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„Hloupost dokazují tři vlastnosti. Tvrdohlavost, pýcha a neústupnost.“ Arabské přísloví

Nabízí se otázka, zda její za-
mýšlené dílčí proměny mo-
hou zásadně vylepšit její sou-
časnou podobu. Zda blížící se 
a již schválené povinné zkouš-
ky z matematiky a cizího jazy-
ka poopraví její pošramocenou 
pověst. A hlavně zda v ní sou-
časní žáci vůbec obstojí.  

Konečně si přiznejme, jak 
to s maturitou ve skutečnosti 
je. Nejdřív jsme chtěli, aby ji 
získávalo co nejvíce mladých 
lidí. Čím více, tím lépe. Kosa 

však brzo padla na kámen. Po-
zorný vnímatel českého škol-
ství dobře ví, že u nás dávno 
zvítězila kvantita nad potřeb-
nou kvalitou vzdělání. Počet 
neúspěšných maturantů se 
zvyšoval a tento trend dosud 
trvá. Draze státem vyvzdoro-
vaná a nákladná zkouška do-
spělosti nenaplnila očekává-
ní zlepšených vzdělávacích 
výsledků. Naopak. Nejen žá-
ci začali dělat chyby. Cermat 
a jeho vedení znervóznělo. Je 

s podivem, že téměř všichni 
včetně ministerstva školství 
hledají zásadní chyby výhrad-
ně uvnitř maturitního mecha-
nismu, v jeho nastavení a způ-
sobu vyhodnocování. Málokdo 
však spatřuje pravou příčinu 
potíží v samotných žácích. 
Mnozí z nich bez jakéhokoli 
přičinění pohodlně usedli do 
středoškolských lavic s pře-
svědčením, že jim zkouška 
dospělosti spadne přímo do 
klína. Nestalo se! Stát se roz-
hodl, že se maturita už nebude 
rozdávat. Najednou propuklo 
všeobecné zděšení. 

Přiznejme si, že maturita ni-
kdy neměla být snadná zkouš-
ka pro každého. Studijní před-

poklady nejsou nikomu dány 
shůry. Je třeba, aby se dosud 
málo úspěšní žáci konečně za-
čali pořádně učit, v pravém slo-
va smyslu vzdělávat se, sou-
stavně se připravovat do hodin, 
být aktivní a plnit si všechny 
úkoly i nad rámec běžných po-
vinností. 

Opakovaně měnit podobu 
maturity jen proto, že mnozí 
žáci nedosahují potřebných 
výsledků, nadále snižovat je-
jí náročnost a ustupovat od již 
schválené povinné matematiky 
je další krok do prázdna. Ma-
turita se nemůže donekoneč-
na přizpůsobovat málo praco-
vitým a hloupým žákům.                                                                        

 Roman KANTOR

MATURITU NELZE PŘIZPŮSOBOVAT HLOUPÝM ŽÁKŮM
Státní maturita se stala obávaným strašákem. Nejen pro 
žáky a učitele, ale dnes i pro Cermat a ministerstvo škol-
ství. Vyrostlo z ní osmileté dítě, které nikoho příliš nepo-
slouchá a pořád vzdoruje. 
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Zápisy do škol
K zápisům do prvních roční-
ků základních škol by letos 
mělo přijít asi 137 tisíc dětí. 
Počet zapisovaných dětí tak 
zřejmě oproti loňskému roku 
opět poklesne, a to zhruba 
o 8 100. Asi pětina dětí se 
chystá k zápisu znovu, pro-
tože loni dostaly odklad.  čtk

Technické vzdělávání 
Ministerstvo školství zatím 
nemá jasno, jakým způso-
bem by se měla začlenit vý-
uka praktických technic-
kých dovedností do rozvr-
hu školáků. Podle ministra 
školství R. Plagy jde o jed-
nu z priorit při chystaných 
úpravách v obsahu učiva ve 
školách.  čtk

Obydlí na Marsu 
Studenti z Fakulty architek-
tury ČVUT v Praze za pomo-
ci kolaborativního robota vy-
tvořili model buňky, která by 
měla sloužit jako obydlí na 
Marsu. Robot splétal přírod-
ní vlákno na výplň, ze které 
pak studenti sestavili malé 
obydlí. Projekt učí studenty 
přemýšlet nad budoucností 
robotické architektury.  čtk

ZÁPISNÍK

STÁTNÍ MATURITA NEJEN S TESTY
Státní maturita by se nemě-
la omezovat jen na didaktické 
testy, ale její součástí by měly 
zůstat písemné a ústní zkouš-
ky, které ministerstvo školství 
navrhuje přesunout na úroveň 
škol. Zástupci Asociace ředitelů 
gymnázií se na tom podle sdě-
lení její předsedkyně A. Schej-

balové shodli na své konferen-
ci. „Data Cermat ukazují jed-
noznačně, že hodnocení ústní 
zkoušky a písemné zkoušky 
samotnými školami výrazně 
ovlivňuje hodnocení výkonu 
žáků,“ stojí v usnesení asocia-
ce. Podle asociace by zamýš-
lená úprava vedla k přesunutí 

další administrativní a finanční 
zátěže na školy. Ředitelé gym-
názií na druhou stranu uvítali 
návrh na začlenění nové nepo-
vinné části zkoušky s názvem 
Matematika rozšiřující. Asocia-
ce se na konferenci zabývala 
i přijímacími zkouškami a re-
formou financování škol.  čtk

Ředitelem školy se i nadále bu-
dou moct stát i zájemci, kteří se 
ve výběrovém řízení neumístí 
na prvním místě. Ministerstvo 
školství ustoupilo od svého pů-
vodního záměru změnit vyhláš-
ku o konkurzech na ředitele 
tak, aby bylo pořadí uchazečů 
v konkurzu pro zřizovatele zá-
vazné. Řekla to mluvčí minis-
terstva školství Aneta Lednová. 

Ministerstvo školství v novele 
vyhlášky o konkurzech na ře-
ditele navrhovalo, aby výsled-
né pořadí uchazečů nebylo pro 
zřizovatele pouze doporučující, 
ale závazné. Zástupci zřizovate-
lů škol se změnami svých pra-
vomocí nesouhlasili a rezort se 
tohoto záměru nakonec vzdal. 
Podle novely by na výběr ucha-
zeče měla mít příště větší vliv 

jeho odbornost. V konkurzní 
komisi by proto měli být ved-
le školního inspektora další dva 
odborníci určení Českou školní 
inspekcí. Komise by pak měla 
posuzovat zejména výsledky 
pedagogické práce uchazeče 
o místo ředitele, jeho znalosti 
o trendech ve vzdělávání a jeho 
představy o vedení pedagogic-
kého sboru. čtk

„Po absolvování všech vyšetření školní zralosti jsme dítě nechali doma 
a jdeme rovnou zapsat jeho budoucího asistenta!“
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Větší rozmanitost ve způ-
sobech vzdělávání chtějí do 
budoucna podporovat Piráti. 
Mohlo by podle nich například 
vznikat více soukromých škol 
a více dětí by se mohlo vzdělá-
vat doma. Vyplývá to z jejich 
vize pro regionální školství do 
roku 2030. 

Podle místopředsedy sně-
movního školského výboru 
za Piráty Lukáše Bartoně by 
strana také mohla podpořit 

přesunutí maturitních slohů 
z češtiny do škol či zpřístupně-
ní profese učitele i lidem bez 
pedagogického vzdělání. 

„Pro Piráty je svoboda volby 
vzdělávací cesty jednou z klí-
čových priorit. Chceme, aby 
to byl právě žák či jeho rodič, 
kteří určují a vybírají si, ja-
kou formou se bude dítě vzdě-
lávat, a je to pak na nás a na 
zřizovatelích, abychom nabídli 
rozmanitou škálu všech škol 

a směrů,“ řekl L. Bartoň. Po-
vinná školní docházka by se 
podle něj měla změnit v povin-
né vzdělávání tak, aby rodiče 
s dětmi mohli snadněji volit 
třeba i individuální domácí 
vzdělávání.

Jednou z nejdůležitějších 
věcí v současném školství je 
kromě toho podle L. Bartoně, 
aby co nejrychleji vzrostly pla-
ty učitelů na 130 procent prů-
měrné mzdy.  čtk

PIRÁTI PŘEDSTAVILI SVOU VIZI ŠKOLSTVÍ 

VÝBĚR ŘEDITELE JEN DOPORUČUJÍCÍ 
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DĚTI-CIZINCI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Co tento trend znamená pro 
mateřské školy, jak pracovat 
s dětmi z odlišného kulturního 
a jazykového zázemí a jak je 
připravit na přechod do první-
ho ročníku základní školy? Na 
tyto a další otázky se zaměřil 
projekt inEDU, který realizuje 
nezisková organizace EDUcen-
trum společně s partnery z dal-
ších sedmi evropských zemí.

Specifika cizinců 
Výzkumná část projektu uká-
zala, že nejpočetněji zastoupe-
nou skupinou s odlišnou zemí 
původu jsou každoročně Viet-
namci, Ukrajinci a Slováci, dá-
le potom Rusové, Mongolové či 
Bulhaři. Již pouhý výčet zemí 
naznačuje zásadní specifikum, 
a tím je odlišný mateřský ja-
zyk. Pochází-li dítě z prostře-
dí, ve kterém se mluví jinak 
než česky, je pochopitelné, že 
pro něj jazyková bariéra bude 
představovat značné omezení 
v začlenění se do kolektivu. 

Problematickým faktorem při 
procesu integrace je i odlišná 
sociokulturní zkušenost. Může 
se tak stát, že samozřejmé vě-
ci jako přezouvání se, vzájem-
né půjčování si hraček či spolu-

práce při nacvičování divadelní-
ho představení budou pro dítě 
z jiného kulturního prostředí 
něčím neobvyklým a to nebu-
de v dané situaci vědět, jak za-
reagovat. Připočteme-li k tomu 
i již zmíněnou jazykovou barié-

ru, je zřejmé, že práce s dětmi-
-cizinci v mateřské škole je vel-
mi komplexní téma vyžadující 
systematický přístup pedagogů.

Projekt inEDU zareagoval na 
tuto potřebu sérií workshopů 
pro pedagogické pracovníky 
zaměřující se na práci s dětmi-
-cizinci ve třídě a vytvořením 
dvoujazyčné hry pro předškol-
ní děti a jejich učitele. Nyní 
zároveň vzniká příručka s pra-
xí ověřenými aktivitami, které 
zohledňují kulturně heterogen-
ní třídy a skupiny.

Rodičům dveře otevřené
Jedním z opakujících se moti-
vů během workshopů a dalších 

setkání s učiteli mateřských 
škol byla potřeba zapojit do 
dění školy i rodiče dětí-cizin-
ců. Stejně jako pro jejich děti, 
i pro ně kontakt se vzdělávací-
mi institucemi znamená často 
střet s jazykovou bariérou či 
odlišnou kulturní zkušeností. 
Pro začlenění dítěte-cizince do 
chodu mateřské školy je tedy 
důležité komunikovat o speci-
fikách českého vzdělávacího 
systému i s jejich rodiči, kteří 
se tak stávají v procesu vzdě-
lávání partnery.

