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„Věci vidíme podle toho, jací jsme my sami.“ Neil Postman

S přibývajícími léty se snad 
všichni učitelé stále více těší 
na poslední červnové zvonění. 
Uplynulých deset měsíců jim 
dalo pořádně zabrat. Zejmé-
na závěr školního roku bývá 
vypjatý. Jsou tu maturity, ex-
kurze, praxe, sportovní sou-
těže, klasifikace, vysvědčení, 
různé statistiky, hodnocení, 
inkluze. Jeden aby se z toho 
nezbláznil. Konečně nastáva-
jí zasloužené týdny prázdnin. 
První dva z nich sotva stačí, 
aby se člověk ze všeho vzpa-

matoval a přeladil se do všed-
ního života bez výuky, zápi-
sů do třídní knihy, opravování 
sešitů a testů. Další tři týdny 
už mohou sloužit opravdové-
mu odpočinku u letního moře, 
na oblíbené chalupě, při po-
znávání krás naší vlasti. K to-
mu patří osvěžující turistika, 
chladivé a strmé hory, husté 
lesy plné hub, malin a jahod, 
tiché rybníky, věčně zpívající 
potoky, večer v podkroví se za-
pomenutým románem z dět-
ství nebo projiskřená chvilka 

u voňavého táboráku s kyta-
rovou písničkou.

Zničehonic se hlásí počátek 
srpna. Prázdniny se jako na švi-
hadle přehoupnou do druhé po-
loviny. Všude vítězí báječná ná-
lada. Rozkošné nicnedělání je 
taky dělání. Pomáhá zapome-
nout na průšvihy nezbedných 
žáků, na lehce agresívní rodiče, 
na vzrušenou atmosféru ve sbo-
rovně. Pomalu se blíží poslední 
srpnový týden, kdy nedočkavý 
ředitel svolává první poradu. 
Ještě je ale čas. Nejméně dva 
týdny nabízejí osvobozující klid 
a spásnou pohodu, možnost po-
tkat své přátele, zajít si na šálek 
lahodné kávy s blízkým člově-
kem, kterého máme rádi, mož-
ná si i trochu uklidit v pracov-

ně a počítači, porovnat knihy, 
učebnice a odborné časopisy.

Letní prázdniny rychle do-
zrávají jako sladké borůvky 
na úbočí hor. Pokud si člověk 
osvojí umění odpočívat, pak 
se může znovu těšit do práce, 
na okamžik, kdy ve třídě opět 
zvesela zazvoní zvonek a žá-
ci se jako průvan přiženou do 
svých lavic. 

Jenže teď nic takového 
nehrozí, protože pravé let-
ní prázdniny teprve začína-
jí. Popřejme našim učitelům 
a jejich žákům, aby ubíhaly co 
nejpomaleji, aby společně sta-
čili nabrat potřebnou sílu a as-
poň špetku nezbytného elánu 
a tvůrčího optimizmu.

 Roman KANTOR

PRAVÉ LETNÍ PRÁZDNINY PRÁVĚ ZAČÍNAJÍ
Poslední den školního roku se kvapem blíží. Žáci se ne-
mohou dočkat. Učitelé se těší na vysněný odpočinek. 
Ještě rozdat vysvědčení a pak už jen: „Hurá, vítejte, letní 
prázdniny!“
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Memorandum
Svaz průmyslu a dopravy ČR 
podepsal s ministrem škol-
ství Robertem Plagou a hejt-
manem Kraje Vysočina Jiřím 
Běhounkem Memorandum 
o spolupráci v oblasti vzdě-
lávacího programu Cesta 
k technologiím. Program 
vznikl v USA a integruje 
středoškolskou výuku s prv-
ky vysokoškolského obsahu 
a praktickými stážemi. ld

Nová kampaň 
Tisíce zájemců o studium 
zdravotnictví má přinést 
nová kampaň ministerstva 
a Unie zaměstnavatelských 
svazů Studuj zdrávku. Uka-
zuje přednosti povolání vše-
obecných sester, záchranářů 
a farmaceutů.   čtk

Exkurze 
Zhruba 2 000 dětí z plzeň-
ských základních i mateř-
ských škol prošlo za téměř 
1,5 roku exkurzemi ve čty-
řech městských firmách. 
Městský projekt PROSIT mo-
tivuje děti ke studiu technic-
kých oborů.   čtk

ZÁPISNÍK

Tento rok je to již popáté, kdy 
všechny školy provádějí podle 
jednotných zadání závěrečné 
učňovské zkoušky. Ty připra-
vuje Národní ústav pro vzdě-
lávání ve spolupráci se zkuše-
nými pedagogy ze škol. Zkouš-
ky se konají do konce června, 
a to na 491 školách, skládá je 

27 458 žáků ve 110 oborech 
vzdělání. Pro získání výučního 
listu musejí absolventi postup-
ně složit tři zkoušky – písem-
nou, praktickou a ústní. Závě-
rečné zkoušky se týkají také 
téměř tří tisíc žáků učebních 
oborů kategorie E, v nichž se 
učí převážně žáci se speciál-

ními vzdělávacími potřebami. 
Nová závěrečná zkouška také 
ukládá, aby žáci v ústní části 
zodpověděli kromě odborných 
témat i otázky ze světa práce. 
Při těch mají žáci ukázat, že 
si budou vědět rady s hledá-
ním místa nebo při jeho ztrátě. 
 sd

„Máš to všechno správně, Vonásku, ale to mě nezajímá. Inspirovali jsme se ceníkem 
balíků u České pošty a žáky teď hodnotíme ne podle výkonu, ale podle velikosti!“

KR
ES

B
A

: M
ila

n 
KO

CM
Á

N
EK

V případě, že český stát bude 
výrazně investovat do učitel-
ské práce, může se dostat dí-
ky vyšší vzdělanosti na úro-
veň HDP sousedního Německa 
v roce 2100. Pokud budou in-
vestice mírné, Česká republi-
ka bude za ním stále zaostávat. 
Vyplynulo to ze studie Institu-
tu pro demokracii a ekonomic-
kou analýzu při akademickém 

pracovišti CERGE-EI.
„Naše simulace ukazují, že 

kdyby se nám podařilo zvy-
šovat kvalitu všech učitelů 
a kdyby se navíc dařilo dostá-
vat do škol kvalitní, nové učite-
le, tak by se nám podařilo do-
sáhnout HDP Německa někdy 
v horizontu 80, 100 let. To je 
ale optimistická varianta,“ řekl 
spoluautor studie Daniel Mü-

nich. Podle něj by Česko mělo 
rychle navýšit výdaje na škol-
ství o čtvrtinu až třetinu toho, 
co dává nyní. Sice si nemyslí, 
že peníze všechno zachrání, 
ale bez většího množství peněz 
podle něj budou jakékoli dal-
ší snahy o strukturální změny 
v českém školství a zvyšování 
kvality učitelů zbytečné. 

 čtk

VYŠŠÍ INVESTICE DO UČITELSKÉ PRÁCE 

VÝUČNÍ LIST ZÍSKÁ TÉMĚŘ 28 TISÍC ŽÁKŮ 

ZRUŠIT POVINNOU MATURITU Z MATEMATIKY
Odstoupit od zavedení po-
vinné maturity z matema-
tiky, kterou by měli středo-
školáci skládat nejpozději od 
jara 2022, navrhují Piráti. Po-
dle nich by vedla k růstu ne-
úspěšnosti maturantů. Ústní 
a písemná část zkoušek by se 
podle nich měla přesunout na 
úroveň škol, jak to navrhuje 
i ministerstvo školství.  

Podle Pirátů by povinná ma-
turita z matematiky vedla ke 

zvýšení neúspěšnosti u zkou-
šek. Ze zhruba 60 000 žáků, 
kteří by maturitu skládali, 
by podle odhadu strany moh-
lo neúspěšně skončit kolem 
20 000 žáků, řekl poslanec Lu-
káš Bartoň. Předkládaný ná-
vrh ministerstva podle něj ře-
ší jen kosmetické změny, ale 
nikoli jádro problému. Piráti 
proto vypracovali vlastní ná-
vrh, kterým chtějí mimo jiné 
zastavit náběh povinné matu-

rity z matematiky. Piráti také 
chtějí, aby se začalo uznávat 
střední vzdělání po vystudo-
vání čtyřletých oborů i těm 
studentům, kteří u závěreč-
ných zkoušek neuspěli. Ma-
turita by zůstala podmínkou 
pro přijetí ke studiu na vyso-
ké škole. Pokud by byl zákon 
schválen, uznávání vysvědče-
ní z posledního ročníku jako 
dokladu o středním vzdělání 
by mělo platit i zpětně.   čtk
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TVŮRČÍ VOLNO PRO UČITELE NENÍ DOVOLENÁ

Právě ona stála za tím, že se 
staronový návrh na studijní či 
tvůrčí volno pro pedagogy vrá-
til znovu do hry. A vypadá to, 
že s poměrně velkou nadějí na 
úspěch. 

