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„Učení – jako proti proudu plavání: ustaneš na chvíli – vrátíš se o míli.“ Čínské přísloví

Docela prosté otázky, na kte-
ré se velmi těžko odpovídá. 
Naštěstí si je po desítkách let 
aspoň pokládáme. Z letitého 
spánku nás neprobudil milu-
jící princ polibkem jako Šíp-
kovou Růženku. Probralo nás 
katastrofální umístění v hod-
nocení zemí OECD podle vý-
dajů na školství. Jsme předpo-
slední, za námi už je jen Litva. 

Už nemáme kam klesat, 
z bodu nula se musí naho-
ru. Nastal čas přehodnocení 

priorit, odvahy finančně oce-
nit školský rezort tak, aby to 
bylo vidět co nejdřív. I tak je 
to běh na velmi dlouhou trať.  

„Pokud Česká republika vý-
razně investuje do učitelů, mů-
že se v roce 2100 dostat HDP na 
hlavu na úroveň Německa,“ uvá-
dí Studie IDEA, GERGE-El. Lep-
ší výsledky žáků by mohly být 
vidět za deset let, ekonomický 
efekt v zemi nejdříve za osmde-
sát let, říká jeden z autorů studie 
ekonom Daniel Münch.

Každý rok prodlení bude 
znát. I když vlády v posledních 
letech výdaje do školství zvy-
šují, je to jen dobíhání do cí-
le s posledními zbytky dechu. 

Jsme v situaci, kdy chybí ti-
síce učitelů a není zájem o pos-
ty ředitelů. Kdyby se nějaký 
učitel rozhodl jít učit do Prahy 
nebo do jiného města s vyso-
kými životními náklady a pro-
pracoval se k platu 45 tisíc ko-
run, zaplatí za byt pro rodinu 
25 tisíc měsíčně.

Slova Daniela Müncha pro-
nesená v květnovém pořadu 
Otázky Václava Moravce, že 
Česká republika vychází jako 
nejvíc škudlící na učitelích, by 

měla zatřást i těmi nejotrlejší-
mi politiky, kteří dosud prefe-
rovali jiné výdaje.

Rektor Karlovy univerzity 
Tomáš Zima v pořadu nicmé-
ně projevil více optimizmu. Vě-
ří, že se výsledky dostaví dříve 
než za osmdesát let. „Cyklus 
vzdělávání studenta trvá zhru-
ba 18 let,“ dodal. 

Uvidíme, zda se za umístění 
na chvostu žebříčku budou dál 
stydět jen lidé s vizí vzděla-
nostní společnosti, anebo i ti, 
kteří můžou hned v příštím 
rozpočtu šlápnout do vosího 
hnízda gestem nápadné změ-
ny priorit.
 Olina TÁBORSKÁ

ČESKÁ REPUBLIKA NEJVÍC ŠETŘÍ NA UČITELÍCH
Kde sehnat dobré učitele? Jak zařídit, aby ze škol neutíka-
li? Aby po absolutoriu pedagogických fakult šli učit? Na 
jakou budoucnost si zaděláváme nedoceněním pedagogů?

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Sdílení asistentů 
Handicapované děti budou 
zřejmě ve školách častěji než 
dosud sdílet jednoho asisten-
ta pedagoga. Vyplývá to z no-
vely vyhlášky o společném 
vzdělávání dětí ve školách, 
kterou podepsal ministr 
školství Robert Plaga. Měla 
by platit od 1. října.  čtk

Prodaná nevěsta 
Skladbu Proč bychom se ne-
těšili z Prodané nevěsty Bed-
řicha Smetany zpívalo hro-
madně v centru Brna asi 250 
lidí. Uvedl to Pavel Borský, 
brněnský koordinátor akce 
ZUŠ Open. Akce se uskuteč-
nila ve 350 městech, zapojilo 
se do ní bezmála 500 základ-
ních uměleckých škol.  čtk

Předmět technika 
Předmět technika se začne 
od letošního září pilotně vy-
učovat na prvních 53 základ-
ních školách. Jako povinný 
předmět by se měl poprvé 
v rozvrzích objevit v roce 
2022. Uvedl to ministr prů-
myslu Karel Havlíček. Před-
mět má obsahovat základy 
praktické výuky a nových 
technologií.  čtk

ZÁPISNÍK

V základních školách mír-
ně přibylo žáků, které peda-
gogické poradny označily za 
nadané. Zatímco loni jich by-
lo 1 881, v aktuálním školním 
roce je to 2 244 dětí. Zároveň 
ale mezi nimi klesl počet mi-
mořádně nadaných, a to o 222. 
Vyplývá to z údajů minister-
stva školství. Množství nada-
ných žáků by podle odborníků 

ale mohlo být ve skutečnosti 
asi padesátkrát větší, než uka-
zují statistiky.

Podle náměstka ústředního 
školního inspektora Ondřeje 
Andryse se v odborné litera-
tuře uvádí, že nadaní mohou 
tvořit asi 10 až 15 procent žá-
ků. V základních školách by 
to nyní bylo přibližně 94 000 
až 140 000 žáků. Ve skuteč-

nosti jich školy registrují jen 
malou část, která tvoří kolem 
0,24 procenta všech školáků. 
Počet mimořádně nadaných, 
kterých jsou v každém ročníku 
podle odborníků asi dvě pro-
centa, v posledním roce klesl. 
Ministerstvo jich letos registru-
je 894, loni 1 116 a ještě o rok 
dříve 1 065.

  čtk

„Střídání letního a zimního času prý už brzo skončí. Ještě kdyby tak
chtělo skončit střídání školního roku a prázdnin!“
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Průměrný plat učitelů v prv-
ním čtvrtletí letošního roku 
stoupl na 36 224 korun mě-
síčně. Proti stejnému období 
loňského roku si pedagogové 
polepšili zhruba o 3 390 Kč, 
což je přibližně o deset pro-
cent. Nepedagogům ve školách 
vzrostl letos v prvním čtvrtle-
tí plat na 19 359 korun. Me-
ziročně se zvýšil o 1 125 Kč, 

tedy asi o šest procent. Vyplý-
vá to z údajů, které poskytlo 
ministerstvo školství. Prů-
měrná mzda v ČR činila loni 
31 885 Kč hrubého měsíčně.

Průměrný plat pedagogů za 
celý loňský rok byl 35 089 ko-
run, tedy asi o tři procenta 
nižší než v letošním prvním 
čtvrtletí. Nejnižší platy pobíra-
li na začátku roku nadále pe-

dagogové v mateřských ško-
lách s měsíčním průměrem 
30 550 Kč. Plat jejich kolegů 
na vyšších odborných školách 
překonal 39 000 Kč měsíčně. 
Na středních školách brali vy-
učující v průměru 38 962 Kč 
a průměrný výdělek učite-
lů v základních školách byl 
37 728 Kč. 

 čtk

PRŮMĚRNÝ PLAT UČITELŮ V PRVNÍM ČTVRTLETÍ

VE ŠKOLÁCH PŘIBYLO NADANÝCH ŽÁKŮ

AŽ ROČNÍ STUDIJNÍ VOLNO PRO UČITELE
Zvýšit atraktivitu učitelství 
v základních, středních a ma-
teřských školách navrhuje hnu-
tí STAN zavedením možnosti 
až ročního studijního volna pro 
učitele jednou za deset let. Ná-
vrh novely zákona o pedagogic-
kých pracovnících, která se in-
spirovala u vysokých škol, ve 
Sněmovně představila poslan-
kyně STAN Věra Kovářová. No-

vinka by podle Starostů měla 
začít platit od roku 2022 jako 
bonus ke zvýšení platů. Ročně 
by vyšla na 1,5 miliardy korun.

