti odborníka z firmy 
a pedagogických pracovníků 
společně plnily zadané úkoly 
s využitím polytechnické sta-

vebnice Merkur. Zadaným úko-
lem bylo sestavit lanovou drá-
hu v časovém limitu. 

Naši školu reprezentovali 
Štěpán Furmánek, František 
Burian a Jan Klímek. Obsadili 
jsme 2. místo. Petr PODZEMNÝ

OČIMA ČTENÁŘŮ

PROTEKTORÁT OČIMA STUDENTŮ ZE ZNOJMA
Patnáctého března si Čes-
ká republika připomněla 
80. výročí okupace nacis-
tickým Německem. Den po-
té byl vyhlášen protektorát 

Čechy a Morava, který se 
stal podle výnosu nacistic-
kého vůdce Adolfa Hitlera 
součástí německé třetí říše. 
Začalo jedno z nejtemnějších 

období české historie – pro-
následování Židů, zatýkání 
a popravy skutečných i do-
mnělých odpůrců režimu, 
uzavření vysokých škol či 
nucené práce obyvatel pro-
tektorátu pro Říši. Na celých 
dlouhých šest let nastalo pro 
Čechy období temna. 

Dramatické události března 
1939 si připomněli studenti 
ze znojemské střední školy 
na Přímětické ulici. Vytvoři-
li prezentace, koláže, kresby 
i komiks s tematikou okupace 
a protektorátu. Z těchto prací 
pak vytvořili výstavu, na níž 
najdete informace a fotogra-
fie o dění za protektorátu na 
Znojemsku, téma holocaustu, 
atentát na Heydricha a další 
události druhé světové války. 

K vidění jsou zde i knihy, pu-
blikace a časopisy, které te-
maticky souvisejí s událostmi 
let 1939 až 1945. 

 Kateřina KOTOUČOVÁ

Ani později, 
ani jinde
DELPHINE DE VIGAN

V pařížském metru na se-
be narážejí a míjejí se sta-
tisíce navzájem si cizích li-
dí, jejich osudy však bývají 
podobné. Mathilda, mladá 
vdova a matka tří dětí, vstu-
puje do tohoto podzemního 
bludiště s nadějí, že potká 
nějakou spřízněnou duši, 
možná i muže svého živo-
ta. Thibault, terénní lékař, 
po rozchodu s přítelkyní 
neprožívá nejšťastnější ob-
dobí. Oba touží po blízkosti 
někoho, kdo by jim rozuměl 
a kdo by je miloval. Více na 
www.euromedia.cz.

V OTROKOVICÍCH HLEDALI TALENTY

Dne 13. března se konala v Zá-
kladní škole A. Hrdličky v Os-
travě-Porubě slavnostní verni-
sáž  fotografické výstavy prací 
žáka 9. ročníku Jaromíra Oža-

ny s názvem Momenty života. 
Mezi milými hosty, kteří pod-
pořili mladého fotografa, jsme 
přivítali Martu Szücsovou, ve-
doucí odboru školství, a Mile-
nu Jochymovou, referentku 
odboru školství, prevence 
a kriminality ÚMOb Poruba. 
V průběhu celého týdne pak 
mohli žáci, rodiče, pedagogové 
i přátelé školy zhlédnout výsta-
vu v dopoledním i odpoledním 
čase. Vernisáž byla výsledkem 

více než roční spolupráce pa-
na Jiřího Szücse a našeho žáka 
v oblasti profesionální fotogra-
fie. Cílem bylo ukázat i dalším 
dětem i jejich rodičům, že má 
smysl rozvíjet talent v jakéko-
liv oblasti. Chceme podporovat 
reálně talentované, nadané dě-
ti, ale i ty, které mají specifický 
zájem. Jsme velmi rádi, že se 
nám podařilo výstavu za pomo-
ci spolku Proxima zrealizovat.