 Proč jste se k myšlence 
tvůrčího volna vrátila 

a proč právě nyní?
Práce se současnými dětmi 

je náročnější, přibývá admini-
strativy a učitelé čelí obtížné 
komunikaci s některými rodi-
či. To vše přispívá k duševní-
mu vyčerpání a ztrátě motiva-
ce, jak potvrzují i práce Ireny 
Smetáčkové z katedry psycho-
logie pražské Pedagogické fa-
kulty UK, v nichž se této tema-
tice věnuje a z nichž jsem také 
částečně vycházela. 

Není to zkrátka jenom o zvý-
šení platů, ale také o tom najít 
způsob, jak dodat kantorům sil 
a motivaci. Když uvážíme, že 
jejich rukama projde veškerá 
populace dětí a dospívajících, 
je budoucnost naší země, na-
še konkurenceschopnost právě 
v jejich rukou. Jsou vedle rodi-
čů tím nejdůležitějším fakto-
rem, který na ně má vliv. Proto 
potřebujeme ve školách moti-
vované a zapálené učitele, ta-
kové, které si pro své potomky 
představuje určitě každý rodič.

 Co přesně si pod oním 
tvůrčím volnem může-

me představit?
Především volno pro vlastní 

vzdělávání nebo tvůrčí činnost. 
V původním návrhu se mluvilo 
o tom, že každý učitel by měl 
dostat možnost vždy po patnác-
ti odučených letech na rok si 
odpočinout od samotného uče-

ní a věnovat se osobnostnímu 
rozvoji. My jsme v návrhu to-
to období zkrátili na deset let.

Během toho roku se mohou 
učitelé věnovat dalšímu vzdě-
lávání ve svém oboru nebo v ja-
zycích a zahraniční zkušenosti 
ukazují, že vhodné jsou také 
kurzy komunikace a doved-
ností, jak čelit obtížným si-
tuacím. Ale tento čas mohou 
učitelé strávit třeba i na stáži 
v cizině, podívat se, jak se učí 
jinde. Nebo ve firmě, která pů-
sobí v jejich oboru.

V zemích, kde už tvůrčí vol-
na pro pedagogy mají, třeba 
v SRN, Rakousku, Irsku, Fran-
cii či v USA, se ukazuje, že je to 
jeden z nejlepších prostředků, 
jak zabránit syndromu vyhoře-
ní a jak získat novou motivaci 
k práci s dětmi.

Tvůrčí volno můžeme ostat-
ně vidět i jako jednu z motivací 
pro mladé lidi při volbě budou-
cího povolání. Vypadá to, že 
učitelé se co nejdříve dočka-
jí skutečně odpovídajícího fi-
nančního ohodnocení, ale díky 
naší snaze snad získají i pro-
stor pro celoživotní vzdělávání.

 Kdo bude rozhodovat 
o tom, že si učitel mů-

že tvůrčí volno vzít? A počítá 
váš návrh i s nějakou formou 
kontroly?

O toto volno by měl učitel žá-

dat u svého ředitele nebo ředi-
telky. Pokud návrh projde vlá-
dou  i parlamentem, měl by na-
být účinnosti v roce 2022. Počítá 
se ovšem i s přechodnými usta-
noveními, které dávají ředite-
li například právo rozhodnout, 
kdy žadatel volno nastoupí: mě-

lo by to být zatím v období do 
pěti let od podání žádosti. Přede-
vším tím chceme zabránit per-
sonálním výpadkům ve školách, 
protože nevíme, jaký bude ve 
skutečnosti o toto volno zájem.

Učitel, který bude o volno 
žádat, předloží návrh svého 
ročního vzdělávání, tedy spe-
cifikaci toho, čemu se chce vě-
novat, a po jeho skončení by 
měl předložit potvrzení, kte-
rým prokáže, že plánované ak-
tivity absolvoval. Tvůrčí volno 
tedy skutečně není dovolená, 
jak by se snad někomu mohlo 
zdát, ale čas pro sebevzdělává-
ní, který učitelé získají tím, že 
si na rok „odpočinou“ od učení.

 Odpůrci vašeho návrhu 
argumentují tím, že už 

teď je ve školách nedostatek 
učitelů.

Nedostatek učitelů nelze 
paušalizovat, jelikož situace 
není ve všech regionech stej-
ná. Také si musíme říct, jaké 
jsou příčiny této situace. Ano, 
může se zdát, že v důsledku 
tohoto návrhu se situace zhor-
ší, ale ředitel může žádost od-
mítnout, pokud by to ohrozilo 
chod školy. Naopak tento návrh 
může učitele motivovat zůstá-
vat na školách nebo vůbec na 
pozici učitele nastoupit.

 Máte představu o fi-
nančních nákladech?

Náklady odhadujeme na ma-
ximálně 1,5 mld. korun.  Sou-
časná vláda deklaruje, že vzdě-
lání je pro ni prioritou, věřím 
tedy, že bude na tvůrčí volno 
pohlížet jako na jeden z pro-
středků, jak pomoci současné-
mu školství.

 Zatím jsme se nezmí-
nili o roli ministerstva 

školství…
Ministerstvo by mělo mít ce-

lý projekt pod kontrolou a po-
máhat koordinovat související 
aktivity. Například nové akre-
ditované kursy na vysokých 
školách nebo ty, které nabídne 
Národní institut dalšího vzdě-
lávání. Ministr Robert Plaga 
nedávno veřejně v médiích 
prohlásil, že tento projekt ne-
bude blokovat.

 A jak je to s podporou 
ve sněmovně?

Návrh se těší podpoře ne-
jen STAN, ale staví se za něj 
TOP 09, ČSSD, SPD, podporu 
v 1. čtení avizovali KDU, ODS 
a Piráti. Zatím nejasný je po-
stoj KSČM. 

Snažili jsme se návrh tvůr-
čího volna připravit s lidmi 
z praxe, hodně spolupracuje-
me třeba se školskými odbo-
ry. Pokud dá vláda návrhu ze-
lenou, právě s nimi jsme už 
začali připravovat osvětovou 
kampaň v podobě seminářů 
a kulatých stolů.
 Romana SLANINOVÁ 

V českém školství už nejde jenom o peníze. Učitelé si 
stěžují na rostoucí únavu a syndrom vyhoření, které jim 
berou síly a schopnost vykonávat svou profesi zodpověd-
ně a s odpovídajícím nasazením. Pomoci by jim mohlo 
tzv. tvůrčí volno, o kterém jsme hovořili s poslankyní sně-
movny Věrou Kovářovou (STAN).

Zlepšení podmínek pro práci učitelů nezna-
mená jen snahu o zvý šení jejich platů, ale 
také o nalezení způsobu, jak dodat kanto-
rům sil a motivaci. 
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Právě o tom jsme si těsně před 
prázdninami povídali s Fran-
tiškem Dobšíkem, znovuzvo-
leným předsedou ČMKOS pra-
covníků školství.

 Co čeká školské odbo-
ry v příštích týdnech?

Následující týdny ukážou, 
v jakém duchu zahájí české 
školství školní rok 2019/2020. 
Navzdory všem proklamova-
ným slibům politických špi-
ček to nakonec může dopad-
nout tak, že vstupujeme do 
jakéhosi ticha před možnou 

bouří. Mimo jiné se tak může 
stát i proto, že z původně ještě 
nedávno slibovaných 15 pro-
cent zvýšení platů pro pedago-
gy v příštím roce je najednou 
10 procent. A snížil se i objem 
financí pro nepedagogické pra-
covníky. Navíc je někdy docela 
složité orientovat se ve všech 
možných variantách, změnách 
a slibech.