Učitelé by zavedení volna 
(tzv. sabatiklu) měli využít 
k sebevzdělávání, například 
k výjezdu do zahraničí, stu-
diu na pedagogických fakul-
tách či práci ve firmách spoje-
ných s jejich profesí. „Institut 

funguje v celé řadě evropských 
zemí, osvědčil se ve vysokém 
školství, povede k tomu, že se 
zlepší i výuka v základních 
školách,“ uvedl senátor a kon-
čící rektor Masarykovy univer-
zity Mikuláš Bek. Fakulty po-
dle něj do té doby připraví kur-
zy, díky nimž si učitelé budou 
moct zvyšovat svou kvalifikaci 
a učit se novému.  čtk
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KAM SMĚŘUJE UČITELSKÉ POVOLÁNÍ

 Jak by se mělo podle 
vašeho názoru změ-

nit studium budoucích pe-
dagogů?

Rčení, že doba se mění, zna-
mená přesněji, že se mění li-
dé, kteří vytvářejí prostředí pro 
práci, a tedy i pro vzdělávání. 
A tak bude pedagog v příštích 
letech určitě potřebovat kvalit-
ní znalosti toho, s čím vším se 
může ve své práci setkat, od 
problematiky obecně pedago-
gické až po rovinu psychologic-
kou, a samozřejmě i předmětu, 
který bude vyučovat. Učitel bu-
de jistě už za studia potřebovat 
silný kontakt s praxí, a to ne-
jen s tou, která bude součástí 
studia. Již dnes jsou mnozí stu-
denti zaměstnáni ve školách 
a je docela dobře poznat, jak 
se s těmito zkušenostmi staví 
ke svému vlastnímu vzdělá-
vání. Dokážou pojmenovávat 
problémy, s nimiž se setkáva-
jí v roli učitele, ale dokážou 
také pojmenovat, co jim při 
studiu přináší užitek a co se 
může změnit. Takže jsem pře-
svědčen, že pro budoucnost má 
význam především kvalifiko-
vaný, a to je velmi důležité, tak-
že nikoli jen intuitivní a živel-

ný, kontakt s učitelskou praxí 
a vše, co z něj vyplývá: reflexe 
zkušeností z praxe, dobré psy-
chologické vybavení pro jedná-
ní se žáky, a to i problémový-
mi, prostor pro samostatnost 
ve studiu, v myšlení, ve vyhle-
dávání příležitostí se do práce 
ve škole samostatně zapojovat. 

 Co při studiu na pedago-
gické fakultě ještě chy-

bí a co je naopak už přežité?
To, co mi stále ještě vadí, je 

názor některých akademiků, 
ale i studentů, že dobrý učitel 
se pozná podle toho, jak zná 
svůj obor. To je totiž jen část 

pravdy. U zastánců této myš-
lenky se většinou setkávám 
s perfektními prezentacemi 
problémů, s obsahově hutný-
mi přednáškami. Ty mají svůj 
význam, ale pro plnohodnot-
nou pedagogickou práci roz-
hodně nestačí. To by pak mohl 
učit úplně každý, kdo zná dob-

ře svůj obor. Učitel ten obor do 
naprosté hloubky znát nemusí, 
není třeba, aby byl učitel v pra-
vém slova smyslu vědec. Ale 
musí umět učit, musí znát po-
stupy, které žáky motivují pro 
věc, musí umět pracovat s ná-

pady žáků, musí umět využít 
to, co sami žáci o dané věci vě-
dí, musí umět rozvíjet jejich sa-
mostatné myšlení, musí umět 
pracovat s chybou (zde se dá 
hodně naučit), musí umět vy-
bírat to podstatné, prověřovat 
znalosti a dovednosti, hodno-
tit, brát ohled na lidskou indi-
vidualitu atd. A musí mít svou 
práci rád. Je toho opravdu hod-
ně, co učitel má znát a umět. 
A hlavně v posledních letech 
se na fakultě setkávám se stále 
větším pochopením těchto po-
třeb. Zároveň ale říkám, že ta-
kového pojetí učitelské přípra-
vy není nikdy dost, a setkávám 
se i s nepochopením této věci. 
Tuto stránku učitelské přípra-
vy proto posilujeme i v přípra-
vě nových studijních progra-
mů, jde nám o maximální zís-
kání učitelských kompetencí.

 Nedovedeme si před-
stavit život bez moder-

ních technologií. Jak zasahu-
jí do vzdělávání budoucích 
učitelů?

Technologie patří k našemu 
životu, a tak patří i ke vzdě-
lávání a ke studiu. Je to dob-
rý prostředek umožňující ne-
jen efektivitu vzdělávání, ale 
přitom také zvýšený komfort. 
Studenti tedy využívají to, co 
budou využívat i jejich žáci, 
zejména e-learningovou pod-
poru výuky s multimediálním 
obsahem a s možností interak-
ce mezi vyučujícím a studen-
ty. V posledních třech letech 
věnujeme zvýšenou pozornost 
také multimediálním učebni-
cím. Jsou to elektronické učeb-
nice zpracované ve formátech 
umožňujících četbu, vnímání 
videozáznamů, poslech a pak 
ještě jednu důležitou aktivi-
tu – vypracování testů, jejich 
kontrolu a možnost opětovné-
ho vypracování. Tyto učebnice 
samozřejmě úplně nenahrazují 
učitele, ale umožňují komfort-
ním způsobem osvojit si tako-
vé množství látky, jaké by se 
do přímé výuky nevešlo. A na-
víc tu studenti mají k dispozici 
materiál, který mohou využít 
sami ve své vlastní praxi. Pro-
to také počítáme s těmito pro-
středky i při přípravě nových 
studijních programů.  

 Kam směřuje učitelské 
povolání, aby jeho adep-

ti zvládli blízkou i vzdáleněj-
ší budoucnost?

Kvalitního současného učite-
le vnímám jako hrdinu. Dokáže 
pracovat se skupinou, kterou 
umí získat pro věc, zvládá ne-
předvídané situace, není mu 
cizí empatie, ovládá svůj obor. 
S tím, jak se svět mění, však 
zejména pro budoucnost vy-
vstává potřeba měnit se také, 
a to nejen čistě svépomocí, ale 
i účastí na systematickém dal-

Žijeme v rychlé době, učitelské povolání dostává nové 
rozměry, nové podněty a nové ohodnocení. O jeho sou-
časnosti i budoucnosti hovoříme s děkanem Pedagogic-
ké fakulty UK Michalem Nedělkou.

Absolvent musí umět učit, musí znát po-
stupy, které žáky motivují, musí umět pra-
covat s nápady žáků, musí umět rozvíjet je-
jich samostatné myšlení.

Pokračujte na straně 10...FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Vážení ředitelé škol, obracím 
se na Vás a na Vaše zaměstnan-
ce. Chtěl bych Vás informovat 
o současném stavu vyjednává-
ní o platech ve veřejném sekto-
ru na rok 2020 a požádat Vás 
o zveřejnění tohoto dopisu na 
Vaší škole. 

Na mimořádném jednání tri-
partity - Rady hospodářské a so-
ciální dohody 27. 5. 2019 mi-
nistryně financí A. Schillerová 
představila základní makroeko-
nomickou predikci (zpomalení 
růstu HDP na 2,4 %), připomně-
la vliv Brexitu na ekonomiku, 
předpoklad inflace (2019 predik-
ce 3,2 %, v roce 2020 predikce 
1,6 %), nezaměstnanost v roce 
2020 cca 2,2 %. Dále informova-
la o rozhodnutí zvýšit rodičov-
ský příspěvek (navíc 8,6 mld. 
Kč), zvýšit důchody (37 mld. 
Kč), poskytnout valorizační pří-
spěvek obcím na 5 % (navíc 11 
mld. Kč).  Zmínila historii zvy-
šování platů 2013 až 2020 (již 
je započítán níže uvedený návrh 
na rok 2020) – zvýšení platů ve 
veřejném sektoru celkem o 57 
%, zvýšení platů příslušníkům 
bezpečnostních sborů o 53 %, 
2013 až 2021 (dodržení slibu 
z vládního prohlášení) – zvýše-
ní platů učitelům o 74 %. 

