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„Krize je produktivní stav. Člověk z ní jen musí odstranit příchuť katastrofy.“ Max Frisch

Poslední dobou se mluví 
o učitelích zejména v sou-
vislosti se zvyšováním jejich 
platů. Jistě, každý z nás má 
dostat za svou práci odpoví-
dající odměnu. Jenže pozor-
nost věnovaná nemocnému 
školství se pořád točí kolem 
peněz. A to je málo. 

Když se žák potřebuje na ně-
co zeptat, zvedne ruku a při-
hlásí se. Učiteli však tato při-
rozená schopnost schází. Ra-
ději si postěžuje ve sborovně 

a ještě častěji v kabinetu. V po-
sledních letech přestal věřit, že 
jeho hlasitější kritika by mohla 
něco výraznějšího změnit. Ra-
ději mlčí. Stačí, že si na něj ob-
čas došlápnou rozhněvaní ro-
diče, přepracovaný ředitel ne-
bo dotěrný inspektor. Když se 
situace hodně vyhrotí, začne 
váhat: „Jít proti zdi…?!“ Doce-
la si zvykl, že za něj vytrvale 
a úspěšně bojují školské odbo-
ry. Možná mu neumožňuje vy-
hasínající hrdost na své povo-

lání stále se ěčeho doprošovat. 
Učitel je většinou učitelka. 

A ženy nemají ve zvyku příliš 
bouchat do stolu a vyhlašovat 
stávkovou pohotovost. Nedovo-
luje jim to přirozeně vypěsto-
vaný, léty chráněný cit a smysl 
pro slušnost a občasnou spra-
vedlnost. 

V této souvislosti lze jen ob-
tížně chápat, proč se třeba při 
přípravě kariérního řádu vzed-
mula tak mohutná vlna učitel-
ského odporu k jeho zavede-
ní. Nedostal ani šanci. Že by 
byl od a až po zet zcela mar-
ný? Sotva. Osobní zkušenost 
mi napovídá, že učitel není ve 
své kůži, když ho někdo jiný 
jakkoli zkouší a prověřuje jeho 

vědomosti a dovednosti. Nerad 
přebírá, navíc v dospělém vě-
ku, roli svého žáka. 

Učitel je jenom člověk. Ško-
da že věnujeme jeho staros-
tem, niterným pocitům a ve-
řejně málo zřetelnému projevu 
okrajovou pozornost. 

Možná jeho dřímající inicia-
tivu tlumí každodenní ubíje-
jící papírová vojna, beznaděj-
ná byrokracie, nebo dokonce 
lhostejné okolí, které nadevše 
miluje klid, zvláštní klid, kte-
rý ve svém důsledku nikomu 
neprospívá. 

Aby se ve školách konečně 
změnilo něco k lepšímu, musel 
by učitel viditelně pozvednout 
svou hlavu.       Roman KANTOR

ZVEDNOU UČITELÉ VIDITELNĚ SVÉ HLAVY?
Učitel je vynucený kouzelník za katedrou. Den co den 
přichází mezi své žáky ve snaze zaujmout je, něco jim 
trvale vzkázat a předat. Zároveň má mít dobrou náladu 
a neustále být ve střehu. 
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Bezpečnost na síti
Nejlepším českým studen-
tem v kybernetické bezpeč-
nosti je Vadim Kablukov 
z královéhradeckého Gym-
názia Boženy Němcové. Zví-
tězil v konkurenci tří desítek 
středoškoláků a vysokoško-
láků v národním finále Stře-
doškolské soutěže v kyber-
netické bezpečnosti.  čtk

Technická soutěž 
Zhruba 90 žáků škol z ce-
lé republiky se v Umělecko-
průmyslovém muzeu v Praze 
sešlo na soutěži Talenty pro 
firmy, kterou pořádá Hospo-
dářská komora. Šestičlenné 
týmy měly za úkol sestavit 
konstrukci ze stavebnice 
Merkur, která se pomocí po-
čítačového programu měla 
i pohybovat.  čtk

Rektorský řetěz  
První rektorský řetěz Vyso-
ké školy ekonomické v Pra-
ze se objevil bez vědomí ško-
ly v internetové aukci. Škola 
nyní zjišťuje, kdy ze sbírek 
zmizel. Vyvolávací cena je 18 
tisíc korun, zájemce jej může 
pořídit 18. května.  čtk

ZÁPISNÍK

MILIARDY KORUN Z EVROPSKÉ UNIE
Rektoři vysokých škol vyzvali, 
aby lidé v květnových volbách 
do Evropského parlamentu 
odevzdali hlas stranám, kte-
ré prosazují rozvoj a prohlu-
bování evropské spolupráce. 
Letošní evropské volby jsou 
podle nich důležité pro další 

vývoj Česka. Na vzdělávání 
v Česku šly v minulých letech 
z Evropské unie miliardy ko-
run. Vyplývá to z prohlášení 
České konference rektorů. Ze-
jména studenti a zaměstnan-
ci vysokých škol by proto mě-
li k volbám přijít a hlasovat 

pro zástupce proevropských 
stran, uvedli.

Rektoři připomněli, že Čes-
ko dostává z Evropské unie 
miliardy korun. Konkrétně na 
vzdělávání šlo podle rektorů 
z EU 85 miliard korun. 

 čtk

Zatížení žáků základních 
škol v Česku domácími úko-
ly v přírodovědných předmě-
tech a matematice je v mezi-
národním srovnání velmi níz-
ké. Ve čtvrté třídě stráví nad 
úkoly v průměru 13 minut 
na každou vyučovací hodinu, 
v osmé třídě pouze 9 minut. 
Na základě své studie to uvedl 

Institut pro demokracii a eko-
nomickou analýzu. Výzkum 
byl založen na datech z mezi-
národních šetření TIMSS. Tři-
náctiminutový průměr u čes-
kých čtvrťáků je nižší, než je 
průměr za 35 zemí zahrnutých 
ve srovnání. Časová zátěž se 
pohybovala od 4 minut v Ni-
zozemsku po 37 minut v Rus-

ku, méně času než u nás tráví 
nad domácími úkoly vedle Ni-
zozemska žáci pouze ve Skot-
sku, Anglii, Austrálii a Spoje-
ných státech. 

V osmých třídách už je deví-
timinutová zátěž českých ško-
láků vůbec nejnižší z víc než 
40 zemí zapojených do výzku-
mu.  čtk

„Tak radiátory jsem odvzdušnil, teď musím ještě do ředitelny. 
Prý je potřeba provzdušnit rámcový vzdělávací program!“
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Konkurzy na ředitele škol se 
od začátku května zaměří více 
na odbornost uchazečů. Posou-
dí ji větší počet členů výběrové 
komise, kteří budou mít k dis-
pozici předem daná témata pro 
pohovor. Současně by se měla 
také zjednodušit administrati-
va při výběru vhodného ucha-
zeče. Vyplývá to z novely vy-
hlášky, kterou na začátku dub-
na podepsal ministr školství 

Robert Plaga a která upravu-
je pravidla pro výběr ředitele.