 Nakonec to tedy vypadá 
tak, že se část peněz na 

platy ve školství opět změni-
la ve sliby politiků. 

Uvědomujeme si, že jedná-
ní o rozpočtu ve vládě i uvnitř 
koalice jsou velmi složitá. Po-
kud vznikne na této úrovni 
vůbec nějaká shoda o dalším 
postupu v souvislosti s učitel-
skými platy, bude to na konci 
června. Což souvisí i s tím, že 
ministryně financí a vláda už 
budou mít také přehled o situa-
ci české ekonomiky za první 
pololetí. Pak také uvidíme, s ja-
kými finančními objemy vláda 

pro pedagogické i nepedago-
gické pracovníky počítá. Má-
me předběžnou dohodu o tom, 
že se platy budou navyšovat 
právě podle ekonomických 
ukazatelů a dalších predikcí. 
Je možné se také opřít o vlád-
ní prohlášení, kde se mluví o 
oněch 150 procentech platů 
z roku 2017, a také o doporu-
čení poslanecké sněmovny vlá-
dě. V tom druhém případě se 
ale jedná pochopitelně o pouhé 
doporučení, podle kterého vlá-
da momentálně nepostupuje.

 Stále také upozorňuje-
me na to, že ať už bude 

objem financí jakýkoliv, ten-
to objem se nerovná tarifům, 
protože jde velká část peněz 
do volných složek. 

My jsme přesvědčení, že 
je potřeba upřednostnit ná-
rokové složky. A jako pozi-
tivní zprávu a změnu k lep-
šímu vnímám to, že se tyto 
hlasy ozývají stále častěji ta-
ké od samotných ředitelů. Jde 
zkrátka o to, aby až se bude 
lidem ve školství přidávat, se 
co nejvíce zvýšily právě tarify. 
Na druhou stranu i ředitelům 
by měly zůstat v ruce nějaké 
prostředky, které budou mo-

ci rozdělit konkrétním lidem, 
kteří dobře pracují.

Často od učitelů slýchám 
stesky, že ještě neviděli ani 
korunu z nenárokových slo-
žek a dávají to za vinu ředite-
lům. Chtěl bych je uklidnit, že 
tyto peníze ředitelé postupně 
dostávají a postupně je budou 
také rozdělovat. A to je další 
nevýhoda nenárokových fi-

nancí, protože zvýšení tarifů 
je stanoveno od nějakého data 
a musí se tedy peníze do škol 
k tomuto datu dostat.

 Jak v souvislosti se vší 
prací, která za vaším 

odborovým svazem zůstává, 
vnímáte výroky a postoje Pe-
dagogické komory?

Osobně je pro mě daleko dů-
ležitější to, co si myslí členo-
vé našeho odborového svazu. 
Od nich jsem já i další kolego-
vé dostali na sjezdu mandát a 
důvěru na další čtyři roky. Za 
což jim znovu děkuji a mohu 
jim slíbit, že v úsilí minulých 
let rozhodně nehodláme pole-
vovat. A cením si i toho, že i 
moji odboroví oponenti ocenili 
například kampaň Konec lev-
ných učitelů, kterou vedeme 

od roku 2016 a která přines-
la zvýšení platů pro pedagogy 
o 9 000 korun a 5 000 korun 
pro nepedagogické pracovníky.

Kritické komentáře Radka 
Sarközyho se ozývají už něja-
kých deset let a já si vždycky 
říkám, proč tuto dobu nevyužil 
k tomu, aby založil vlastní le-
gitimní odborovou organizaci 
a zkusil si sám to, co kritizuje. 

Pedagogická komora je zatím 
stále organizací, o které napří-
klad nemáme ani spolehlivé 
informace týkající se členské 
základny.

 Z předešlých slov vyplý-
vá, že pro školské odbo-

ry nejspíš nebudou prázdni-
ny obdobím klidu.

Berme prázdniny především 
jako týdny, kdy si všichni, kdo 
se zbývajících deset měsíců vě-
nují práci ve školách, mohou 
užít své zasloužené dovolené. 
Proto jim chci popřát úspěš-
né ukončení školního roku 
2018/2019 a vřele jim dopo-
ručit, aby se během volna vě-
novali aktivnímu odpočinku. 
Prázdniny jsou ideálním ča-
sem, kdy mohou relaxovat a 
regenerovat síly, nejen ty pra-
covní. Pak se budou určitě zase 
těšit do školy a na práci s dět-
mi, která je pro většinu z nich 
skutečným smyslem života.

Zatímco oni budou odpočí-
vat, my se budeme věnovat dal-
ším jednáním, jejichž cílem bu-
de, abychom mohli svým čle-
nům (ale nejen jim) přinést 
po prázdninách dobré zprávy. 
Pořád neztrácím naději, že to 
bude právě tak a doufám, že 
nebudeme muset začít znovu 
uvažovat o nějakých nátlako-
vých akcích, protože zprávy 
o nedostatečném rozpočtu na 
zvýšení platů, hlavně jejich ta-
rifní části, nebudou pozitivní.

 Romana SLANINOVÁ

SLIBY NÁM ROZHODNĚ NESTAČÍ

Kampaň školských odborů Konec lev ných 
učitelů přines la od roku 2016 zvýšení platů 
pedagogů o devět tisíc korun a nepedago-
gů o pět tisíc korun.

Co nevidět utichnou třídy a na pár týdnů si děti i jejich uči-
telé dopřejí zasloužený odpočinek. Letní zklidnění pocho-
pitelně pocítí i vedení školských odborů, ale nastávající 
měsíce pro ně nebude určitě okurkovou sezonou. 

FOTO: Jan ČEJCHAN
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 Na ministerstvu jste se 
věnovala oblasti rov-

ných příležitostí ve vzdělá-
vání. Jak na tu práci vzpo-
mínáte?

Byla to velice zajímavá pra-
covní zkušenost. Jsem moc rá-
da, že jsem nahlédla do fungo-
vání úřadu, mám jasnější před-
stavu, co lze očekávat a s čím 
se lidé pracující na tomto úřadě 
potýkají. I díky této zkušenos-
ti jsem si vybrala práci v teré-
nu a rozhodla se založit Spo-
lečnost pro kreativitu ve vzdě-
lávání. Velkým přínosem pro 
mne bylo, že jsem se právě bě-
hem své práce na ministerstvu 
seznámila s britským progra-
mem Creative Partnerships, 
a rozhodla jsem se, že jej chci 
přinést do České republiky.

 Jste ředitelkou a odbor-
nou garantkou progra-

mu Kreativní partnerství. 
Jak vůbec tento program 
vznikl?

Program patří mezi velice 
kvalitní a ověřené programy 
zaměřené na rozvoj kvality 
vzdělávání a zařazení kreativ-
ních metod do výuky. Vznikl 
jako vlajkový program krea-
tivních vzdělávacích metod 
v Anglii v roce 2002, aby vy-
tvářel a podporoval dlouhodo-

bé partnerství mezi školami, 
umělci a profesionály z tvůr-
čích profesí s cílem inspirovat 
žáky a pedagogy, prosazovat 
otevřené prostředí a využívat 
potenciál kreativních metod 
ve školách. Program vyvinula 
a realizovala organizace Crea-
tivity, Culture and Education, 
která podporuje i implementa-
ci programu v České republice 
a dlouhodobě se zapojuje do 
realizovaných projektů u nás 
s cílem podpořit vysokou kvali-
tu programu a dopady na pod-
pořené žáky.

 Je program pro všechny 
školy stejný?

Program má jasnou struktu-
ru, která je stejná pro všechny 
školy, ale obsah a způsob pro-
vedení je v každé třídě unikát-
ní. Program reaguje na kon-
krétní situaci třídy. Je navr-
žen tak, aby učitelům pomáhal 
nastavit nové způsoby práce 
se žáky, které vedou k rozvo-
ji jejich klíčových kompeten-

cí, zlepšení vztahů a sociál-
ního klimatu tříd, studijních 
výsledků či motivace žáků. 
Učitel sám definuje jasný cíl 
– zakázku, na kterou se chce 
zaměřit. Zároveň vybírá kon-
krétní vzdělávací obsah a před-
měty, ve kterých budou aktivi-

ty probíhat, a společně s žáky 
také vybírají uměleckou oblast 
a konkrétního umělce pro spo-
lupráci. Umělci, kteří do spo-
lupráce s učiteli vstupují, pro-
šli intenzivním školicím pro-
cesem zaměřeným na to, aby 
dokázali se školami pracovat 
efektivně.

