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„Radost vstupuje do života, když máme co dělat, co milovat a v co doufat.“ Joseph Addison

Každý učitel čas od času jedná 
s rodiči. Většinou s těmi, je-
jichž děti neprospívají a s cho-
váním jsou na štíru. Pokud 
přestává být dialog po telefonu 
nebo mailu účinný, podráždě-
ný rodič spěchá do školy. „Co 
máte proti mému klukovi? Je 
hodný. Doma s ním nemáme 
žádné problémy. Jenom vy si 
pořád stěžujete!“ vychrlí na 
zaskočenou učitelku pán si-
tuace.  

Jedna žákyně, budoucí pro-
davačka, ukradla v supermar-

ketu, kde byla na praxi, drahý 
parfém. Ostuda jako řemen. 
Rozčílená a dotčená maminka 
ihned doběhla do školy a bez 
pozdravu zaútočila. „Dcera 
v žádném případě neskončí. 
Nemám čas, abych se o ni sta-
rala.“ Ředitelka z obavy před 
vážným konfliktem ustupuje. 
Nedávno si jeden nahněvaný 
otec odskočil do ředitelny vy-
jasnit údajnou šikanu svého 
syna a následnou rvačku. Vý-
sledek? Ředitel skončil se zlo-
meným nosem. Jiný pedagog 

uštědřil facku hodně drzému 
žákovi a zle pochodil. Ne vždy 
však musí jít hned o hrubou 
sílu místo rozumné dohody.  

Současná doba přeje všem 
stěžovatelům. V jedné základ-
ní škole s počtem přes tisíc žá-
ků se domluvil ředitel s učite-
li, že výrazně omezí užívání 
mobilních telefonů nejen ve 
výuce. Ani rodiče kupodivu 
nic nenamítali. Až na jedno-
ho jediného, který napsal na 
obhajobu synových osobních 
práv rozhořčený dopis České 
školní inspekci. Ta situaci de-
tailně prověřila a dala mu za 
pravdu! Uspěl jeden hlas pro-
ti tisícovce. 

„Ukázalo se, že nejvíce stre-
sujícím faktorem pro učitele 

jsou rodiče,“ potvrzuje obec-
nou zkušenost Helena Kol-
dová, děkanka Pedagogické 
fakulty Jihočeské univerzity. 
„Jsou dnes velmi zaměstná-
ni a pak jim možná nezbývá 
tolik času a trpělivosti praco-
vat s dítětem nebo se ptát na 
problémy ve škole.“ Většina 
rodičů přesto se školou spo-
lupracuje k oboustranné spo-
kojenosti. Nelze však přehlí-
žet, že agresivita některých 
ostatních, ale i žáků pozvolna 
narůstá. Učitel často pracuje 
ve stresu a v tíživé obavě, že 
se ho nikdo nezastane. Jeden 
z důvodů, proč se absolventi 
pedagogických fakult nehr-
nou do škol.                

 Roman KANTOR

UČITELÉ ČELÍ STRESU A PSYCHICKÉ ZÁTĚŽI
Jedním z důvodů, proč zejména začínající učitelé před-
časně opouštějí školy, jsou údajně rodiče žáků. Místo 
aby podporovali autoritu dospělého pedagoga, často ne-
kriticky obhajují své sebevědomé děti. 
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Problémy se šikanou 
Na šikanu upozorňuje v Čes-
ku nová osvětová kampaň, 
kterou připravil dětský tele-
vizní kanál Cartoon Network 
ve spolupráci s Linkou bez-
pečí a youtuberem Kovym. 
Cílem kampaně s názvem 
Buď kámoš, postav se šika-
ně je ukázat dětem, že být 
jiný není na překážku.  čtk

Výstava o šejdířích 
Letošní největší projekt Mu-
zea Komenského v Přerově 
zaměřený na historii šizení 
potravin doprovodila výsta-
va tří desítek prvorepubli-
kových a poválečných škol-
ních obrazů. Návštěvníkům 
představuje výběr z atraktiv-
ního souboru edice výuko-
vých tabulí pro potřeby teh-
dejších obecných, měšťan-
ských a středních škol.   čtk

Slabiny virtuální reality 
Student brněnské techniky 
Martin Vondráček se při po-
bytu ve Spojených státech 
podílel na odhalení bezpeč-
nostních chyb v aplikacích 
pro virtuální realitu. Vý-
zkumníci na zjištěné slabi-
ny upozornili vývojáře.  čtk

ZÁPISNÍK

SÍŤ PRO VÝZKUM UMĚLÉ INTELIGENCE 
České vysoké učení technic-
ké v Praze založilo Výzkum-
né centrum informatiky neboli 
Research Center for Informa-
tics, jež by mělo posílit výzkum 
počítačových věd a umělé inte-
ligence. Odborníci v něm vybu-
dovali počítačovou síť (klastr) 
s nejvyšším operačním výko-
nem v Česku pro výzkum umě-
lé inteligence. Cílem centra je 

zvýšit kvalitu výzkumu na me-
zinárodní úrovni, posílit spolu-
práci mezi základním a apliko-
vaným výzkumem, zvát na čes-
kou půdu kvalifikované vědce 
ze zahraničí a propojovat zku-
šené vědce s mladými studenty. 
„Dnes máme úžasnou příleži-
tost pracovat na společném vý-
zkumném cíli napříč celou uni-
verzitou a posouvat vývoj infor-

matiky na mezinárodní úroveň. 
Naši experti přinesou hodnotu 
ve výzkumu strojového učení, 
umělé inteligence, teoretické 
informatiky, bioinformatiky, 
vysoce výkonných výpočtů, 
velkých dat, kyberbezpečnos-
ti nebo počítačové grafiky,“ ře-
kl Michal Pěchouček z Katedry 
počítačů Fakulty elektrotech-
nické.  čtk

Vláda odmítla návrh novely, 
kterou chtějí poslanci ANO 
Julius Špičák a Stanislav Fri-
drich nařídit školám povinné 
zveřejňování jejich vzděláva-
cích programů a výročních 
zpráv na internetu. Informoval 
o tom tiskový odbor vlády. No-
vela školského zákona by mě-
la rovněž upravit pravidla pro 
vytváření školských rad v ne-

veřejných školách a pro provoz 
jejich školních družin, klubů 
a středisek volného času. Mi-
nisterstvo školství mělo podle 
připomínek výhrady k navrho-
vanému zmírnění pravidel pro 
zřizování školských rad, neboť 
podle něj není jasné, kdo by 
vznik rad navrhoval. Podle po-
slanců by byl nutný návrh tře-
tiny zákonných zástupců všech 

rodičů nezletilých žáků a záro-
veň třetiny zletilých žáků nebo 
třetiny pedagogických pracov-
níků. Problém podle minister-
stva nastane u škol, kde jsou 
jen zletilí nebo jen nezletilí žá-
ci. K povinnému zveřejňování 
vzdělávacích programů a vý-
ročních zpráv na internetu mi-
nisterstvo školství uvedlo, že 
většina škol to už dělá.  čtk

„Žijeme v národopisné oblasti, a tak na naší škole učíme děti lásce k lidovým 
tradicím: vynášíme Moranu, zdobíme kraslice, pleteme pomlázky… 

Jen čarodějnice nepálíme, loni jsem tak přišel o tři učitelky!“
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Speciální školy, školky a dru-
žiny nebudou zřejmě od příš-
tího roku dostávat peníze na 
asistenty pedagoga a speciální 
pedagogy-logopedy z rozpočtu 
na inkluzi, ale z nového sys-
tému financování škol. Vyplý-
vá to z návrhu ministerstva 
školství. 