Osvědčenou cestou je zařa-
zení úvodních informačních 
schůzek pro rodiče, případně 
i za přítomnosti tlumočníka. 
Tím může být ať už profesio-
nál, nebo někdo z dalších ro-
dičů. V prvním případě mo-
hou školy využívat například 
tlumočnických a překladatel-
ských služeb Národního insti-
tutu pro další vzdělávání, kde 
tuto možnost nabízejí bezplat-
ně v rámci podpory pedago-

gických pracovníků vzděláva-
jících děti/žáky cizince. V pří-
padě druhém se jedná spíše 
o formu „sousedské“ výpomo-
ci. Není ojedinělé, že se v jed-
né třídě sejde více dětí stejné 
národnosti a že se jejich ro-
diče znají, ať už prostřednic-
tvím dané školy, či odjinud. Ta-
to forma pomoci je vítaná i me-
zi dětmi ve třídě. Dítě, které 
mateřskou školu zná a které 
případně ovládá i první jazyk 
nového dítěte ve škole, se mů-
že stát patronem, tedy někým, 
kdo pomůže chod v mateřské 
škole vysvětlit a bude asisto-
vat při zadávání pokynů a při 
řízených aktivitách.

Kromě informačních schů-
zek pro rodiče se nabízí také 
pořádání tematicky zaměře-
ných akcí. Ať už se jedná o vá-
noční setkání, drakiádu, multi-
kulturní týden, nebo dny me-
zinárodní kuchyně, společné 
akce se osvědčily jako proin-
kluzivní nástroj směrem k ro-
dičům i dětem. V rámci těch-
to akcí se dá využít i jednotli-
vých kulturních a jazykových 
specifik.  

Přechod do školy
Se zavedením povinného 
předškolního vzdělávání do-
šlo k potvrzení mateřských 
škol jakožto hlavních vzdělá-
vacích institucí. Zatímco v mi-
nulosti mohly tuto roli suplo-
vat například přípravné třídy 
základních škol, nyní jsou to 
primárně mateřské školy, kte-
ré mají připravit děti na vstup 
do prvního ročníku základní 
školy. Přípravné třídy sice fun-
gují nadále, nicméně do nich 
mohou být zařazeny pouze dě-
ti, kterým byl povolen odklad 
povinné školní docházky. Dů-
ležitým faktorem v tomto ohle-
du je fakt, že neznalost nebo 
malá znalost českého jazyka 
nemůže být důvodem nepřijetí 
na základní školu. 

Zavedení povinného před-
školního vzdělávání na jednu 
stranu může tedy pro mateř-
skou školu představovat znač-
né nároky. Na druhou stra-
nu mají pedagogové prostor 
s žáky-cizinci před vstupem 
do základní školy dlouhodobě 
pracovat. Složení pracovního 
týmu, kvalifikace a senzitiv-
ní přístup pedagogů jsou zde 
klíčovými faktory. V rovině 
personálního obsazení může 
dobře fungovat zřízení pozice 
speciálního pedagoga, koordi-
nátora inkluze a dvojjazyčné-
ho asistenta pedagoga v ma-
teřské škole. 

 Anna SIMONOVÁ

Počty dětí-cizinců v mateřských školách a předškolních 
zařízeních rok od roku rostou. Pokud srovnáme data ze 
školního roku 2013/2014 se školním rokem minulým, jed-
nalo se o růst o 66 procent. 

Dítě, které ovládá jazyk nového dítěte ve 
školce, se mů že stát jeho patronem, tedy ně-
kým, kdo bude asisto vat při zadávání pokynů 
a při řízených aktivitách. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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O tom, jak se peníze navíc roz-
loží do obou nadcházejících let, 
bude R. Plaga jednat s ministry-
ní financí Alenou Schillerovou 
při rozhovorech o rozpočtu na 
příští rok. Chce usilovat o to, 
aby se s nárůstem počítalo i ve 
výhledu na rok 2021.

„Celková částka, o kterou se 
musí navýšit platová základ-
na v regionálním školství, či-
ní v případě učitelů 22 až 23 
miliard korun během dvou let. 
Konkrétní rozložení do dvou let 
bude předmětem jednání v rám-
ci rozpočtového vyjednávání,“ 
uvedl ministr. Část peněz by 
se podle něj měla ukázat i ve 
výhledu rozpočtu na rok 2021. 
V současnosti výhledy na další 

roky se slibovaným růstem ne-
počítají, ačkoli zástupci vlády 
již dříve uvedli, že platy dále 
porostou.

Rozpočet školství činí letos 
i s evropskými dotacemi zhru-
ba 205,7 miliardy korun, což 
je přibližně o 30 miliard více 
než loni. Na růst platů učite-
lů v regionálním školství má 
jít letos oproti loňsku celkem 
13,5 miliardy korun navíc. Pla-
ty pedagogů se zvedly naposle-
dy letos v lednu o 15 procent, 
z toho o 10 v tarifech a zbytek 
šel na odměny a příplatky. V ro-
ce 2016 se pedagogickým pra-
covníkům zvýšily platy o 5,4 %, 
v roce 2017 pak o 7,3 % a v roce 
2018 o 10,9 %.

Průměrný plat učitele byl lo-
ni 35 089 korun měsíčně. Proti 
roku 2017 si vyučující polepšili 
o 10,9 procenta, což je nejrych-
lejší tempo růstu za poslední 
roky. Nepedagogickým pracov-
níkům ve školství vzrostly pla-
ty v průměru na 20 078 korun, 
meziročně o 11,8 procenta, řekl 
ministr. Průměrná hrubá mzda 

v Česku loni stoupla o 8,1 pro-
centa na 31 885 korun měsíčně.

Ministr školství by chtěl, aby 
se platy v příštím roce zvedly 
opět o 15 procent. Peníze navíc 
by podle něj měly jít stejným 

dílem do tarifů a na příplatky 
a odměny. Chce tak vytvořit pro-
stor pro odměňování kvalitněj-
ších učitelů řediteli škol. S tím-
to rozdělením ale nesouhlasí 
odboráři, kteří usilují o to, aby 
šlo více peněz do tarifů. Předse-
da školských odborů František 
Dobšík řekl, že ředitelé v sou-
časnosti rozdělují peníze na od-
měny až na konci roku, místo 
aby jimi motivovali průběžně 
během roku. Upozornil také, že 
nástupní plat pedagoga je stále 
velmi nízký. Pohybuje se kolem 
25 000 korun měsíčně, což po-
dle něj od učitelské profese od-
razuje řadu mladých lidí.

Jak se letošní zvýšení objemu 
peněz na platy promítlo do prů-
měrných příjmů učitelů, zatím 
není jasné. Přesnější údaje o je-
jich výši na začátku roku bude 
mít ministerstvo školství zřej-
mě v květnu.

 Táňa PIKARTOVÁ, čtk

DO DVOU LET 23 MILIARD NA PLATY UČITELŮ
Na růst platů učitelů by v příštích dvou letech mělo jít zhruba 
23 miliard korun, řekl ministr školství Robert Plaga. Vláda 
podle něj hodlá dodržet svůj slib růstu platů pedagogických 
pracovníků na 46 tisíc korun do roku 2021. 

Přihlášku a více informací naleznete na: https://skolskeodbory.cz/cena-pro-ucitele-odborneho-vycviku.

Evropská komise ve spolu-
práci se skupinou specialistů 
z Platformy evropských aso-
ciací poskytovatelů učňovské-
ho vzdělávání a přípravy, OBE-
SSU a ETUCE vyhlásila cenu 
pro učitele odborného výcviku.

Cena je určena pro učitele, 
který přispěl k učňovskému 
vzdělávání a výcviku svým 
osobním a profesním přístu-
pem k žákům a studentům.

Cena je určena učitelům, 
kteří splňují následující kri-
téria:
 Pracují přímo s žáky nebo 
studenty v základním výcviku 
nebo v jeho následné formě.

 Získali po 1. 1. 2016 písem-
né uznání/cenu/ocenění pro 
učitele ve své zemi, a to od 
veřejné nebo soukromé au-
tority.
 Jsou občany členského státu 
EU, kandidátské země EU ane-
bo zemí Evropského sdružení 
volného obchodu.

Jaké jsou požadavky
Učitelé mohou podávat při-

hlášky sami nebo mohou být 
nominováni svou organizací. 
V případě, že přihlášku podává 
organizace, je třeba v příloze 
nahrát soubor s doporučujícím 
dopisem.

Cena bude udělena učiteli, 
který:

1) Prokáže výjimečné vý-
sledky ve výuce zaměřené na 
studenty a profesní a osobní 
způsob motivace žáků a stu-
dentů k tomu, aby je motivo-
val k co nejlepším výsledkům.

2) Prokazuje kreativní, inova-
tivní a konzistentní styl při pře-
dávání dovedností a znalostí.

3) Používá inovativní výuko-
vé prostředí, včetně digitálních 
prostředků (např. e-learning, 
webovou výuku, gaming, vi-
dea, tutoriály, sociální sítě 
apod.).

4) Podporuje žáky a studen-
ty, aby se učili pro život, podpo-
ruje jejich možnosti budoucího 
zaměstnání a profesního roz-
voje a především sleduje jejich 
vlastní zájem a cíle školních 
vzdělávacích plánů.

5) Svoji práci dělá s nadše-
ním.

6) Spolupracuje s ostatní-
mi učiteli, školiteli a se zři-

zovatelem školského zaříze-
ní, včetně společností, podni-
ků a výukových center (peer 
learning).

7) Pracuje na rozvoji svých 
znalostí a na svých pedago-
gických a profesních doved-
nostech.

8) Podněcuje zájem o prak-
tickou výuku v rámci škol 
a podniků i v rámci místní 
komunity.

Kritéria jsou kumulativní. To 
znamená, že na základě dolo-
žených faktů budou nominová-
ni ti, kteří nejlépe splní maxi-
mum z výše uvedených kritérií. 
Úspěšný kandidát tedy nemusí 
splnit všechna kritéria, ale čím 
více kritérií splní, tím větší šan-
ce bude mít na zvolení.

Přihlášky je možno podá-
vat do 10. 6. 2019. Dva kan-
didáti budou pozváni do fin-
ských Helsinek ve dnech 17. až 
18. 10. 2019. Ubytování a ces-
ta budou hrazeny Evropskou 
komisí.

SOUTĚŽ PRO UČITELE ODBORNÉHO VÝCVIKU
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 Proč jste se rozhodla 
stát učitelkou?

Už jako gymnazistka jsem 
jezdila jako vedoucí na tábory 
a to se mi líbilo. Stát se učitel-
kou pro mě tedy byla jasná vol-
ba. Vzorem mi byla moje třídní 
učitelka na gymnáziu Věra Kra-
mářová. Její hodiny byly plné 
zajímavých úkolů a vždy si pro 
nás připravila něco navíc tak, 
aby nás to obohatilo. Naučila mě 
především mít lásku k literatu-
ře a úctu ke knihám. To kvůli 
ní asi nejraději učím češtinu.

 Proč je podle vás v Čes-
ku nedostatek učitelů?

Částečně bych řekla, že je to 
otázka finanční, ale to se v po-
sledních letech podle mého ná-
zoru zlepšuje. Hlavně je to asi 
tím, že je to psychicky dost ná-
ročná práce. Učitelé musí být 
pozorní každou minutu na sto 
procent, protože děti jsou ne-
předvídatelné a nikdy nevíte, 
co vyvedou.

 Jaké to je, učit děti na 
prvním stupni?

Roky jsem byla třídní uči-
telkou hlavně čtvrtých a pá-
tých tříd a každoročně jsem 
připravovala děti na přechod 
na druhý stupeň, což byla do-
cela zodpovědná práce, pro-

tože učitelé druhého stupně 
musí mít na co navázat. Na 
druhém stupni je jiný sys-
tém, děti nově učí třeba pět 
učitelů a všichni samozřejmě 

chtějí ukázat, že v tom jejich 
předmětu se toho naučí nej-
víc, proto se kolikrát v tom-
to období i děti zhorší v pro-
spěchu. 