 Takže umělci se do toho-
to programu zapojují.

Ano, jejich role spočívá ve 
dvou rozdílných pracovních 
pozicích: buď působí jako 
konzultanti kreativity, ane-
bo přímo ve spolupráci s pe-
dagogem připravují a zajiš-
ťují kreativní formy výuky. 
Když ale mluvíme o umělcích, 
máme na mysli kromě výkon-
ných umělců i širší spektrum 
profesí, které jsou tvůrčí, na-
příklad designéři, architekti, 
novináři atd. Důležité je, že 
jsou to lidé z praxe, kteří do 
škol přinášejí velice praktic-
ké propojení výuky s tématy 
každodenního života i profes-
ních požadavků. 

 Jak poté probíhá výuka 
v Kreativním partner-

ství v praxi?
V programu Kreativní part-

nerství spolupracuje umělec 
s pedagogem. V první části 
programu probíhá intenzivní 
plánování a vytváření krea-
tivní formy výuky, která bude 
zahrnovat celou danou učeb-
ní látku. Klíčovým elementem 
je aktivní zapojení žáků, kteří 
jsou od prvopočátku do projek-
tu vtaženi. Projekt velice často 
využívá vzájemnou spolupráci 
žáků, využívá prostory školy 
i blízké okolní prostředí a mů-
že zapojit rodiče i celou školu.

Do vyučovacích hodin vstu-
puje kromě učitele také umě-
lec, který ve spolupráci s pe-
dagogem vytvořil program na 
probírané téma v novém, krea-
tivním pojetí, třeba kamera-
man s češtinářem a s dětmi 
pracují na natočení krátkého 
filmu o Boženě Němcové nebo 
ve spolupráci s tanečnicí a ma-
tematikem děti vytváří geome-
trické obrazce prostřednictvím 
svých těl a počítají jejich pa-
rametry, společně s matema-
tikem a architektem žáci sta-
ví jednoduchý dřevěný altán 
– kde musí být správně vypo-
čítané všechny délky a úhly, 
aby nespadl. 

Všechny projekty končí fi-
nálním výstupem – veřejným 
vystoupením, prezentací, vý-
stavou prací, zveřejněním fil-
mu. Ačkoliv je klíčový celý 
průběh projektu a celý krea-
tivní proces, funguje závěreč-
ný výstup jako účinný podnět 
ke zvýšení motivace žáků.

 Pro žáky je způsob této 
výuky určitě atraktivní 

a baví je.
Žáci i pedagogové mají mož-

nost spolupracovat se zajíma-
vými osobnostmi v rámci vý-
uky, vyzkouší si různé a pro 
mnohé nové umělecké postu-
py a techniky. Žáci pracují 
s učební látkou aktivní formou, 
jsou zapojeni do rozhodování 
o svém projektu, přebírají zod-
povědnost za své učení, učí se 

ŠKOLA NENÍ JEN PŘÍPRAVOU NA ŽIVOT
Marianna Sršňová je zakladatelkou a ředitelkou Společnosti 
pro kreativitu ve vzdělávání. Vystudovala politologii a evrop-
ská studia v Olomouci a religionistiku v Brně. Pracovala na 
ministerstvu školství na pozici tajemnice náměstka skupiny 
pro sociální programy. 

Program reaguje na kon krétní situaci třídy. 
Má učitelům pomáhat při zlepšení vztahů a 
sociál ního klimatu tříd, studijních výsledků 
či motivace žáků. 

Pokračujte na straně 10...
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NÁROK NA DOVOLENOU PŘI DOHODĚ

PORUŠENÍ PRACOVNÍ KÁZNĚ ZAMĚSTNANCEM

PRŮMĚRNÁ MZDA PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY

 Na zaměstnance vykonávající práci 
v pracovněprávním vztahu založe-

ném dohodou o pracovní činnosti se vzta-
huje ustanovení § 76 a § 77 zákoníku prá-
ce. V § 77 odst. 1 zákoník práce stanoví, 
že není-li v tomto zákoně dále stanoveno 
jinak, vztahuje se na práci konanou na 
základě dohod o pracích konaných mi-
mo pracovní poměr úprava pro výkon 
práce v pracovním poměru; to však ne-
platí, pokud jde o

a) odstupné podle § 67 a § 68,
b) pracovní dobu a dobu odpočinku,
c) překážky v práci na straně zaměst-

nance,
d) skončení pracovního poměru a
e) odměnu z dohody o práci konané 

mimo pracovní poměr.
V odst. 2 stejného paragrafu je pak 

stanoveno, že pouze v dohodě o pracov-

ní činnosti je možné sjednat, popřípadě 
vnitřním předpisem stanovit právo za-
městnance na jiné důležité osobní pře-
kážky v práci a na dovolenou, a to za 
podmínek uvedených v § 199, 
§ 206 a v části deváté. U dohody 
o pracovní činnosti musí však 
být vždy dodržena úprava po-
dle § 191 až § 198 a § 206. 

Z uvedeného tedy vyplývá, 
že nárok na dovolenou (pokud 
to není sjednáno v dohodě) 
zaměstnanec nemá. Pokud 
na tom mají obě strany zá-
jem, je možno v dohodě 
o pracovní činnosti 
sjednat nárok zaměst-
nance na dovolenou 
a podmínky nároku 
na ni a rozsah dovole-
né. Podmínky a roz-
sah dovolené mohou 
být sjednány stejně ja-
ko u pracovního pomě-
ru, mohou však být sjed-
nány i odlišně.

 Chceme přijmout zaměstnan-
ce na dohodu o pracovní čin-

nosti. Bude mít tento zaměstnanec 
nárok na dovolenou? 

 V § 301 písm. a) zákoníku práce se 
stanoví, že zaměstnanci jsou povin-

ni pracovat řádně podle svých sil, znalostí 
a schopností, plnit pokyny nadřízených 

vydané v souladu s právními předpisy 
a spolupracovat s ostatními zaměstnan-
ci. Plnění povinnosti „plnit pokyny nadří-
zených“ není vázáno na formu takového 
pokynu, tedy zda byl vydán písemně, či 
ústně. Nesplnění pokynu či příkazu ve-
doucího zaměstnance vydaného i ústně 
je tedy porušením pracovní kázně u za-
městnance. Zákoník práce ovšem pojem 

„pracovní kázeň“ nepoužívá. Její poruše-
ní je nyní označováno jako „porušení po-
vinnosti vyplývající z právních předpi-
sů vztahujících se k vykonávané práci“.

 Ve Sbírce zákonů ČR, částce 45 roze-
slané 12. dubna 2019 je publikováno 

Sdělení ministerstva práce a sociálních vě-
cí, kterým se vyhlašuje částka odpovídají-
cí 50 procentům průměrné měsíční mzdy 
v národním hospodářství pro účely život-
ního a existenčního minima a částka 50 
procent a 25 procent průměrné měsíční 

mzdy v národním hospodářství pro účely 
státní sociální podpory.

V tomto sdělení je uvedeno:
Ministerstvo práce a sociálních věcí vy-

hlašuje, že od 1. července 2019 je podle
 § 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o ži-
votním a existenčním minimu, částkou od-
povídající

– 50 % průměrné měsíční mzdy v ná-
rodním hospodářství za rok 2018 částka 
15 900 Kč,
 § 5 odst. 6 a 7 zákona č. 117/1995 Sb., 

o státní sociální podpoře, ve znění záko-
na č. 453/2003 Sb., zákona č. 124/2005 
Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona 
č. 347/2010 Sb., zákona č. 364/2011 
Sb., zákona č. 252/2014 Sb. a zákona 
č. 200/2017 Sb. částkou odpovídající

– 50 % průměrné měsíční mzdy v ná-
rodním hospodářství za rok 2018 částka 
15 900 Kč,

– 25 % průměrné měsíční mzdy v ná-
rodním hospodářství za rok 2018 část-
ka 7 900 Kč.

 Byla již zveřejněna výše prů-
měrné měsíční mzdy pro so-

ciální účely? 