Asistenti pedagoga jsou 
v současnosti nejdražší sou-
částí takzvané inkluze, tedy 
společného vzdělávání han-

dicapovaných dětí s ostat-
ními ve školách. V letošním 
rozpočtu jsou na inkluzi vy-
hrazeny čtyři miliardy korun. 
Tyto peníze jdou i na některé 
asistenty ve speciálních ško-
lách. Podle ministerstva by to 
nicméně mělo být výjimečné, 
protože podmínky v těchto za-
řízeních jsou už nastavené pro 
skupinové vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími po-
třebami. V souvislosti se změ-

nou financování škol, která má 
začít platit od ledna 2020, se 
proto úřad rozhodl určit no-
vý způsob placení asistentů 
pedagoga a speciálních peda-
gogů-logopedů ve speciálních 
školách i speciálních třídách, 
které fungují v běžných ško-
lách. Podobně jako v případě 
učitelů by tak od ledna měly 
jít na asistenty ve speciálních 
školách peníze podle počtu vy-
učovacích hodin.

PENÍZE NA ASISTENTY PRO SPECIÁLNÍ ŠKOLY

ZVEŘEJŇOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 
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FORMATIVNÍ HODNOCENÍ PŘINÁŠÍ VÝSLEDKY

Konkrétně se jedná o Karlovar-
sko, Ústecko a střední Čechy. 
Na rozdíl od metodických ka-
binetů, které cílí svou práci na 
výuku jednotlivých předmětů, 
úloha center bude trochu jiná, 
protože souvisí se zaváděním 
formativního hodnocení do běž-
né výuky.

Dostupné informace 
Správné použití tohoto typu 
hodnocení potřebuje hlubokou 
znalost problematiky a také jis-
tou dávku vnitřního přesvěd-
čení, že je to krok správným 
směrem. Jinak se míjí účinkem, 
nepřináší výsledky a kantorům 
přidělává zbytečné vrásky. To 
si uvědomili odborníci z orga-
nizace EDUin, když rozjížděli 
projekt Zavádění formativního 
hodnocení v základních školách 
a v rámci něj se rozhodli zřídit 
v devíti školách centra kolegiál-
ní podpory. Ta budou fungovat 
právě jako místa, kde učitelé 
budou moci získat inspiraci z ji-
ných škol a poučit se ze zkuše-
ností svých kolegů. Naplno se 
jejich činnost rozběhne poté, 
co tzv. lídři (učitelé zapojených 
škol) projdou intenzivním ně-

kolikaměsíčním vzděláváním. 
Bohužel počet těchto cen-

ter není možné rozšířit, proto-
že je dán podmínkami projek-
tu schválenými ministerstvem 
školství, nicméně v širším kon-
textu se do něj zapojí 30 základ-
ních škol ve zmiňovaných čty-
řech krajích. Navíc jsou naplá-
novány konference pro všechny 
učitele, kteří se budou chtít do-

zvědět více o formativním hod-
nocení a sdílet zkušenosti. Bě-
hem příštích měsíců vznikne 
na internetových stránkách 
projektu (www.formativne.cz) 
databanka materiálů s příklady 
dobré praxe jednotlivých metod, 
nástrojů a technik formativní-
ho hodnocení včetně krátkých 
videonahrávek z výuky, která 
bude průběžně aktualizována.

Zapojené školy patří mezi 
ty, které už mají s formativ-
ním hodnocením zkušenosti 

a dokážou využít jeho pozitiv. 
„Často se setkáváme s žáky, 
kteří se nechtějí učit, neplní 
uložené úkoly, ve škole si to jen 
odsedí. Myslím si, že hodnoce-
ní žáků známkou nebo slovně, 
případně kombinací obou způ-
sobů nezohledňuje rozdílnou 
startovací čáru znalostí a do-
vedností jednotlivých žáků. 

Sdílení zkušeností
Jednou z cest, jak motivovat žá-
ky k učení, je právě formativ-
ní hodnocení, protože využití 
jeho různých forem posouvá 
děti k lepšímu výkonu. Během 
něj žák hodnotí průběžně svůj 
výkon a je aktivním účastní-
kem jednotlivých kroků učení. 
Má i průběžně zpětnou vazbu 
hodnocení, kdy může své kro-
ky korigovat, a ne jen obdržet 
konečnou známku. 

Z naší školy jsme do projek-
tu zapojeny dvě zástupkyně 
ředitelky, speciální pedagož-
ka a já. Jsme si dobře vědo-
my, že formativní hodnocení 
je náročnější nejen pro učite-
le, ale i pro žáky, takže chce-
me nabyté zkušenosti předat 
nejen kolegům z naší mateř-

ské školy, ale i z ostatních škol 
v našem městě,“ říká Vlasta 
Marková, ředitelka ZŠ Školní 
v Chomutově. 

Cesta k lepšímu
Podobný názor zastává i Ra-
dek Vyskočil, ředitel ZŠ a MŠ 
v Lužné na Rakovnicku: „My-
slím, že každý učitel, který po-
ctivě přemýšlí nad svou prací, 
zažívá situaci, kdy jeho tradič-
ní hodnocení, například znám-
kou, neodpovídá žákovu vyna-

loženému úsilí a nedodává mu 
smysluplnou zpětnou vazbu, 
protože tak nehodnotíme jeho 
učení, ale vlastně něco úplně 
jiného. A tak logicky hledáte 
postup, při kterém žáka chcete 
podpořit. A pak nastanou oka-
mžiky, kdy si uvědomí, že díky 
formativnímu hodnocení zažil 
drobné úspěchy, které potvrzu-
jí, že tohle byla správná volba. 
Třeba když se povede z žáka, 
který přijde do naší školy se 
špatnými známkami jako out-
sider odjinud, vytvořit pohodo-
vého člena třídního kolektivu, 
jehož sociální vazby se krás-
ně rozvíjejí a jehož výsledky 
se prokazatelně zlepšují. Ne-
bo některý z těch momentů, 
když místo skleslého, neúspěš-
ného, špatnou známkou hod-
noceného žáka máte před se-
bou člověka, který k vám má 
důvěru, nad věcmi přemýšlí, 
spolupracuje s vámi a posou-
vá se kupředu.

Vzájemná pomoc
Sdílení podobných zkušenos-
tí bude zřejmě největší deví-
zou vznikajících center, proto-
že na konkrétních příkladech 
z praxe pedagogové dobře uvi-
dí, že formativní hodnocení má 
svůj smysl a že jej lze využít 
i u těch nejmladších žáků. 

„V první a druhé třídě děti 
neznámkujeme a využíváme 
všechny prvky formativního 
hodnocení. Máme radost z to-
ho, jak děti samy po určité do-
bě dokážou objektivně zhod-
notit svoji práci i práci svých 
spolužáků,“ říká Eva Fiřtová, 
ředitelka ZŠ Zdice. „V naší ško-
le se hodně soustřeďujeme na 
zapojení žáků do systému uče-
ní se navzájem, což znamená 
práci ve dvojicích, skupinovou 
přípravu na testy nebo pomoc 
někomu ze spolužáků, které-
mu se zrovna nedaří,“ popisuje 
dále konkrétní metody E. Fiř-
tová. Romana SLANINOVÁ

Zdá se, že se pedagogové v regionech postupně dočka-
jí metodické pomoci. Takovými pracovišti mají být cent-
ra kolegiální podpory, která vzniknou v nejbližší budouc-
nosti v některých krajích. 