Ministerstvo školství v novele 
nakonec ustoupilo od svého pů-
vodního návrhu změnit vyhláš-
ku tak, aby bylo pořadí uchaze-
čů v konkurzu pro zřizovatele 
závazné. S tímto záměrem ne-
souhlasili zástupci měst a obcí, 
kteří jsou nejčastěji zřizovateli 
škol. Podle novely by na výběr 
uchazeče měla mít příště větší 

vliv jeho odbornost. V konkurz-
ní 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. Změny ve vyhlášce 
začaly platit 1. května.  čtk

ŘEDITELÉ BUDOU PROKAZOVAT ODBORNOST 

ČEŠTÍ ŽÁCI MAJÍ MÁLO DOMÁCÍCH ÚKOLŮ 
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O MISTROVSKOU ZKOUŠKU JE VELKÝ ZÁJEM

To by se mohlo už brzy změnit. 
Ministerstvo školství dokonču-
je přípravné práce na pilotáži, 
která už od letošního podzimu 
otestuje mistrovskou zkoušku 
pro její zavedení do české vzdě-
lávací soustavy.

Až testy v roce 2021 skon-
čí, projekt chce ministerstvo 
školství vyhodnotit a násled-
ně zvážit, jak ho zapracovat do 
legislativy. Už teď je o získání 
mistrovské kvalifikace mezi ře-
meslníky velký zájem, k jejímu 
složení se přihlásilo dvě stě ře-
meslníků. První zkoušky bude 
skládat šedesát z nich ve třech 
vlnách pilotáže. Budou přitom 
muset prokázat nejen to, že ma-
jí kvalifikaci samostatně navrh-
nout a vytvořit mistrovské dílo 
s významným podílem ruční 
práce a za použití specializo-
vaných nástrojů, ale také do-
vednost práce na zakázce na 
klíč správně rozvrhnout včet-
ně rozpočtu. 

Zkouška se bude skládat ze 

tří částí, odborněpraktické, od-
borněteoretické a všeobecné, 
která prověří, zda uchazeč má 
také odpovídající provozně-eko-
nomické a personální znalosti 
pro řízení zakázky. Ověřovat ty-
to kompetence proto bude tří-
členná komise složená z odbor-
ného praktika nominovaného 
cechem nebo svazem, odborní-
ka nominovaného školou a od-
borníka v ekonomice a perso-

nalistice. Podmínkou bude pě-
tiletá praxe v odpovídajícím 
povolání. K přípravě na mis-
trovskou zkoušku přitom bude 
moct dobrovolně využít vzdělá-
vací programy a lektora. 

Mistrovská zkouška bude 

představovat novou, vyšší kva-
lifikační úroveň, která je dekla-
rována v naprosté většině zemí 
EU na úrovni 5 EQF. Výjimku 
tvoří mistrovská zkouška v Ně-
mecku, Rakousku a Švýcarsku, 
kde mají mistři 6 EQF. Zatímco 
v řadě evropských zemí, třeba 
Německu, Rakousku, ale i tře-
ba Maďarsku nebo Chorvatsku, 
mistrovskou zkoušku mají a je 
i podmínkou k tomu, aby se ře-
meslník mohl ucházet o veřejné 
zakázky, v České republice do-
sud chyběla. Ačkoliv byla zru-
šena komunisty před 70 lety, 
stále se nepodařilo ji uzákonit. 
To by se mohlo změnit, neboť 
současná vláda ji považuje za 
důležitou. Mistrovské zkoušky 
jsou přitom zpravidla vzájemně 
uznávány úřady a zaměstnava-
teli kupříkladu ve Francii, Ně-
mecku, Rakousku, Norsku, ale 
také v Polsku, Maďarsku nebo 
Chorvatsku. 

Historický základ 
Mistrovské zkoušky v ČR 
úspěšně fungovaly do roku 
1949, kdy byly se změnou po-
litického režimu zrušeny. Od 
90. let bylo učiněno několik 
pokusů o jejich znovuzavede-
ní. Ministerstvo školství v sou-
časné době v zavedení mistrov-
ské zkoušky pokročilo nejdá-
le a v tuto chvíli je realizován 
projekt s názvem Mistrovská 

zkouška – systém z operační-
ho programu Zaměstnanost, do 
kterého je zapojena i Hospodář-
ská a Agrární komora. Cílem 
projektu je příprava standar-
dů a jejich učebních dokumen-
tů, nastavení systému mistrov-

ských zkoušek a jejich pilotní 
ověření.

Co se bude zkoušet?
Především půjde o komplexní 
návrh a zhotovení mistrovského 
díla, vyžadující špičkové doved-
nosti v daném oboru. Uchazeč 
bude muset dále prokázat teo-
retické znalosti v oboru, včet-
ně řešení problémů, hodnocení 
kvality, definování vad a návr-
hů postupů k jejich odstraně-
ní. Za třetí půjde o schopnost 
naplánovat a řídit komplexní 
zakázku a také o ekonomic-
ké, právní a personální zna-
losti spojené s fungováním fir-
my a s vedením podřízených. 

První vlna zkoušek 
V první vlně v období od září 
2019 do února 2020 se o mis-
trovskou zkoušku budou uchá-
zet profese čalouník-dekoratér, 
malíř-lakýrník-tapetář, kuchař, 
podkovář, montér suchých vý-
staveb, cukrář, ve druhé vlně, 
která se uskuteční v období od 
března do srpna 2020, předve-
dou svoje znalosti floristé, tesa-
ři, kamnáři, podlaháři, kadeřní-
ci a obkladači. Poslední v řadě 
budou sýraři, sládci, klenotníci 
a hodináři, kameníci, vizážis-
té, krejčí, elektrikáři a zedníci, 
kteří budou skládat mistrovské 
zkoušky v období od září 2020 
do března 2021.

V současné době je nezbyt-
ným krokem předložení no-
vely zákona č. 179/2006 Sb. 
ukotvující mistrovskou zkouš-
ku v 1. čtvrtletí 2019. Současná 
situace značně ztěžuje nalézá-
ní a rozvoj benefitů mistrovské 
zkoušky, včetně vazeb na dal-
ší právní předpisy, i motivaci 
uchazečů účastnit se pilotáže 
a získat tak pouze projektový 
certifikát. Zároveň nejsou le-
gislativou nastaveny základní 
právní principy, které by defino-
valy obsah a pravidla mistrov-
ské zkoušky. Táňa PIKARTOVÁ

Dlouhou řadu let řemeslné cechy čekají, až stát uzákoní 
mistrovské zkoušky, které nejenže umožní mistrům v obo-
ru ucházet se o zakázky v zahraničí, ale pomohou také 
u nás zvýšit prestiž řemesla a lépe chránit spotřebitele. 

Už teď je o získá ní mistrovské kvalifikace 
mezi řemeslníky velký zájem, k je jímu slo
žení se přihlásilo dvě stě řemeslníků. Prv
ní zkoušky bude skládat šedesát z nich ve 
třech vlnách pilotáže. 

FOTO: Stanislav JUGA
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V současné době odstartovaly 
práce nad strategií vzdělávací 
politiky České republiky, kte-
rá má definovat vizi, priority 
a cíle vzdělávání v horizontu 
přesahujícím rok 2030.