 Je možné, aby za porušení 
pracovní kázně bylo považo-

váno i nesplnění ústního pokynu ve-
doucího zaměstnance?
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 Ministerstvo školství 
každoročně zpracovává 

informační datovou svodku 
Zaměstnanci a mzdové pro-
středky za 1. až 4. čtvrtletí 
kalendářního roku. Součástí 

tohoto materiálu jsou i úda-
je o průměrných platech v re-

gionálním školství. Ve vysvět-
livkách základních ukazatelů je 

k průměrnému platu uvedeno:
„Průměrná měsíční mzda v Kč u or-

ganizací odměňovaných dle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 109 
odst. 2 (respektive průměrný měsíční 
plat u organizací odměňovaných podle 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
§ 109 odst. 3 a nově také podle zákona 
č. 234/2014 Sb., zákon o státní službě) je 
v tabulkách vypočtena zpravidla z celko-
vých mzdových prostředků bez OON (resp. 
OPPP) vydělením průměrným evidenč-
ním přepočteným počtem zaměstnanců 
a vydělením počtem měsíců za sledované 
období (tj. za rok číslem 12). Představuje 
tedy podíl mezd bez OON připadající na 
jednoho zaměstnance evidenčního poč-
tu za měsíc. Do mezd se zahrnují základ-
ní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke 
mzdě nebo platu, prémie a odměny, ná-

hrady mezd a platů, odměny za pracovní 
pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, 
které byly v daném období zaměstnancům 
zúčtovány k výplatě. Obdobně je možné 
stanovit průměrný měsíční tarifní plat. 
Vždy se jedná o hrubou průměrnou mě-
síční mzdu, tj. o mzdu před provedením 
zákonných a jiných srážek.“

(OPPP – ostatní platby za provede-
nou práci u organizačních složek státu 
a územních celků,

OON – ostatní osobní náklady u pří-
spěvkových organizací. Jde o odměny 
poskytované na základě jiného vztahu 
než pracovního poměru k zaměstnava-
teli a peněžitá plnění poskytovaná za-
městnancům v souvislosti se zánikem 
pracovního poměru k zaměstnavateli.)

 Zákoník práce v žádném svém usta-
novení způsob určení výměry dovo-

lené v uvedeném případě výslovně neupra-

vuje. Výpočet dovolené poměrnou částí je 
zákonem umožněn jen u dovolené za část 
kalendářního roku (§ 212 odst. 2 zákoní-
ku práce), u dovolené za odpracované dny 
(§ 214) a při krácení dovolené (§ 223 odst. 
1 a 4). V daném případě je podle mého ná-
zoru možné využít analogie zákona, a to 
tak, že se použijí ustanovení o poměrné 
části dovolené, jako by existovala situace, 
že trval pracovní poměr „nepedagoga“ do 

31. 8. a následně pracovní poměr pedago-
gického pracovníka od 1. 9. kalendářního 
roku (v daném případě ale pracovní poměr 
trval nepřetržitě, došlo pouze ke změně 
jeho obsahu podle § 40 zákoníku práce). 
Nárok na dovolenou za kalendářní rok při 
tomto postupu se zjistí tak, že z 5 týdnů 
dovolené bude příslušet 8 dvanáctin a z 8 
týdnů 4 dvanáctiny. Výsledná dovolená tak 
bude činit 30 dnů (16,5 + 13,5).

JAK SE PROPOČÍTÁVAJÍ PRŮMĚRNÉ PLATY

DÉLKA DOVOLENÉ PŘI ZMĚNĚ PRÁCE

 Jakým způsobem se zjiš-
ťují průměrné platy učite-

lů? Máme pochybnosti o správ-
nosti výpočtu těchto údajů.

 Jak má být stanovena délka 
dovolené v případě, kdy byl za-

městnanec zařazen jako nepedago-
gický pracovník a od 1. září bude za-
řazen jako učitel? 

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU

 Pracovní poměr vzniká dnem, kte-
rý byl sjednán v pracovní smlouvě 

jako den nástupu do práce. V souladu 
s ustanovením § 34 odst. 1 písm. c) a § 
36 odst. 1 zákoníku práce se v případě 
pracovního poměru považuje za den ná-
stupu do zaměstnání den, který je uveden 
v pracovní smlouvě. Jako den nástupu do 
práce lze podle zákoníku práce sjednat 
i den pracovního klidu. Den vzniku pra-
covního poměru se však nemusí shodo-
vat se dnem, kdy zaměstnanec skutečně 
začne vykonávat práci. 

 Nástup do nového zaměst-
nání připadá na sobotu. Je 

možné takto určit vznik pracovního 
poměru?  Poskytování minimální mzdy a zaru-

čené mzdy upravuje nařízení vlády 
č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nej-
nižších úrovních zaručené mzdy, o vy-
mezení ztíženého pracovního prostředí 
a o výši příplatku ke mzdě za práci ve 
ztíženém pracovním prostředí. V § 5 odst. 
2 tohoto předpisu se stanoví, že zaměst-
nanci, který má sjednánu kratší pracovní 
dobu nebo který neodpracoval v kalen-
dářním měsíci příslušnou pracovní dobu 
odpovídající stanovené týdenní pracovní 
době, se měsíční sazby minimální mzdy 
a nejnižší úroveň zaručené mzdy snižují 
úměrně odpracované době.

 Má zaměstnanec nárok na mi-
nimální mzdu a zaručenou mzdu 

i při sjednání kratší pracovní doby?

MINIMÁLNÍ MZDA
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Když padne facka na sále, nic 
moc se neděje. Zábava pokra-
čuje. Když padne ve třídě, ne-
bo dokonce v kabinetu, je to 
důvod přinejmenším k zamyš-
lení. Žák uhodil autoritu a uči-
telská profese utržila pořád-
nou ránu.

Není to poprvé, kdy peda-
gog sám na sobě pocítil fyzic-
ké násilí a agresivitu svého 
zlobivého žáka. Facka z jedné 
nebo druhé strany může letět 
vzduchem z rozčílení, hněvu 
a zkratkovitého jednání. Ale 
taky může padnout promyšle-
ně a zákeřně, s diváckou kuli-
sou lhostejných žáků. Nepři-
jatelné!

„Jak dlouho si budeme mu-
set nechat líbit stále se zhor-
šující chování žáků? Dnes už 

na nás zvedají ruce! Co nás 
čeká zítra?“ ozývají se neklid-
né hlasy ze sboroven. Zejména 
u učitelek se varovně prohlu-
buje obava vstupovat do někte-
rých vyhlášených tříd. 

Nabízejí se dvě cesty k mož-
né nápravě. Buď si konečně 
přiznáme, že do školy často 
chodí rodinou nevychovaní 
a rozmazlení žáci, kterým ne-
ní nic svaté, a začneme s tím 
něco konkrétního dělat, nebo 
se budeme nadále tvářit, že 
jde o ojedinělé případy, které 
není třeba přeceňovat, a jede-
me dál. Buďme upřímní. Na-
še společnost a její nejenom 
vzdělávací instituce nechtějí 
a nemají v úmyslu děti a mlá-
dež a taky jejich rodiče jakkoli 
vychovávat. Dnes tuto roli pře-

bírají všudypřítomné sociální 
sítě, všemocný internet, svět 
plný násilí, zloby a lidského 
nepochopení, bezbřehá, ne-
správně vnímaná demokra-
cie. Kdo tedy konkrétně za vše 
může? No přece jako vždy – 
učitel a škola.