Aby ten rozdíl nebyl tak vel-
ký, osvědčilo se nám u „páťá-
ků“ si s kolegyněmi prohazovat 
různé předměty. Já jsem třeba 
učila ve všech pátých třídách 
matematiku a češtinu a ona 
zase tělocvik a hudebku. Tím 
pro děti nebyl přechod už ta-
kový šok.

Kolikrát za mnou doběhly 
děti už z druhého stupně, že 
nemají pravítko, kružítko ne-
bo sešit a že jinak dostanou 
poznámku. Tak jsem vždyc-
ky půjčila svoje, aby neměly 
průšvih.

 Vzpomínáte na nějaké 
žáky, jejichž osud vás 

natolik zaujal?
Určitě vzpomínám, přede-

vším na ty žáky, kteří byli ve 
škole hodně slabí, možná nevy-
zrálí. Mnoho z nich teď potká-
vám. Hlásí se ke mně a povída-
jí mi o svých životních úspě-
ších i neúspěších. Mnohokrát 

jsem na ně opravdu pyšná za 
to, co dokázali, a řeknu si: „Ni-
kdy nikoho neodsuzuj předčas-
ně.“ Někteří mí bývalí žáci jsou 

nyní dokonce mými ošetřují-
cími lékaři.

 Co je vaší největší váš-
ní?

Rozhodně sport. Ráda hraji 
tenis s partou mých kamará-
dek, kde jsme já učitelka, dvě 
lékařky a policistka. Všech-
ny jsme v důchodovém věku. 
S bývalými kolegyněmi, učitel-
kami ze školy, se každý týden 
setkáváme na kurzech anglič-
tiny a po ní jdeme vždy na ví-
no do naší oblíbené kavárny.

 Co byste vzkázala bu-
doucím učitelům a uči-

telkám?
Že je to krásné povolání, ale 

musí se obrnit velkou trpěli-
vostí. Nejdůležitější je mít v za-
čátcích, kdy praxe ještě není 
dostačující, někoho, kdo je po-
vede a ukáže jim různé způso-
by a cesty, jakými se mohou 
vydat.

 A jakou cestou jdete vy?
Hlavně se snažím být 

kamarádská, trpělivá a vstříc-
ná k dětem, být jejich součástí, 
nestát nad nimi a nemyslet si, 
že jsem velitel, ale být s nimi 
na stejné úrovni. Já jim klidně 
řeknu, že jsem také nemívala 
samé jedničky a že se mi také 
něco nepodařilo, protože tím se 
dětem nejvíce přiblížíte. Dobrý 
pedagog by měl umět svým žá-
kům přiznat chybu, říct, že se 
spletl nebo že zapomněl. Proto-
že jen tak jim dá najevo, že je 
také chybující člověk, protože 
nikdo není dokonalý.

 Alexandra VOVČENKOVÁ

DOBRÝ PEDAGOG UMÍ PŘIZNAT CHYBU

Edita Kolářová je učitelka prvního stupně v důchodovém vě-
ku, práce s dětmi ji naplňuje a je jejím celoživotním koníčkem. 
Právě proto je i tento rok opět třídní učitelkou v první třídě.

Učitelé mají krásné povolání, ale musí se 
obrnit velkou trpělivos tí. Nejdůležitější 
je mít v začát cích někoho, kdo je pove de 
a ukáže jim různé způsoby a cesty, jakými 
se mohou vydat. 
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Historie maturit, zpočátku stan-
dardizované státní zkoušky, sa-
há do roku 1812, a to v souvis-
losti s Exner-Bonitzovou refor-
mou středních škol. Do českých 
zemí pronikají po revolučním 
roce 1848. Už tenkrát sloužily 
jako podklad pro přijetí na lé-
kařskou, právnickou, filozofic-
kou nebo teologickou fakultu. 
Podobně jako dnes ji tvořila pí-
semná a ústní zkouška. Kromě 
slohové práce v mateřském jazy-
ce překládali uchazeči latinsky 
a řecky psaný text, absolvovali 
písemku z matematiky a ještě 
jednu v dalším „živém“ jazyce. 

Ani ústní zkouška nebyla 
snadná. Skládala se z litera-
tury mateřského jazyka, lite-
ratury a gramatiky řecké i la-
tinské, z dějepisu či zeměpisu, 
matematiky, přírodních věd či 
fyziky a také gramatiky dalšího 
„živého“ jazyka. Pro současné-
ho maturanta něco nepředsta-
vitelného.

Obtížnost se snižuje
Se vznikem Československa 
v roce 1918 posílila role povin-
né maturitní zkoušky z českého 
jazyka. Reforma z dílny význam-
ného českého pedagoga Václa-
va Příhody rozšířila v roce 1931 
písemnou zkoušku o němčinu 
a v německých školách o češti-

nu. Následnou podobu maturi-
ty výrazně ovlivňovala dusná 
atmosféra protektorátu Čechy 
a Morava. Německá inspekce 
nařizovala předsedům matu-
ritních komisí, aby dvacet pro-
cent studentů neprospělo. Po 
roce 1948 došlo k zestátnění 
škol a zavedení jednotné škol-
ské soustavy. Obtížnost matu-
ritní zkoušky se začala výrazně 

snižovat. Její písemná část se 
skládala pouze z češtiny a ruš-
tiny, k ústní přibyly dva další 
předměty. Před rokem 1968 bylo 
možné maturovat i z jiných ci-
zích jazyků a místo ruštiny se 
mohla volit matematika. V po-
lovině 90. let se vynořily první 
hlasité diskuze týkající se no-
vého modelu (státní) maturity. 

Zdlouhavé přípravy 
Státní maturitě, jak ji známe 
dnes, předcházelo čtrnáct let 
nekončících a rozporuplných 
příprav, změn, váhání a vynu-
cených odkladů, které stály nej-
méně 340 milionů korun. Její 

generální zkouška na podzim 
2010 pořádně vystrašila hodně 
politiků, neboť v ní neuspěla tře-
tina maturantů. Následující rok 
ji na vlastní odpovědnost spus-
til tehdejší ministr školství Josef 
Dobeš. Sebevědomě přiznal, že 
z jeho strany je to „krok do ne-
známa“. Jinými slovy ani mini-
str školství, podobně jako před-
seda vlády Petr Nečas a prezi-
dent Václav Klaus, nebyl zcela 
přesvědčen, že státní maturita 
je správná volba. Ministerstvo 
se navíc netajilo předpokladem, 
že dvacet procent žáků maturi-
tu vůbec nezvládne. 

Neúspěšnost se zvyšuje
Současná, za pochodu neustá-
le měněná a opakovaně kritizo-
vaná podoba státní maturity je 
už neudržitelná. Nesplnila oče-
kávání. Slib, že se úspěšní ma-
turanti dostanou bez přijímací 
zkoušky na vysoké školy, se br-
zo rozplynul. Maturitní zkouš-
ka v „novém“ pojetí měla zvýšit 
úroveň středoškolského vzdělá-
vání. Nestalo se. Neúspěšnost 
u maturity stále varovně narůs-
tá, kvalita vzdělávání se viditel-
ně snižuje. V jarním zkušebním 
termínu 2017 ji úspěšně složilo 

51 tisíc (62,8 procenta) žáků, ne-
úspěšných pak bylo 20,4 tisíce 
(25,2 procenta). Nekonalo ji 9,8 
tisíce (12,0 procenta) přihláše-
ných. Ke školní maturitní zkouš-
ce se dostavilo 65,5 tisíce matu-
rantů. Z toho uspělo 59,6 tisíce 
(80,4 procenta) a 5,9 tisíce (7,9 
procenta) neobstálo. Dalších 8,7 
tisíce (11,7 procenta) zkoušku 
neabsolvovalo. Předsedkyně Ra-
dy Asociace krajů ČR Jana Mrač-
ková Vildumetzová tvrdí, že lo-
ni se vyšplhala hrubá neúspěš-
nost u prvomaturantů až na 36 
procent. Ministr školství se hájí: 
„Reálná neúspěšnost u maturi-
ty je pod pěti procenty.“ Ošidná 

čísla různých statistik však nic 
nemění na skutečnosti, že matu-
rita se po letech dostala do sle-
pé uličky. Ministr Robert Plaga 
úporně hledá možnou nápravu, 
aspoň dílčí řešení. Vyměnil ředi-
tele Cermatu. Vyžaduje zkušeb-
ní testy, které nejsou „postave-
né na chytácích“. Chce, aby se 
centrálně neopravovaly písem-
né práce z češtiny, aby se vrátily 
znovu do škol. Umí si představit, 
že státní maturita se „scvrkne“ 
pouze na didaktické testy, což 
by byl další ústupek náročnos-
ti. Vše se v dnešním školství 
točí kolem srovnávacích, přijí-
macích, maturitních testů a je-
jich bodového hodnocení. Jak 
spolehlivě je připraven žák do 
života, nikdo nevyhodnocuje 
a nesleduje.

Stavění od střechy 
Polistopadové spontánní nadše-
ní způsobilo, že se horečně na-
startovala nedomyšlená refor-
ma maturit. Začít se však mě-
lo u předškolního vzdělávání 
a zvolna, promyšleně, krok za 
krokem postupovat až po ško-
ly vysoké. Jednotlivé etapy roz-
sáhlé reformy tak měly na sebe 
plynule navazovat a vzájemně 
se posilovat a prostupovat. 

Dnes vše směřuje k tomu, 
že se těžiště maturit postupně 
vrátí do škol. Paradoxně to ale 
vůbec neznamená, že poté do-
jde k očekávanému zkvalitnění 
středoškolského vzdělání. Dosa-
vadní rostoucí neúspěšnost se 
však zastaví a s lety bude zvol-
na klesat. O to se postarají pře-
devším vstřícní učitelé, nikoli 
samotní žáci. Žádná škola, žád-
ný ředitel a učitel nemají zájem 
na tom, aby posílali do života 
maturanty se špatným vysvěd-
čením. Jaké úrovně vzdělávání 
dosahují žáci základních škol, 
taková bude kvalita maturantů 
a následně příštích vysokoško-
láků. Dvousetletá historie matu-
ritních zkoušek dostatečně pro-
kázala, že kdykoli se snižovaly 
jejich nároky, vždy docházelo 
k neblahému oslabování vzdě-
lanosti společnosti.

 Roman KANTOR

MATURITNÍ ZKOUŠKY ZPĚT DO ŠKOL

Současná podoba státní maturity se nedůvodně stala 
středobodem školského vzdělávání. Její nekonečná pří-
prava a zavedení v roce 2011 spolykaly už stovky milionů 
korun. Slibovaná očekávání však nepřinesla.  

Maturitní zkouš ka v novém pojetí měla 
zvýšit úroveň středoškolského vzdělá vání. 
Nestalo se. Neúspěšnost u maturity stále 
narůs tá, kvalita vzdělávání se snižuje. 

FOTO: Stanislav JUGA
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 Jaké je poslání vašeho 
nadačního fondu?

Posláním Nadačního fondu 
Happy Hearts je prostřednic-
tvím vzdělání vrátit naději do 
života dětí v oblastech postiže-
ných přírodními katastrofami. 
Stavíme bezpečné školy, které 
pomáhají dětem a zároveň vý-
znamně přispívají k rychlejší 
obnově celých komunit v po-
stižených oblastech. Věříme, 
že podpora vzdělání je tou nej-
lepší investicí do budoucnosti.

 Děti po přírodních ka-
tastrofách čeká mnoh-

dy několik let, než se mohou 
vrátit do bezpečné školy.