Ve zveřejněném materiálu mi-
nisterstva financí pro jednání 
vlády Příprava státního rozpoč-
tu ČR na rok 2020 a středně-
dobého výhledu na léta 2021 
a 2022 je navrženo navýše-
ní objemu prostředků na pla-
ty pedagogických pracovníků 
v regionálním školství o 10 % 
a nepedagogických pracovníků 
v regionálním školství o 7 % od 
roku 2020 a dále pedagogických 
pracovníků v regionálním škol-

ství o 9 % a nepedagogických 
pracovníků v regionálním škol-
ství o 7 %  od roku 2021. ČMOS 
pracovníků školství si jako svůj 
cíl stanovil dosažení platu pe-
dagogů v roce 2020 na úrovni 
130 % průměrné mzdy ČR. Ná-
vrh ministerstva financí dosaže-
ní tohoto cíle plně neumožňuje, 
ale dle vyjádření ministryně je 
v roce 2021 garantováno splně-
ní vládního programového pro-

hlášení, tj. aby se platy učitelů 
a nepedagogů na konci volební-
ho období v roce 2021 dostaly 
minimálně na 150 % své výše 
pro rok 2017. 

ČMOS pracovníků školství 
a priori návrh ministerstva fi-
nancí zcela neodmítá, bude 
o něm jednat dne 21. 6. předsed-
nictvo odborového svazu a není 
vyloučena úvaha o případném 
kompromisu. Jako podklad k jed-
nání budou využity i poznatky 
ze zpětné vazby získané touto 
formou. Přístup a rozhodování 
vedení odborového svazu není 
věcí jeho subjektivní úvahy, ale 
je podmíněn reálnou podporou 
členů odborů i dalších zaměst-
nanců při organizování akcí 
k prosazení našich požadavků. 
Navrhovaný nárůst objemu pro-
středků na platy o 10 % u peda-
gogů by podle našich propoč-
tů umožnil nárůst tarifů o 10 % 
a ještě určitá část objemu z na-
vrhovaného platového nárůstu 
by zůstala na nadtarifní složky. 
Nejde nám o rovnostářství v od-
měňování, ale o dosažení atrak-
tivního nárokového platu např. 
i pro začínajícího učitele ZŠ, SŠ, 
který je 28 630 Kč a který by se 
při 10% nárůstu tarifu zvýšil na 
31 500 Kč. 

Další jednání budou pokra-
čovat i v průběhu prázdnin, 
rozhodující bude ekonomická 
predikce v červenci tohoto ro-
ku. Vláda musí jednání o stát-

ním rozpočtu 2020 uzavřít v zá-
ří tohoto roku a předložit návrh 
zákona o státním rozpočtu do 
Poslanecké sněmovny ČR. 

Vážená paní ředitelko, váže-
ný pane řediteli, jsem si jist, 
že na některé problémy a po-
třeby školství můžeme nahlížet 
obdobně a prosazovat nápravu 
společně. V této chvíli považuji 
za naléhavou záležitost posouze-
ní otázek platového vývoje v RgŠ 
v roce 2020.  

Tabulky s rekapitulací poža-
davků ČMOS pracovníků škol-
ství na růst platů pedagogů, ne-
pedagogů a propočet platového 
nárůstu pro zaměstnance škol-
ství podle programového prohlá-
šení vlády najdete na webu škol-
ských odborů. Chtěl bych Vás 
požádat o vyjádření, názor či 
zpětnou vazbu za Vaše zaměst-
nance, nejlépe do jednání před-
sednictva odborového svazu 20. 
6. 2019, a předem za to děkuji. 

Otázka zní: jaká míra vyjed-
naného kompromisu by podle 
Vás byla přijatelná k požadav-
ku na zvýšení platů v průměru 
o 15 % pro pedagogické pracov-
níky a 10 % pro nepedagogy (e-
-mail: cmos.skolstvi@cmkos.cz). 
Výsledky našeho průzkumu 
zveřejníme na www.skolske-
odbory.cz a využijeme je při 
dalších jednáních s ústavními 
činiteli. 

František DOBŠÍK, 
předseda ČMOS pracovníků školství

MÍRA KOMPROMISU PŘI JEDNÁNÍ O PLATECH

MUSÍ PODEPSAT DODATEK PRACOVNÍ SMLOUVY?
 Ve smyslu § 40 zákoníku práce je 
každý dodatek pracovní smlouvy 

dohodou o změně obsahu pracovního 
poměru. K uzavření takové dohody je 
ale nutný souhlas obou smluvních stran. 
Jednostranné vyhotovení dodatku k pra-
covní smlouvě zaměstnavatelem, aniž by 
zaměstnanec s takovým dodatkem sou-
hlasil a svůj souhlas vyjádřil podpisem 
(nestačí ale pouze podpis potvrzující, že 
byl návrh zaměstnavatele na změnu pře-
vzat), nemůže mít žádné právní účinky. 
Z § 564 občanského zákoníku vyplývá, 
že v případě, že pracovní smlouva byla 
uzavřena písemně, musí být její změ-
na také provedena písemně. Nesouhlas 

zaměstnankyně se změnou obsahu pra-
covní smlouvy vyjádřený tím, že doho-
du o její změně nepodepíše, nemůže mít 
za následek ukončení jejího pracovního 
poměru. Pokud by zaměstnavatel nemo-
hl bez změny pracovní smlouvy vyřešit 
své provozní problémy (a zaměstnanky-
ně jakoukoliv změnu odmítne) musel by 
postupovat některým ze způsobů upra-
vených zákonem. V daném případě by 
pravděpodobně šlo o nadbytečnost s mož-
ností výpovědi podle § 52 písm. c) záko-
níku práce nebo o skončení pracovního 
poměru dohodou z téhož důvodu. V ta-
kovém případě ovšem vznikne nárok na 
odstupné. Vít BERKA

 Jedna z našich kolegyň se 
bude vracet po skončení 

rodičovské dovolené zpět do za-
městnání. Zmínila se nám o tom, 
že zaměstnavatel připravuje doda-
tek pracovní smlouvy s jiným pra-
covním zařazením. Chtěla proto od 
výboru odborové organizace vě-
dět, zda není nebezpečí automa-
tického skončení pracovního po-
měru, pokud takový dodatek nepo-
depíše?

Začátkem června zformulovalo vedení školských odborů 
dopis určený ředitelům škol, kterým je žádají o vyjádření 
k růstu platů ve školství. Jeho znění přinášíme.
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 Jak jste spokojená se 
svou prací?

Spokojená jsem na sto pro-
cent, protože už jako malá hol-
ka jsem si hrála na to, že jsem 
paní učitelkou. Jsem moc ráda, 
že mi to vydrželo. Nedovedu si 
představit, že bych někdy dě-
lala něco jiného.

 A co vás na vaší práci 
nejvíce baví?

Baví mě pozorovat, jaké ob-
rovské pokroky děti každým 
dnem dělají. Vím, že mě ty děti 
potřebují. I když je práce hod-
ně vyčerpávající, naplňuje mě. 
Jsou okamžiky, které člověk, 
jenž s dětmi nepracuje, nikdy 
nezažije. První rok v mé práci 
za mnou přišel tříletý chlape-
ček a láskyplně se na mě usmí-
val. Zeptala jsem se ho, co se 
děje, a on mi řekl: „Ty jsi ta 
nejlepší paní učitelka, kterou 
jsem kdy potkal.“ Sice jsem si 
v duchu říkala, že jich za svůj 
život moc nepotkal, ale zahřá-
lo mě to u srdce. To přesně mě 
nabíjí energií a dává mi sílu. 
Pocit, že má práce smysl, mě 
činí šťastnou. 

 Kde nacházíte inspira-
ci pro vzdělávání dětí? 