Někteří „odborníci“ hlasitě 
napovídají, že ve třídách už 
nejsou tolik důležité vzděláva-
cí výsledky, zda žák (ne)umí 
psát, číst, počítat, přemýšlet 
a pracovat, ale klidná a spo-
kojená atmosféra. Jenže je to 
přesně obráceně. Na počát-
ku musí zavládnout ve škole 
spokojenost a pohoda, vzájem-
ný respekt a posilující důvěra. 
Pak se můžeme ptát, jakých 
výsledků dosahují žáci a je-
jich učitelé. Nejeden z nich 

tvrdí, že se dnes o školství pí-
še a mluví příliš černě, bez 
optimizmu a radosti. Neříkat 
si celou pravdu, záměrně ji 
obcházet a malovat současný 
stav ve školství narůžovo však 
k ničemu nevede. Chceme-li 
nějakou potíž, vleklý pro-
blém či narůstající nedosta-
tek přeměnit byť jen v drobný 
úspěch, je třeba vše nejdříve 
férově přiznat a náležitě po-
psat. Teprve poté může nastat 
situace, kdy dáme všichni 
hlavy dohromady a budeme 
společně hledat cestu ze sou-
časného začarovaného kruhu. 
Pokud k tomu nenajdeme po-
třebnou ochotu a sílu, bude 
naše školství nadále dostá-
vat jednu facku za druhou.                                                              
 Roman KANTOR

FEJETON

HLEDAT CESTU ZE ZAČAROVANÉHO KRUHU 

NEJLEPŠÍ MODEL V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU
Soutěž Stavíme z Merkuru le-
tos vyhráli Honza, Petr, Ond-
ra a Kačka ze Základní školy 
Komenského v Náměšti nad 
Oslavou. Postavili funkční 
model nákladního vozu, kte-
rým správně zacouvali, rych-
le projeli překážkovou dráhu 
a převezli vysokou zátěž v po-
době kalibrovaných závaží. 
Družstvo z Náměště má po 
letošním vítězství na svém 
kontě zlatý hattrick. 

Poprvé v historii soutěže 
byla udělena i cena Fair Play 
v podobě stylové oranžové Ta-
try družstvu Třebíč Benešo-
va, které kamarádsky zapůj-

čilo motor škole ze Žďáru nad 
Sázavou.

„Letošní šestý ročník kon-
strukční soutěže byl jiný 
svým veřejným prezentová-
ním. V minulosti jsme stavěli 
vždy v uzavřených školních 
budovách i na letecké základ-
ně, ale takto pod kontrolou 
veřejnosti, a ještě v největším 
obchodním centru na Vysoči-
ně, jsme poprvé. Navíc jsme 
dosáhli hranice 25 družstev, 
což je zatím nejvíce v histo-
rii soutěže,“ říká Jana Fialo-
vá, radní Kraje Vysočina pro 
školství. 

Zadáním letošního ročníku 

bylo postavit pojízdnou Tat-
ru s jasně danými technic-
kými parametry a výkonem. 
Například družstvo ze ZŠ My-
slibořice si za vzor vzalo sy-
pací vůz krajských silničářů 
a jeho podobu zvládlo téměř 
na sto procent, a to včetně 
rozmetadla, majáků a vzor-
ně zvoleného odstínu oran-
žové. Děti z Žirovnice posta-
vili legendární Tatru 111, kte-
rá se vyráběla v letech 1942 
až 1962.  ZŠ Havlíčkův Brod 
Wolkerova přijela postavit 
model Tatry 807, který jim 
dovolil pracovat s pásy mís-
to kol, děti představily oboj-
živelný vůz. Tým ZŠ Třebíč 

Kpt. Jaroše se pustil do mo-
delu historické Tatry 13, kte-
ré designově mírně pomohl, 
ale jak prozradila Kristýna 
Čápová, je to jejich pocta sté-
mu výročí ČR.

Pro první čtyři oceněná 
družstva věnovala společnost 
Tatra Trucks zážitkový pobyt 
ve výrobním podniku Tatry 
Kopřivnice včetně projížďky 
po testovacím polygonu, ná-
vštěvy výroby a muzea s pou-
tavým výkladem. Pro všech 
deset nejlepších bylo připra-
veno ruční i elektrické nářa-
dí, tablety a dárky od partne-
rů soutěže.

 pik 
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V rámci projektu Místní akč-
ní plán rozvoje vzdělávání pro-
bíhal v Základní škole Křižná 
v dubnu a v květnu kroužek 
Informatika nově a tvořivě pro 
žáky místních škol. Mladí pro-
gramátoři byli pro velký zájem 
rozděleni do dvou skupin. Prv-
ní skupina – 1. až 3. třída – ve-
dená Lenkou Papežovou umí již 
ovládat bee-bot, kreslí s ním, 
projede dráhu podle daných 
podmínek. Dokáže nakreslit 
dráhu pro ozobota, zvládne 
jej i naprogramovat v aplika-

ci. Dovede vytvořit hru na ta-
bletu ve Scratch Junior a v pro-
gramu Scratch na počítači. Žáci 
4. až 8. třídy si pod vedením 
Vítězslava Nováka z Technické 
univerzity v Ostravě vyzkouše-
li bee-boty, ozoboty, ale více se 
zaměřili na Scratch, ve kterém 

kreslí, tvoří hry a kvízy. Žáci 
jsou nadšeni a těší se na nové 
výzvy, i když vše probíhá v od-
poledních hodinách. Potěšující 
je také skutečnost, že se me-
zi nadšenci nachází mnoho dí-
vek. Odměnou všem byl nejen 
certifikát. Na závěrečnou hodi-
nu se přišel podívat Jan Hrdý 
z firmy HS Computers, který 
žákům předal milé sponzorské 
dary. Jsme rádi, že jako škola 
můžeme s touto firmou úzce 
spolupracovat.
 Lenka PAPEŽOVÁ

OČIMA ČTENÁŘŮ

Spis Vaterland
VOLKER KUTSCHER

Červenec 1932, berlínská po-
licie stojí před záhadou: v ná-
kladním výtahu v domě „Va-
terland“ leží mrtvý muž. Vše 
nasvědčuje tomu, že se uto-
pil. Komisař Gereon Rath ne-
má z nového případu velkou 
radost. Jeho vyšetřování s cí-
lem dopadnout neznámého 
nájemného vraha se už celé 
týdny nehýbá z místa. A to, 
že jeho velká láska Charlotte 
„Charly“ Ritterová se vrací 
z ročního studijního pobytu 
v Paříži a nastupuje jako ko-
misařka čekatelka na Alex 
– na oddělení vražd –, celou 
situaci zrovna neusnadňuje. 
Více na www.mobaknihy.cz.

INFORMATIKA NOVĚ A TVOŘIVĚ

VE ZNOJMĚ PROBĚHLO BLESKOHRANÍ

MLADÍ ZACHRÁNCI SOUTĚŽILI V PRVNÍ POMOCI
Aby žáci ukázali, jak umí 
uplatnit v praxi nabyté zna-
losti, které se učí v rámci před-
mětu zdravověda v tematic-
kém celku První pomoc a do-
vednosti, uspořádaly pro ně 
odborné učitelky Marcela Sa-
bová a Monika Outratová Če-
loudová soutěž v poskytování 
první pomoci. Ta se uskuteč-
nila v prostorách střední školy 
na Přímětické ulici ve Znojmě. 
Soutěže se zúčastnili žáci třetí-
ho ročníku oboru sociální čin-
nosti a prvního ročníku oboru 
kadeřník.

Soutěžící dvoučlenná druž-
stva musela projít celkem os-
mi stanovišti, kde měla na mo-
delových situacích se simulo-
vanými zraněními prakticky 
poskytnout adekvátní první 
pomoc. Jednalo se například 

o ošetření tepenného krváce-
ní, popálenin druhého stupně 
či o záchranu dusícího se dítěte 
či muže s akutním infarktem 
myokardu, dále si žáci museli 
poradit s ošetřením raněného 
v bezvědomí, se zástavou dechu 
i oběhu nebo s fixací zlomeniny 
horní končetiny. Nechyběl ani 
odborný kvíz. Snahou organizá-
torek soutěže byla také aplika-
ce nejnovějších poznatků v ob-
lasti poskytování první pomoci, 
a proto vycházely při přípravě 
modelových situací z doporu-
čení odborníků z praxe. 

Cílem soutěžního týmu bylo 
zvládnout simulované situace 
na jednotlivých stanovištích, 
kde jim byla k dispozici lékár-
nička nebo musel tým impro-
vizovat s tím, co bylo v dosa-
hu. Na celkovém zabezpečení 

se podílely také žákyně třetí-
ho ročníku oboru kosmetička, 
které zabezpečily maskování 
a plnily role figurantů.

A jaké bylo celkové vyhodno-
cení? První tři místa obsadily 
žákyně z řad sociální činnosti: 
1. místo: Andrea Rambousko-

vá a Petra Mercineri, 2. mís-
to: Kristýna Kubrová a Zuzana 
Ibiši, 3. místo: Tereza Krátká 
a Sabina Matoušová. Hned za 
nimi v závěsu bylo družstvo 
kadeřníků ve složení Marek 
Koudelka a Adéla Kantová.