Ano. Proto jsme se při vzni-
ku Happy Hearts rozhodli sou-
středit na obnovu škol, které 
jsou důležitým centrem ce-
lých komunit. Všechno zača-
lo cílem postavit jednu školu 
v tsunami postiženém Thajsku. 
Nyní chodí do škol Happy He-
arts desítky tisíc dětí po celém 
světě a naše práce má globál-
ní dopad. 

 Na pražském Žofíně 
probíhá každoročně 

charitativní galavečer fon-
du. Jsou dárci štědří?

Naši dárci jsou velmi štěd-
ří. Jsem moc pyšná na to, že to 
mohu říci. Začátky totiž neby-
ly úplně lehké. Trvalo několik 

let, než jsme si získali jejich 
důvěru. Přispěla k tomu hlav-
ně transparentnost naší práce. 
Prostředky, které během toho-
to charitativního večera získá-
me, putují každý rok na výstav-
bu konkrétní školy. Myslíme 
i na české děti a 15 procent 
z výtěžku aukce putuje na pro-
jekt Člověka v tísni Lepší škola 
pro všechny. Celý tento večer 
podporuje pravidelně i radni-
ce Prahy 1 a časopis Forbes.

 Jakými výsledky se mů-
žete pochlubit? 

Nadační fond Happy Hearts 
v České republice vybral 22 
milionů korun. Díky podpoře 
českých dárců se nám podařilo 
vrátit bezmála dva tisíce dětí 
do školních lavic. Na začátku 
jsem jen chtěla podpořit svoji 
kamarádku Petru a její nada-
ci charitativní sbírkou v Čes-
ku. A o pár let později je z to-
ho bezmála milion dolarů na 
školy. Kdybyste se mě, Karolí-
ny z Holešovic, na začátku ze-
ptala, jestli je v Česku možné 
získat tak vysokou částku na 
charitu, řekla bych, že určitě 
není. Tím chci říct, že každý 
může pomáhat ostatním, třeba 
tím, že věnuje svůj čas a ener-
gii. Každá pomoc má obrov-
ský smysl pro obdarované, ale 
i pro toho, kdo dává. K dnešní-

mu dni jsme společně s naším 
partnerem, americkou nadací 
All Hands and Hearts – Smart 
Response, postavili 254 škol ve 
12 zemích světa, které slou-
ží 109 000 dětem a mají pozi-
tivní vliv na 1 189 000 členů 
komunity. 

 Máte desetiletou dceru 
Evelin a šestiletého sy-

na Alberta, kteří navštěvují 
základní školu. Jsou po ma-
mince a podporují charitu?

Evelin v šesti letech darovala 
svou kasičku na školu v Nepá-
lu. Mám velkou radost z toho, 
že naše současné děti jsou to-
lerantní a nedělají rozdíl me-
zi dětmi různých národností. 
Mají také úžasné sociální cítě-
ní, soucit a pochopení pro děti, 
které nemají takové štěstí jako 
ony samy. 

 Napsala jste průvodce 
světem modelingu, kni-

hu Modeling, cesta za snem. 
Prozraďte, jakou nyní podni-
káte cestu za snem?

Moje cesta za snem je mo-
mentálně práce pro nadační 

fond. To, co před lety začalo 
jako můj koníček, mě napros-
to pohltilo. Je to taková moje 
„potrava pro duši“. Zaměstná-
vá mě také podpora mladých 
talentů v módním průmyslu 
prostřednictvím projektu Eu-
ropean Fashion Accelerator, je-
hož jsem kreativní ředitelkou.

 Když za vámi přijde 
Evelin a řekne, že se 

chce také stát modelkou, co 
jí odpovíte?

Zajásám, protože pro mě sa-
motnou byla modelingová ka-
riéra tou nejlepší školou života. 
Díky ní mohu třeba teď pomá-
hat stavět školy po celém světě. 

 Jak vám mohou ti, kteří 
by měli zájem, pomoci?

Školy, učitelé, ale i samotní 
žáci škol se mohou aktivně za-
pojit a zorganizovat sbírku ve 
své škole. Jejich dar půjde na 
předem vybraný projekt školy 
v Nepálu, Mexiku, Portoriku 
nebo Indonésii. Pomáhat může 
opravdu každý, kdo má zájem 
se zapojit.

 Eva ROKYTOVÁ

PODPORA VZDĚLÁNÍ JE NEJLEPŠÍ INVESTICÍ
Nadační fond Happy Hearts staví bezpečné školy v oblas-
tech postižených přírodními katastrofami. Za prací fon-
du stojí dvě supermodelky, ale hlavně kamarádky: Petra 
Němcová a Karolína Bosáková. Zeptali jsem se proto Ka-
rolíny na vše, co se výstavby škol v těchto oblastech týká.

FOTO: Happy Hearts

FOTO: Happy Hearts

OSOBNOST



8 číslo 15/16ŠKOLSTVÍPRÁVNÍK RADÍ

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

 Tato otázka byla řešena ve sporu 
o platnost odvolání soudy. 

Zřizovatel (příslušný kraj) sdělil ředi-
teli jednoho gymnázia (příspěvkové or-
ganizace), že ho odvolává z pracovního 
místa a že důvodem odvolání je závaž-
né porušení a neplnění právních povin-
ností vyplývajících z jeho činností, úko-
lů a pravomocí na vedoucím pracovním 
místě ředitele školy, za které považoval 
zřizovatel následující jednání:

1. neschopnost řešit problémy uvnitř 
školy, za jejichž řešení dle zákoníku práce 
a školského zákona ředitel školy a škol-
ského zařízení odpovídá;

2. neschopnost řídit příspěvkovou or-
ganizaci a taktéž neschopnost řídit podří-
zené zaměstnance a co nejlépe organizo-
vat jejich práci (nestanovení jednotných 
pravidel pro všechny zaměstnance, neo-
sobní komunikace se zaměstnanci, udíle-
ní nejednoznačných závazných pokynů 
zaměstnancům);

3. nesplnění právní povinnosti vytvářet 
příznivé pracovní podmínky v organiza-
ci (napětí na pracovišti, tísnivá atmosfé-
ra mezi vedením školy a zaměstnanci, 
vyvolání nedůvěry mezi zaměstnanci);

4. jednání v rozporu s oprávněnými 
zájmy zaměstnavatele (mezi něž se řadí 
zájem zaměstnavatele na řádném šetření 
všech problémů v organizaci a na zajiš-
tění příznivých pracovních podmínek);

V odvolání odkazoval zřizovatel mj. na 
podané stížnosti, na závěrečnou zprávu 
zahrnující průzkum spokojenosti, komu-
nikace a spolupráce dané školy a na zá-
pisy ze zasedání školské rady; proti od-
volání se ředitel bránil žalobou na jeho 
neplatnost. 

V žalobě na neplatnost odvolání ředitel 
namítal, že písemné vyhotovení odvolá-
ní neobsahuje dostatečně určité a jedno-
značné vymezení důvodů pro odvolání 

z funkce a není z něj zřejmé, z jakých 
důvodů a na základě jakých skutečnos-
tí byl tedy odvolán. 

Dále bylo uvedeno, že bez konkrétního 
skutkového vymezení případu porušení 
nebo neplnění povinností nelze hodnotit, 
zda údajné porušení nebo neplnění po-
vinností dosáhlo takového stupně závaž-
nosti, který opravňuje zřizovatele k od-
volání ředitele školy.

Spor se dostal po dovolání až k Nejvyš-
šímu soudu, v jehož rozhodnutí ze dne 
6. 9. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1733/2016, se 
mimo jiné uvádí:

S názorem, že obsahuje-li ustanovení 
§ 166 odst. 4 a 5 školského zákona jako 
podmínku odvolání existenci zákonem 
vymezených důvodů tohoto odvolání, pak 
v případě odvolání pro závažné porušení 
nebo neplnění povinností ředitelem školy 
je uvedení konkrétních případů takového 
porušení nebo neplnění povinností zjev-
nou hmotněprávní podmínkou platnosti 
odvolání ředitele školy z jeho vedoucího 
pracovního místa, nelze vyslovit souhlas.

Je třeba mít na zřeteli, že odvolání 
z funkce je jednostranným právním jed-
náním adresovaným zaměstnanci, pro 
které je zákonem z hlediska jeho formy 
předepsána písemná forma; školský zá-
kon ve znění před novelou provedenou 
zákonem č. 472/2011 Sb., v minulosti 
ustanovení § 166 odst. 6, pod sankcí ne-
platnosti kromě jiného stanovil, 
že odvolání z funkce musí obsa-
hovat důvody odvolání.

Poukazuje-li zaměstnanec 
na okolnost, že ustanovení 
§ 166 odst. 4 a 5 školského 
zákona kontinuálně obsahu-
je jako podmínku odvolá-
ní existenci zákonem vy-
mezených důvodů tohoto 
odvolání a že proto je 
uvedení skutkových 
důvodů odvolání 
zjevnou hmotně-
právní podmínkou 
jeho platnosti, po-
tom nebere náleži-
tě v úvahu, že tím-
to postupem dochází 
k záměně hmotněpráv-
ních předpokladů plat-
nosti (dovolenosti) právní-

ho jednání (jejichž splněním je třeba se 
zabývat, je-li platnost odvolání z funkce 
napadena v občanském soudním řízení) 
s vadností právního jednání pro nedo-
držení obsahových náležitostí písemné 
formy; dovolání zaměstnance se zamítá.

Stručně lze tedy uzavřít, že s účinností 
od 1. 1. 2012 školský zákon již nevyža-
duje, aby v písemném právním jednání, 
kterým je ředitel školy odvoláván z funk-
ce, byly důvody, pro něž je odvoláván, vy-
mezeny po stránce skutkové. Zřizovatel 
však musí v případném soudním řízení 
prokázat způsobem nevzbuzujícím po-
chybnost, že zde v době odvolání byl způ-
sobilý důvod pro odvolání ředitele školy, 
v daném případě takové porušení nebo 
neplnění povinnosti, které jsou svojí in-
tenzitou závažné.

ODVOLÁNÍ ŘEDITELE ŠKOLY Z FUNKCE
 Jak podrobně mají být uve-
deny důvody odvolání ředite-

le školy z funkce při porušení nebo 
neplnění jeho povinností? Je pod-
mínkou platnosti takového odvo-
lání uvedení konkrétních příkladů 
porušení nebo neplnění povinností 
ředitele?
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 Zákoník práce v § 75 stanoví: „Roz-
sah práce, na který se dohoda o pro-

vedení práce uzavírá, nesmí být větší než 
300 hodin v kalendářním roce. Do rozsa-
hu práce se započítává také doba práce 
konaná zaměstnancem pro zaměstnava-
tele v témže kalendářním roce na základě 
jiné dohody o provedení práce. V doho-
dě o provedení práce musí být uvedena 
doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.“ 
Uvedený limit rozsahu práce není pod-

míněn žádným jiným způsobem, než že 
nemůže být překročen v kalendářním 
roce. To tedy nesporně platí pro doho-
dy o provedení práce bez ohledu na to, 
na jak dlouhou dobu jsou uzavírány. Je-
diným hlediskem je kalendářní rok. Li-
mit 300 hodin platí tedy i v případě, že 
dohoda je uzavřena na dobu kratší než 
kalendářní rok.

ROZSAH DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE
 Rozsah práce u dohody o pra-
covním poměru nesmí být vět-

ší než 300 hodin v roce. Platí tento 
limit i v případě, kdy je dohoda uza-
vřena jen na půlroční období? 