Hodnocení žáků známkou nebo slovně nezo-
hledňuje rozdílnou startovací čáru znalostí 
žáků. Jednou z cest, jak motivovat k učení, je 
právě formativní hodnocení.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Profesní sekce vedoucích pra-
covníků a pracovníků přímo ří-
zených organizací se v uplynu-
lém čtyřletém období věnovala 
především připomínkování zá-
konů, vyhlášek a nařízení vlá-
dy. Z dlouhodobých cílů stano-
vených pro období 2015–2019 
lze za průběžně plněné hodno-
tit body týkající se vydávání 
stanovisek a prohlášení. Sekce 
upozorňovala na nedostatečně 
připravenou a finančně neza-
jištěnou podobu změny inklu-
zivního vzdělávání. Vyjádřila 
i znepokojení nad stavem při-
pravované změny financování 
regionálního školství. Členové 
byli aktivní také při diskuzích 
a v komentářích na seminářích 
vztahujících se ke změně záko-
na o pedagogických pracovní-
cích (kariérní systém), na ku-
latých stolech organizovaných 
jak k připravované legislativní 
změně společného vzdělávání, 
tak k reformě financování.

Selhává spolupráce
Které činnosti dané cíli z Pro-
gramu ČMOS pracovníků škol-
ství pro léta 2015–2019 však ne-
lze hodnotit pozitivně, je nabíle-
dni. Bohužel selhává spolupráce 
na úrovni profesních sekcí, kdy 
se nedaří ve větší míře vydávat 
společná stanoviska, koordino-
vat společný postup při jedná-
ních ČMOS pracovníků školství. 
Stejně tak se prosazování pod-
mínek pro činnost odborových 
organizací na pracovištích sta-
lo poněkud vágním bodem pro-
gramu, jehož ověřování v praxi 
není příliš objektivní. Přestože 
při rozličných jednáních na re-
gionální úrovni mají jednotliví 
zástupci profesní sekce možnost 
upozornit své kolegy na vhod-
nost působení odborové organi-
zace, není vytvořen žádný cen-
trální způsob podpory této akti-
vity. Mnohem viditelnější jsou 
naopak jednotlivé případy, kdy 
partnerská dohoda zástupce 

zaměstnavatele a zástupců za-
městnanců selhává. Nebo právě 
naopak: tam, kde vedení škol či 
školského zařízení vychází za-
městnancům vstříc, odborová 
organizovanost klesá.

Poradenské pracoviště
Proto se také jedním z nových 
dlouhodobých cílů profesní sek-
ce stává snaha o zřízení pora-
denského pracoviště pro potřeby 

členů ČMOS pracovníků škol-
ství, a to jak vedoucích pracov-
níků, tak i řadových pedagogů. 
Považujeme za důležité, aby by-
la zajištěna co nejširší a co nej-
dostupnější možnost konzultací. 
Uvědomujeme si aktuální vytí-
ženost právního oddělení cent-
rály, a proto vidíme jako zásadní 
zahájit úvahu a analýzy možné 
změny struktury pracovních ná-
plní zaměstnanců. Co by mělo 

být cílem? Například poradce 
připravený hledat vhodná ře-
šení „na míru“, optimálně do-
stupný v co nejširším rozsahu 
pracovní doby.

Ochrana před agresí
Jako jeden z nejdůležitějších 
úkolů se však jeví hledání kom-
plexního legislativního řešení 
ochrany pracovníků ve školství 
před agresivními žáky. Opakova-
né případy napadání pedagogic-
kých i nepedagogických pracov-
níků nelze přehlížet. Dosavadní 
úprava školského zákona nabízí 
jen omezené možnosti ochrany, 
a to ještě pro školy vzdělávající 
žáky po ukončení povinné škol-
ní docházky. Budeme se snažit 
upozorňovat na tento problém 
při všech jednáních na odpo-
vídajících fórech. Připravíme 
kulatý stůl zabývající se tema-
tikou pracovník ve školství ver-
sus agresivní žák. Při této příle-
žitosti také žádáme členy svazu, 
zda by nám mohli poskytnout 
co nejvíce konkrétních podně-
tů. Nelze přijmout postoj někte-
rých úředníků ministerstva škol-
ství, že pro několik ojedinělých 
případů není efektivní hledání 
komplexního řešení.

Kolektivní vyjednávání
I při řešení této problematiky je 
tedy nutné si uvědomit potřebu 
aktivního přístupu členů pro-

fesní sekce při plnění dalšího 
úkolu z dlouhodobých cílů sek-
ce. Ten odkazuje na nezbytnost 
metodické pomoci a konzultací 
pro předsedy ZO v oblasti ko-
lektivního vyjednávání. Dává-
me opět do úvahy lepší koordi-
naci profesní sekce na úrovni 
regionů. Struktura oblastních či 
krajských rad není všude stejná. 
Na pomoc se zapojením se ve-
doucích pracovníků do činnosti 
v dané oblasti neexistuje jednot-
ný názor. Přesto bychom pova-
žovali za vhodné sjednotit ale-
spoň způsob komunikace tak, 
aby možnost sdílení příkladů 
dobré praxe s tvorbou vnitřních 
předpisů škol a školských za-
řízení byla co nejefektivnější.

Zpětná vazba
Aktivní působení v připomínko-
vých řízeních v legislativní ob-
lasti zahrnující školskou proble-
matiku naše profesní sekce po-
važuje i pro nadcházející období 
za zásadní. Proto bychom chtě-
li na závěr požádat především 
členy hlásící se k profesní sekci 
vedoucích pracovníků, aby nám 
poskytovali přes své zástupce 
v republikovém výboru co nej-
širší zpětnou vazbu. Profesní 
problematika by i nadále měla 
mít důležité místo v tvorbě po-
stojů celého odborového svazu.

 Petr PEČENKA
předseda RV profesní sekce VP a PŘO

DLOUHODOBÉ CÍLE MINULÉ I BUDOUCÍ
Profesní sekce vedoucích pracovníků a pracovníků přímo 
řízených organizací ČMOS PŠ informuje členy odborového 
svazu před celostátním sjezdem.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Snažíme se podpořit jen tako-
vé kroky, které budou ve pro-
spěch vzdělávání žáků. Někdy 
jsou naše připomínky vyslyše-
ny, někdy ne.

Opravdu mohou učit 
všichni?
V posledních dnech se hovo-
ří o záměru ministra školství 
Roberta Plagy, který navrhu-
je, aby ve školách mohli učit 
všichni absolventi vysokých 
škol. Doposud mohou před žá-
ky předstoupit jen ti, kteří ma-
jí pedagogické vzdělání. Podle 
mého názoru by to byl průlom 
do kvalifikačních předpokla-
dů, jehož dopady pro profesi 
učitele si možná ani neumíme 
představit. 

Je nepochybné, že společnost 
a okolní svět se dynamicky vy-
víjí a učitelé se tomu musí při-
způsobit. K tomu by jim minis-
terstvo školství mělo připravit 
odpovídající podmínky a pod-
pořit je tak, aby svůj úkol moh-
li plnit se ctí. Očekával bych 
proto, že se bude měnit způ-
sob přípravy učitelů, že bude 
dáván větší důraz na praxi, na 
trénink dovedností, například 
jak zvládat konfliktní situace 
ve třídě, ale třeba i jak jednat 
s rodiči apod. Tohle je podle na-
šeho názoru třeba, a ne ustu-
povat momentálnímu tlaku, že 
budou údajně chybět tisíce uči-
telů. Bohužel šetření ze škol 
nemá ministerstvo školství do-
sud vyhodnocené, takže sku-
tečná potřeba nových učitelů 
zatím není známá. Odborový 
svaz pracovníků školství s tím-
to návrhem nesouhlasí. Podpo-
ru pedagogické profese nevi-
díme ve snižování kvalifikač-
ních předpokladů pro učitele.