 Marcela SABOVÁ

Dne 10. června se uskuteč-
nila již tradiční akce Blesko-
hraní, která je určená dětem 
z mateřských škol a prvního 
stupně základních škol. Akci 
uspořádalo Jihomoravské mu-
zeum ve Znojmě ve spoluprá-
ci s SOU a SOŠ na Přímětic-
ké ulici ve Znojmě u kostela 
sv. Markéty v Příměticích.

Téma bylo tentokrát zamě-
řené na pokusy, v nichž se 
děti zábavnou formou učily 
poznávat vodu, vzduch, půdu 
a jejich fyzikální vlastnosti. 

O hladký průběh tohoto zá-
bavně-naučného dopoledne 
se velkou měrou postaraly 
studentky druhého ročníku 
oboru Sociální činnost. Od-
měnou dětem byl namalo-
vaný obličej a účes na přá-
ní, o které se postaraly na-
še kadeřnice a kosmetičky, 
a perníčky, které si mohly 
s pomocí našich studentek 
nazdobit. Děkuji našim stu-
dentům za vzornou reprezen-
taci školy. 
  Monika OUTRATOVÁ ČELOUDOVÁ
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vyjadřovat své názory, nebát 
se projevit a rovněž přijímat 
ostatní. Učitel aktivně spolu-
pracuje na tvorbě kreativní-
ho vyučování, ale při průbě-
hu mívá možnost vidět třídu 
z jiného úhlu pohledu. Má ta-
ké prostor sdílet a reflektovat 
aktivity s další osobou a velice 
často také s dalšími zapojený-
mi pedagogy. 

 Jmenujte nějaký pří-
klad z praxe, jak tako-

vá kreativní výuka vypadá.
Tak třeba v ZŠ Angel v Praze 

v 7. třídě pracovali v dějepisu 
s dobou středověku a díky ak-
tivitám děti získaly větší vhled 
do toho, jak se ve středověku 
opravdu žilo. Během projektu 

se seznámily i s uměleckými 
technikami využívanými ve 
středověku, vyrobily si ště-
tec z vlastních vlasů, malova-
ly na dřevěné desky barvami, 
které si samy pomocí přírod-
ních pigmentů vytvořily. Ve 
vlastivědě a přírodovědě je 
učivo vysvětlováno prostřed-
nictvím animací – tvorbou ve-
černíčku o životě v lese. V che-
mii pak třeba žáci znázorňují 
prostřednictvím divadla vzta-
hy mezi chemickými prvky. 
Výuka geometrie ve spoluprá-
ci s vizuálními umělci může 
probíhat například tak, že žáci 
staví velký 3D model města, 
kdy kromě toho, že geometrii 
zvládnou tím, že musí měřit, 
počítat a následně postavit bu-

dovy, se věnují také architek-
tuře, urbanismu, vytváří pří-
běh města, tedy propojují vý-
uku i s češtinou. 

 Jednoduše škola hrou?
I tak se to dá říci. Děti 

přece tráví ve školách význam-
nou část svého času. Ve škole 
dochází k důležitému ovlivňo-
vání a rozvoji osobnosti dítě-
te, a to jak v interakcích s do-
spělými – učiteli –, tak také 
v interakcích s vrstevníky. 
Školy mohou odrážet spole-
čenské vztahy, například ne-
rovné vztahy mezi majoritní 
společností a znevýhodněnými 
skupinami, a reprodukovat mo-
censké vztahy z hlediska sty-
lu komunikace učitelů s dětmi 
i dětí navzájem. Zkrátka školy 

mají obrovský potenciál spole-
čenský rozvoj ovlivňovat. Mo-
hou nabídnout dětem prostor 
pro jejich rozvoj, kreativitu, 
samostatnost, zodpovědnost, 
kritické vnímání a posuzová-
ní dění kolem sebe, vytvořit 
bezpečné prostředí pro budo-
vání odpovědného přístupu 
k sobě i ke společnosti. Ško-
la není přípravou na život, ale 
samotným životem. V každém 
období se učíme něco jiného, ji-
ným způsobem a formami, kte-
ré by měly odpovídat našemu 
věku a možnostem si dané zna-
losti, dovednosti a schopnosti 
osvojit. A každé toto období je 
naším životem a jeho stěžejní 
součástí.

 Eva ROKYTOVÁ

...pokračování ze strany 5

Potřebu přípravy na život 
ve stále propojenějším světě 
a zejména v prostoru Evrop-
ské unie si generace rodičů 
současných dětí uvědomuje 
více než kdykoliv předtím. 
Cizí jazyky jsou proto rodiči 
žáků považovány za nejdůle-
žitější vyučovací předměty na 
základní škole.  

My učitelé tak děti všemi 
možnými zdroji motivujeme, 
aby se učily cizí jazyky, které 
budou v budoucnosti pravdě-
podobně nezbytnou kompeten-
cí nejen v České republice, ale 
i pro práci v zahraničí.

Proto jsme se již před léty 
rozhodli používat metodu CLIL 
jako metodu propojující odbor-
ný předmět s cizím jazykem. 
Tato kombinace tak uspokojuje 
potřeby spojené s výukou ci-
zích jazyků a zároveň činí výu-
ku odborných předmětů atrak-
tivnější. Jedná se o propojení 
výuky cizího jazyka s výukou 
odborného předmětu (matema-
tika, dějepis apod.).

V roce 2017 jsme proto poda-
li další žádost o podporu pro-
jektu Erasmus+ KA1 s názvem 
Angličtina v akci. Tento projekt 
navázal na projekt Angličtina 
plus. Cílem a obsahem byl opět 
CLIL a snaha o co nejintenzív-
nější výuku angličtiny. V rám-

ci projektu celkem patnáct uči-
telů vyjelo do zahraničí, z toho 
dva vyjeli na jazykové a meto-
dické kurzy. Většina učitelů 
však v zahraničních školách 
stínovala, to znamená, že sle-
dovali výuku angličtiny a vy-
užití metodiky CLIL učiteli ve 
školách v zahraničí nebo sami 
vyučovali anglický jazyk.

A co nám projekt přinesl? 
CLIL jsme systematicky zařa-
dili do vzdělávacího programu 
školy a v roce 2018 byl zařa-
zen do učebního plánu ško-
ly. Na naší škole vznikl no-
vý učební předmět SNaP pro 

3., 4. a 5. ročník, ve kterém 
je metodika CLIL pravidelně 
využívána a části již osvojené-
ho učiva probíraného ve vlas-
tivědě, přírodovědě, matema-
tice, prvouce jsou vyučovány 
v angličtině.

A plány do budoucna? V úno-
ru 2019 jsme podali další žá-
dost o finanční podporu projek-
tu Closer to Europe. Projekt je 
opět zaměřený na využití me-
tody CLIL, plánujeme však vět-
šinou výjezdy spojené se stí-
nováním a zařadili jsme i tři 
výukové pobyty našich učitelů, 
které spočívají v tom, že naši 

učitelé budou na zahraničních 
školách angličtinu vyučovat. 
Tato praxe je neocenitelnou 
profesní zkušeností a velkou 
motivací pro ostatní kolegy 
a kolegyně.

Dobrou zprávou pro naše 
učitele i žáky je, že náš dvou-
letý projekt byl opět podpořen.

Milada PODALOVÁ, koordinátorka 
projektu Erasmus+ KA1

Základní škola Hradec Králové,  
tř. SNP 694

PROJEKT ANGLIČTINA V AKCI
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PRÁZDNINY S JOGURTY A POCHOUTKAMI MANNER

Po tříleté spolupráci Mlékár-
ny Valašské Meziříčí s vídeň-
skou společností Josef Manner 
& Comp. přichází na český trh 
Smetanový jogurt z Valašska 
a Manner oplatky. Ten je vy-

ráběn ve třech příchutích, a to 
vanilkový, čokoládový a oříško-
vý, vždy s oplatkami Manner 
ve víčku. 

„Jsme velmi rádi, že jsme 
společnými silami vyvinuli 

produkt, který je určen jak 
pro malé, tak  velké příz-
nivce jogurtů z Valašska 
a Manner oplatek. Pro-
dukt je spojením vysoké 

kvality a tradičních recep-
tur české a rakouské spo-
lečnosti,“ říká Radka Bene-
šová, marketingová mana-

žerka společnosti Mlékárny 
Valašské Meziříčí. 