 Odchod do předčasného starobní-
ho důchodu je individuální rozhod-

nutí. Vždy je nutné zvážit konkrétní ži-
votní situaci a důkladně si promyslet, 
zda a případně o jak dlouhou dobu jít 
do důchodu dříve. Nelze hovořit o jeho 
výhodnosti, neboť předčasný starobní 
důchod se krátí a jeho přiznání vylučuje 
přiznání řádného starobního důchodu. 
Krácení za předčasný odchod je trva-
lé i po dosažení důchodového věku pro 
řádný starobní důchod. Výše krácení je 
závislá na délce doby, která chybí od da-
ta přiznání předčasného starobního dů-

chodu do dosažení důchodového věku. 
Sazba procentní výměry důchodu se 
snižuje za každých i započatých 90 
kalendářních dnů z doby ode dne 
přiznání důchodu do dosažení dů-
chodového věku o 0,9 % výpočto-

vého základu za období prvních 360 ka-
lendářních dnů, o 1,2 % za období od 361. 
kalendářního dne do 720. kalendářního 
dne a o 1,5 % za období od 721. kalen-
dářního dne.

To v praxi znamená, že čím dříve ode-
jdete do předčasného starobního důcho-
du, o to bude krácení důchodu větší. 

 Odejdete-li do důchodu o zmíněných 
2,5 roku (913 dní) dříve před dosažením 
důchodového věku, bude krácení činit 
12,9 % za 11 započatých 90denních úse-
ků, což může představovat (s ohledem 
na výši výdělků, z nichž se bude důchod 
počítat) řádově tisícikoruny. Předčasný 
starobní důchod se samozřejmě podle zá-
konných pravidel také valorizuje, je však 
třeba si uvědomit, že valorizace procentní 
výměry se provádí z procentní výměry, 
která byla krácena za předčasný odchod. 
Naopak „výhodou“ odchodu do starob-
ního důchodu v řádném termínu je ne-
jen to, že procentní výměra důchodu se 
nekrátí, ale bude vyšší i s ohledem na 
delší získanou dobu pojištění a případ-
né další výdělky.

Dále je třeba při zvažování odchodu 
do předčasného starobního důchodu vzít 
v úvahu, že do doby dosažení důchodové-
ho věku jsou příjemci předčasného sta-
robního důchodu omezeni v možnostech 
případného přivýdělku. Při výplatě před-
časného starobního důchodu mohou vy-
konávat jen takovou činnost, která neza-
kládá účast na nemocenském pojištění. 
Teprve od dosažení důchodového věku 
mohou vykonávat jakoukoliv výdělečnou 
činnost bez omezení. 

 Lze také doporučit zjistit si za pomo-
ci důchodové kalkulačky České správy 
sociálního zabezpečení (je dostupná na 
webu nebo na ePortálu ČSSZ) orientač-
ní výši předčasného starobního důchodu 
vč. částky krácení. Podrobné informace 
o podmínkách nároku na předčasný sta-
robní důchod, jeho výši a výpočtu mů-
žete získat na okresní správě sociálního 
zabezpečení podle místa bydliště, kde je 
také vhodné poradit se s odborníky o pří-
padném zvolení vhodného data přizná-
ní předčasného důchodu s ohledem na 
90denní úseky.

ODCHOD DO PŘEDČASNÉHO DŮCHODU
 Chtěla bych odejít do před-
časného důchodu, a to o dva 

a půl roku dříve. Můžete mi sdělit, 
o kolik peněz přijdu? 

 Způsob, jakým je zaměstnavatel po-
vinen určovat podmínky konkrét-

ních pracovních cest zaměstnanců, sta-
noví § 153 odst. 1 zákoníku práce. V jeho 
ustanovení se uvádí, že podmínky, které 
mohou ovlivnit poskytování a výši ces-
tovních náhrad, zejména dobu a místo 
nástupu a ukončení cesty, místo plnění 
pracovních úkolů, způsob dopravy a uby-
tování, určí předem písemně zaměstna-
vatel. Zaměstnanec není oprávněn takto 

určené podmínky pracovní cesty svévol-
ně měnit. Zaměstnavatel je tedy povinen 
určit mimo jiné také počátek a konec pra-
covní cesty zaměstnance. V uvedeném 
zákonném ustanovení není žádné ome-
zení, a proto lze vyvodit, že zaměstnava-
tel může určit počátek a konec pracovní 
cesty kdekoliv podle vlastního uvážení 
a místo bydliště zaměstnance přitom není 
vyloučené, i když se neshoduje s místem 
pravidelného pracoviště.

 Je možné, aby pří-
spěvková organi-

zace proplatila zaměst-
nanci cestovní náhrady 

za cestu z jeho bydliště do 
cíle pracovní cesty, když 

bydliště není místem pravi-
delného pracoviště?

CESTOVNÍ NÁHRADY Z MÍSTA BYDLIŠTĚ
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Národní pedagogické muzeum 
a knihovna J. A. Komenského 
u příležitosti Mezinárodního 
dne dětské knihy vyhlásila 
výsledky 26. ročníku literár-
ní ankety SUK – Čteme všichni 
o nejoblíbenější dětskou knihu. 
V České republice jde o nej-
starší anketu svého druhu, jejíž 
tradice sahá až do roku 1993.  

Celkem 1 958 dětí a knihov-
níků hodnotilo knižní produkci 
roku 2018 a v celorepublikové 
anketě hlasovalo o nejoblíbe-
nější dětskou knihu. V pondě-
lí 25. března bylo hlasování 
ukončeno. Ve čtvrtek 4. dub-
na jsme ve studiu Rádia Ju-
nior Českého rozhlasu z hla-
sovacích lístků vylosovali 50 
dětí, které získávají knižní dar. 

Slavnostního vyhlášení vý-
sledků ankety v Českém mu-
zeu hudby se zúčastnila Zu-
zana Matušková, náměstkyně 
MŠMT, která předala Cenu uči-
telů. Cenu dětí oceněným auto-
rům předala Markéta Pánková, 
ředitelka NPMK. 

 Cena dětí: 1. místo: Pavlí-
na Jurková, Jarmila Vlčková: 
Viktor a záhadná teta Bobi-
na (Albatros); 2. místo: Jeff 
Kinney: Deník malého pose-

routky (CooBoo); 3. místo: Es-
ter Stará: Šedík a Bubi (Picollo, 
Euromedia). 

 Cena knihovníků Klubu dět-
ských knihoven SKIP: 1. mís-
to: Ivana Peroutková: Valen-
týnka a narozeniny (Albatros); 
2. místo: Julia Donaldson: Drá-
ček Zog a princezna rebelka 
(Presco Group); 3. místo: Vác-
lav Cílek, Jan Sokol, Zdena Sů-
vová: Evropa, náš domov (Al-
batros). 

 Cena učitelů za přínos 
k rozvoji dětského čte-
nářství: Ivona Březinová: 
www.bez-bot.cz (Cattacan); 
Vojtěch Matocha: Prašina 
(Paseka); Martin Vopěnka: 
Biblické příběhy pro nevě-
řící děti (Mladá fronta); Syl-
va Francová: Áďa spadla do 
kanálu (Albatros); Martina 
Špinková: O tajemství (Ces-
ta domů). 
  Edita VANÍČKOVÁ MAKOSOVÁ

SLUŠNOST? NIKOLI – AROGANCE A OSTRÉ LOKTY
Do kin právě přichází film Te-
roristka s Ivou Janžurovou, 
která se jako učitelka v dů-
chodu rozhodla vzít právo 
a spravedlnost do vlastních 
rukou. Příběh učitelky v zá-
věru její životní cesty, kdy si 
pořídí zbraň a chce ji dokonce 
použít, je divákům prezento-
ván jako tragikomický. To, že 
se rozhodne jednat po vzoru 
mnoha akčních hrdinů, je té-
měř neuvěřitelné, a proto i ko-
mické. Její frustrace ze sku-
tečnosti, že v současné spo-
lečnosti není možné si vymoci 
právo a spravedlnost, je pak 
smutně tragická.  

Učitelek a učitelů v důcho-
du je hodně. Takových jako 
učitelka Marie Vaculíková ve 

filmu je však jako šafránu. Při-
tom frustrace učitelů v důcho-
du ze stavu společnosti mohou 
být mnohem výraznější než 
u ostatní populace. Při hodno-
cení prožitého života si mno-
zí nechtěně přiznávají, že své 
žáky sice naučili určitý před-
mět, že je ale nedostatečně vy-
bavili schopnostmi, které ve 
svém dalším životě potřebova-
li, protože stejně jako učitelka 
ve filmu Teroristka své žáky 
po celý život ve škole nabádali 
k pravdivosti, slušnosti a od-
poru k násilí. Tedy k tomu, co 
ve své učitelské době nejen 
považovali za poslání učite-
lů, ale o čem i předpokládali, 
že bude stále patřit k morál-
ní výbavě každé společnosti. 

To, že tyto zásady se až příliš 
často dostávají do protikladu 
s běžně fungující společností, 
pak považují za své pedagogic-
ké a mnohdy i životní selhání. 
Mají pocit viny, že své žáky 
nedostatečně vybavili právě 
pro život ve společnosti, kte-
rá mnohem více než na sluš-
nosti staví na aroganci a ost-
rých loktech.

Zdaleka to přitom není pro-
blém jenom naší společnos-
ti. Poprvé jsem si to uvědo-
mil na počátku devadesátých 
let, kdy jsem měl skupinu ja-
ponských učitelů informovat 
o českém školství. Skupina 
jezdila po Evropě, na tehdej-
ší Československo měla necelé 
dva dny a v několika hodinách 

se chtěla seznámit s místním 
školstvím. V závěrečné disku-
zi pak vystoupil jeden z japon-
ských učitelů. Konstatoval, že 
vidí, že celý život učil špatně 
a jako učitel tedy selhal. Sna-
žil se svým žákům vštěpovat 
zásady morálního a slušného 
chování, nyní si ale uvědomu-
je, že tím významně oslabil je-
jich životní úspěšnost, proto-
že společnost a vzájemné me-
zilidské vztahy se podstatně 
změnily a on své žáky jako 
pedagog na tyto změny ne-
připravil.

Tragikomický filmový pří-
běh učitelky v důchodu jistě 
pobaví, ale navodí také úva-
hy nad posláním a působením 
učitelů. František MORKES

KOMENTÁŘ

VÝSLEDKY ANKETY ČTEME VŠICHNI 2018
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Ve školním informačním cent-
ru Základní školy Provaznická 
se uskutečnila v pořadí již de-
vátá Noc s Andersenem. Když 

jsme přemýšleli nad tématem 
letošní noci, byla jasnou vol-
bou knížka Ferdy Mravence. 
Současné děti už ji skoro ne-
znají, a proto jsme se ji roz-
hodli zpopularizovat. Tradič-
ně jsme započali večer soutěží 
o nejlepší kostým. Objevilo se 
zde několik Ferdů Mravenců, 
Berušek, luční koník a motýl. 
Jako vítěz byl hlasováním zvo-
len kostým lučního koníka, na 
kterém se potvrdilo, že v jed-
noduchosti je krása.

Během této noci jsme „pře-
četli“ formou zábavných akti-

vit celou knížku Ferdy Mraven-
ce. Stavěly se domečky z pří-
rodnin pro Ferdu, poznávalo 
se a v praxi zkoušelo nářadí, 
sbírala se zatoulaná mravenčí 
vajíčka. Beruška pořádala troj-
boj, a to v letu, v požírání mšic 
a ve šplhu na laně. Chytala se 
luční kobylka do lasa a skáka-
lo se přes překážky a přes švi-
hadlo, mravenečci hledali svá 
mraveniště podle vůně, soutě-
žilo se v hovniválení a na závěr 
nechyběla ani stezka odvahy 
po setmělé chodbě školy.  