Ministerstvo školství nyní 
připravuje dlouhodobý záměr 
vzdělávání na další čtyři roky, 
vlastně takový jízdní řád vzdě-
lávání v České republice do ro-
ku 2023. Zároveň byly zaháje-
ny odborné práce a konzultace 
k materiálu, který má ambici 
být něco na způsob tzv. Bílé 
knihy, kterou známe z 90. let, 
a tím je Strategie vzdělávací 
politiky ČR 2030+. Podle před-
stav ministerstva školství by 
měla vzniknout politická sho-
da napříč politickým spektrem 
a mezi sociálními partnery 
v tom, kam směřovat vzdělá-
vání v České republice v del-

ším horizontu. Do tohoto proce-
su se odborový svaz rozhodně 
chce zapojit. 

Zvýšit atraktivitu 
učitelského povolání
Na jednu stranu je cílem dát 
vizi i profilu absolventa základ-
ního a středního vzdělávání, 
i když v době rychlého vývoje 
technologií je velmi obtížné si 
představit, jak bude vzdělávání 
vypadat a co bude potřebovat 
za dalších deset let. Na druhou 
stranu je jisté, že v dynamice 
všech změn se určitě budou 
měnit i pozice těch, kteří jsou 
nositeli vzdělání, tedy učite-
lů a ostatních pedagogických 
pracovníků. A tady je prostor 
na to, abychom uplatnili na-
še představy a prosazovali to, 
o čem se teď hodně hovoří, te-
dy aby se zvýšila atraktivita 

učitelského povolání a zároveň 
i motivace pedagogů na sobě 
dále pracovat.

Jistě, obsah profese učitele, 
jeho přístup i způsoby práce 
se budou měnit. Existují ná-
zory, že by se člověk měl při-
pravit na to, že během živo-
ta bude svoji pracovní pozici 

měnit několikrát. Nejsem za-
stáncem plošného zobecňová-
ní. Jsem přesvědčen, že u uči-
telů by to bylo mrhání lidským 
potenciálem. Když už někdo 
před svými žáky obstál, když 
je učitelem s velkým U, tak 
dokáže všechny změny, které 
přijdou, zachytit a podle po-
třeby i měnit svůj styl práce. 
Ale k tomu potřebuje, aby mu 
stát vytvořil nezbytné podmín-
ky. Musí cítit podporu, mít zá-
zemí a mít možnost na sobě 
pracovat.

Motivovat pedagogy 
k sebevzdělávání
Školské odbory v této souvis-
losti chtějí pro pedagogy po-
otevřít prostor pro další vzdělá-
vání. Nejde jen o finanční pro-
středky, ale vůbec o možnost 
se do sebevzdělávání zapojit 
a nemít pocit, že dělám něco 
špatně, když za mě musí jít 
kolega suplovat, vytvořit pro-
stor, aby zkušenější kolegové 
měli možnost předávat své pe-

dagogické umění dalším kole-
gům, například tím, že by moh-
li mít tyto hodiny zahrnuty do 
úvazku. 

Jsem si vědom toho, že bu-
doucnost na nás bude klást 
zvýšené nároky. Chceme pro-
to přijít s návrhem, který se 
už v minulosti objevil, totiž 
umožnit učitelům vzít si po 
odpracování určitého počtu 
let několikaměsíční placené 
volno, které by bylo možné 
využít pro další vzdělávání 
nebo získání praxe v příbuz-
ném oboru nebo pro obnovení 
a regeneraci sil, podobně jako 
to mají jiné náročné profese, 
kde je péče o zdraví zaměst-
nanců samozřejmostí. Mám 
na mysli třeba lázeňskou pé-
či, protože problémy s hlasiv-
kami, s páteří apod. má mno-
ho kolegů. 

Posílit postavení učitele 
ve společnosti
Ministr školství nyní ustano-
vil pracovní skupinu, se kte-
rou jsme v úzkém pracovním 
kontaktu. Předpokládám, že 
do konce školního roku budou 
k dispozici již konkrétnější te-
ze. Byl bych rád, kdyby se do 
diskuze k nim zapojili všich-
ni členové našeho odborové-
ho svazu. Přípravu Strategie 
2030+ chápu jako šanci ovliv-
nit podobu vzdělávání v Čes-
ké republice na další období, 
aby si profese učitele udržela 
a nadále posilovala své posta-
vení a aby se zvyšovala pod-
pora ze strany politiků a celé 
společnosti i v horizontu dal-
ších deseti let.

František DOBŠÍK
předseda ČMOS pracovníků školství

NĚKOLIKAMĚSÍČNÍ PLACENÉ VOLNO PRO UČITELE
Českomoravskému odborovému svazu pracovníků školství 
vždy šlo nejen o důstojné platové podmínky zaměstnanců 
škol, ale i o zlepšování kvality a podmínek pro vzdělávání žá-
ků a studentů. 

MŮŽEME Z FKSP HRADIT VSTUPENKY I DOPRAVU?
 Žádná taková podmínka (pořízení 
celého plnění od jednoho posky-

tovatele) ve vyhlášce č. 114/2002 Sb., 
o FKSP, stanovena není. Podle ustano-
vení § 3 odst. 4 této vyhlášky je sice 
nezbytné, aby dané plnění bylo pří-
spěvkovou organizací zcela uhraze-
no, ale součásti tohoto plnění mohou 

být danou organizací pořízeny od růz-
ných osob. 

Příspěvková organizace tedy může na-
příklad samostatně nakoupit lístky na 
představení přímo od divadla a samostat-
ně objednat a uhradit dopravu od posky-
tovatele přepravních služeb.
  Vít BERKA

 Zaměstnavatel by chtěl z FKSP 
pro své zaměstnance uspořádat 

návštěvu divadla, a to i s dopravou. Je 
nutné pořídit celé toto plnění od jed-
noho poskytovatele, to je zakoupit od 
něj jak vstupenky, tak i dopravu?



8. května 2019  5ŠKOLSTVÍ NAŠE TÉMA

Nahlédnout pod pokličku ně-
meckého vzdělávacího systé-
mu mi umožnila škola Fritz-
-Steinhoff-Gesamtschule. Do 
této školy dochází žáci 5. až 
13. ročníku, což odpovídá na-
šemu druhému stupni základ-
ní školy a zároveň střední ško-
le. Je to škola gymnaziálního 
typu, závěrečnou zkouškou je 
maturita. Jedná se o skuteč-
ně velkou školu s 1 200 stu-
denty a 130 učiteli. Povinná 
školní docházka je v Němec-
ku do 10. třídy. Ve třídách 
5. až 10. ročníku bylo téměř 
30 studentů. V nástavbových 
třídách, které vedou k matu-
ritě, bylo studentů podstatně 
méně, okolo patnácti. 

Běžný vyučovací den
Vyučování ve Fritz-Steinho-
ff-Gesamtschule začíná vždy 
v 8 hodin. Vyučovací hodina 
trvá 60 minut, žáci mají maxi-
málně šest hodin denně, konec 
v 15:30. V úterý a pátek jsou 
zkrácené přestávky a výuka 
končí dříve. V úterý se konají 
porady učitelů a v pátek – je 
prostě pátek. Vstup do školy 
je zcela volný, u vchodu není 
žádná kontrola. Pouze nápis 
na vchodových dveřích upozor-
ňuje, že vstoupit mohou pou-
ze osoby s přátelskými úmys-
ly. Většina kabinetů je z ven-
kovní strany bez kliky, platí 
zde pravidlo, že učitelé mají 
nárok na přestávku a žáci své 
pedagogy o přestávkách neru-
ší (většinou). 