Samozřejmě čerpám z ob-
rovského zásobníku materiá-
lů a pomůcek, který jsem si 
zakládala během studií. Vzo-
rem ve vzdělávání dětí mi je 
paní učitelka Bienertová, která 
nás učila český jazyk a literár-
ně-dramatickou výuku. Umě-
la neuvěřitelně improvizovat, 
nikdy se nestyděla a dala do 
toho všechno. Říkala jsem si, 
že je obrovská škoda, že není 
přímo v praxi, ve školce s dět-
mi, ale že učí budoucí učitelky. 
Byla totiž perfektní a děcka by 
ji milovala. 

Velkou inspiraci jsem na-
šla také v lektorce logopedic-
kého kurzu, která byla ředitel-
kou mateřské školy. Naprosto 

přesně věděla, co dělá. Doká-
zala dětem naslouchat a pře-
dat jim zkušenosti do života. 
Líbilo se mi, že podporovala 
své kolegyně a fungovaly ja-
ko tým. Zároveň uměla skvěle 
komunikovat s rodiči. Byla pro 
ně totiž takovým mentorem ve 
výchově dětí.

 Myslíte, že vás střední 
pedagogická škola při-

pravila dostatečně na práci 
učitelky v mateřské škole? 
A hlavně, naučila vás, jak 
komunikovat s rodiči?

Škola dokáže dostatečně 
připravit na teorii, ale nejvíce 
zkušeností se dostaví až letitou 
praxí. Je velká škoda, že školy 
neumožňují víc praxe. I když 
jsme ve škole psali sáhodlouhé 
přípravy, nikdy nevím, co děti 
vymyslí a jak budou reagovat. 
Tudíž se nikdy nejde dopředu 
tak úplně připravit. 

Na komunikaci s rodiči mě 

škola nepřipravila vůbec. Ve 
škole ani při výkonu praxe 
jsme se s rodiči nepotkávali. 
Tohle bylo v začátcích hodně 
těžké. Domluvit se s rodiči je 
kolikrát náročnější než domlu-
vit se s dětmi. Je důležité roz-
poznat, jak s kterými rodiči 
mluvit. Někteří neradi slyší, 
že jejich dítě v něčem zaostá-
vá či chybuje. Jsem ráda, když 
se najde takový, který mě vy-
slyší a nebere to jako urážku 
nebo posměch, když se snaží 
najít společnou cestu k tomu, 
abychom dítěti pomohli.

 Učila jste ve městské 
i vesnické školce. Vidí-

te mezi nimi nějaké rozdíly?

Ano a znatelné. Když jsem 
začínala, učila jsem v městské 
školce, v takzvané „vícetříd-
ce“. Byla jsem spokojená, ale 
když jsem měla v loňském ro-
ce možnost si vyzkoušet učit 
v mateřské škole na vesnici, 
kde byla jen jedna třída, vi-
děla jsem obrovský rozdíl. Na 
vesnici jsou děti víc v pohodě. 
Rodiče jsou tam jiní, nejsou to 
takové „fajnovky“. A i na dě-

tech to je poznat. Učitelku po-
slouchají a berou ji jako auto-
ritu. Nebojí se práce, mají vět-
ší vztah k přírodě a zvířatům. 
Na nic si nehrají, nezávidí si 
a nehodnotí své kamarádství 
podle toho, kdo si přinese ja-
kou hračku. Jsou skromní. Na 
rozdíl od města je ve třídě ta-
ké méně dětí, takže se mi da-
ří věnovat se každému indi-
viduálně. 

Na druhou stranu na vesni-
ci není taková možnost výle-
tů a akcí. Protože když jste ve 
městě, máte vše při ruce – di-
vadlo, bazén, kino. Nemusíte 
objednávat autobus a podobně. 
Tím, že je v městských škol-

kách více dětí předškolního vě-
ku, jezdí se i na školy v příro-
dě, což je ve vesnických škol-
kách organizačně i finančně 
náročnější. Asi jen tohle mě 
mrzí, protože školu v přírodě 
bych si ráda zkusila.

 Učila jste smíšenou tří-
du. Je možné připravo-

vat předškolní děti do první 
třídy a zároveň se věnovat 
těm mladším?

Je to náročnější. Nevýhoda 
heterogenních tříd je ta, že se 
nemohu věnovat pouze před-
školnímu vzdělávání. Kvůli 
menším dětem na to není to-
lik prostoru a stojí mě to vět-
ší úsilí. Musím vymyslet plán 
pro malé, starší a předškoláky 
zvlášť. Ale důležité je si uvě-
domit to, že cílem mateřské 
školy není připravit děti na 
základní školu, ale připravit 
je na život.

Výhodou je naopak to, že 
ti mladší si berou příklad od 
starších a starší mladším po-
máhají. Tím se posilují vztahy 
věkově rozdílných dětí. V tako-
vých třídách je možnost různě 
starých sourozenců ve stejné 
třídě, což rodiče většinou pre-
ferují. Ale samozřejmě je zde 
zase riziko, že ten mladší si na 
staršího navykne a potom těž-
ce snáší sourozencův odchod 
do základní školy.

 Alexandra VOVČENKOVÁ

MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘIPRAVUJE DĚTI NA ŽIVOT
Denisa Chlebíková je třetím rokem učitelkou v mateřské ško-
le, nyní v Nové Dědině na Zlínsku. Vyzkoušela si být učitel-
kou jak na vesnici, tak i ve městě, v heterogenních i homo-
genních třídách. Vede dětský sportovní kroužek a ve volných 
chvílích čte ráda knihy.

Domluvit se s rodiči je kolikrát náročnější 
než domlu vit se s dětmi. Je důležité roz po- 
znat, jak s kterými rodiči mluvit. Někteří 
neradi slyší, že dítě v něčem chybuje. 

FOTO: Autorka
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SJEDNÁNÍ ZKUŠEBNÍ DOBY

 V § 35 odst. 3 zákoníku práce se 
stanoví:

„Zkušební dobu je možné sjednat nej-
později v den, který byl sjednán jako den 
nástupu do práce, nebo v den, který byl 
uveden jako den jmenování na pracovní 
místo vedoucího zaměstnance.“

Tato právní úprava nabyla účinnosti 
dnem 1. ledna 2012 a tím upravila roz-
por vyplývající z předchozí právní úpra-
vy, která stanovila, že zkušební dobu lze 
sjednat nejpozději v den, který byl sjed-

nán jako den nástupu do práce, ale sou-
časně stanovila, že sjednání zku-
šební doby není možné, jestli-
že pracovní poměr již vznikl. 
Vzhledem k této úpravě vzni-
kaly v minulosti pochybnos-
ti o platnosti zkušební do-
by sjednané v den vzniku 
pracovního poměru. Nová 
úprava tyto pochybnosti 
odstraňuje. Pokud do-
jde ke sjednání zku-
šební doby nejpozději 
v den, který byl sjed-
nán jako den nástu-
pu do práce, je zku-
šební doba platně 
sjednána a nebude 
třeba zkoumat, zda 
sjednání zkušební do-
by v tento den fakticky 
předcházelo nástupu za-
městnance do práce.

 Přijímáme zaměstnance do 
pracovního poměru a chceme 

s ním sjednat zkušební dobu. V kte-
rém okamžiku je třeba nejpozdě-
ji zkušební dobu sjednat, aby byla 
platná? Údajně to musí být podepsá-
no předtím, než zaměstnanec začne 
vykonávat práci.