 Romana RÁBLOVÁ

Počátkem dubna proběhla v sou-
sedním Rakousku třídenní ná-
vštěva prezidenta České repub-
liky Miloše Zemana. Na českém 
velvyslanectví ve Vídni se mimo 
jiné vyslovil pro to, aby vídeň-
ská radnice finančně podpoři-
la českojazyčnou školu, kterou 
v rakouském hlavním městě na-
vštěvuje na 600 žáků.

Příprava slavnostní recepce 
na českém velvyslanectví byla 
v režii studentů střední školy na 
Přímětické ve Znojmě. Studenti 

druhého ročníku oboru kuchař-
-číšník se starali ve dnech 1. až 
4. dubna o servis a hladký prů-
běh recepce. Podávala se pře-
vážně masová jídla z tradiční 
české kuchyně. Nechyběla tu 
ani prezidentova oblíbená šun-
ka od kosti, mix studených omá-
ček, nakládané okurky a cibul-
ky či staročeský Gothaj s cibulí 
a octem. Pila se dobrá moravská 
bílá vína. Ze sladkostí to byly 
žloutkové věnečky a trubičky se 
šlehačkou. Všichni studenti za-

slouží díky za skvěle odvedenou 
práci a výbornou reprezentaci 
školy v zahraničí.

 Kateřina KOTOUČOVÁ 

Zikmund 100
TOMÁŠ VAŇOUREK
LUKÁŠ SOCHA

Dva mladí muži se vydáva-
jí po stopách asijské cesty 
Zikmunda a Hanzelky. Na-
vštíví stejná místa jako před 
šedesáti lety jejich slavní 
předchůdci. Fotí, natáče-
jí, baví se s lidmi a zjišťu-
jí, jak moc se svět změnil. 
Kde stálo několik chalup, ty-
čí se dnes mrakodrapy. Fo-
toanabáze dvou kluků, kte-
ří neposlechli rady „zkuše-
ných“, aby neblbli a dělali 
něco pořádného, jako pocta 
Miroslavu Zikmundovi k je-
ho stým narozeninám. Více 
na www.albatrosmedia.cz.

NOC S FERDOU MRAVENCEM A JEHO KAMARÁDY

RECEPCE NA VELVYSLANECTVÍ VE VÍDNI

KOSMETICKÁ A KADEŘNICKÁ SOUTĚŽ ŠARM 2019
Začátek měsíce dubna je ča-
sem, kdy ve střední škole na 
Přímětické ve Znojmě tradičně 
probíhá kadeřnicko-kosmetic-
ká soutěž Šarm. Letos proběhl 
již 10. ročník tohoto klání. Té-
matem bylo Ledové snění, v je-
ho duchu se proměnila i výzdo-

ba tělocvičny, tu ovládly odstí-
ny modré, stříbrné a nechyběla 
ani bílá barva. Všude poletova-
ly sněhové vločky, třpytící se 
hvězdy a pódium leželo v za-
sněžených horách. 

Soutěžící dívky přijely z ce-
lé České republiky i Rakouska. 

Zúčastnila se družstva z Jihla-
vy, Vizovic, Žďáru nad Sáza-
vou, Břeclavi, Třebíče, Šilheřo-
vic a Salzburgu, v neposlední 
řadě také reprezentantky na-
ší školy. Zástupkyněmi obo-
ru kosmetička byly Michaela 
Pravdíková, studentka čtvrtého 
ročníku, Šárka Minková a Adé-
la Krupicová, žákyně druhého 
ročníku. Za obor kadeřník to 
byly Gabriela Elisová a Marti-
na Varajová. 

Soutěžilo se ve dvou dis-
ciplínách, fantazijním líčení 
a účesové tvorbě. Pro vytvo-
ření vítězných prací není třeba 
jen dostatečných technologic-
kých znalostí z oboru, důležité 
je i estetické cítění a kreativita 
soutěžících. Vítězem za obor 
kosmetička se stala Adéla Hrst-
ková z Vizovic. Druhé místo 
získala Adéla Krupicová ze 

Znojma a třetí místo obsadila 
Adéla Leváková ze Šilheřovic. 
Kadeřnickou vítězkou se stala 
Martina Varajová ze Znojma, 
na druhém místě skončila Zu-
zana Flesarová ze Žďáru nad 
Sázavou a na třetí místo dosáh-
la Gabriela Elisová ze Znojma.

Součástí soutěže byl také 
bohatý doprovodný program. 
Mohli jsme vidět například pě-
vecké vystoupení studentek 
naší školy, módní přehlídky 
Bláznivá školní móda a Spo-
lečenské šaty, které si připra-
vily žákyně oboru kadeřník. 
Nadchlo nás i taneční vystou-
pení SVC, míchání koktejlů 
a čarování se suchým ledem 
Přemysla Illka z oboru hotel-
nictví a turismus a jako každý 
rok nezklamalo vystoupení ta-
nečního studia M a M. 

 Alena SOUKUPOVÁ
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ŘÍKÁ SE, ŽE TADY JE STŘED MORAVY 
PAMÁTKY UNESCO

Od roku 1998 je komplex his-
torických zahrad a Arcibiskup-
ského zámku zapsán také do 
seznamu světového dědictví 
UNESCO. Pro svoji neopako-
vatelnou atmosféru a krásu 
historických památek je měs-
to Kroměříž nazýváno Hanác-
kými Aténami. 

Biskupské dějiny
Na existenci prastaré osady 
poprvé upozorňuje písemná 
zmínka v roce 1107. V první 
čtvrtině 12. století se stala ma-
jetkem olomouckých biskupů, 
a to ovlivnilo celou budoucnost 
tohoto města. Slovanská ves 
byla kolem roku 1260 pový-
šena na město, biskupové vy-
budovali v Kroměříži reprezen-
tační letní rezidenci a učinili 
z ní místo správy rozsáhlého 
majetku diecéze. Kroměříž za-
žila během své historie doby 
bohaté i hubené, měnila se 
vrchnost, období budování stří-
daly války, požáry a přestavby.

Kroměřížský sněm
Půvabné moravské město se-
hrálo důležitou roli i v revo-
lučním roce 1848. V místním 
zámku ve Velkém sále, takzva-
ném Sněmovním sále, se kona-
lo historické zasedání rakous-
kého ústavodárného říšského 
sněmu, známé v dějinách jako 
Kroměřížský sněm. Probíhal 
více než půl roku, od 22. listo-
padu 1848 až do jeho násilné-
ho rozpuštění 7. března 1849. 

Mimo jiné na něm bylo zru-
šeno poddanství. Na tomto celo-
rakouském zasedání vystoupily 
také známé osobnosti reprezen-
tující český národní život, jako 
například F. Palacký, J. K. Tyl, 
K. H. Borovský a F. Rieger. Zdej-
ší návrh ústavy s výraznými de-
mokratickými prvky vstoupil 
do dějin české státnosti a počát-
ků demokracie ve střední Ev-
ropě. Poprvé zde v rakouských 

zemích byla vytvořena ústava, 
omezující moc panovníka. Také 
zde poslanec F. Rieger pronesl 
památná slova, že veškerá moc 
pochází z lidu. Sněm byl ovšem 
později císařskými vojsky ro-
zehnán, ale přesto určil směr 
vývoje našich zemí.

Arcibiskupský zámek
Současná podoba budovy po-
chází z let 1664 až 95, kdy byl 
zámek za biskupa Karla Lich-
tenštejna-Kastelkorna po třice-
tileté válce znovu vystavěn po-
dle návrhů architekta Filiberta 
Luchese a Pietra Giovanniho 
Tencally. 

Nejvýznamnějším obrazem 
zámecké galerie je dílo Tiziana 
Vecelliho Apollón a Marsyas. 
Nejreprezentativnější místnos-
ti kroměřížského zámku jsou 
přístupné po monumentálním 

schodišti z přízemí. Lovecký 
sál, který plnil funkci herny 
a kuřárny, obsahuje expozici 
zbraní, loveckých trofejí a ob-
razů. Růžový salon, původně 
přijímací pokoj pro soukromé 
a vzácné hosty, je zařízen bí-
lým rokokovým nábytkem, be-
nátským zrcadlem, fajánsový-
mi kamny a obrazy malíře Ja-
copa Bassana. 

Velkolepý je Sněmovní sál 
o výšce dvou pater s křišťá-
lovými lustry, zlacenou štu-
kovou výzdobou a blankytně 

modrými koberci. Stal se vý-
jimečnou kulisou při natáčení 
filmu Amadeus režiséra Milo-
še Formana.

Květná zahrada
Je impozatní, jedinečná. Pr-
vopočátkem byl nápad bis-
kupa Karla II. Lichtensteina-
-Kastelkorna ve druhé polovi-
ně 17. století, který realizovali 
jako součást stavitelské bisku-
povy aktivity na neplodné a ba-
žinaté půdě za hradbami teh-
dejšího města italští architekti 
Filibert Luches a Giovanni Pi-
etro Tencalla.

Centrální stavbou Květné za-
hrady, k níž se sbíhají všechny 
cesty, je osmiboká barokní ro-
tunda s unikátní vnitřní výzdo-
bou. Další významnou stavbou 
Květné zahrady je 244 metrů 
dlouhá kolonáda, která původ-
ně sloužila jako hlavní vstup. 
Zdobí ji téměř padesát soch 
antických bohů, historických 
a mýtických postav v atikách 
a stejný počet bust nad pilíři. 
Po točitém schodišti lze vystou-
pat na střechu galerie, odkud 
se otevírá velmi příjemný vý-
hled na zahradu. Při takovém 
pohledu shora totiž vynikají 
geometrické tvary pěšin, ži-
vých plotů a centrální rotunda.

V zahradě je také kuželna 
a barokní voliéra na ostrůvku, 
kašny a rybníčky. Styl zahra-
dy byl kupodivu zachován i při 
různých rekonstrukcích, a tak 
současný návštěvník může ob-
divovat v podstatě její původ-
ní podobu.

 Táňa PIKARTOVÁ

Město Kroměříž leží v jižní části Hornomoravského úva-
lu na pravém břehu řeky Moravy. Historické centrum je 
spolu s Podzámeckou a Květnou zahradou chráněné jako 
městská památková rezervace a národní kulturní památka. 
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Velká většina škol na různých 
stupních provozuje webové 
stránky školy, školní portál 
nebo jinak umožňuje svým žá-
kům nebo jejich rodičům pří-
stup k informacím, které ško-
la poskytuje. O problémech, 
které s tímto přístupem vzni-
kají v souvislosti s GDPR, se 
již mnohokrát mluvilo a psalo 
v loňském roce a tento trochu 
„humbuk“ už utichl. Přesto je 
vhodné se podívat na některé 
zásady pro zajištění přístupu 
externích uživatelů různých 
školních aplikací.

Obecně samozřejmě stále 
platí, že žádné informace, kte-
ré k zajištění přístupu nejsou 
nezbytně potřeba, nemají být 
vyžadovány a skladovány. Nej-
lepší je, když budoucí uživatel 
dostane nějaké jméno a inici-
ační heslo a obojí si může sám 
zvolit. V interních systémech je 
pak toho jméno vázáno na jed-
noznačný identifikátor (ID), na 
který už je zajištěna autorizace 
– tedy oprávnění, kde všude uži-
vatel může pracovat, kam mů-
že přistupovat a jaké informace 
může získat. Přihlašovací jméno 
pak je na vůli uživatele. Alter-
nativní je jistě možnost, že při-
hlašovací jméno bude přidělené.