Práce učitele
Plný úvazek učitele ve Fritz-
-Steinhoff-Gesamtschule čítá 
19 hodin. Všichni kantoři mají 
dva obory a oba vyučují. Názo-
ry a pocity německých učitelů 
jsou zcela totožné s těmi naši-
mi, i oni bojují s nízkým spo-
lečenským postavením. Je zde 
ovšem jeden podstatný rozdíl. 
Německý učitel vydělá měsíč-
ně 70 tisíc korun. 

Výuka matematiky
Nejvíce mě pochopitelně zají-
mala výuka matematiky. Na-
vštěvoval jsem především ho-
diny ve vyšších ročnících. Můj 
pobyt v hodinách nebyl pouze 
pasivní náslech, ale moji noví 
kolegové mě aktivně zapojili 
do průběhu hodiny. Neobjevil 
jsem žádné převratné metody 
nebo formy výuky. Učitelé, se 
kterými jsem se seznámil, be-
rou výuku matematiky jako po-
ctivé řemeslo, kde opakování 
a cvik dělá mistra. Hodiny, dí-
ky 60 minutám, jsou pozvol-
nější a méně uspěchané. Žáci 
mají tři hodiny matematiky 
týdně. Ministerstvo školství 
spolkové republiky Severní 
Porýní-Vestfálsko samo vydá-
vá učebnice matematiky. Ob-
sah učebnic je sladěn s učeb-
ními osnovami pro jednotlivé 
ročníky. Funguje zde tedy po-
dobný systém jako v naší zemi 
před rokem 1989. Žáci počítají 
u tabule jen velmi málo, hod-
ně prostoru je věnováno samo-
statné práci a ústnímu projevu 
žáků. Žáci píší dvě klauzurní 
práce za pololetí. Tyto práce 
tvoří 50 procent klasifikace, 
zbytek klasifikace vytváří do-
mácí úkoly a samostatná prá-

ce v hodině. Maturitní zkouška 
z matematiky je nesrovnatelná 
s tou naší. Maturitní zkouška 
obsahuje hlavně limity, deriva-
ce, integrály a průběh funkce. 

Vybavení školy
Velké minus jsem objevil v ma-
teriálním vybavení školy. Ne-
dostatkovým zbožím jsou po-
čítače a veškeré technické vy-
bavení. V takto velké škole se 

nacházely ve sborovně pou-
ze tři počítače. Učitelé si sa-
mi kupují křídy, fixy, papíry 
a další. Jednoduše řečeno, co 
si sami nepřinesou, to nemají. 
Neexistuje žádná elektronická 
třídní kniha nebo elektronická 
žákovská knížka. 

Úskalí integrace
Před hlavním vchodem jsem 
našel velkou tabuli, na které je 
umístěno motto školy: Schule 
ohne Rassismus – Schule mit 

Courage. Tento slogan jasně 
vyjadřuje postoj školy k ak-
tuálnímu politickému a spo-
lečenskému dění v Německu. 
Zaměstnanci školy se pouze 
neschovávají za své motto, 
ale snaží se aktivně pracovat 
s velkým množstvím žáků, kte-
ří pocházejí z rodin přistěho-
valců. Téměř denně čtu a sly-
ším o uprchlících, ale dokud 
jsem situaci neviděl na vlastní 

oči, nedokázal jsem si před-
stavit, jak hluboký je tento 
problém pro Německo (pro 
Evropu) a jak moc mění tvář 
měst a celé společnosti. Dovo-
lím si tvrdit, že jsem byl svěd-
kem nefungující integrace žá-
ků z uprchlických rodin. Na 
vlastní oči jsem viděl nezájem 
dětí o německý jazyk a mini-
mum snahy o pochopení míst-
ních zvyklostí a zařazení do 
běžného občanského života. 
Všichni učitelé skutečně pra-
covali na maximum, projevili 
mnoho empatie a snahy, i pro-
to, že mnozí z nich pocházeli 
z jiných zemí nebo jejich ro-
diny kdysi emigrovaly do Ně-
mecka. Bohužel jejich práce 
většinou narážela na nezájem 
a nulovou motivaci ze strany 
přistěhovalců. 

Neocenitelná zkušenost
Můj pobyt  ve Fritz-Steinhoff-
-Gesamtschule byla neoceni-
telná zkušenost. Jsem velmi 
vděčný za vlídné přijetí, kte-
rého se mi dostalo. Poznal jsem 
nové kolegy, kteří i přes neleh-
kou práci a malé společenské 
ohodnocení byli plni humoru 
a nadhledu.  Martin VOLAŘÍK

STÍNOVÁNÍ V NĚMECKÉ ŠKOLE NA VLASTNÍ OČI
V rámci projektu Teachers’ European Refreshment II Eras-
mus+ jsem vyrazil na job shadowing do německého města 
Hagen, které leží v těsné blízkosti Dortmundu. 

Byl jsem svěd kem nefungující integrace žá
ků z uprchlických rodin. Na vlastní oči jsem 
viděl nezájem dětí o německý jazyk a mini
mum snahy o pochopení míst ních zvyklostí. 

FOTO: Archiv autora
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ODSTOUPENÍ OD DOHODY

 V § 34 odst. 3 zákoníku práce se 
stanoví:

Nenastoupí-li zaměstnanec ve sjedna-
ný den do práce, aniž mu v tom bránila 
překážka v práci, nebo se zaměstnava-
tel do týdne (§ 350a) nedozví o této pře-
kážce, může zaměstnavatel od pracovní 
smlouvy odstoupit.

Tato právní úprava, jak je z textu patr-
né, se vztahuje pouze na pracovní smlou-
vy a jen pro případ, kdy ještě nedošlo 
ze strany zaměstnance k výkonu práce 
v pracovním poměru založeném touto 
pracovní smlouvou. Zákoník práce také 

v ustanovení § 77 odst. 4 obsa-
huje samostatnou úpravu zru-
šení dohody o provedení práce 
nebo dohody o pracovní čin-
nosti. V tomto ustanovení se 
připouští, aby si smluvní 
strany způsob zrušení pra-
covněprávního vztahu za-
loženého některou z uve-
dených dohod sjednaly. 
Tímto způsobem může 
být též odstoupení ve 
smyslu ustanovení 
§ 2001 a násl. ob-
čanského zákoní-
ku. Z výše uvede-
ného lze vyvozo-
vat, že § 34 odst. 3 
zákoníku práce nelze 
vztáhnout na dohody 
o pracích konaných mi-
mo pracovní poměr.

 Zákoník práce upravuje 
v § 34 možnost odstoupení 

od pracovní smlouvy. Je možné tu-
to právní úpravu použít rovněž na 
dohody o pracích konaných mimo 
pracovní poměr?