 Krácení dovolené upravuje § 223 
zákoníku práce, kde se v odst. 1 

stanoví:
„Nepracoval-li zaměstnanec, který spl-

nil podmínku stanovenou v § 212 odst. 1, 
v kalendářním roce, za který se dovolená 
poskytuje, pro překážky v práci, které se 
pro účely dovolené neposuzují jako vý-
kon práce, zaměstnavatel krátí dovolenou 
za prvých 100 takto zameškaných směn 
(pracovních dnů) o jednu dvanáctinu a za 
každých dalších 21 takto zameškaných 

směn (pracovních dnů) rovněž o jednu 
dvanáctinu. Dovolenou vyčerpanou podle 
§ 217 odst. 5 před nástupem rodičovské 
dovolené není možné z důvodu následné-
ho čerpání rodičovské dovolené krátit.“

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že 
do dnů odůvodňujících krácení dovole-
né z důvodu tzv. omluvené nepřítomnos-
ti v práci se počítají pouze dny, kdy měl 
zaměstnanec pracovat (pracovní dny). Po-
stup při krácení dovolené uvedený v do-
taze je porušením zákoníku práce.

NEMOCENSKÁ A KRÁCENÍ DOVOLENÉ

NEMOCENSKÉ DÁVKY PRO PRACUJÍCÍHO DŮCHODCE

 Nemocenské dávky náleží 
podle § 17 zákona o nemo-

cenském pojištění za kalendářní 
dny pracovní neschopnosti pro ne-
moc. Je v souladu se zákoníkem 
práce, pokud zaměstnavatel krátí 
zaměstnanci dovolenou z důvodu 
nepřítomnosti v práci pro nemoc 
za zameškané kalendářní dny?

 V daném případě by bylo nutno postu-
povat podle úpravy obsažené v § 28 

zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
Z tohoto ustanovení vyplývá, že nemocen-

ské se poživateli starobního důchodu vy-
plácí od 15. kalendářního dne trvání do-
časné pracovní neschopnosti. Do té doby 
s výjimkou prvních tří dnů je nárok na ná-
hradu mzdy (platu) od zaměstnavatele sta-
noven podle stejných zásad a ve výši jeho 
nemocenské. Nemocenské se však poživa-
teli starobního důchodu vyplácí nejvýš po 
dobu 70 kalendářních dnů v kalendářním 
roce, nejdéle do dne, jímž skončila doba za-
městnání. Při více dočasných pracovních 

neschopnostech v jednom kalendářním 
roce se nemocenské vyplácí v tomto roce 
nejvýše do stanoveného součtu těchto dob 
ve výše uvedeném rozsahu.

 Zaměstnanec na plný úvazek 
pobírá starobní důchod. Jak 

by bylo řešeno vyplácení nemocen-
ského v případě jeho onemocnění?
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 Daňové zvýhodnění lze uplatnit na 
vyživované dítě žijící s poplatníkem 

ve společně hospodařící domácnosti. Za 
vyživované dítě se pak podle § 35c odst. 6 
zákona o daních z příjmu považuje i vlast-
ní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, 
pokud jeho rodiče nemají dostatečné pří-
jmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění 
uplatnit. Pokud příjem matky dítěte ani 
v jednotlivých měsících, ani v součtu za 
celý rok neumožnil matce uplatnění da-

ňového zvýhodnění na vlastní dítě ani 
formou měsíčních daňových bonusů, ani 
formou ročního daňového bonusu, může 
babička uplatnit daňové zvýhodnění na 
vnoučka. U plátce daně pak prokáže nárok 
na daňové zvýhodnění úředním dokladem 
prokazujícím totožnost vnuka, a má-li dě-
deček zaměstnavatele, pak potvrzením od 
zaměstnavatele druhého z poplatníků, ve 
kterém plátce daně uvede, že nárok na 
daňové zvýhodnění neuplatňuje.

UPLATNĚNÍ DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

KRÁCENÍ PŘÍPLATKU ZA TŘÍDNICTVÍ

 Pracovnice si chce uplatnit 
daňové zvýhodnění na vnouče. 

Bydlí ve společné domácnosti s dce-
rou a jejím dvouletým synem. Otec 
dítěte s rodinou nebydlí. Dcera měla 
jen příjmy z dohody o provedení práce 
5 000 Kč měsíčně. Může si babička dí-
těte uplatnit daňové zvýhodnění?

 Zákoník práce pro účely úpravy pra-
covní doby a doby odpočinku stanoví, 

že pracovní pohotovostí je doba, v níž je 
zaměstnanec připraven k případnému vý-
konu práce podle pracovní smlouvy, která 
musí být v případě naléhavé potřeby vyko-
nána nad rámec jeho rozvrhu pracovních 
směn. Pracovní pohotovost může být jen 
na jiném místě dohodnutém se zaměstnan-
cem, odlišném od pracovišť zaměstnava-
tele (§ 78 odst. 1 písm. h)). V § 95 odst. 1 
zákoníku práce se pak stanoví, že pracovní 
pohotovost může zaměstnavatel na zaměst-
nanci požadovat, jen jestliže se na tom se 
zaměstnancem dohodne.

Co se týče pracovní pohotovosti v době 
dovolené zaměstnance, zastávám názor, 
že v tomto případě souběh možný není.

Účelem dovolené je zotavení zaměstnan-
ce a dovolená není vázána na směnu za-

městnance (to pouze náhrada mzdy nebo 
platu za její čerpání). Připuštění takového 
souběhu by mělo navíc neřešitelné právní 
důsledky – dovolená by mohla být poža-
dovaným výkonem práce v době pracovní 
pohotovosti přerušena třeba jen na krátkou 
dobu a v důsledku toho by čerpání dovolené 
mělo být vykazováno v hodinách. Pracovní 
pohotovost tak účelu dovolené odporuje. Ne-
lze připustit pracovní pohotovost ani v do-
bě, kdy by už jinak zaměstnanci končila 
směna podle jeho rozvrhu pracovní doby.

Ačkoliv náhrada mzdy nebo platu za do-
volenou se zaměstnanci zpravidla posky-
tuje za dobu této směny, není možné tvr-
dit, že právě a jen v této době čerpá dovo-
lenou. Zákoník práce hovoří o dovolené ve 
dnech a v týdnech a z hlediska naplnění 
jejího účelu ji nelze vázat na dobu směny 
zaměstnance.

DRŽENÍ POHOTOVOSTI O DOVOLENÉ

 V § 80 zákoníku práce se stanoví:
„Kratší pracovní doba pod rozsah 

stanovený v § 79 může být sjednána pou-
ze mezi zaměstnavatelem a zaměstnan-
cem. Zaměstnanci přísluší mzda nebo 
plat, které odpovídají sjednané kratší 
pracovní době.“

Na základě ustanovení zákona o tom, že 
při kratší pracovní době přísluší zaměst-
nanci plat odpovídající této kratší pra-
covní době, je nutno realizovat takovou 
kalkulaci platu, že plat se přepočte v po-
měru kratší pracovní doby ke stanovené 
týdenní pracovní době. Tento přepočet se 
provede pro všechny složky platu určené 
měsíční částkou, tedy i pro zvláštní pří-
platek (§ 129 zákoníku práce) poskytova-
ný za výkon práce třídního učitele (běžně 
se užívá označení příplatek za třídnictví). 
S tím ovšem souvisí i otázka, z jakého zá-
kladu bude uvedený přepočet (krácení) 

příplatku proveden. Tímto základem bu-
de rozpětí výše příplatku uvedené v § 8 
odst. 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě.

 Je podle platné právní 
úpravy přípustné, aby za-

městnavatel požadoval po za-
městnanci na základě vzá-
jemné dohody držení pracov-
ní pohotovosti i ve dnech, 

kdy čerpá dovolenou (sa-
mozřejmě v případě, že 
dovolenou tráví v mís-
tě, z něhož je schopen 
bez problémů se dosta-

vit k případnému výkonu 
práce na své pracoviště) 

a kdy mu přísluší náhrada 
platu?