Mnohem zajímavější je si-
tuace s heslem. Ještě nedávno 
byly velmi rozšířené názory, 
že je vhodné a nezbytné, aby 
heslo bylo co nejsložitější a vel-
mi často měněné. To vycházelo 

z představy, že případný útoč-
ník, který se snaží heslo uhod-
nout, bude mít problém takové 
heslo zjistit, a pokud už se mu 
to podaří, že mu po krátké do-
bě bude k ničemu. 

Jsou dva základní druhy úto-
ků na heslo – tedy pokusů o zís-
kání neoprávněného přístupu. 

První je on-line – kdy se útoč-
ník pokouší přistupovat přímo 
k účtu a zadává heslo, které si 
myslí, že by mohlo platit. Nemu-

sí to dělat ručně, ale může vy-
užít různé roboty. Proti tomuto 
způsobu útoku je ale poměrně 
dobrá obrana – jednak dodržení 
toho, že si uživatel zadá své při-
hlašovací jméno sám a útočník 
ho tedy nebude moci odvodit 
z nějaké obecně známé konven-
ce (nejhorší je přidělit uživate-
li přihlašovací jméno složené 
z prvního písmene křestního 
jména a příjmení – to je prv-
ní, co každý vyzkouší), jednak 
je vhodné, aby byl přístup po 
několikátém chybném pokusu 
o přihlášení zablokován. Zpra-
vidla se používá zablokování po 
třech neúspěšných pokusech. 
Odblokování může být i au-
tomatické po nějakém čase – 

např. po 24 hodinách. Potenci-
ální útočník v takovém přípa-
dě má natolik ztíženou úlohu, 
že to vzdá.

Druhý je off-line, tedy útoč-
ník nejprve pomocí nějaké tech-
niky získá (ukradne) databázi 
hesel a z ní se pak pokouší zjis-
tit přihlašovací jméno a heslo 
(a vzhledem k tomu, že hodně 
lidí dává stejná hesla pro různé 
účty, to nemusí být nutně právě 
vaše databáze). V tomto přípa-

dě však záleží na síle šifrování 
hesel – tedy nikoliv na síle sa-
motného hesla, ale na tom, jak 
dobře jsou hesla zašifrovaná.

V obou těchto případech ne-
hraje složitost zadávaného hes-
la hlavní roli. Je tedy zbytečné 
vyžadovat od externího uživa-
tele velmi složité, „silné“ heslo, 
i když samozřejmě heslo 1234 
je problém vždy.

V mnoha normách (rodina 
norem 27000, NIST SP-800-
63 apod.) se požadavek na sí-
lu hesla objevuje a je požado-
vána minimální délka hesla, 
tzv. komplexita hesla (heslo 
se musí skládat z malých, vel-
kých písmen, číslic a speciál-
ních znaků) a většinou také 
požadavek na nucenou změ-
nu hesla po uplynutí nějaké 
doby, zpravidla 90 dnů. Tak-
to to také bylo i ve vyhlášce 
316/2014 Sb., která navazovala 
na zákon o kybernetické bez-
pečnosti, č. 181/2014 Sb. Tímto 
zákonem se povinně musely ří-
dit všechny povinné osoby, což 
byly organizace, které provozu-
jí kritickou infrastrukturu ne-
bo významný informační sys-
tém (typicky např. energetické 
společnosti, telekomunikační 
společnosti, orgány státní mo-
ci, ale i např. velké nemocnice). 
Pro všechny ostatní organiza-

ce byly tento zákon a vyhláška 
v podstatě doporučení. 

Konečně však po mnoha le-
tech proniklo i do norem (např. 
NIST SP-800-63b) poznání, že je 
mnohem vhodnější, když hes-
lo bude pro uživatele snadno 
zapamatovatelné s nějakou mi-
nimální délkou. Riziko, že uži-
vatel heslo zapomene, resp. si 
někde píše, nebo jako nápově-
da zapomenutí hesla bude na 
systémech možnost odpovědi 
na triviální otázku, která se dá 
s trochou námahy na internetu 
(v době Facebooku, Instagramu 
aj.) zodpovědět za 20 minut, je 
totiž výrazně vyšší.

Na změnu norem reagovala 
i vyhláška k zákonu o kyberne-
tické bezpečnosti, a to její nove-
lizace, vyhláška č. 82/2018 Sb., 
která zcela vypouští požadavky 
na komplexitu hesla i požada-
vek na nucenou změnu hesla 
po určité době. Naopak zvedá 
minimální délku hesla z 8 zna-
ků na 12 a také stanovuje, že 
maximální délka hesla nemů-
že být v systému omezena na 
méně než 64 znaků. Tato změ-
na je opět povinná jen pro ze 
zákona povinné osoby – orga-
nizace. Přesto však by toto mě-
lo být bráno jako standard pro 
všechny systémy, které umož-
ňují vzdálené přihlášení a ne-
používají více autentizačních 
mechanismů, než je přihlašo-
vací jméno a heslo.

Ještě poznámka k českému 
prostředí. Prosím nebraňte uži-
vatelům v používání jakýchko-
liv znaků při zadávání hesla. 
Součástí hesla může být meze-
ra, tečka či dvojtečka a samo-
zřejmě i jakékoliv české znaky. 
Heslo „Babička měla kočku Mí-
cu“ je po všech stránkách mno-
hem bezpečnější než vynucené 
„Kzr87$jX“. A v tomto duchu by 
také měla probíhat osvěta jak 
žákům a studentům, tak také 
jejich rodičům.

 Vladimír MÜLLER

Připravili jsme pro vás nový seriál, který bude mapovat potřeby škol v oblasti IT.  Tato oblast se bouřlivě rozvíjí a my bychom se chtěli 
stát vašimi průvodci při jejím poznávání. Dotazy, co konkrétně vás zajímá, můžete posílat na mail vmuller@tydenik-skolstvi.cz.

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ EXTERNÍCH UŽIVATELŮ 

Složitost zadávaného hes la nehraje  roli. 
Je tedy zbytečné vyžadovat od externího 
uživa tele složité, „silné“ heslo, i když 
samozřejmě heslo 1234 je problém vždy. 

Další IT poradna  
bude v čísle 18.
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Vláda brazilského prezidenta 
Jaira Bolsonara se podle míst-
ního tisku chystá přepsat učeb-
nice dějepisu. Události z roku 
1964 totiž podle ní nebyly vo-
jenský převrat a v zemi poté 

nebyla diktatura. Podle prezi-
denta i ministra školství nasta-
la v zemi v roce 1964 pouze 
„institucionální změna“, kte-
rou si vynutili sami občané. 
Takový výklad historie kriti-

zovali někteří historici a na-
příklad i zvláštní zmocněnec 
OSN Fabián Salvioli.

„Úlohou ministerstva škol-
ství je mimo jiné zpracovávat 
učebnice tak, aby děti získaly 
reálnou představu o historii,“ 
prohlásil ministr školství Ri-
cardo Vélez, když vysvětloval, 
proč vláda chystá „progresiv-
ní změny“ učebnic. Podle něj 
byl 31. března 1964 prezident 
João Goulart zbaven armádní-
mi důstojníky úřadu proto, že 
si to tak přála brazilská společ-
nost. Následujících 21 let vo-
jenských vlád popsal Vélez ja-
ko „demokratický režim“ udr-
žovaný silou, která byla v té 
době potřeba.

Záměr vlády měnit učebni-

ce dějepisu kritizoval napří-
klad profesor Roberto Roma-
no z univerzity v brazilském 
Campinas. „Existuje vědecky 
ověřená historiografie, vytvoře-
ná na základě historických do-
kumentů i svědectví lidí, kteří 
přežili mučení nebo kteří kvůli 
pronásledování emigrovali. Je 
doloženo, že v Brazílii dikta-
tura byla,“ uvedl R. Romano.

Proti záměru ministerstva 
školství se postavil i šéf brazil-
ské asociace vydavatelů učeb-
nic Cândido Grangeiro, podle 
něhož musí každá změna di-
daktických pomůcek projít ši-
rokou akademickou debatou. 
Uvedl také, že sdružení, které 
vede, je proti jakékoli změně 
na základě názorů politiků.

Rusko a Bělorusko prošly po-
dle historika Andreje Zubova 
po pádu komunismu smutnou 
cestu od budování tržní demo-
kracie zpět k autoritářskému 
despotismu, kde není chráněn 
život a majetek člověka ani je-
ho politická a občanská prá-
va. Podobně jako kdysi v So-
větském svazu, i nyní podle 

A. Zubova vládne svévole lidí, 
kteří se náhodně chopili „pák 
bohatství a moci“. A. Zubov, 
spoluautor Dějin Ruska 20. sto-
letí, to uvedl v projevu u příle-
žitosti udělení čestného dok-
torátu Masarykovy univerzi-
ty v Brně. Zdůraznil význam 
vzdělávání Rusů a podpory de-
mokratických snah.

Výuka dějin musí podle his-
torika vymýtit „kořeny starých 
komunistických mýtů a blu-
dů“, výuka práva, politických 
věd, teorie administrativní 
a státní správy zase položit zá-
klady budoucích vztahů. „Tak 
vidím slovanskou solidaritu ve 
21. století,“ uzavřel Zubov. Ne-
má to být podle něj solidarita 

geopolitických snah ani velmo-
censký program, ale „solidari-
ta ve svobodě a blahobytu, kdy 
svoboda, důstojnost a blahobyt 
jednoho národa jsou zárukou 
a podporou svobody, důstojnos-
ti a blahobytu jiného, jemu pří-
buzného a blízkého duchem, 
jazykem a kulturou“. 

 čtk

Policie na jedné z univerzit 
v americkém státě Michigan 
vydala varování před útoky di-
vokých hus. Varování zveřejni-
la na svém instagramovém pro-
filu spolu s videem, na kterém 
husa napadá a pronásleduje 
jednoho ze studentů na parko-
višti. Podle policie se útok stal 
v kampusu místní univerzity 
ve městě Ypsilanti. Dvě husy 
tam právě očekávaly vylíhnutí 
potomků a bedlivě proto stře-

žily okolí svých hnízd. Mluvčí 
univerzity Geoff Larcom sdělil 
televizi ABC News, že hnízdě-
ní hus v kampusu není v tom-
to ročním období nic neobvyk-
lého. Podle jeho slov už husy 
zaútočily letos několikrát, ni-
kdy však nedošlo k žádnému 
zranění. „Pár studentů se již 
snažilo vyfotit si se syčícími 
husami selfie, nicméně něco 
takového nemůžeme doporu-
čit,“ sdělil Larcom. 

Na univerzitě v severoiráckém 
Mosulu otevřeli francouzské 
kulturní centrum. Na místě, 
kam ještě v roce 2017 členové 
Islámského státu sváželi bom-
by a auta používaná k atentá-
tům, se teď přednáší francouz-
ská poezie, napsala agentura 
AFP.