 Odpověď na uvedený dotaz je nut-
no vyvodit z § 34b odst. 2 zákoníku 

práce, kde se stanoví:
„Zaměstnanec v dalším základním pra-

covněprávním vztahu u téhož zaměstna-
vatele nesmí vykonávat práce, které jsou 
stejně druhově vymezeny. U zaměstnava-
tele, jímž je stát, platí věta první jen teh-
dy, jedná-li se o výkon práce v téže orga-
nizační složce státu.“

Jedním ze základních pracovněprávních 
vztahů je i vztah založený dohodou o pro-
vedení práce. Pokud má být tedy taková 
dohoda uzavřena souběžně s již existují-
cím pracovním poměrem, musí být spl-
něna podmínka, že se bude jednat o jiný 

druh práce, než byl sjednán v pracovním 
poměru. V dotaze neuvádíte, s jakým za-
městnancem (pokud jde o již dříve sjedna-
ný druh práce) má být dohoda uzavřena. 
Pokud by šlo o pedagogického pracovníka, 
byla by výše uvedená podmínka splněna, 
protože činnosti, které mají být podle do-
hody o provedení práce konány, nejsou 
obsahem práce pedagoga. Z dotazu také 
vyplývá, že v dohodě o provedení práce bu-
de sjednáno i právo na poskytnutí cestov-
ních náhrad podle § 155 zákoníku práce.

Podmínkou vzniku nároku na dovolenou 
za kalendářní rok nebo její poměrnou část 
je, aby zaměstnanec odpracoval 60 dnů 
v roce. Jako výkon práce se pro účely do-
volené nepovažuje doba čerpání rodičov-
ské dovolené. V daném případě zaměst-

nankyně od 1. června do 31. prosince za 
obvyklých okolností podmínku nároku na 
dovolenou za kalendářní rok splní. Proto-
že však zaměstnankyně před nástupem 
do práce čerpala rodičovskou dovolenou, 
která se, jak je uvedeno výše, pro účely 
dovolené nepovažuje za výkon práce, bude 
se jí za dobu čerpání rodičovské dovolené 
do 31. května dovolená krátit. Podle § 223 
odst. 1 zákoníku práce se dovolená krátí 
za prvých 100 takto zameškaných pracov-
ních dnů o jednu dvanáctinu a za každých 
dalších 21 takto zameškaných pracovních 

dnů rovněž o jednu dvanáctinu. Protože 
zaměstnankyně čerpáním rodičovské do-
volené zameškala 105 dnů, bude se jí do-
volená krátit o jednu dvanáctinu.

UZAVŘENÍ DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

DOVOLENÁ PO RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ

 Jsem ředitel základní školy 
pro žáky se speciálními po-

třebami. Mohu uzavřít s naším za-
městnancem dohodu o provedení 
práce na zajištění lyžařského vý-
cvikového kurzu?

 Zaměstnankyně se má vrátit 
do zaměstnání po skončení 

rodičovské dovolené dne 1. červ-
na. Jak jí bude stanoven nárok na 
dovolenou za tento rok?
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 Zákoník práce v § 276 odst. 1 sta-
noví, že zaměstnanci v základním 

pracovněprávním vztahu mají právo na 
informace a projednání. Zaměstnavatel je 
povinen informovat zaměstnance a jednat 
s nimi přímo, nepůsobí-li u něho zástupce 
zaměstnanců (tímto zástupcem je i odbo-
rová organizace). Informace, na které má 
zaměstnanec právo, jakož i okruh zále-
žitostí, které s ním musí být projednány, 
jsou uvedeny v § 279 a § 280 zákoníku 
práce, kde se stanoví:

§ 279
(1) Zaměstnavatel je povinen informo-

vat zaměstnance o
a) ekonomické a finanční situaci za-

městnavatele a jejím pravděpodobném 
vývoji,

b) činnosti zaměstnavatele, jejím prav-
děpodobném vývoji, jejích důsledcích na 
životní prostředí a jeho ekologických 
opatřeních,

c) právním postavení zaměstnavate-
le a jeho změnách, vnitřním uspořádá-
ní a osobě oprávněné jednat za zaměst-
navatele v pracovněprávních vztazích, 
o převažující činnosti zaměstnavatele 
označené kódem Klasifikace ekonomic-

ké činnosti a uskutečněných změnách 
v předmětu činnosti zaměstnavatele,

d) základních otázkách pracovních pod-
mínek a jejich změnách,

e) záležitostech v rozsahu stanoveném 
v § 280,

f) opatřeních, kterými zaměstnavatel 
zajišťuje rovné zacházení se zaměstnan-
ci a zaměstnankyněmi a zamezení dis-
kriminace,

g) nabídce volných pracovních míst na 
dobu neurčitou, která by byla vhodná pro 
další pracovní zařazení zaměstnanců pra-
cujících u zaměstnavatele v pracovním 
poměru uzavřeném na dobu určitou,

h) bezpečnosti a ochraně zdraví při prá-
ci v rozsahu stanoveném v § 101 až § 106 
odst. 1 a § 108 a zvláštním zákonem,

i) záležitosti v rozsahu stanoveném 
ujednáním o zřízení evropské rady za-
městnanců nebo na základě jiného ujed-
naného postupu pro informace a projed-
nání na nadnárodní úrovni nebo v rozsa-
hu stanoveném v § 297 odst. 5.

(2) Povinnosti uvedené v odstavci 1 
písm. a) a b) se nevztahují na zaměstna-
vatele, kteří zaměstnávají méně než 10 
zaměstnanců.

(3) Uživatel (§ 307a) je rovněž povinen 
informovat dočasně přidělené zaměstnan-
ce agentury práce o nabídce volných pra-
covních míst.

§ 280
(1) Zaměstnavatel je povinen se zaměst-

nanci projednat
a) pravděpodobný hospodářský vývoj 

u zaměstnavatele,
b) zamýšlené strukturální změny za-

městnavatele, jeho racionalizační nebo 

organizační opatření, opatření ovlivňující 
zaměstnanost, zejména opatření v sou-
vislosti s hromadným propouštěním za-
městnanců podle § 62,

c) nejnovější stav a strukturu zaměst-
nanců, pravděpodobný vývoj zaměstna-
nosti u zaměstnavatele, základní otáz-
ky pracovních podmínek a jejich změny,

d) převod podle § 338 až 342,
e) bezpečnost a ochranu zdraví při prá-

ci v rozsahu stanoveném v § 101 až § 106 
odst. 1 a § 108 a zvláštním zákonem,

f) záležitosti v rozsahu stanoveném 
ujednáním o zřízení evropské rady za-
městnanců nebo na základě jiného ujed-
naného postupu pro informace a projed-
nání na nadnárodní úrovni nebo v rozsa-
hu stanoveném v § 297 odst. 5.

(2) Povinnosti uvedené v odstavci 1 
písm. a) až c) se nevztahují na zaměst-
navatele, kteří zaměstnávají méně než 
10 zaměstnanců.

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE VŮČI ZAMĚSTNANCŮM

 Ve škole nemáme odborovou 
organizaci. Má i v tomto pří-

padě zaměstnavatel povinnost infor-
movat zaměstnance o některých zá-
ležitostech, které se jich týkají?