 Pokud je učitel zaměstnán 
na kratší pracovní úvazek 

a vykonává funkci třídního učite-
le, krátí se mu i příplatek za tříd-
nictví?
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„Slučování středních škol. 
Jejich optimalizace. Zvýšení 
kvality vzdělávání. Ekono-
mické úspory. Kdo to nezažil 
na vlastní kůži, neví, o čem 
je řeč,“ povzdychne si Hro-
mádka a znovu si  zamíchá 
svou černou kávu. „Slyšela 
jsem, že v jednom kraji ne-
dávno sloučili dvacet men-
ších škol do deseti velkých. 
Nabídka volných míst a oborů 
dvojnásobně převyšovala po-
čty možných uchazečů,“ při-
dává se kolegyně Ostrá. 

„Před patnácti lety se naše 
škola s naprosto jedinečným 
oborovým zaměřením muse-
la sloučit s průmyslovkou. 
Vzniklý obrovský školský gi-

gant poté působil ve třech hod-
ně vzdálených budovách. Léta 
jsme si na sebe zvykali. Zmi-
zela dřívější vzácná rodinná 
atmosféra. Vše se zformalizo-
valo. Prohloubila se vzájemná 
anonymita. Rok co rok se ruši-
ly další obory,“ nerad vzpomí-
ná Hromádka. „Naštěstí jsem 
nic takového nezažila. Dovedu 
si ale představit, jak se změní 
atmosféra například ve slou-
čeném gymnáziu s odbornou 
školou,“ nechá se slyšet Ost-
rá. „Důvody ke slučování škol 
se vždy najdou. Ubývá zájem 
o tradiční obory zakončené 
výučním listem. Žáci, kteří 
se bez motivace a vlastního 
přičinění dostanou na jakou-

koli střední školu, chtějí od-
měnu za svou vytrvalost v po-
době maturitního vysvědčení. 
Rukama se přece živit nebu-
dou,“ potvrzuje známou sku-
tečnost Hromádka. „Situace 
v naší sloučené škole se vů-
bec nezlepšila. Naopak. Ma-
turanti podávali stále horší 
výsledky. Budoucí mladí ře-
meslníci se nám obloukem 
vyhýbali. A tak jsme se před 
pěti lety sloučili podruhé. Od 
začátku bylo jasné, že nástup-
nická škola nás opět spolkne 
se vším všudy. Většina našich 
učitelů raději postupně odešla. 
Výsledky vzdělávání se vůbec 
nelepšily.“ 

„Všichni platíme daň za to, 

že ministerstvo školství po ro-
ce 1989 zřizovalo střední ško-
ly jako na běžícím pásu. Dnes 
jich je téměř dvojnásobný po-
čet. A žáků odcházejících ze 
základek ubývá. Ekonomic-
ké úspory při slučování škol 
jsou možná průkazné. Že by 
se výrazně zkvalitnilo vzdělá-
vání, o tom lze pochybovat,“ 
opatrně domýšlí Ostrá. „Mo-
je osobní zkušenost říká, že 
už se nechci s nikým slučo-
vat. Připadám si jako nevěr-
ný muž, kterému někdo dva-
krát zrušil údajně ohrožené 
manželství. A neumožnil mu 
to lepší,“ připouští Hromádka 
a rychle dopijí studenou hoř-
kou kávu. Roman KANTOR

FEJETON

SLUČOVÁNÍ ŠKOL JEJICH KVALITU NELEPŠÍ

PŘÍBĚHY STARÉHO ELEKTRA PSALI ŽÁCI
Do literární soutěže s názvem 
S rýmy jsou šprýmy aneb pří-
běhy vysloužilého elektra se 
zapojilo přes pět set škol a sou-
těžící poslali téměř šest set se-
dmdesát literárních prací. 

Základním úkolem žáků 
a studentů bylo vcítit se do sta-
ré ledničky, pračky, vysavače 
či mobilu a napsat o tom povíd-
ku, pohádku, deníček nebo tře-
ba básničku. Cílem bylo dětem 
připomenout význam recykla-
ce elektrospotřebičů. Vyhlašo-
vatelem byl školní vzdělávací 
program Recyklohraní aneb 
Ukliďme si svět ve spoluprá-
ci se společností Elektrowin. 
Partnerem bylo Národní tech-
nické muzeum v Praze.

„Bylo těžké z těch skoro sed-
mi stovek prací vybrat ty nej-
povedenější, protože většina 
z nich byla opravdu zajímavá, 
vtipná a s nápaditou pointou. 
Jsem rád, že jsem na to nebyl 
sám a že jsme se v naší porotě 
při výběru krásně doplňovali. 
Hlavně mě těší, že jsme krea-
tivní cestou dětem připomněli, 
že recyklace je ta správná ces-
ta, jak dát starým spotřebičům 
šanci na nový život,“ říká Jan 
Marxt, porotce soutěže.

Po slavnostním předání oce-

nění proběhl ještě kulatý stůl 
se školáky a studenty, jehož 
hlavním tématem byly opět 
staré elektrospotřebiče. A pro-
tože se vše odehrávalo v tech-
nickém muzeu, řeč při něm 
byla zejména o tom, co dělat 
s použitým spotřebičem, když 
doslouží. „S dětmi jsme rozebí-
rali i to, co musí splňovat sta-
rý elektrospotřebič, aby se mo-
hl stát muzejním exponátem, 
a jak je třeba správně postupo-

vat, kdyby někdo chtěl takový 
spotřebič nabídnout do muzea. 
Potěšilo nás, že žáci a studenti 
měli velmi slušný přehled,“ ří-
ká Lucie Střechová, kurátorka 
sbírky Technika v domácnosti 
a textilní průmysl Národního 
technického muzea.

„Jsme rádi, že vedle oceně-
ných žáků a studentů jsme 
mohli udělat malou radost 
všem, kteří nám své práce 
poslali,“ říká Hana Ansorgo-

vá, ředitelka Recyklohraní, 
a dodává: „Takový je princip 
projektu Recyklohraní. Školy, 
které jsou aktivní a zapojují se 
do plnění našich úkolů, od nás 
získávají body na školní kon-
ta. Za ně si pak mohou objed-
nat odměny – například kni-
hy, hry nebo školní a sportovní 
pomůcky. Stejně tak tomu by-
lo i v případě soutěže S rýmy 
jsou šprýmy.“

 pik 
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Čtvrteční odpoledne patřilo 
v Hrádku u Rokycan mladým 
nadějným spisovatelům a spi-
sovatelkám. Konal se totiž další 
ročník literární soutěže Šuplí-

ček, tentokrát na téma Louka. 
Od ledna žáci vytvářeli neza-
pomenutelné luční příběhy – 
dobrodružné, fantasy i roman-
tické. 

Mladší tvůrci se ukázali bý-
ti originálními básníky, když 
ve svých poemách obdivovali 
luční kvítí i drobné zvířectvo. 
Ti nejlepší tvůrci byli vybráni 
svými učiteli a strávili 23. kvě-
ten v klubovně kulturního do-
mu, kde si pro ně krásné odpo-
ledne připravila paní učitelka 

Helena Veverková. Šuplíčku se 
také účastnila jako čestný host 
bývalá paní učitelka hrádecké 
školy Hana Janková, která stá-
la u zrodu celé soutěže před 
dvaceti sedmi lety. 