Kromě tradičních produktů 
společnosti Manner rozhodně 
stojí za ochutnání veganské ka-
kao, které neobsahuje žádné 
přídavné látky. Tuto novinku, 
která se pyšní certifikátem 
FAIRTRADE, lze připravit ja-
ko teplý i studený nápoj. Ke 
kakau se skvěle hodí křupavé 
Manner Müsli, které obsahují 
52 % celozrnného podílu a vy-
soký obsah vlákniny. V pro-
duktu je o 30 % cukru méně, 
než bývá v běžných křupavých 
müsli, a stal se vítě-
zem testu s největ-
ším podílem vlákni-
ny a s nejmenším po-
dílem cukru.

„Spotřebitelé v ČR 
si často stěžují na 
dvojí kvalitu potra-
vin. Společnost Jo-
sef Manner zásad-
ně používá totožnou 
recepturu pro celý 
svět u všech svých 
výrobků, neexistu-
jí žádné varianty 

receptur rozdělující se podle 
země spotřeby,“ říká obchod-
ní a marketingový ředitel Aleš 
Aldo Koláček. 

„Čokoláda pro všechny“ by-
la vizí zakladatele společnosti 
Josefa Mannera již v roce 1890. 
Jeho touhou bylo nabídnout lu-
xusní čokoládu v nejlepší kva-
litě za dostupnou cenu. Tato 
myšlenka je zachována až do 
současnosti.

Více informací hledejte na 
www.mlekarna-valmez.cz 
a www.manner.com/cz.

FOTO: Eva POPÍLKOVÁ

NENÍ ZVĚŘ JAKO ZVĚŘ ANEB S ODPADKY V PŘÍRODĚ
Po milionech turistů zůstává 
v Krkonoších velké množství od-
padků. Na problém upozorňuje 
informační kampaň Není zvěř 
jako zvěř, která je zaměřená i na 
děti. Odpadky jsou označeny za 
invazivní druhy a dostaly názvy 
inspirované zvířecí a rostlinnou 
říší, souhrnně jsou pak zařaze-
ny do nové čeledi odpadkoušovi-
tých. Součástí kampaně je vzdě-
lávací program určený pro žáky 
4. a vyšších tříd základních škol, 
který mohou učitelé zařadit do 
své výuky. Kampaň připravila 
Správa Krkonošského národní-
ho parku (KRNAP) v rámci pro-
jektu Partner KRNAP.

„Chceme na problematiku 
upozorňovat děti, aby si osvoji-
ly, jak se v přírodě správně cho-
vat, a pochopily, že co si člověk 
do přírody přinese, měl by z ní 
také odnést. Věříme, že znalos-
ti dětí v této problematice mo-

hou pozitivně ovlivnit chování 
jejich rodičů a dalších dospělých 
v okolí,“ řekl ředitel Správy KR-
NAP Robin Böhnisch. 

Pro školy Správa KRNAP 
připravila vzdělávací program 
v netradičním formátu online 
gamebooku, který mohou uči-
telé nebo rodiče s dětmi projít 
zdarma na webu www.ztrace-

nivbourikrkonos.cz. Žáci v něm 
sledují příběh dvou dětí, které 
se ztratí v Krkonoších a zastihne 
je bouře. Při procházení game-
booku pak svými rozhodnutími 
ovlivňují, jak bude děj pokra-
čovat. Hra žáky seznamuje ne-
jen s principy ekologie, ale také 
se základními pravidly chová-
ní v přírodě a vede žáky k uvě-
domění si, že každé jejich roz-
hodnutí má určité následky. Na 
konci prvních tisíc úspěšných 
čtenářů čeká odměna v podo-
bě audio knihy zdarma. Učite-
lům je k dispozici metodický 
list, jak s gamebookem praco-
vat a jak mohou do hry zapojit 
rodiče žáků.

Nenásilnou formou osvěty je 
také atlas čeledi odpadkoušo-
vitých, který představuje bližší 
podrobnosti o jednotlivých dru-
zích. Pro nejmenší turisty jsou 
pak určené bajky, které popisu-

jí příběhy jednotlivých odpad-
koušů. Příběh o PET lahvi, která 
se po odhození do přírody stá-
vá petlahvoněm odhozencem, 
je již zveřejněn na facebooko-
vém profilu KRNAP. Na profilu 
Není zvěř jako zvěř je pak mož-
né sledovat zprávy z expedice, 
která se věnuje životu odpad-
koušů v horách. 

K odhazování odpadků v pří-
rodě mnohdy vede lidi mylná 
představa, že se v přírodě roz-
loží. Příkladem takových odpad-
ků jsou vlhčené ubrousky, které 
jsou vyrobené z umělých textil-
ních vláken a rozkládají se stov-
ky let. Na hřebenech Krkonoš 
se povalují PET lahve, obaly od 
sušenek nebo igelitové sáčky. 
Bližší informace o odpadkou-
ších, o tom, jak s nimi správně 
naložit, a termíny happeningů 
najdete na https://www.face-
book.com/nenizverjakozver.
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MASAJSKÉ ŽENY ODMÍTAJÍ NEGATIVNÍ TRADICE
Rosemary Nenini je koordiná-
torkou ženské skupiny v Twale. 
Zasvětila své aktivity zacho-
vání mnoha aspektů masajské 
kultury, ale zároveň se snaží 
vymýtit mrzačení ženských 
pohlavních orgánů, předčas-
né sňatky a nedostatečná prá-
va dívek na vzdělání.

„Jsem obětí všech těchto vě-
cí, ženské obřízky... Aspoň že 
se sňatkem jsem měla štěstí, 
protože mám opravdu dobrého 
manžela,“ říká Rosemary Neni-
ni. Ta se díky manželovi mohla 
vzdělávat a své poznatky vy-
užila k pozitivním změnám. 
V minulosti dívky podstupo-

valy obřízku kolem 16 až 18 
let, ale obvyklý věk, kdy se zá-
krok provádí, se snížil na 10 až 
13 let, říká Rosemary. Mladým 
dívkám, které obřízkou prošly, 
zůstalo celoživotní trauma. Ke 
snížení věku, kdy se obřízka 
provádí, docházelo kvůli chu-
době. Někteří starší obyvatelé 
byli přesvědčeni, že pokud dív-
ky nebudou obřezané, nikdo 
se s nimi nebude chtít oženit. 
Dívky byly provdávány stále 
mladší, tudíž musely v neustá-
le mladším věku podstoupit 
obřízku. Rosemary se připoji-
la k ženské skupině, která se 
spojila s pěti dalšími a vznik-
la komunita Twala. Rosemary 
chtěla prosadit zrušení obříz-
ky, ale starší členky komunity 
byly proti, protože podle nich 
jde o přechod z dětství do do-
spělosti. Rosemary tedy prosa-
dila myšlenku: „Řekněme ne 
ženské obřízce alespoň do té 
doby, než dívky dokončí střed-
ní školu.“ Dívky se ve škole se-
tkaly s různými lidmi, nabyly 
znalosti a utvořily si vlastní 

identitu a názory. Než školu 
dokončily, začaly dívky obříz-
ku odmítat.

Za další pozitivní změnou 
stojí aloe. Ženy z Twaly zača-
ly pěstovat aloe secundiflora. 
„Když si můžou ženy vydělat 
peníze stejně jako muži, pak 
nebudou muset kvůli chudobě 
prodávat své dcery,“ říká Ro-
semary a vysvětluje, proč byla 
aloe tak důležitá při podpoře 
rovnosti žen a mužů. Ženy oslo-
vily masajské muže a požádaly 
je o půdu. Muži zpočátku ná-

pad žen odmítali, ale nakonec 
souhlasili a dali ženám 40 ak-
rů, aby mohly společně s dal-
šími projekty využívat prin-
cipy permakultury k pěstová-
ní aloe. Ženy navštívil Joseph 
Lentunyoi, Masajec, který za-
ložil permakulturní středisko 
Laikipia Permaculture Center 
(LPC). Nakonec vznikla spolu-
práce s Lush: ženy z komuni-
ty Twala prodávají aloe, která 
se přidává do kelímku Chari-
ty Pot.
Více se dozvíte na cz.lush.com.