 Názor odvolaného zaměstnance ne-
ní správný a vychází ze špatného 

právního výkladu. V § 217 odst. 4 záko-
níku práce se stanoví:

Zaměstnavatel nesmí určit čerpání do-
volené na dobu, kdy zaměstnanec vyko-
nává vojenské cvičení nebo výjimečné 
vojenské cvičení, kdy je uznán dočas-
ně práce neschopným podle zvláštního 
právního předpisu, ani na dobu, po kte-
rou je zaměstnankyně na mateřské nebo 
rodičovské dovolené a zaměstnanec na 
rodičovské dovolené. Na dobu ostatních 
překážek v práci na straně zaměstnance 
smí zaměstnavatel určit čerpání dovole-
né jen na jeho žádost.

Zákoník práce tedy omezuje zaměst-

navatele v tom, že nesmí určit čerpání 
dovolené na dobu některých překážek 
v práci na straně zaměstnance. O pře-
kážkách v práci na straně zaměstnava-
tele se zákoník práce v tomto ohledu 
vůbec nezmiňuje. To znamená, že tako-
vému postupu, samozřejmě za dodržení 
podmínek pro určení čerpání dovolené, 
právní předpisy nebrání. Navíc by za-
městnavatel nepostupoval hospodárně, 
protože by zaměstnanci platil náhradu 
vlastně dvakrát – během výpovědní do-
by ve vztahu k překážce v práci a při 
skončení pracovního poměru za nevy-
čerpanou dovolenou.

PŘEKÁŽKY V PRÁCI A ČERPÁNÍ DOVOLENÉ
 Zaměstnanec byl od-
volán z vedoucího 

pracovního místa, jiná prá-
ce pro něj zatím nebyla. 
Zaměstnavatel mu chtěl 
proto na tuto dobu určit 
čerpání zbývající dovo-

lené. Zaměstnanec však 
trvá na jejím proplacení.
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V polistopadové euforii a prak-
ticky v celém dlouhém ob-
dobí devadesátých let se 
často hovořilo o „neviditelné 
ruce trhu“. Bylo to jednodu-
ché a značně příjemné. Řada 
věcí se nemusela řešit, protože 
se automaticky spoléhalo na 
to, že problém vyřeší právě 
neviditelná ruka trhu. 

Programově se vytváře-
la představa, že ona nevidi-
telná ruka trhu mnohé vy-
řeší i ve školství. Například 
to, že nevznikne žádný pro-
blém s živelně narůstajícím 
a prokazatelně nadbyteč-
ným počtem nepříliš kvalit-

ních středních škol, protože 
ty nekvalitní neviditelná ruka 
trhu zlikviduje, že o ně rodi-
če ani žáci nebudou mít zá-
jem a ony prostě zaniknou. 
Bohužel se ukázalo, že taková 
představa byla zcela mylná. 
Neobjevil se dominantní zá-
jem o školy poskytující kva-
litní vzdělání, ale obecně se 
preferovalo spíše to, aby žák 
získal – pokud možno jedno-
duše a bez většího vlastního 
úsilí – vysvědčení potvrzují-
cí, že určitou střední školu 
absolvoval. Rozvojem a za-
kládáním škol orientujících 
se na nepříliš náročné, ale 

obecně žádané studijní obo-
ry došlo i k výrazné proměně 
a deformaci celého systému 
středního vzdělání. Když tuto 
skutečnost pochopilo i minis-
terstvo školství, začala disku-
ze o maturitách a především 
o matematice, jejíž výsledky 
u maturit se pro mnohé staly 
jakýmsi lakmusovým papír-
kem ukazujícím na kvalitu či 
nekvalitu jednotlivých škol. 
Řešit maturity bylo přitom 
mnohem jednodušší a pro ce-
lý školský rezort také přija-
telnější než oficiálně přiznat 
vlastní chybné přesvědčení 
o zázračné moci neviditelné 

ruky trhu ve školství a vydat 
se cestou právě rušení řady 
škol. 

Ve školství se ukázalo čeká-
ní na pozitivní výsledky nevi-
ditelné ruky trhu zcela marné. 
Navíc se tímto čekáním pro-
meškal i čas, kdy bylo možné 
řadu existujících a narůstají-
cích problémů řešit. Poprav-
dě je ale zapotřebí konstatovat 
i to, že dlouholeté financování 
škol podle počtu žáků, vychá-
zející právě z iluzorní předsta-
vy o životadárném působení 
neviditelné ruky trhu ve škol-
ství, nepříznivou situaci kon-
zervovalo. František MORKES

KOMENTÁŘ

NEVIDITELNÁ RUKA TRHU VE ŠKOLSTVÍ

ALKOHOL JE JEN JEDEN, KONCENTRACE RŮZNÁ
Zažitá představa o rozdělení al-
koholu na tvrdý a měkký stojí 
tak trochu na vodě. Nic tako-
vého neexistuje. Alkohol je jen 
jeden, liší se jen jeho koncent-
race. Ve velkém pivu je ho na-
příklad více než ve velkém pa-
náku vodky. Jednotné účinky, 
jednotná rizika, avšak různě 
vysoká spotřební daň. Taková 
nerovnost může ve spotřebite-
lích snadno vyvolat dojem, že 
některé druhy alkoholu jsou 
méně rizikové než jiné. Nejsou.

Půllitr piva, dvojka vína, vel-
ký panák – to jsou míry, kte-
rým Češi rozumějí více než nu-
tričním tabulkám. Samy o sobě 
ale ještě nic neříkají o obsahu 
čistého alkoholu. Z průzkumu 
pro Pij s rozumem vyplynulo, 
že přes 90 procent Čechů ne-
odhadne, ve kterém nápoji je 
alkoholu nejvíc. 

„Alkohol, ať už ve víně, pivu 
či lihovině, je chemicky stále 
totožný. Vzniká kvašením ovo-
ce, obilí nebo třeba brambor, 
kdy se cukr mění na ethanol,“ 
připomíná učivo chemie Vla-
dimír Darebník, výkonný ře-
ditel Unie výrobců a dovozců 
lihovin. Koncentrace alkoholu 
záleží na druhu alkoholického 
nápoje. U 10° piva je to okolo 
4 procent, u 12° piva o procen-
to víc, v běžném víně je nejčas-

těji 10 až 12 procent alkoholu 
a v lihovinách to nejčastěji bý-
vá okolo 40 procent. Čím více 
alkoholu v sobě nápoj má, tím 
se ho pije zpravidla méně. Li-
hoviny se servírují v množství 
centilitrů, víno se pije obvykle 
v objemu decilitrů a u piva je 
nejčastější mírou půllitr. 

Ve výsledku má potom nejví-
ce alkoholu „velká dvanáctka“ 
(25 g alkoholu), o pomyslnou 
druhou příčku se dělí „velká 
desítka“ a „dvojka vína“ (shod-

ně 20 g alkoholu), teprve pak 
následuje „velký panák“ vod-
ky s 16 g alkoholu. 

Průzkum Pij s rozumem 
ukázal, že když mají Češi od-
hadnout, který alkoholický ná-
poj v obvyklé míře obsahuje 
alkoholu nejvíce, přes 90 pro-
cent lidí tipuje špatně.  