 Petra TRUNKÁTOVÁ

PODPORUJEME NADÁNÍ NAŠICH ŽÁKŮ
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DOBRÝ UČITEL NAUČÍ VŠECHNY ŽÁKY

 Je úctyhodné, že zajiš-
ťujete kvalitní výuku ve 

vesnici, kde jedna učitelka 
vyučuje tři ročníky najed-
nou v jedné třídě.

Myslím, že každé školní 
prostředí má svá specifika. 
Učit dva až tři ročníky najed-
nou přináší jiný způsob prá-
ce učiteli i žákům. Tento typ 
výuky je výzva, jak učit jinak. 
Musím se více zamýšlet nad 
organizací vyučování a volit 
metody, kde žáci pracují ve 
skupinách i samostatně. Na 
málotřídce učit frontálně ani 
nelze. Ano, někdy mne mrzí, 
že se nemohu více věnovat jed-
notlivým žákům. Moji pozor-
nost žádají i ostatní. U nás je 
bonus ve formě malého počtu 
žáků ve třídě. Velkou pomocí 
je šikovná asistentka získaná 
díky projektu Šablony.

 Po tolika letech prá-
ce v malé škole berete 

svou práci jako řeholi, nebo 
jako poslání?

Nad touto otázkou se musím 
pousmát. Možná je rozdíl, jestli 
mi ji položíte v září, před Vá-
noci, v lednu, nebo v červnu. 
Než tato expresivní slova bych 
řekla, že je to práce, která mne 
stále naplňuje, baví a je pro 
mne výzvou. 

 Je těžké zajistit výuku 
a suplování v případě 

nemoci při omezeném per-
sonálu školy?

Teď jste zmínila velký pro-
blém, se kterým se v málotříd-
kách potýkáme. Každá nemoc, 
ale i absence z důvodu vzdělá-
vání pedagogů jsou zkouškou 
z logistiky, jak chod školy pl-
nohodnotně zajistit. Většinou 
to zvládneme, ale někdy sku-
tečně na pokraji sil.

 Učíte a zároveň zajišťu-
jete chod školy. Sehna-

la jste pro děti příspěvek na 
plavání, organizujete Koc- 
beřské strašidlení, dětský 

den, vánoční besídku, vý-
lety a exkurze. Je vše ještě 
v časovém rámci školy? 

Myslím, že to, co jste vyjme-
novala, je běžná součást živo-
ta vesnické školy. Zmiňujete 
zde Kocbeřské strašidlení, to 
je moc pěkná akce, kterou or-
ganizuje naše obec a my pomá-
háme. Ale je to dobrý příklad, 
který ukazuje, že spolupráce 
se zřizovatelem, rodiči a další-
mi lidmi z vesnice je součás-
tí naší práce. Ukrajuji ze své-
ho volna a soukromého živo-
ta, protože v tom vidím smysl. 
Více mně vadí, když ukrajuji 
ze svého volna na přebujelou 
administrativu.

 Vaše škola se nachází 
u nebezpečné frekven-

tované silnice. Vím, že jste 
osobně zajistila bezpečnost 
žáků. Prozradíte jak?

Ano, u silnice se nám neži-
je lehko, ale díky nezměrné-
mu úsilí starostky už máme 
několik let bezpečný přechod 

a chodníky. V minulosti jsme 
se nad bezpečností žáků za-
mýšleli i s rodiči a zastupiteli. 
Vznikl nápad: upozornit řidi-
če, že se tu pohybují děti. Dě-
ti nakreslily cedule s obrázky 
a textem Zpomal, které jsme 
následně rozmístili podél sil-
nice. Považuji za smysluplné, 
když učíme žáky vnímat pro-
blémy ve svém okolí. Dětem 
tak umožníme poznat, že mo-
hou své okolí ovlivnit, a snad 
tak přispíváme k výchově.

 Máte pocit, že se stát 
chová stejně k malým 

i běžným školám? 
Máme to těžší. Ne že bychom 

na tom byli hůř finančně, ale 
co neudělám sama, prostě ne-
ní. Nemám zástupkyni, hospo-
dářku ani účetní. Starám se 
i o školku, družinu a jídelnu. 
Ale povinnosti ze strany státu 
jsou stejné ve všech školách. 
Většina ředitelek a ředitelů 
málotřídek je ve vyšším věku 
a nevím, zdali se najde dost 

takových srdcařů, aby v tom 
pokračovali jako my.