Inkluzivní vzdělávání
Změna školské legislativy, 
která významně ovlivnila ži-
vot škol v posledních letech, 

se týká inkluzivního vzdělá-
vání. Chtěl bych zdůraznit, že 
stále platí to, co jsme jako od-
bory deklarovali, že pokud má 
mít inkluze smysl, musí být 
dostatečně finančně zajištěna. 
Myšlenka společného vzdělá-
vání všech dětí se objevuje ve 
vzdělávacích systémech napříč 
Evropou a je významným té-
matem i v zemích OECD. Má 
své opodstatnění. Otázkou je 
však její realizace a vytvoře-
ní regulérních podmínek pro 
učitele a ostatní žáky ve třídě. 
V podstatě od roku 2005, kdy 
byl novelizován školský zákon, 
je rozhodujícím kritériem po-
třeby žáka tzv. nejlepší zájem 
dítěte a s tím související právo 
rodičů zvolit vzdělávací cestu 

jejich dětí. Bohužel, změnu vy-
hlášky v roce 2016 někteří ro-
diče pochopili tak, že nemusí 
respektovat doporučení odbor-
níků a za každou cenu chtěli 
umístit své děti do běžné ško-
ly, a to bez ohledu na to, zda 
pro to škola má či nemá vytvo-
řené podmínky. Tím vznika-
ly problémové situace, které 
měly negativní dopad jak na 
učitele a ostatní žáky, tak na 
samotné rodiče dětí, které mají 
specifické vzdělávací potřeby. 

Reforma financování 
regionálního školství
Asi největší legislativní změ-
na čeká školy od příštího roku. 
Týká se změny způsobu finan-
cování škol a školských zaříze-
ní, které zřizují obce a kraje. 
Reforma financování by mě-
la přispět k nastavení větší 
transparentnosti a předvída-

telnosti rozpočtů jednotlivých 
škol. Ustupuje se od normativ-
ní metody financování podle 
počtu žáků. Nově budou roz-
počty škol odvíjeny od počtu 
odučených hodin, které před-
pokládá rámcový vzdělávací 
program pro daný typ škol, 
a také od maximální hranice, 
kterou bude stát financovat. 

Každá škola bude mít zohled-
něnu věkovou strukturu svého 
pedagogického sboru. Základ 
rozpočtu, což jsou především 
tarifní platy, bude škole ušit na 
míru na základě platové inven-
tury a ostatní složky platu bu-
dou koeficienty stanoveny pro 
školy z centra, a ne na zákla-
dě čtrnácti soustav krajských 
normativů. Věřím, že se tak 
stane minulostí praxe, kdy uči-
tel na jednom konci republiky 
má výrazně jiný plat než jeho 
kolega, který učí za stejných 
podmínek, na druhém konci. 

Na březnovém jednání škol-
ské tripartity ministerstvo 
školství potvrdilo, že chystá sé-
rii výjezdů ministerských od-
borníků, kteří v průběhu dub-
na, května a června budou ve 
všech krajích na seminářích 
ještě jednou vysvětlovat, co 
školy konkrétně čeká. Cílem 

je seznámit širokou pedago-
gickou veřejnost s reformou 
financování regionálního škol-
ství včetně podrobné metodi-
ky jednotlivých kroků. Některé 
semináře již proběhly a další 
budou probíhat.

Zároveň budou z pozice mi-
nisterstva školství provedeny 
kontroly výkaznictví všech 
škol, které v počtu odučených 
hodin vykazují odchylky. S je-
jich řediteli povede MŠMT ko-
munikaci s cílem najít příčinu 
a předejít tak možným potížím.

Změna maturitní zkoušky
Změn, které ministerstvo škol-
ství navrhuje, je víc. Některé 
podporujeme, s jinými máme 
problém. Například v součas-
né době ministerstvo školství 
připravuje vyhodnocení připo-
mínkového řízení ke změnám 
v maturitní zkoušce. Podpořili 
jsme stanovisko Asociace uči-
telů českého jazyka. Podle je-
jich názoru je rozvolnění, které 
ministerstvo školství navrhuje, 
návratem nejméně o osm let 
zpátky a rozhodně nepřispě-
je ke zvýšení kvality středo-
školského vzdělávání. I my se 
obáváme, že nebude-li existo-
vat žádné srovnávání výsledků 
vzdělávání jednotlivých střed-
ních škol, sníží  se nároky na 
žáky, což může mít negativní 
dopad na jejich další uplatně-
ní a třeba i na průběh jejich 
vysokoškolského vzdělávání.

František DOBŠÍK
předseda ČMOS pracovníků školství

ŠKOLSKÉ ODBORY JSOU NA STRANĚ UČITELŮ
Legislativní změny ovlivňují život škol mnoho let potom, co 
jejich autoři opustí svůj ministerský post. Proto se odborový 
svaz pracovníků školství snaží v rámci připomínkového řízení 
uplatnit argumenty, které vycházejí z praxe učitelů.

Ustupuje se od financování podle počtu 
žáků. Nově budou roz počty škol odvíjeny 
od počtu odučených hodin, a také od maxi-
mální hranice, kterou bude stát financovat. 

FOTO: Jan ČEJCHAN
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POJEM DOBRÉ MRAVY

 V právních předpisech výklad poj-
mu „dobré mravy“ není nikde uve-

den, jejich obsahem se však několikrát 
zabýval Nejvyšší soud ČR (například roz-
sudek NS č. 19/1998 Sbírky rozhodnu-
tí soudu). Podle judikatury se dobrými 
mravy rozumí „souhrn společenských, 
kulturních a mravních norem, jež v his-
torickém vývoji osvědčují jistou neměn-

nost vystihující podstatné his-
torické tendence, jsou sdíleny 
rozhodující částí společnosti 
a mají povahu norem základ-
ních. Ekonomickou, právní 
i sociální integrací nabý-
vají dobré mravy postup-
ně mezinárodního (evrop-
ského) charakteru, který 
postupně převáží nad 
jejich dosavadním 
národním (státním) 
pojetím. V rozporu 
s dobrými mravy 
je jednání (právní 
úkon), které se ne-
příčí zákonu ani jej 
neobchází, ale přesto 
je z hlediska mravních 
zásad, na kterých spočí-
vá společnost, nežádoucí“.

DĚLENÍ SMĚNY A JEJÍ ODMĚŇOVÁNÍ

 Dřívější zákoník práce (zákon 
č. 65/1965 Sb.) platný do 31. 12. 

2006 obsahoval v § 87 odst. 2 ustanovení 
o možnosti zaměstnavatele rozdělit pra-
covní dobu téže směny. Nový zákoník prá-
ce (zákon č. 262/2006 Sb.), který nabyl 
účinnosti dnem 1. ledna 2007, toto usta-

novení nepřevzal a tuto problematiku již 
nijak neupravuje. Podle výkladů podáva-
ných k zákoníku práce (podle mého názoru 
odůvodněných a správných) však zaměst-
navatelé mohou v souladu s principem no-
vého zákoníku práce, „co není zakázáno, 
je dovoleno“, rozvrhnout pracovní dobu za-
městnanců s využitím rozdělených směn 
i nadále. Podle ustanovení § 130 odst. 1 
zákoníku práce zaměstnanci, který pra-
cuje ve směnách rozdělených na 2 nebo 
více částí, přísluší příplatek ve výši 30 % 
průměrného hodinového výdělku za kaž-
dou takto rozdělenou směnu. Rozdělenou 

směnou se pro účely zákoníku práce ro-
zumí směna, ve které souvislé přeruše-
ní práce nebo jejich souhrn činí alespoň 
2 hodiny (§ 130 odst. 2).