Znalost obsahu alkoholu 
v gramech spotřebitel při 
běžné konzumaci nepotře-
buje, každý by měl znát pře-
devším svou míru a prokládat 

konzumaci alkoholu nealko-
holickými nápoji a jídlem. Ně-
kdy se ale počty hodí. Napří-
klad ti, kteří si hlídají kalo-
rie, by měli vědět, že 1 gram 
alkoholu představuje asi 20 
kJ. Další praktickou informa-
cí je, že například zdravý do-
spělý muž má v sobě po vypití 
jednoho piva asi 0,4 promile. 
Za jednu hodinu tělo průměr-
ného muže odbourá asi 0,15 
promile. 
 Natálie SEDLÁČKOVÁ

FOTO: ARCHIV
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Středočeské krajské kolo Geolo-
gické olympiády se stejně jako 
loni uskutečnilo v Muzeu Čes-
kého krasu v Berouně. Dopro-
vázela ho napjatá atmosféra, 
v níž žáci a studenti soupeřili 
o nejlepší umístění.

Krajského kola Geologické 
olympiády se zúčastnilo tři-
cet dětí z celého Středočeské-
ho kraje. Čekal na ně celoden-
ní program, jehož hlavní část 
tvořil teoretický test, praktické 
poznávání hornin a dobrovolný 
úkol. Vítězem se stala ve star-
ší kategorii středoškoláků Anna 
Čepelová z Gymnázia Kladno, 
v žákovské kategorii zvítězil 
Marek Vilímovský z 1. ZŠ Ma-
sarykovo náměstí v Říčanech.

Pořadatelé Geologické olym-
piády pamatovali i na pedago-
gický doprovod soutěžících 
a připravili pro ně lákavý pro-
gram. Jeho součástí byla ko-
mentovaná procházka městem, 
při které se učitelé seznámi-

li s nejzajímavějšími beroun-
skými památkami. V odpole-
dní části si všichni účastníci 
vyslechli přednášku muzejního 
geologa Pavla Bokra o geologic-
kých informačních systémech. 
 pik

Ve dnech 3. a 4. dubna se stu-
denti Střední školy gastrono-
mie a farmářství Jeseník zú-
častnili celostátní soutěže 
v řeznických dovednostech, 
která se již tradičně konala 
ve Valašském Meziříčí. Letos 
se soutěže zúčastnilo celkem 
11 družstev z celé republiky. 
Za tým SŠ GaF Jeseník soutě-
žili žáci Marek Mydliar a Jiří 
Rozenský pod vedením učitele 
odborného výcviku Vlastimila 
Pavlíčka. Kluci ve velké konku-
renci získali celkové 2. místo. 
Ve vařené výrobě vyráběli tla-

čenku, jaternice a masovou ro-
ládu. Obdrželi pohár, medaile 
a hodnotné věcné ceny.

Samotní žáci hodnotili sou-
těž jako velmi přínosnou pro 
jejich budoucí profesní život. 
Pracovat pod časovým tlakem 
s kapkou nervozity patří dnes 
k běžné součásti pracovního 
dne většiny zaměstnanců. 
„S výsledky soutěže jsme spo-
kojeni. Líbila se nám atmosféra 
i organizace celé akce, včetně 
moderně zařízeného interná-
tu, ubytování a stravy, kterou 
jsme dostali během celé sou-

OČIMA ČTENÁŘŮ

Nastydlá 
strašidla
PETRA VYCHYTILOVÁ

Pohádkové vyprávění o sed-
mileté holčičce Anetce a je-
jích kamarádech – skřít-
cích, strašidlech a vůbec 
bytostech mezi nebem a ze-
mí. Strašidla jsou ideální 
pro předčítání dětem, které 
ještě nevládnou písmenky 
a psanými slovy, ale užijí 
si je jistě i malí čtenáři. Ti 
se díky Nastydlým straši-
dlům přenesou do pohád-
kového světa a s Anetkou 
prožijí spoustu dobrodruž-
ství a zábavy.

GEOLOGICKÁ OLYMPIÁDA MĚLA ÚSPĚCH

SOUTĚŽ ŘEZNICKÝCH DOVEDNOSTÍ

DEN ZEMĚ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE KŘIŽNÁ
Dnem Země v Základní ško-
le Křižná vyvrcholil projekto-
vý týden zaměřený na envi-
ronmentální výchovu, osvě-
tu a vzdělávání. V průběhu 
dne proběhla řada aktivit. 
Žáci uklízeli odpadky v okolí 
školy a na nábřeží řeky Beč-
vy, vysbírali osm pytlů o ob-
sahu 120 l.

Ve spolupráci se Střední 
průmyslovou školou stavební 
ve Valašském Meziříčí se na-
ši žáci díky žákům této školy 
pod vedením Kateřiny Skalic-
ké seznámili s konceptem Fair 
Trade. Pan učitel Hajda před-
vedl laboratorní měřicí techni-

kou EdLAB - znečištění ovzdu-
ší, UVA záření. 

Ve sběrném dvoře se žáci 
školy seznámili s odpadovým 
hospodářstvím.

Žáci 2. stupně měli pro své 
mladší spolužáky připraveno 
14 stanovišť s environmen-
tální tematikou.  Dlouhodobě 
se zabýváme problematikou 
zdravého školního stravování 
a zdravou výživou, proto jsme 
do projektu zařadili tematiku 
prevence a redukce potravino-
vého odpadu ve školní jídelně 
v souladu s mottem Neplýtvá-
me tím, co jíme.

Aktivity probíhaly ve ven-

kovním areálu školy a přileh-
lém okolí po celý den s cílem, 
aby si žáci uvědomili, jak je 

důležité, ale taky jednoduché 
podílet se na ochraně planety 
Země.  Milena MEDKOVÁ

těže. Největší radost jsme měli 
z hodnotných cen, které jsme 
dostali,“ prohlásili ve svém 
komentáři k soutěži Marek 
s Jirkou. 
Vlastimil PAVLÍČEK, Lenka LUKEŠOVÁ
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POVINNOST PROKÁZAT IDENTITU DVĚMA FAKTORY

Hned na začátku řekněme, že 
to je povinné, jako ostatně celý 
zákon a vyhláška, jen pro tzv. 
povinné osoby, kterou školy ne-
jsou, ale je určitě vhodné o tom-
to zákonu a vyhlášce vědět a mi-
nimálně brát zde obsažené jako 
doporučení.

Vyhláška 82/2018 Sb. totiž 
nově zavádí povinnost zajistit 
vícefaktorovou autentizaci a při-
hlašování jménem a heslem po-
nechat jen po nezbytně nutnou 
dobu, než budou moci být sys-
témy přizpůsobeny.

Vícefaktorová autentizace
Vícefaktorová autentizace zna-
mená, že uživatel musí proká-
zat svoji identitu dvěma fakto-
ry, například tedy tím, že něco 
má a něco zná nebo nějak vy-
padá. Typicky se jedná o čipo-
vou kartu, na které je nahraný 
certifikát. Uživatel tuto kartu 
má. A při použití musí zadat 
identifikační kód – PIN –, tedy 
něco, co zná, nebo to, co nějak 
vypadá – otisk prstu, fotografie 
a její porovnání, porovnání oč-
ní sítnice. Můžeme tedy kombi-
novat přihlášení otiskem prstu 
a PIN nebo přihlášení jménem 
a heslem a porovnání fotografie 
s osobou na kameře. Všechny 
tyto způsoby se dnes pro iden-
tifikaci používají, nejznáměj-
ší využití porovnání fotografie 

a osoby je například na letiš-
ti při automatickém odbavení 
s biometrickým pasem. Při-
hlašování otiskem, eventuálně 
otiskem s kombinací PIN zná-
me z mobilů a přihlašování do 
mobilních aplikací a použití na-
příklad čipové karty není nic ji-
ného než použití platební kar-
ty banky nebo, lépe, různých 
identifikačních průkazů, ať už 
je primární účel tramvajenka, 
pracovní identifikační karta, ne-
bo občanský průkaz. 