 Jak moc je těžké za-
ujmout prvňáka vý-

ukou, když zároveň v jeden 
moment vzděláváte druhý 
i třetí ročník? 

Prvňáčka mohu zaujmout 
jen tím, co ho baví. Děti jsou 
na věkově nesourodou sku-
pinu zvyklé z naší školky. Je 
hodně metod, kterými se sna-
žíme docílit, aby se žáci neru-
šili při samostatné práci na-
vzájem. Spojení více ročníků 
přináší i mnoho pozitivního. 
Třídou se prolíná inkluze podle 
vědomostí jednotlivých žáků. 

Řadu aktivit děláme společně. 
Mimo to realizujeme dny inte-
grované výuky na určité téma.

 Úspěch vašich žáků 
v dalším vzdělávání je 

měřítkem kvality výuky. Je 
toto pro vás hnacím moto-
rem?

S nadsázkou říkám, že na-
učit něčemu chytré motivova-
né dítě z dobré rodiny doká-
že každý. Dobrá učitelka ne-
bo učitel se ukáže právě při 
práci s těmi, co potřebují ně-
co navíc. A není to vůbec jen 
o známkách, které se obec-
ně přeceňují. Je dobře, že se 
v našich školách stále setká-
vají děti z různého prostředí 
a učí se žít spolu. Dobrý učitel 
musí umět pracovat se všemi. 
Toho pravidla se držím. Také 
někdy podléhám únavě a jsou 
dny beznadějné i nadějeplné. 
Tak je to v životě často. Už vím, 
že musím odpočívat, například 
číst a potkávat se s lidmi, kteří 
mě obohacují. Nezbytné kromě 
této psychohygieny je i další 
vzdělávání. Člověk musí doslo-
va i obrazně vypadnout ze své-
ho stereotypu. Prospěje zasta-
vit se a zamyslet se nad smys-
lem své práce, nejlépe s jinými 
odborníky, a na to mám štěstí. 

 Miluše EFENBERKOVÁ

Představuji ředitelku ZŠ Kocbeře Sofii Hladíkovou. Pro 
své žáky vytváří nádherné zázemí školy. Dokáže také při 
vysvědčení děti srdečně povzbudit osobním dopisem. Žá-
ky to nejen motivuje, ale i potěší.

Naučit něčemu chytré motivované dítě 
z dobré rodiny dokáže každý. Dobrá učitelka 
nebo učitel se ukáže právě při práci s těmi, 
kteří potřebují něco navíc. 

OČIMA KANTORŮ
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PROJDĚTE SE HISTORICKÝM CENTREM KUTNÉ HORY

PAMÁTKY UNESCO

Jsou to především stavby z obdo-
bí vrcholné gotiky, tedy zhruba 
z let 1380 až 1420, které dáva-
jí městu obdivuhodnou podobu 
a lákají v každém ročním období 
tisíce návštěvníků. I v zimě je 
tu kam jít, kde se zastavit. Tak 
se pojďme Kutnou Horou projít.

Chrám sv. Barbory
Stavební práce na této výjimeč-
né gotické katedrále začaly roku 
1388 na ostrohu za městskými 
hradbami s jedinečným výhle-
dem na údolí říčky Vrchlice. 
Původně tu stála kaple zasvě-
cená patronce horníků, svaté 
Barboře. 

Během husitských válek by-
la stavba chrámu na poměrně 
dlouhou dobu přerušena. Teprve 
v osmdesátých letech 15. stole-
tí bylo možné v započaté práci 
pokračovat. Pracoval tu zprvu 
místní kameník Hanuš, jemuž 
byly předlohou projekty Petra 
Parléře. Podle nich dokončil 
křížově zaklenuté boční lodě, 
věncové kaple podél kněžiště 
a obě křídla zamýšlené příčné 
lodi. Posléze přijel z Prahy ar-
chitekt a stavitel Prašné brány 
Matyáš Rejsek, který se s pod-
porou ředitele stavby Michala 
Smíška z Vrchovišť věnoval pra-
cím na vnějším opěrném systé-
mu a ochozu kolem kněžiště. 