 Podle jakého právního před-
pisu má zaměstnavatel po-

stupovat při dělení směny na více 
částí? Jak se práce v rozdělené 
směně odměňuje?

 Na pracovněprávní vztahy se 
uplatňuje to, že co zákon vý-

slovně nezakazuje, mohou si osoby 
ujednat práva a povinnosti odchyl-
ně od zákona, ale zakázána jsou 
ujednání porušující dobré mravy. 
Co se má pod pojmem „dobré mra-
vy“ rozumět? Je to někde výslovně 
stanoveno?

 Uchazeč o zaměstnání podle ustano-
vení § 31 zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, maří součinnost s kraj-
skou pobočkou úřadu práce, jestliže

a) je podle lékařského posudku scho-

pen plnit povinnosti vůči krajské pobočce 
úřadu práce, a přesto je neplní,

b) neprojedná doporučené zaměstná-
ní ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou 
úřadu práce,

c) se nedostaví na krajskou pobočku 
Úřadu práce ve stanoveném termínu bez 
vážných důvodů [§ 5 písm. c)],

d) neplní povinnosti stanovené v § 21 
nebo

e) jiným jednáním zmaří zprostředková-
ní zaměstnání nebo nástup do zaměstnání.

Zákon o zaměstnanosti stanoví, že vy-
řazení z evidence uchazečů o zaměstná-
ní se provede dnem, kdy nastala některá 
z výše uvedených skutečností, a uchazeč, 
který byl vyřazen z evidence uchazečů 
o zaměstnání z některého z výše uvede-
ných důvodů, může být na základě no-
vé písemné žádosti do evidence znovu 
zařazen buď po uplynutí tří, nebo šes-
ti měsíců ode dne vyřazení z evidence 
uchazečů o zaměstnání (§ 30 zákona o za-
městnanosti).

VYŘAZENÍ Z EVIDENCE UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ
 Při jednání na úřadu práce 
jsem byl upozorněn na nepří-

pustnost maření součinnosti s tímto 
úřadem. V čem spočívá maření sou-
činnosti s úřadem práce?
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 V současné době je v účinnosti vy-
hláška č. 78/2014 Sb., o náležitos-

tech průkazu zaměstnanců orgánů so-
ciálního zabezpečení a orgánů nemocen-
ského pojištění pověřených kontrolou 
plnění povinností uložených zaměstna-
vatelům a osobám samostatně výdělečně 
činným. Náležitosti průkazu jsou uvedeny 
v § 1 vyhlášky, kde se stanoví:

Průkaz zaměstnance orgánu sociální-
ho zabezpečení a orgánu nemocenské-
ho pojištění pověřeného kontrolou plnění 
povinností uložených zaměstnavatelům 

a osobám samostatně výdělečně činným 
zákonem o organizaci a provádění sociál-
ního zabezpečení, zákonem o pojistném 
na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti a zákonem 
o nemocenském pojištění obsahuje:

a) označení „Průkaz zaměstnance po-
věřeného kontrolou“,

b) název orgánu, který průkaz vydal,
c) velký státní znak,
d) fotografii zaměstnance odpovídající 

požadavkům kladeným na fotografie pro 
vydání občanského průkazu,

e) titul, jméno, popřípadě jména, a pří-
jmení zaměstnance,

f) osobní číslo zaměstnance,
g) kontrolní oprávnění vyjádřené slo-

vy „Držitel tohoto průkazu má oprávně-
ní provádět kontrolu plnění povinností 
uložených zaměstnavatelům a osobám 

samostatně výdělečně činným zákonem 
č. 582/1991 Sb., o organizaci a prová-
dění sociálního zabezpečení, ve zně-
ní pozdějších předpisů, zákonem č. 
589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní po-
litiku zaměstnanosti, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákonem č. 187/2006 
Sb., o nemocenském pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů.“, s tím, že v prů-
kazu bude uveden pouze rozsah kont-
rolního oprávnění vyjádřený v souladu 
s působností příslušného orgánu sociál-
ního zabezpečení a orgánu nemocen-
ského pojištění,

h) číslo průkazu,
i) datum vydání průkazu,
j) úřední razítko orgánu, který průkaz 

vydal, a podpis fyzické osoby oprávněné 
vydat průkaz.

PROKÁZÁNÍ PRACOVNÍKA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
 Jakým způsobem se mají pro-
kazovat pracovníci orgánů 

sociálního zabezpečení a nemocen-
ského pojištění při provádění kont-
rol u zaměstnavatelů?

NÁROK NA PRACOVNÍ VOLNO NA SVATBU

Poskytování pracovního volna k účas-
ti na svatbě upravuje ustanovení bodu 
5 přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 
Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah 
jiných důležitých osobních překážek 
v práci. Z této úpravy vyplývají násle-

dující nároky:
Jedná-li se o vlastní svatbu, pra-

covní volno se poskytne na 2 dny, z to-
ho 1 den k účasti na svatebním obřadu; 
náhrada mzdy nebo platu přísluší však 
pouze za 1 den. 

Pracovní volno s náhradou mzdy ne-
bo platu se poskytne rodiči na 1 den 
k účasti na svatbě jeho dítěte a ve stej-
ném rozsahu se poskytne pracovní vol-
no bez náhrady mzdy nebo platu dítěti 
při svatbě rodiče.

U zaměstnanců, kteří se účastní svat-
by svých nejbližších příbuzných (ať již 
rodičů, nebo dětí), je den pracovního 

volna jasně alokován na den svatební-
ho obřadu. Na jaký okruh zaměstnanců 

se vztahuje nárok na pracov-
ní volno k účasti na svatbě?

 V dotaze uvedená tzv. 
nabídková povinnost 

zaměstnavatele po odvolání 
vedoucího zaměstnance je sta-

novena v § 73a zákoníku prá-
ce. Pokud jde o formu této nabídky jiné 
práce, je nutno vyjít ze skutečnosti, že 

každé pracovněprávní jednání smí být 
učiněno jakoukoli formou, tedy písem-
ně nebo ústně (výslovně), popř. jiným 
způsobem nevzbuzujícím pochybnost, 
co chtěli zaměstnanec a zaměstnavatel 
projevit (konkludentně), ledaže je záko-
nem předepsáno nebo smluvními strana-
mi základních pracovněprávních vztahů 
dohodnuto, že smí být učiněno pouze 
písemně. Ustanovení § 73a odst. 2 zá-
koníku práce stanoví toliko obecně, že 
zaměstnavatel má „povinnost navrhnout 
změnu dalšího pracovního zařazení“ za-
městnance, který byl odvolán nebo se 
vzdal pracovního místa vedoucího za-

městnance, aniž by stanovil (na rozdíl 
od jiných ustanovení zákoníku práce) 
konkrétní formu, v níž má být takové 
pracovněprávní jednání učiněno. Přes-
tože může být nabídka změny dalšího 
pracovního zařazení učiněna ústně, ne-
znamená to, že taková nabídka zaměstna-
vatele nezavazuje. Jestliže zaměstnanec 
ústně učiněnou nabídku změny dalšího 
pracovního zařazení podle ustanovení § 
73a odst. 2 zákoníku práce přijme a za-
čne vykonávat nový druh práce, dojde 
k uzavření dohody o změně pracovní 
smlouvy, i když taková dohoda nebude 
ani dodatečně uzavřena písemně.

PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ PRO ODVOLANÉHO VEDOUCÍHO

 Při odvolání vedou-
cího zaměstnance je 

povinností zaměstnavatele 
navrhnout mu jinou prá-
ci. Je nutno tuto nabíd-
ku provést písemně?
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Krátkost – sestra talentu. Ta-
hle poučka ruského spisovate-
le Antona Pavloviče Čechova 
mi uvízla v hlavě už v dobách 
povinné školní docházky, tak-
že mám na paměti, že i škrtat 
se musí umět.

Opravdu, méně je někdy 
více. Krátké sdělení nemlží, 
nebalí do vaty, a jádro je tu-
díž hned viditelné. Vzpomněla 
jsem si na to, když se ke mně 
dostala dvě sdělení týkající 
se téhož problému. Oznáme-
ní pro rodiče dětí ohrožených 
vší dětskou mělo dvě rozdílné 
formulace. Na jedné škole zně-
lo takto: „Milí rodiče, prosím, 

abyste svým dětem prohlédli 
vlasy, protože jsme zaregist-
rovali výskyt vší. Děkujeme 
za spolupráci. Honza“ Při-
čemž Honza je ředitel. Píše 
stručně, jasně, kamarádsky. 
Vysvětlí, poprosí a poděkuje 
na dvou řádcích. 

Z druhé školy přišel tento 
dopis: „Vážení rodiče, občas 
se ve škole setkáváme s pro-
blémem, že někdo z dětí pře-
náší veš dětskou a tento pa-
razit se pak rozšíří na ostatní 
děti. Ráda bych vás vyzvala 
k součinnosti, aby se co nej-
dříve podařilo veš dětskou 
odstranit. V naší škole se ří-

díme metodickým pokynem, 
který najdete pod tímto odka-
zem a s kterým byste se jako 
rodiče měli seznámit. Děkuji 
za součinnost, která je důleži-
tá, aby všichni rodiče odvšilili 
své dítě. Určitě není vhodné 
dítě posílat do kolektivu bez 
odvšivení. Děkuji vám předem 
za pochopení a věřím, že se 
děti zbaví vší v krátké době.“

Rozdíl, že? V tom druhém pří-
padě je znát, že parazit paní 
učitelku opravdu rozhodil, když 
se na rodiče obrací tímto funk-
cionářsko-úřednickým stylem. 
Když mi padl zrak i na kouzel-
ný překlep (doufám tedy, že to 

byl jen překlep), nemohla jsem 
se ubránit, abych z duševně hy-
gienických důvodů neučinila 
přípodotek v podobném stylu: 
„Z hlediska globálního aspektu 
nezbývá než jim popřát hodně 
sil do provádění ‚odvšilování‘ 
a aby neupadli do vyšilování, 
protože pak by se jim odvšive-
ní patrně nepodařilo.“

Kéž se nám všem daří zba-
vovat se parazitů, ať už žijí na 
hlavách dětí nebo v českém 
jazyce. Nechť si poradíme se 
všemi vešmi, ale i s veteší a ta-
semnicemi v českých větách. 
Ať nám nikdo nepije krev.

 Hanka SYNKOVÁ

FEJETON

PRYČ SE VŠEMI VEŠMI, CO NÁM PIJÍ KREV

DĚLEJ, CO TĚ BAVÍ. TŘEBA I MÓDU
Studenti pražských středních 
škol se během 8. ročníku Me-
ziškolní konference pustili do 
čtyř zajímavých tematických 
okruhů. Diskuzi vyvolala pře-
devším témata o stávajícím vý-
ukovém sytému a jejich před-
stavě o moderní výuce. Projekt 
pořádá nezisková organizace 
Dělej, co tě baví. 

Dvacet sedm středoškolá-
ků ze šesti pražských střed-
ních škol dostalo příležitost 
prezentovat své názory před 
publikem v rámci programu 
dalšího ročníku Meziškolní 
konference, kterou pořádá už 
od roku 2011 organizace Dě-
lej, co tě baví. Jejím cílem je 
naučit mladé lidi vystupovat 
na veřejnosti, předkládat své 
myšlenky, umět o nich disku-
tovat a obhajovat je.

„I pro tentokrát jsme vybíra-
li témata, o kterých se ve spo-
lečnosti hodně mluví, a která 
se mladých lidí často dotýka-
jí,“ nastínila Jiřina Faloutová, 
ředitelka pořádající organi-
zace Dělej, co tě baví, jejímž 
mottem je sociální rovnost, 
zdravý, slušný přístup k ži-
votu a ohleduplnost k příro-
dě. A dodala, že nejvíce emocí 
vyvolalo u studentů téma Mo-
derní výuka 21. století.  Stu-

denty zajímalo i téma Oblé-
kám si fast nebo slow fashi-
on a proč? Geniální dítě, nebo 
šprt? a Zábava, sport a umění 
na hraně versus moje práva 
u nás a jinde v Evropě.

„Naším cílem je tuto akci 
rozšířit do krajských měst. 
Zájem o tuto aktivitu projevi-
ly také partnerské organizace 

v Srbsku a Španělsku,“ dodala 
ředitelka organizace.  Kromě 
odvážných studentů se svými 
příspěvky vystoupili také od-
borníci z praxe. O konzumu 
v módním průmyslu a jeho 
dopadu na životní prostředí 
promluvila kurátorka Tereza 
Špinková, přednášku o moder-
ní výuce v 21. století doplnil 

Dominik Schreier z platformy 
SQRT4.eu. Meziškolní konfe-
rence je součástí dlouhodobé-
ho projektu Můžu ti pomoct, 
jehož cílem je prevence rizi-
kového chování mladých lidí 
a snaha poskytnout jim zají-
mavé alternativy pro trávení 
volného času.

 pik 
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V polovině dubna se v kultur-
ním domě v Šatově uskuteč-
nilo odpoledne pro seniory 
S písničkou pro radost. Žáci 
ze znojemské střední školy na 
Přímětické ulici se zaslouži-
li o zdárný průběh této akce. 
Student druhého ročníku obo-
ru Podnikání, obchod a služ-
by Jakub Matěj se podílel na 
přípravě sálu, studentka obo-
ru Sociální činnost Natálie Ho-

ráková měřila šatovským ob-
čanům krevní tlak. Lucie Ko-
pečná z prvního ročníku oboru 
Kuchař-číšník a Dominik Dvo-
řák, student prvního ročníku 
oboru Hotelnictví a turismus, 
seniory obsluhovali. Dominik 
se projevil jako skutečný gen-
tleman, neboť si s jednou ba-
bičkou i zatančil. K tanci a po-
slechu zahrálo duo Maruška 
a Milan. Senioři si pochopitel-

ně také zazpívali lidové písnič-
ky. Společně strávili příjemné 
odpoledne. 

 Květoslava PYKALOVÁ

Síla okamžiku, to bylo hlavní 
téma letošní psychologické 
olympiády, jejíž školní kolo 
proběhlo 16. dubna. Psycho-

logickou olympiádu každoroč-
ně vyhlašuje ministerstvo škol-
ství a za obor sociální činnost 
střední školy na Přímětické ve 
Znojmě se zapojily dvě žáky-
ně prvního ročníku, Klára Po-
dubecká a Kristýna Mecová. 

Přestože letošní téma bylo 
velmi náročné na zpracování, 
uchopily žákyně téma rozma-
nitě a nevyhnuly se ani osob-
nímu příběhu. S pokorou mů-
žeme konstatovat, jak uved-
la vyučující psychologie, že 
„žákyně jsou opravdu dobré 
a svým vystoupením každá sa-
ma za sebe soutěž vyhrála. Dě-

kujeme jim nejenom za jejich 
ochotu, ale také snahu získat 
nové zkušenosti při prezenta-
ci vlastních prací.“ Porota se 
nakonec shodla na tomto pořa-
dí: Klára obsadila první místo 
a Kristýna se umístila na mís-
tě druhém. 