Občanský průkaz
Ano, právě občanský průkaz 
se stává v současné době elek-
tronickou identifikační kartou 
a může být pro jednoznačnou 
identifikaci uživatele použit. 
Jedná se o občanské průkazy 
vydávané od poloviny loňské-
ho roku, při jejichž přebírání si 
každý nastaví PIN kód pro iden-
tifikaci. Při identifikaci pak uži-
vatel použije ve čtečce občanský 
průkaz a zadá tento PIN kód, tím 
je splněna podmínka vícefakto-
rové autentizace – má občanský 
průkaz a zná identifikační kód. 
Bohužel zatím nejsou občan-

ské průkazy vydávány 
jako bezkontaktní.

Občanský průkaz (OP) v sobě 
má po vydání tzv. certifikát, kte-
rý v sobě nese informace o oso-
bě, které byl OP vydán. Lze do 
něj nahrát i jiné certifikáty, kte-
ré umožňují další funkce, napří-
klad elektronický podpis, ale to 
je již jiná kapitola.

Vzhledem k tomu, že všech-
ny nově vydávané OP už jsou 
a budou elektronické, je jasné, 
že minimálně systémy ve střed-
ních a vysokých školách by mě-
ly s tímto způsobem autentiza-
ce počítat a začít ho používat 
alespoň jako jednu z možností.

V současné době je již možné 
nový OP s elektronickou iden-
titou používat pro přihlášení 
a identifikaci na portálu veřejné 
správy (pomocí přihlášení přes 
portál eIdentita) a postupně by 
pod tuto jednotnou identifikaci 
měly být zařazeny všechny služ-
by, které bude stát poskytovat 
elektronicky. 

Elektronická identifikace
Do budoucna můžeme snad 
očekávat i možnost napojit ap-
likace v nekomerčním sektoru 
(zdravotnictví, školství aj.) na 
identifikaci přes tento portál. 
To je však budoucnost. Jak te-
dy můžeme elektronické iden-
tifikace přes OP ve školských 
aplikacích využít již dnes? Mů-
žeme zabudovat (nechat zabu-
dovat) do našich aplikací jedno-
duchý mechanismus pro ověře-
ní platnosti certifikátu z nového 
IP a do identifikační databáze 
místo jména a hesla uložit číslo 

OP (ev. ponechat obojí). Tímto 
způsobem je samozřejmě možné 
použít i jakoukoliv další čipovou 
kartu, kterou uživatel má a je 
chráněná identifikačním kódem 
(služební průkaz aj.) – číslo cer-
tifikátu daného zařízení (čipo-
vé karty) zaevidovat k uživateli 
a při jeho přihlášení ověřovat 
platnost dané karty – platnost 
certifikátu na kartě.

Co je to certifikát
A ještě k tomu, co to je certi-
fikát. Jedná se o digitálně po-
depsaný seznam údajů, které 
slouží pro identifikaci a mohou 
mít různý účel – lze je použít 
pro potvrzení identity, pro vy-
tvoření digitálního podpisu a ta-
ké pro šifrování, záleží jen na 
tom, pro jaký účel je ten kte-
rý certifikát vydán. Celý sys-
tém elektronické identifikace 
opírající se o certifikáty je za-
kotven v nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady (EU) č. 
910/2014 ze dne 23. července 
2014, o elektronické identifika-
ci a službách vytvářejících dů-
věru pro elektronické transak-
ce na vnitřním trhu a o zruše-
ní směrnice 1999/93/ES, které 
je známé pod zkráceným ná-
zvem „nařízení eIDAS“. Vedle 
GDPR je to základní směrnice 
EU pro oblast digitalizace, kte-
rou je nutné v současné době 
implementovat.
 Vladimír MÜLLER

Posledně jsme zde probírali přihlášení uživatele do sys-
témů provozovaných školou pomocí přihlašovacího jmé-
na a hesla a zmínili jsme se i o zákonu o kybernetické 
bezpečnosti a jeho vyhláškách, resp. poslední vyhlášce, 
č. 82/2018 Sb., o tom, že tato vyhláška mění požadavky na 
kvalitu hesla. Ale je toho samozřejmě víc.

IT PORADNA

Další díl IT poradny 
najdete v čísle 20.
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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 výhru nevzniká právní nárok.

Soutěžní otázka: Kdy byla značka Frosch založena?
Více informací na www.frosch-eko.cz.

Ze správných odpovědí vylosujeme 
pět výherců, kteří obdrží produkty 
Frosch. Odpovědi posílejte na email 

soutez@tydenikskolstvi.cz do 25. května 
2019. Do předmětu uveďte „Frosch“.

Účinné čisticí látky obsaže
né v ekologických produktech 
Frosch vycházejí z přírodních 
látek, jako jsou ocet, citrón 
a soda. Jsou šetrné nejen k va
ší pokožce, ale také k přírodě. 
Neobsahují živočišné prvky ani 
škodlivé látky jako fosfáty, bo

rát, formaldehyd, EDTA aj. 
Povrchově aktivní látky po

cházejí z obnovitelných zdrojů 
a po použití se v přírodě rychle 
a účinně rozkládají. Lahve pro
duktů jsou vyráběny z 100% re
cyklovaného a recyklovatelné
ho materiálu.

Neustálé zdokonalování udr
žitelného výrobního procesu 
a receptury produktů dělá ze 
značky Frosch průkopníka na 
poli ekologické udržitelnosti již 
více než 30 let. V roce 2019 by
la značka Frosch oceněna nezá
vislou mezinárodní organizací 
GREEN BRAND Česká republi

ka za prokazatelnou udržitelnost 
a šetrnost k životnímu prostředí.

Používáním čisticích pro
středků Frosch nezískáte jen 
zářivě čistou domácnost, ale 
přispějete i k ochraně životní
ho prostředí z pohodlí vašeho 
domova.

Vyzkoušejte výjimečné ekologické produkty Frosch



NEHODOUTOZAČÍNÁ

INTERAKTIVNÍ PREVENTIVNĚ EDUKAČNÍ 
POŘAD PRO STUDENTY

O PROJEKTU

Účast všech škol je ZDARMA.

Délka trvání jednoho představení je 90 minut. 
Konání zajišťujeme v městských kinosálech, školních 
aulách po celé ČR dle aktuální nabídky, nebo zájmu 
škol. Stačí se přihlásit nebo nás kontaktovat.

 www.nehodoutozacina.cz

HLAVNÍ TÉMATA :

dopravní nehody
návykové látky

první pomoc
nepozornost

bezpečnost

Projekt je financován z Fondu zábrany škod
České kanceláře pojistitelů.
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