Mosul byl iráckým sídlem IS 
po tři roky a boje, které vedly 
k porážce této skupiny v Irá-
ku, trvaly téměř rok, do pro-
since 2017. Teď se město, které 
je druhé největší v Iráku a bylo 
obchodní i kulturní křižovat-
kou Blízkého východu, snaží 
obnovit svou tradici. Nejen na 
univerzitě, ale také jinde se 
daří literárním fórům a filmo-
vým klubům, místní rozhlasové 
stanice vysílají kulturní pořa-

dy, konají se koncerty. Fran-
couzské centrum, které je fi-
nancováno z Francie, vzniklo 
na právnické fakultě, již vede 
Muhammad Hamdání. Mo-
sulská univerzita byla založe-
na v 60. letech minulého sto-
letí. Byla považována za jednu 
z nejlepších v regionu a v Iráku 
za druhou, po univerzitě v Bag-
dádu. Rozsáhlý areál byl za bo-
jů těžce poničen, ale zčásti se 
ho už podařilo obnovit. Univer-
zita mívala slavnou knihov-
nu, vyhlášenou po celém Irá-
ku. Skončila ale z velké části 
v plamenech. Studenti, profe-
soři a milovníci literatury teď 
oslovují dárce po celém světě. 
Daří se jim: každý den dorazí 
další zásilka knih, které zapl-
ňují vyprázdněné police.  čtk

ZE ZAHRANIČÍ

VRÁTILO SE RUSKO K AUTORITÁŘSTVÍ?

POLICIE VARUJE STUDENTYMOSUL OBNOVUJE TRADICI 

BRAZÍLIE CHCE MĚNIT UČEBNICE
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 Kolik knih jste již na-
psala?  

Devatenáct, převážně detek-
tivek a historických románů. 

 Co vás přimělo k tomu, 
sepsat knihu Tajnosti 

sborovny?
Před osmi lety jsem na be-

sedě se čtenáři v mých rod-
ných Ratíškovicích slíbila, že 
napíši knížku o školních ra-
dostech a strastech. Slib jsem 
raději splnila, abych v přípa-
dě reinkarnace nemusela být 
v příštím životě zase učitel-
kou. 

 Pro koho je tato kniha 
určena zejména?

Označila jsem ji jako povin-
nou četbu pro ministry, rodiče 
a prarodiče.

 Výroky ze sborovny 
pocházejí výhradně z 

vaší základní školy, anebo 
jste je nashromáždila i od-
jinud?

Perličky pocházejí převážně 
z mé praxe, povídky a fejetony 
jsem zpracovala i podle vyprá-
vění kolegů z jiných škol.

 Tři mušketýři byli čty-
ři, protože se neuměli 

spočítat – prý i takové per-
ličky můžeme najít ve slo-

hových pracích nebo odpo-
vědích žáků základní ško-
ly. To jste si po celou vaši 
učitelskou praxi tyto prů-
povídky žáků pečlivě zapi-
sovala?

Perličky a kousky z povede-
ných slohových prací si za-
pisuji od svých kantorských 
začátků. Samozřejmě jsem si 
zapisovala i „moudra“ svých 
synů.

 Potěšte mě ještě nějaký-
mi dalšími perličkami.

Rodiče byli včera na opeře 
Foglarova svatba. Či otázka 
učitele: Čím dýchá prase do-
mácí? Odpověď: Okýnkem.

 Jadrné výroky žáků tam 
také najdeme?

V této knize ne. Snad pokud 
napíšu další.

 Shromažďovala jste ta-
ké i tajné výroky učite-

lů, které si zapisovaly děti? 
Není jich moc, ale pár jich 

mám.

 Ono se v podstatě jed-
ná o netajné tajnosti ze 

sboroven.
Máte pravdu. Navzdory ná-

zvu by kniha mohla dostat ra-
zítko „Přísně veřejné!“. 

 Ať už na svá školní lé-
ta vzpomínáme nera-

di, anebo naopak s rados-
tí, úsměvem či humorem, 
ať se nám vybavují zážitky 
příjemné, anebo takové, na 
které bychom rádi zapomně-

li, základní škola se každé-
mu z nás vryla do paměti do-
slova nesmazatelně. A neje-
nom žákům, ale i učitelům. 
Na jaký výrok z dob vaší 
školní docházky vzpomíná-
te nejraději?

Dodnes si pamatuji na udi-
vená slova naší němčinářky na 
gymnáziu těsně před maturi-
tou, když odhalila, že nejsem 
tak pilná, jak jsem se jí jevila: 
„Naďo, já jsem si celou dobu 
myslela, že jste poctivá! A vy 
jen máte tiché mimikry!“

 Co teď máte rozepsa-
ného?

Historický román z poloviny 
18. století Nebeklíč. A prozra-
dím, že tam nebudou chybět 
ani upíři. Eva ROKYTOVÁ

 Výhry budou po ukončení soutě-
že k vyzvednutí v redakci Týdeníku 
ŠKOLSTVÍ. Na výhru nevzniká práv-

ní nárok.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ
Tajnosti sborovny
Fejetony a povídky ze školního pro-
středí z pera spisovatelky a scenáris-
tky Nadi Horákové, učitelky s třiceti-
letou praxí, nejsou jen abstraktním 

povídáním. Trefné postřehy ze školní 
praxe a příběhy učitelů a žáků poba-
ví a prozradí s milou nadsázkou i to, 
co obvykle zůstává mezi čtyřmi stě-

nami tříd, kabinetů a sboroven větši-
nou proto, že kouzlo okamžiku je ne-
snadno zachytitelné. Kniha právě vy-
šla v nakladatelství MOBA.

Soutěžní otázka: Kde se autorka knihy narodila?
 Ze správných odpovědí vylosujeme 5 výherců knihy. Odpovědi posílej-
te na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 1. května 2019. Do předmětu 
uveďte „Tajnosti“. 

NETAJNÉ TAJNOSTI ZE SBOROVEN
Naďa Horáková učí na ZŠ v Dubňanech český jazyk a dě-
jepis již přes třicet let. Je však i vášnivá spisovatelka 
a scenáristka seriálu Policie Modrava. Ve své nejnověj-
ší povídkové knize Tajnosti sborovny aneb tenkrát na zá-
kladce odkrývá trefné postřehy ze školní praxe. Kniha 
nejenom pobaví, ale s milou nadsázkou prozradí i to, co 
obvykle zůstává skryto mezi čtyřmi stěnami tříd, kabinetů 
a sboroven.

Dodnes si pamatuji na slova naší němči-
nářky, když odhalila, že nejsem tak pilná: 
„Naďo, já jsem si celou dobu myslela, že 
jste poctivá! A vy jen máte tiché mimikry!“ 

SOUTĚŽ
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Mléko a výživa
 Mléko je jediný nápoj na 
světě, který obsahuje tak ši-
roké množství přirozeně se vy-
skytujících nutrientů. 
 Mléko poskytuje dětem 
esenciální nutrienty včetně 
vápníku, bílkovin, draslíku 
a hořčíku a celou řadu vita-
mínů (B2, B12, A, D, E, K).
 Děti potřebují nutrienty, 
jež poskytuje mléko, protože 
jejich kosterní systémy nahra-
zují kostní masu každé 2 roky 
až do dosažení dospělosti.
 Koncem 19. století se začala 
používat pasterace mléka. Ta-
ké díky ní došlo k významné 
eliminaci epidemie tuberkuló-
zy, která tehdy byla rozšířená.
 Mléko a mléčné výrobky 
mají nejen vysoký obsah váp-
níku, ale navíc je tento vápník 

snadno dostupný pro náš or-
ganismus. 
 Abychom dostali stejné 
množství vápníku, jaké je 
v jedné sklenici mléka, mu-
seli bychom sníst více než 2 
celé brokolice nebo 1 hlávku 
vařené kapusty. 
 Spotřeba mléka je spojena 
se sníženým rizikem nepře-
nosných chorob, jako je osteo-
poróza, případně rakovina tlus-
tého střeva a diabetes 2. typu. 
 Mléčné výrobky jsou vyni-
kající volbou při napomáhání 
regeneračním procesům jak po 
namáhavém cvičení, tak i při 
zvyšování výkonu. 
 Mléko se svou přirozenou 
rovnováhou vody a elektro-
lytů, uhlohydrátů a bílkovin 
pomáhá tělu doplňovat záso-
by glykogenu a vytvářet sva-
lovou hmotu. 

 Bílkoviny kravského mlé-
ka obsahují všech devět esen-
ciálních aminokyselin po-
třebných k našemu růstu, 
které si tělo neumí synteti-
zovat samo. 
 V mléce je možno nalézt té-
měř všechny vitamíny, o nichž 
víme, že jsou pro člověka ne-
zbytné. 
 Mléčné výrobky přinášejí 
jen 10 procent kalorií z naší 
stravy, přičemž poskytují vy-
soce kvalitní bílkoviny a více 
než 50 % naší potřeby vápníku 
a vitamínu D. 
 Mléko a mléčné potraviny 
obsahují nenahraditelný sou-
bor výživných látek, které ne-
lze nalézt v žádném jiném jíd-
le či nápoji. 
 Lidé užívají po staletí teplé 
mléko s medem k tomu, aby 
jim pomáhalo usnout. 

Mléko a ekologie
 Během 60 let se dojivost 
zvýšila 4krát, zatímco se sní-
žila plocha potřebné zeměděl-
ské půdy, produkce hnoje, spo-
třeba vody a emise uhlíku. 
 Mléční farmáři úzce spo-
lupracují s veterináři a výži-
vovými poradci, aby zajistili, 

že jejich krávy budou zdravé 
a dobře živené. 
 Inovace pomůže mléčným 
farmářům produkovat potra-
viny bezpečným a zdravým 
způsobem a chránit naši pla-
netu spolu se zajištěním wel-
fare zvířat. 

Mléko ve světě
 Mlékárenský sektor živí 
miliardu lidí na celém světě. 
Mléčné výrobky nabízejí mož-
nost současného zlepšování 
výživy a snižování chudoby. 
 Stovky miliónů chudých lidí 
chovají alespoň jednu dojnici, 
která jim poskytuje nejenom 
jídlo, ale také kapitál a příjem. 
 Největším producentem 
mléka v EU je Německo, ná-
sledované Francií a Velkou 
Británií. 
 Nejrychleji rostoucí exporté-
ři mléčných výrobků od roku 
2011 jsou Austrálie, Bělorusko, 
Nový Zéland a Saúdská Arábie. 

Zajímavosti o mléce
 O více než 37 miliónů mléč-
ných farem ve světě se starají 
ženy. Množství mléka z těch-
to farem tudíž představuje vý-
znamný podíl celosvětové pro-
dukce, ale také významný pří-
nos k obživě jejich rodin.
 Historici jsou přesvědčeni, 
že lidé začali používat mléko 
jako nápoj před cca 10 000 lety, 
kdy byla domestikována prv-
ní zvířata. 
 Kozí mléko bylo zřejmě prv-
ní, které se konzumovalo, a to 
před cca 11 000–9 500 lety. 
 Než byla vyvinuta první do-
jicí zařízení, podojili farmáři za 
hodinu jen zhruba 6 krav, za-
tímco dnes průměrný farmář 
podojí i více než 100 krav za 
hodinu.
 Spotřeba mléka ve východ-
ní, jihovýchodní a jižní Asii 
roste rychleji než spotřeba 
masa. 
 Mléko bylo identifikováno 
jako základní součást stravy 
prvních cisterciáckých mni-
chů v 11. století.

 Šárka PODLENOVÁ

MLÉKO JE UNIKÁTNÍ ZDROJ VÝŽIVY
Lidé pijí mléko po staletí. Přesto se v posledních letech 
objevují informace, které jeho pozitivní účinky zpochyb-
ňují. Pravda je sice relativní, ale fakta hovoří jasně. Jak 
je to tedy s mlékem a jeho výživovými hodnotami? Věděli 
jste, že mlékárenství živí po celém světě celou miliardu 
lidí? Tušili jste, že přes 37 miliónů mléčných farem vedou 
ženy? Nabízíme jasný a stručný přehled faktů o mléce.

INFORMACE