Co říci závěrem? Na této ak-
ci si všichni zúčastnění žáci 
prvního ročníku uvědomili, že 
psychologie není jenom jed-
ním z vyučovaných předmětů, 
ale především je to příležitost 
přemýšlet o důležitých věcech 
každodenního života i o sobě 
samém.  Marcela SABOVÁ

OČIMA ČTENÁŘŮ

Marcy 
a hádanka 
od sfingy
JOE TODD-STANTON

Malá Marcy je dcerou 
věhlasného dobrodruha Ar-
tura z rodu Brownstonů, zná-
mého svou neohroženou po-
vahou. Když ten však zmizí 
v Egyptě, místě plném kou-
zel a starodávných bohů, 
musí Marcy proniknout na 
sluneční bárku a odletět ke 
sfinze, která jí dá zapekli-
tou hádanku. Jenom tehdy, 
když ji rozluští, shledá se 
znovu se svým tatínkem. 
Kniha vyšla v nakladatel-
ství Paseka.

S PÍSNIČKOU NAPŘÍČ GENERACEMI

OLYMPIÁDA SÍLA OKAMŽIKU

CESŤÁCI VYRAZILI TENTOKRÁT DO SALZBURGU
Není to tak dávno, kdy na-
ši spolužáci, žáci oboru Ces-
tovní ruch střední školy na 
Přímětické ve Znojmě infor-
movali o realizaci exkurze 
do Vídně. Tentokráte, o 14 
dní později, jsme se vydali 
do čtvrtého největšího města 
Rakouska, do Salzburku. Po-
znávací zájezd jsme nyní po-
jali trochu netradičně. Díky 
četným kopcům, které oblé-
hají celý Salzburgu, jsme mě-
li možnost poznat historické 
jádro města, aniž bychom se 
museli prodírat rušnými uli-
cemi centra. Z vrcholků nám 
nabídly krásný výhled na nej-
důležitější budovy a paměti-
hodnosti města, ke kterým pa-
tří Klášter sv. Petra, Katedrála 
sv. Ruperta a Virgila, rodný 
dům W. A. Mozarta, Zámek 
Mirabell a v neposlední řa-

dě jsme se podívali i do pev-
nosti Hohensalzburg, jež se 
majestátně tyčí nad městem. 
Další zastávkou v našem ruš-
ném dni bylo letiště W. A. Mo-
zarta v Salzburgu. Díky této 
návštěvě se nám podařilo na-
hlédnout do zákulisí letecké 
dopravy. „Myslím si, že tato 
část exkurze naše spolužáky 
zaujala nejvíce,“ hodnotí můj 
spolužák a druhý z organizá-
torů výjezdu Daniel Schrödl.

Nakonec nás čekal Hangar 
7, který se rovněž nachází na 
salzburském letišti, ale patří 
majiteli Red Bull, a zde jsme 
měli možnost zhlédnout vete-
rány pozemní i letecké dopra-
vy či top speciality rakouské 
gastronomie. Průvodkyně nám 
povyprávěla i o realizaci vý-
znamných eventů, které se zde 
uskutečňují. Organizace této 

exkurze byla poměrně nároč-
ná, ale díky pomoci Gerharda 
Hubera, který je ředitelem naší 
partnerské školy v Salzburgu, 

se nám podařilo zajistit našim 
spolužákům den nabitý nový-
mi informacemi i zážitky.

  Jakub RYŠAVÝ
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ČEŠTÍ PEDAGOGOVÉ POTŘEBUJÍ DŮVĚRU 

„Osobně si myslím, že české-
mu školství je zapotřebí vrá-
tit především důvěru. To platí 
i o našem ministerstvu, které 
v minulosti špatně komuniko-
valo, ale i o vztahy mezi rodiči 
a učiteli, školami a zřizovate-
li, a tak bych mohl pokračovat 
dál,“ těmito slovy zahájil kon-
ferenci ministr školství Robert 
Plaga. A dále promlouval v du-
chu, který dává naději:

„Nepodléhejme, prosím, 
slepé honbě za úspěchem ve 
všemožných žebříčcích kvali-
ty škol a výuky. Nijak nesnižu-
ji jejich význam, ale jsou jen 
jedním z mnoha informačních 
kanálů o českém školství a ber-
me je jako důležitou inspira-
ci. Hlavně nezapomínejme, že 
jádrem vzdělávacího systému 
jsou učitelé. Potřebujeme do-
stat do oboru nejkvalitnější li-
di, což je důležitější než to, ko-
lik mám ve vzdělávacím plánu 
hodin matematiky nebo jiného 
předmětu. Tak to je v zemích 
s nejlepšími školskými systé-
my, právě v nich se dostávají 
do systému dlouhodobě sku-
tečně kvalitní učitelé. A to je 
pro mě jediný skutečný pří-
klad dobré praxe ze zahraničí, 
který bychom měli beze zbyt-
ku zavést.“

Žák 21. století
Na to, že bychom neměli zapo-
mínat na lidský faktor, upozor-
nil ve svém vystoupení i Mi-
chal Broža, pověřený řízením 
českého zastoupení OSN: „Svět 
kolem není jenom o technolo-
giích a datech, ale stále také 
o vnitřní soudržnosti, dostup-
nosti a inkluzivitě. Data jsou 
důležitá, a pokud jsou výraz-
ná, silná, měla by nás zved-
nout ze židlí. Ale už více než 
30 let máme kupříkladu k dis-
pozici alarmující údaje z kli-
matických výzkumů a stále se 
v podstatě nic neděje a znepo-

kojují vlastně jen odborníky 
a úzkou skupinu lidí,“ upozor-
nil na možná úskalí.

Naučit, ne jen učit
Na konferenci vystoupil rov-
něž Arnošt Veselý z Centra pro 
sociální a ekonomické strate-
gie a vedoucí expertní skupiny 
zabývající se přípravou vzdě-
lávací Strategie 2030. „Nová 
vzdělávací strategie by měla 
být hlavně o kompetencích, 
o tom, jak má vypadat žák 
a student pro 21. století. Ten 
sice žije uprostřed technolo-
gií, ale ony přesto nejsou tím 
nejdůležitějším. Hlavní je, aby 
mladí lidé získali kompetence, 
jako jsou samostatnost či kri-

tické myšlení, a my při tvoření 
nové strategie si také musíme 
jasně stanovit, jak by tyto kom-
petence měly vypadat u absol-
ventů jednotlivých vzděláva-
cích stupňů. Cílem školy by 
tedy mělo být ne učit, ale na-
učit,“ připomněl ve svém pří-
spěvku.

V záplavě různých žebříčků 
a statistik se někdy zapomí-
ná na něco, co považujeme za 
samozřejmost – tedy na spra-
vedlivost a rovné příležitosti 
ve vzdělávání. I proto se neu-
stále prohlubují nejen rozdíly 
mezi tradičně problémovými 
regiony a zbytkem republiky, 
ale také rozdíly mezi školami 
a mezi jednotlivými vzděláva-
cími stupni. 