Dvanáct žáků, kteří vytvo-
řili nejoriginálnější práce, se 
na konci akce podepsalo na 
šuplíček Toničku. Všichni 
účastníci si domů odnesli pa-
mětní list, barevnou klíčenku 
a dáreček.
 Anna VALEŠOVÁ

OČIMA ČTENÁŘŮ

Tiché roky
ALENA MORNŠTAJNOVÁ

Bohdana je uzavřená dív-
ka, která žije pouze s mr-
zutým otcem a dobrosrdeč-
nou, ale poddajnou Bělou. 
Trápí ji napětí v domě a také 
tajemství, které jí nepřestá-
vá vrtat hlavou: Proč ji těž-
ce nemocná babička při po-
slední návštěvě v nemocnici 
oslovila „Blanko“? Vedle toho 
se odvíjí příběh Svatopluka 
Žáka, oddaného komunisty, 
který celý svůj život zasvětil 
budování socialismu, lásce 
ke své ženě a dceři, jejíž bu-
doucnost měla být stejně zá-
řivá jako hvězda na rudém 
praporu. Kniha vyšla v na-
kladatelství Host.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ ŠUPLÍČEK

CYKLISTICKÉ JARO NA HRDLIČKÁCH

NEČEKALA, ŽE POTKÁ TAKOVÉ ANDĚLY
Střední škola v Přímětické 
ulici ve Znojmě navázala 
spolupráci s dobrovolnickým 
centrem ADRA Brno. V rám-
ci jednorázové akce s názvem 
Dobroden si šest děvčat dru-
hého a třetího ročníku sociál-
ní činnosti vyzkoušelo dob-
rovolnictví. Dobrodny mají li-
dé moc rádi pro zkušenost, 
nahlédnutí do života senio-
rů a ze strany dobrovolníků 
je to veliká pomoc. V tomto 
konkrétním Dobrodni, který 
se uskutečnil 29. května, se 
jednalo o zprostředkování vý-
letu uživatelům Domova pro 
seniory z Mikulášského ná-
městí v Brně. Opět se uká-
zalo, jak velký význam má 
propojení generací. Děvčata 
pomáhala seniorům na vo-
zíku projít si Technické mu-

zeum v Brně. Kromě prohlíd-
ky expozic si stihli všichni 
vzájemně popovídat, vypít 
kávu a jako správní výlet-
níci spořádat výborný řízek 
s chlebem. Pro naše žákyně 
byl tento den velmi obohacu-
jící v mnoha směrech. Měly 
nejenom radost z toho, že po-
mohly, ale naučily se i ces-
tovat městskou hromadnou 
dopravou s vozíkem.

Celý den krásnými slovy 
shrnula jedna z klientek, když 
prohlásila: „Nečekala jsem, že 
tu potkám takové anděly!“ 

„Za vedení školy i ADRY dě-
kujeme všem zúčastněným, 
že rozdáváte radost. Že jste 
byly pomoci tam, kde je po-
třeba,“ sdělila Renáta Chleb-
ková, koordinátorka ADRY.

 Marcela SABOVÁ

V rámci podpory aktivního 
trávení volného času a pre-
vence vzniku civilizačních 
chorob jsme se rozhodli 
v Základní škole A. Hrdlič-
ky v Ostravě-Porubě uspo-
řádat sérii cyklistických ak-
cí s názvem Cyklistické ja-
ro na Hrdličkách. Celá série 
byla zahájena 27. dubna zá-
vodem Porubajk, kde se na-
ši žáci účastnili žákovského 
závodu na 10 km a závodu na 
38 km. Během celého května 
se žáci dopravují do školních 

lavic na kole v rámci projektu 
Do školy na kole. Jejich sna-
hou bude tímto způsobem 
dopravování najet co nejví-
ce kilometrů. Dne 6. května 
jsme v naší škole přivítali Jo-
sefa Zimovčáka, který je de-
setinásobný mistr ČR v jízdě 
na vysokém kole a mimo ji-
né projel na tomto typu kola 
trať slavné Tour de France. 
Na Hrdličky zavítal v rámci 
projektu Na kole dětem. Po 
troše teorie se naši žáci opět 
aktivně zúčastňují série cyk-

listických závodů s názvem 
Školní liga. Na tyto závody žá-
ci vyjíždějí od 16. května až 
do konce června každý čtvr-
tek po vyučování. Místo koná-
ní této akce je v oblasti Lan-
dek parku. Na průběh celé-
ho Cyklistického jara dohlíží 
vyučující tělocviku, nadšený 
cyklista Viktor Klos. Rodiče 
a přátelé školy jsou zváni na 
všechny závody, kterých se 
budeme účastnit, a mohou 
tak podpořit naše děti i pe-
dagogy. Petra TRUNKÁTOVÁ



10 číslo 23ŠKOLSTVÍZAMĚŘENO NA...

ším vzdělávání. A náročnost 
profese pak bude vyžadovat 
i práci na vlastním osobnost-
ním rozvoji, aby člověk řešil 
problémy s nadhledem, kvali-
fikovaně a efektivně. To všech-
no bude ovšem možné za před-
pokladu, že učitel nebude mít 
starosti se svým materiálním 
zabezpečením. Učitele budouc-
nosti tedy vidím jako člověka, 
který je skutečně dobře mate-
riálně zabezpečen, váží si ta-
kového ohodnocení a je i v té-
to souvislosti pro věc ochoten 
překonat lecjaké problémy, 
které práce ve škole přináší. 
Vidím ho jako osobnost, kterou 
berou vážně žáci i jejich rodi-
če, ale ne jako striktně danou 
autoritu, nýbrž jako člověka, 
který je pro svou práci sku-
tečně kompetentní.  

 Ve školství chybí šest 
tisíc učitelů. Jak může 

vaše škola pomoci zaplnit 
chybějící místa?

Fakulta má v přijímání stu-
dentů své limity, zejména pro-
storové. Má také ale širší zá-
běr než jen zacílení na zájemce 
o řádné studium. Již nyní tak 
zabezpečuje vedle řádného stu-
dia také programy celoživotní-
ho vzdělávání určené pro ty, 
kdo jsou buď kvalifikovanými 
odborníky, ovšem v neučitel-
ských profesích, nebo jsou to 
učitelé, kteří mají zájem o roz-
šíření kvalifikace pro výuku 
dalších předmětů. Nyní se při-
pravujeme na změny v těchto 
programech, a to v souvislosti 
s inovacemi při přípravě pro-
gramů v řádném studiu. Aby 
totiž celoživotní vzdělávání by-
lo co nejblíže řádnému studiu 

v obsahu i ve formách vzdělá-
vání. Aby bylo atraktivní, aby 
bylo jasně určeno, co může člo-
věk zvládnout vlastními silami 
a k čemu je pro něj nepostrada-
telná výuka v posluchárně či 
v seminární pracovně. V řád-
ném studiu samozřejmě vidí-
me případy, kdy studenti ma-

jí problémy a studium nedo-
končují. V takových situacích 
nabízíme pomoc prostřednic-
tvím poradenské činnosti, aby 
šance na dostudování byly co 
největší.

 Kolik studentů přijímá-
te letos pro studium na 

vaší fakultě?
Počty přijímaných, a tedy 

i vybíraných podle náročných 
kritérií, jsou v posledních le-
tech stabilní. Do bakalářského 
studia přijímáme okolo tisíce 
uchazečů, na navazující magi-
sterský stupeň, tedy tam, kde 
studenti z velké části získáva-
jí svou učitelskou kvalifikaci, 
kolem pěti set uchazečů. Do 

pětiletého magisterského stu-
dia, které zabezpečuje pedago-
gickou kvalifikaci, přijímáme 
kolem sto padesáti uchazečů. 

Studium učitelských obo-
rů ukončuje vždy čtyři sta až 
pět set studentů, dále fakultu 
opouštějí absolventi – neuči-
telé specializovaní na činnost 
speciálních pedagogů, psycho-
logů, mistrů odborného výcvi-
ku, vychovatelů. Bývá jich ko-
lem sto padesáti. Celkové pře-
važující zastoupení studentek 
nad studenty stále trvá.  

 Mění se oproti minu-
lým létům výrazně zá-

jem studentů o některé apro-
bace? Které převládají? 

Již tradičně je největší zájem 
o neučitelské obory – o psy-
chologii a speciální pedagogi-
ku. Z učitelských oborů je to 
angličtina, základy společen-
ských věd, český jazyk, dě-

jepis, biologie a německý ja-
zyk. Letos vzrostl zájem také 
o chemii, zatímco malý zájem 
je o studium matematiky, in-
formačních technologií či rus-
kého jazyka.

 Myslíte si, že zvýšení 
kreditu učitelského 

povolání díky finančnímu 
ohodnocení je pro studenty 
dost motivující? 