Podstatná část vnitřní výzdo-

by sv. Barbory vznikla v pozdně 
gotické době. Právě z Rejskovy 
dílny pochází chór, sanktuárium 
a zábradlí kněžiště s iniciálami 
W a L připomínajícími panovní-
ky z rodu Jagellonců. Řezbář Ja-
kub Nymburský vyrobil chórové 
lavice. Vrcholem výzdoby kated-
rály je fresková výzdoba kaplí 
s motivy jednak náboženskými 
a jednak inspirovanými zdejším 
dolováním stříbra a ražbou min-
cí, pražských grošů. 

Královský Vlašský dvůr
Vlašský dvůr byl vlastně původ-
ně hrad, královské sídlo urče-
né zpočátku pouze pro pobyt 
krále při jeho návštěvě kutno-
horských dolů. Jeho zakladate-
lem byl ve 40. letech 13. století 
Václav II. Sídlo bylo zbudováno 
na okraji strmého svahu na již-
ním okraji vznikajícího města. 
Vzhledem k tomu, že toto síd-
lo mělo charakter opevněného 
dvora, je v nejstarších zprávách 
nazýváno jako Králův dvůr.

Václav II. chtěl, aby nově zalo-
žená kutnohorská mincovna by-
la výborně organizovaným pod-
nikem. To byl jeden z důvodů, 
proč povolal do Kutné Hory mi-
stry tohoto řemesla z Florencie, 
kde už měla ražba mincí tra-
dici. Italští odborníci, z nichž 
byli nejznámější Reinhard Al-
pherdus a Cino Lombardský, 

se v královském sídle usadili 
a v tu chvíli došlo ke změně ná-
zvu sídla. Bývalý Králův dvůr 
se začal podle nich nazývat dvo-
rem Vlašským. Tento název mu 
zůstal dodnes. 

První groše byly v areálu 
Vlašského dvora raženy už v po-
lovině roku 1300. V souvislosti 
s mincovní reformou byl zave-
den i královský monopol na veš-
kerý obchod se stříbrem a byly 
stanoveny podíly krále na těžbě 
stříbra, byl vypracován i horní 
řád přesně vymezující hornické 
podnikání. Mincovní činnosti ří-
dil královský úředník, mincmis-
tr, jehož úřad byl po roce 1300 
umístěn také v areálu Vlašské-
ho dvora. 

Středověká tvrz Hrádek
První zmínka o Hrádku pochá-
zí z roku 1312, pak docházelo 
k jeho různým přestavbám, 
přičemž ta první se uskutečni-
la na přelomu 14. a 15. století. 
A to bylo v době, kdy ho vlastnil 
rychtář Václav z Donína. Starší 
hranolová věž byla tehdy připo-
jena k palácovému křídlu. Nej-
významnější proměnou prošel 
Hrádek v závěru 15. století, kdy 
ze středověké tvrze vzniklo oká-
zalé patricijské sídlo. Náleželo 
zpočátku hornímu podnikate-
li Michalu Preklovi, který pře-
stavbu zahájil, ale v roce 1490 
mu došly peníze, a tak byl nu-
cen hledat kupce. A tím se stal 
Jan Smíšek, občan velevážený, 
obchodník se stříbrem. Pro nás 
je nyní Hrádek zajímavý tím, že 
muzeum otevřelo zrekonstruo-
vanou komnatu Jana Smíška, 

který tu žil se svou ženou An-
nou na konci 15. století. 