„Školy skutečně potřebují ty 
nejlepší pedagogy, jaké mohou 
dostat, a také nejlepší ředitele. 
Z pedagogických pracovníků 
je zapotřebí sejmout břeme-

no byrokracie, do vedení škol 
dostat lidi nejen manažersky 
schopné, ale hlavně zkušené 
pedagogy. Při práci na nové 
strategii je čím dál tím vidi-
telnější, že českému vzdělává-
ní nechybí data, ale lidé, kte-
ří s nimi budou umět správně 
pracovat a navrhovat postupy, 

jak školství zlepšit a přiblížit 
požadovanému ideálu. Velmi 
nám pomůže, když se do pří-
pravy strategie zapojí samot-
ní učitelé a ředitelé, tedy lidé 
z praxe, protože mám pocit, 
že žijeme v jakýchsi bubli-
nách svých vlastních problé-
mů a názorů a my bychom tyto 
bubliny chtěli propojit,“ vyzval 
své kolegy A. Veselý.

Kantoři především
Laická veřejnost si často myslí, 
že za špatné výsledky někte-
rých škol a za chyby ve školství 
mohou hlavně učitelé. 

„Nemyslím si, že čeští uči-
telé neumějí učit, ale bohužel 
se velmi rychle mění společ-
nost a vyvíjejí se nové techno-
logie, takže je obtížné zvlád-
nout všechny požadavky, které 
z těchto změn plynou. A pak 
tu existují další faktory, kte-
ré mají vliv na pohodu ve ško-

lách a vytvářejí velký tlak na 
pedagogy: úspěšnost, respek-
tive neúspěšnost přijímacích 
zkoušek na střední školy, nové 
metody a přístupy, nátlak ro-
dičů, ale i školních vzděláva-
cích programů, a tím není vý-
čet zdaleka úplný,“ zamýšlel 
se Tomáš Zatloukal, ústřední 
školní inspektor. 

Podle něj jsou čeští kantoři 
hůře motivovaní než ti zahra-
niční, což hodně souvisí nejen 
s nedostatečným finančním 
ohodnocením, ale také s níz-
kým profesním sebevědomím. 
Potvrdil tak to, o čem se na 
konferenci mluvilo hodně, že 
si učitelé zaslouží úctu a hlav-
ně pomoc a podporu. 

 Romana SLANINOVÁ
Záznam jednotlivých vystoupení 
naleznete v nejbližších dnech na 
https://ucimekvalitne.cz/2019/.

Žijeme ve světě zahlceném daty. Možná i proto se letoš-
ní konference Úspěch pro každého žáka 2019 v pražském 
Centru současného umění DOX nesla v duchu motta Data! 
Zvednou nás ze židle?

Z pedagogických pracovníků je zapotřebí 
sejmout břemeno byrokracie, do vedení škol 
dostat lidi nejen manažersky schopné, ale 
hlavně zkušené pedagogy.

NAŠE TÉMA

Co dělá učitele 
profesionálem: 

Například jeho hlas, který mlu-
ví ve prospěch jeho žáků. Ne-

bo jeho nohy, které vedou jeho 
rozvoj i rozvoj všech ostatních 
a zkoumají také nové a různo-
rodé cesty pro zlepšení všeho, 
co dělá. A jeho srdce má ne-
utuchající touhu pomáhat žá-
kům s tím, aby se co nejlépe 
učili. Dobrý kantor cítí lásku 

k učitelskému povolání a zále-
ží mu na tom, jaký vliv na spo-
lečnost má práce učitelů. (Vol-
ně převzato ze skotského stan-

dardu správného učitele.)

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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 Výherci soutěže Momentky: J. Balcarová, M. Kavalírová, 
H. Puklová  Výherci soutěže Pixar: I. Kubíčková, A. Rottová, 

K. Jelínek  Výherci soutěže Děčín:  E. Karpíšková, J. Máchová, 
R. Tvrdá, P. Součková, E. Andrejsová  Výherci soutěže 

Čtyřlístek: A. Feherová, M. Vítková, I. Novotná, H. Hrbčeková, 
J. Grundza  Výherci soutěže  Velikonoce: M. Drahorád, 

T. Horáček, J. Balcarová  Výherci soutěže Moba: D. Malečková, 
I. Hocková, E. Andrejsová Výhercům blahopřejeme!

SOUTĚŽ

Ústní voda s prověřenou recepturou
Klíčové pro zdraví zubů a dásní je 
správné čištění zubů. Důležitá je 
volba kvalitního kartáčku, mezizub-
ních pomůcek a zubní pasty. Pomo-
ci může i ústní voda. Bylinné ústní 
vody Herbadent s obsahem bylin-
ných extraktů a silic pomáhají re-
dukovat mikrobiální biofilm a jsou 
vhodné na dlouhodobé užívání. 
Soutěžní otázka: Jaké léčivé 
byliny obsahuje ústní voda Her-
badent?
Více na www.herbadent.cz.
Ze správných odpovědí vylosuje-
me jednoho výherce, který obdrží 
produkty od společnosti HERBADENT. Odpovědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 15. května 2019. Do předmětu uveď-
te „Herbadent“.

Ranč West Park zahájil sezonu
West Park je živé muzeum ame-
rického západu a ideální zábavní 
atrakce pro celou rodinu, kde si 
děti i dospělí užijí mnoho dob-
rodružství a legrace v country 
a westernovém stylu. K tradič-
ním indiánským dovednostem, 
které si tu můžete vyzkoušet, 
patří střelba z luku, hod toma-
havkem, rýžování zlata, hod la-
sem nebo jízda na poníkovi. Na 
ranči se těší na rodiny s dětmi 
i na školní kolektivy.

Mezi další turistické atrak-
ce Plzně patří zoologická zahra-
da, DinoPark, Muzeum loutek či 

Techmania. Ty si zajisté oblíbí 
a užijí malí i velcí turisté.

Soutěžní otázka: Které loutky se narodily v Plzni?
Více informací i přehled akcí na  www.plzenprodeti.eu  
a www.visitplzen.eu.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří obdrží vstupenky 
do Muzea loutek. Odpovědi posílejte na e-mail soutez@tydenik-skol-
stvi.cz do 15. května 2019. Do předmětu uveďte „Plzeň“.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ

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

hru nevzniká právní nárok.



ÁMOS vision je interaktivní dotyková nástěnka připravená poskytnout žákům, učitelům a přátelům školy 
informace, které denně potřebují, mohou využít nebo jim pomohou v osobním životě. 

POUŽÍVEJTE MODERNÍHO POMOCNÍKA VE VAŠÍ ŠKOLE

PREVENCE, OSVĚTA A VZDĚLÁVÁNÍ

OBSAH ŠKOLY
Jakékoliv informace, které si škola přeje sdělit 
svým studentům a jejich rodičům. 
Obsah si škola aktualizuje podle svých potřeb.
 
 | Jídelníček | Události školy
 | Suplování | Úspěchy studentů
 | Fotografie | Aktuální rozvrhy
 | Školní řád | Dokumenty školy
 | Mapa školy | Školní knihovna
 | Zpravodajství | Školní časopis
 | Dotazníky | Formuláře

Garance odbornosti Jednoduché ovládání

Ámosova knihovna Moderní technologie

130 cm

80 cm

Životospráva Drogová prevence Dopravní výchova IT bezpečnost První pomoc Volba povolání

Prevence kriminality Etické chování Společenská odpovědnost Podpora sportu Ekonomická gramotnost Zpravodajství

OBSAH VYSÍLANÝCH POŘADŮ

KONTAKT: +420 724 70 50 60, office@inpublic.cz
Systém ÁMOS vision provozuje společnost inpublic group s. r. o. 
Mečislavova 7, Praha 4, 140 00 

www.amosvision.cz

TECHNICKÉ PARAMETRY 
• Interaktivní dotykové zařízení s úhlopříčkou 48“
• Rozlišení full HD 
• PC, síťové LAN připojení  
• Odolný kovový kryt a bezpečnostní sklo  
• Integrované školní informační systémy