Jsem přesvědčen, že zde 
mluvíme o tom, co musí tepr-
ve přijít. K tomu, aby náročná 
profese přitáhla zájemce, ne-
postačí mluvit o budoucí prů-
měrné výši platů, bude nutné 
říci skutečně přesně, jak bude 
učitel v dané kategorii, napří-
klad podle dosaženého vzdělá-
ní, ohodnocen. A to jistě i s ri-
zikem, že ne každý, byť kvali-
fikovaný, bude moci nárokům, 
které na něj budou při skuteč-
ně odpovídajícím ohodnocení 
kladeny, dostát. Kromě toho je 
dnes obecně ceněno i to, jaké 
jiné podpory se zaměstnan-
cům dostává. Například pod-
pora profesního růstu, pod-
pora dalšího vzdělávání, vol-
no na tvůrčí činnost, podpora 
při stážích. Věřím tomu, že za 
takových podmínek by se stře-
doškoláci učitelství nezalekli: 
viděli by, že pokud v náročném 
povolání uspějí, dostane se jim 
materiálních i dalších benefitů 
a nebudou muset spoléhat na 
další pracovní poměry nebo na 
podporu v rodině.
 Táňa PIKARTOVÁ

...pokračování ze strany 3

Učitele budouc nosti vidím jako člověka, 
který je skutečně dobře mate riálně zabez-
pečen, váží si svého ohodnocení a je ocho-
ten překonat lecjaké problémy. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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INZERCE

Hotové zdravé jídlo, které bez 
úhony vydrží tři roky? Utopie? 
Rozhodně ne. Takové pokrmy vy-
rábí česká rodinná firma EXPRES 
MENU. Ta se specializuje na výro-
bu trvanlivých jídel a na jejich vý-
robu vlastní patentovanou meto-
dou. Pro své výrobky využívá nej-
lepší suroviny z České republiky. 
Díky nejmodernější technologii 
sterilace konzervuje výrobky, aniž 

by bylo potřeba přidávat umě-
lé konzervační látky, emulgátory 
nebo dochucovadla. Hotová ste-
rilovaná jídla vynikají svojí chu-
tí tradiční české kuchyně a záro-
veň splňují všechny požadavky na 
bezpečné a chutné jídlo. Nabízený 
sortiment je vhodný i pro osoby 
s bezlepkovou dietou. Jídla jsou 
vhodná do školských zařízení, na 
výlety, školy v přírodě i dovolené.

Soutěžní otázky: V jaké maximální teplotě lze jídla uchovávat? Jaké 
certifikáty společnost EXPRES MENU získala?
Více na www.expresmenu.cz.
 Ze správných odpovědí vylosujeme 3 výherce, kteří ob-
drží jídlo od EXPRES MENU. Odpovědi posílej-
te na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 
20. června 2019. Do předmětu uveďte 
„EXPRES MENU“. 
 Výhry budou po ukončení soutě-
že k vyzvednutí v redakci Týde-
níku ŠKOLSTVÍ. Na výhru ne-
vzniká právní nárok.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ
EXPRES MENU nabízí kvalitní alternativu stravování
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PORTÁL PŘEDSTAVUJE LETNÍ KNIŽNÍ NOVINKY

Pohádková knížka určená dětem 
mladšího školního věku vypráví o by-
tostech, které přicházejí na svět ze 
snů lidí a zvířat, o netopýrech, kte-
ří na půdě vychovávají svá mláďata 
a ochotně se ujmou i jednoho malého 
dráčka, o dvou sourozencích na let-
ních prázdninách, o jejich dědečkovi, 
který kdysi býval pilotem dopravního 
letadla, a o zvláštním tvorovi, jenž se jmenuje Medrysous. 

Modrá hodina
ALŽBĚTA DVOŘÁKOVÁ

Hedvika s Lindou mají jen a jen dobré 
úmysly, ale většinou se to nějak zvrtne 
a všechno dopadne docela jinak. Kdo 
může za to, že spolužačka se tak vžila 
do role splašeného koně, že ji musely 
zavřít do přístěnku, aby se uklidnila, 
a pak na ni zapomněly? Proč plní ta-
tínek knedlíky ohavnostmi a dědeček s babičkou se ještě 
k tomu olizují až za ušima? Jak má malá holčička vědět, co 
to znamená ostříhat na ježka? 

Ve škole se dějou věci
FRIDA NILSSON

Kniha se originálním způsobem zabývá 
hudbou ve všech jejích možných podo-
bách. Je nutné slyšet, aby se člověk rado-
val z hudby? Kdy vznikl první hudební 
hit? Jak hudba působí na city? Jak a proč 
se liší hudební cítění v různých oblas-
tech světa? Kniha je plná originálních 
otázek a překvapivých odpovědí. Autorka nepíše jen o skla-
datelích a dílech, ale i o principech, na kterých hudba stojí, 
a jak působí na lidské životy.

12 půltónů
ZUZANNA KISIELEWSKA

Cílem knihy je ukázat jednu z možností, 
jak propojit literární předlohu a metody 
dramatické výchovy při práci s před-
školními dětmi. Inspiruje k tomu, jak 
učit děti a dospělé hledat společnou ces-
tu k příběhům, pohádkám, poezii, dra-
matické výchově, ale hlavně k životu 
právě přes pohádkové hrdiny, jejich svět 
a problémy a také přes tvorbu a reali-
zaci literárnědramatických projektů. 

Cesta do pohádky
JITKA MÍČKOVÁ

Otázka „Čím chceš být, až vyrosteš?“ vyvo-
lává dojem, jako by si každý z nás musel vy-
brat jeden druh zaměstnání a jednu vášeň, 
jíž se v životě bude věnovat. Jenže jsou i li-
dé, kteří prostě mají řadu zájmů a věnují se 
– ať už postupně, nebo zároveň – řadě růz-
ných projektů. Pro tenhle typ lidí už vznik-
lo mnoho názvů: třeba renesanční lidé, všeumělové, skene-
ři nebo – jak je označuje autorka této knihy, která mezi ně 
počítá i sebe samu – multipotenciálové. 

Kniha pro multipotenciály
EMILIE WAPNICK

Jednoho rána se myška rozhodla, že 
půjde do lesa na průzkum. „Ničeho se 
neleknu,“ řekla ostatním zvířátkům. 
A opravdu, ani vlk, ani medvěd, a do-
konce ani los ji nevystrašili. Jak to 
ale dopadlo, když v lesním domečku 
našla malé, bílé, chlupaté… koťátko? 
Petr Horáček je výtvarník a autor velmi úspěšné série dět-
ských knih. Jeho knihy byly přeloženy do několika jazyků 
a vyhrály řadu mezinárodních cen.

V amazonském pralese je živo, ať už je 
to volba krále pralesa, boj o život, nebo 
hledání pokladů. Vydejte se za dobrodruž-
stvím, poznáním i legrací! Provázet vás bu-
de moudrý lenochod, chytrý makak, líný 
tapír, pestrobarevný papoušek, spraved-
livý jaguár a další zvířecí obyvatelé pra-
lesa. Zjistíte, že je všude dobře, ale doma nejlíp, že chamti-
vost se nevyplácí, že moudrost a důvtip vás dovedou nejdál 
a pomoc příteli v nouzi je dar nejcennější.

O myšce, která se nebála

Příběhy z amazonského pralesa

PETR HORÁČEK

PATRICK AGOT

Co se může tahat z chlupaté deky? 
Dá se najít jehla v kupce sena? Jak 
kouká tele na nová vrata? Proč se ne-
má házet flinta do žita? Kniha nabízí 
28 koumáckých příběhů, v nichž si 
desetiletá dvojčata pokoušejí ujasnit 
ustálená úsloví. Cílem publikace není 
objasnění původu úsloví, ale přimě-
řená forma jejich pochopení spolu 
s obohacením výrazových prostředků čtenářů.

Rozumí koza petrželi?
RENATA ŠKALOUDOVÁ