Kostel sv. Jakuba
Bez štíhlé věže kostela sv. Jaku-
ba si už nikdo panoráma Kutné 
Hory nedovede představit. U zro-
du stavby stáli němečtí patri- 
ciové a nezanedbatelné slovo 
měli nejspíš i kutnohorští min-
cíři a pregéři, tedy bohatí po-
dílníci mincovny ve Vlašském 
dvoře. Jejich rozhodnutí to-
tiž ovlivnilo výběr stavebního 
místa. Ovšem ostroh nedaleko 
Vlašského dvora nebyl, jak se 
brzy ukázalo, tak ideální, jak se 
původně předpokládalo. Neby-
lo tam totiž možné postavit pů-
vodně zamýšlenou druhou věž. 
Hlavní část stavby byla dokon-
čena kolem roku 1380, stavělo 
se však až do roku 1420. Z před-
husitské výbavy se zde docho-
vala dvě sanktuária vestavěná 
do presbytáře. 

Klášter řádu sv. Voršily
Do Kutné Hory přišla první 
skupina voršilek v roce 1712. 
Sotva se usídlily v domě prona-
jatém sedleckými cisterciáky, 
začaly okamžitě budovat ško-
lu pro dívky a současně hledat 
vhodné místo pro novostavbu 
kláštera. Jednání s kutnohor-
ským magistrátem se ovšem 
nedařilo tak rychle, jak si před-
stavovaly. Protahovalo se tak, 
že až teprve po dvaceti letech 
mohla stavba podle plánů nej-
významnějšího architekta své 
doby, Kiliána I. Dientzenhofera, 
skutečně začít. 

 Táňa PIKARTOVÁ

Ve Středočeském kraji je jen jedno jediné místo, které je 
zapsáno do seznamu památek světového kulturního dě-
dictví UNESCO. Je to historické centrum Kutné Hory.
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Pixar odhalil v Praze kouzlo animace

SOUTĚŽ

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ
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Výhry budou k vyzvednutí v redakci Týdeníku ŠKOLSTVÍ. 
Na výhru nevzniká právní nárok.

Soutěžní otázka: Jaká je cena vstupenky pro školy?
Více na https://www.pixarexhibition.cz/cz/.
Ze správných odpovědí vylosujeme 5 výherců, kteří obdrží po dvou vstupenkách. 
Odpovědi posílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 5. dubna 2019. Do 
předmětu uveďte „Pixar“.

Světoznámé animační studio Pixar 
otevřelo v prostorách Křižíkova pa-
vilonu E svou velkolepou výstavu. 
Najdete tu základní principy tvorby 
animovaných filmů, jak vznikají fil-
my. Expozice s názvem Pixar – 30 let 
animace je oficiální putovní výstavou 
studia sídlícího v americké Kalifornii. 
Návštěvníci, kteří si do Křižíkova pa-
vilonu najdou cestu, uvidí stovky sku-
tečných skic, na kterých najdou his-

toricky první vyobrazení slavných po-
staviček filmů, které změnily pohled 
na animovaný film. Studio Pixar dalo 
v roce 1995 filmem Toy Story: Příběh 
hraček světu nový fenomén zvaný 3D 
animace. Od té doby stihli tvůrci, mezi 
které patří také český režisér a animá-
tor Jan Pinkava, vyprodukovat takové 
snímky jako Auta, Ratatouille, Hle-
dá se Nemo, Vall-I, Vzhůru do oblak, 
V hlavě, Coco a mnoho dalších. Stu-
dio získalo nespočet prestižních oce-
nění, včetně ceny americké akademie 
Oscar, kterých má ve své sbírce cel-
kem čtyřiadvacet. 

Výstava bude pro veřejnost otevře-
na denně až do 26. 5. 2019. Výstava 
nebude v Praze prodlužována tak, jak 
to u jiných putovních výstav bývá, pu-
tuje následně do další země.

Najdete nás na

Předplaťte si Týdeník 
ŠKOLSTVÍ a získejte 

krásnou knihu.
Nabídka platí pro 

nové předplatitele při 
uhrazení ročního odběru 
tištěné (1 420 Kč) nebo 

elektronické (980 Kč) verze. 

Objednávky posílejte na mail: 
predplatne@tydenik-skolstvi.cz


