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„Kdo na zemi sedí, pádu se nebojí.“ Lidové přísloví

Aby přece jen oslabil okamži-
tou námitku proti takto vyslo-
vené a ničím nepodložené de-
honestaci učitelů matematiky, 
pak konstatoval, že problémem 
jsou příliš zahuštěné rámcové 
vzdělávací plány a také vzdě-
lávání budoucích učitelů ma-
tematiky.

I přes tato upřesnění budou 
ministrova slova veřejností jis-
tě vnímána především jako 
označení špatné práce učite-
lů matematiky. Nepochybně 

budou jejich výuku, ale i ja-
koukoliv snahu a osobnostní 
kvality nejen výrazně deho-
nestovat, ale nijak nepřispějí 
ani k jejich dalšímu úsilí. V si-
tuaci, kdy se potýkáme s ne-
dostatkem učitelů a hovoříme 
o nutném zvýšení prestiže uči-
telského povolání, by se to da-
lo charakterizovat jako minis-
trovo výrazné manažerské po-
chybení. Rozhodně to nebyla 
správná slova a ministr by měl 
taková vyjádření pečlivě vážit. 

Namístě by mohla být otázka, 
zda se z jeho strany nejedna-
lo pouze o zkratkovité a účelo-
vě nejjednodušší zdůvodnění 
již připraveného rozhodnutí. 
Mohli bychom také zvažovat, 
nakolik šlo o pomluvu, morální 
znevážení určitého množství 
učitelů, či dokonce o šíření po-
plašné zprávy. Pokud by zákla-
dem pro rozhodnutí o zrušení 
povinné matematiky byly dal-
ší ministrem uváděné důvody, 
pak je zapotřebí konstatovat, 
že ty jsou plně v kompetenci 
ministerstva školství, které je 
mělo již dávno řešit, a pokud 
to nedělalo, mělo by také nést 
určitou odpovědnost.

Jednoduchá slova, že „mate-
matika se špatně učí“, v pod-
statě nesprávně přesouvají vše 
na učitele. Paradoxně přitom 
k rozhodnutí o zrušení povin-
né maturity z matematiky do-
chází v roce, kdy se po několi-
ka letech maturitní výsledky 
z matematiky zlepšily. Zhor-
šily se ale například z němči-
ny. Nevyloučil bych proto, že 
po populistickém odstranění 
matematiky z maturit se bu-
deme v budoucnosti bavit ještě 
o některých dalších předmě-
tech. Nepochybně i ty se budou 
špatně učit a žáci je nebudou 
mít rádi.

 František MORKES

OPRAVDU JE VŠE NA UČITELÍCH MATEMATIKY?
Matematika se špatně učí, řekl ministr školství v přímém 
televizním přenosu v odůvodnění svého návrhu zrušit po-
vinnou maturitu z matematiky. 

FOTO: Stanislav JUGA
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„Ano, o tom, že asistenti pedagoga teď budou placeni ze mzdových prostředků  
škol, jsem vám neřekla. Sděluji vám jenom změny a novinky!“
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Vojáci ze 73. tankového praporu 
z Přáslavic připravili ve čtvrtek 
27. června pro děti ze Základní školy 
Hrádek zajímavá stanoviště. Celkem 
dvanáct elitních příslušníků armá-
dy ukázalo dětem, jak nezpanikařit 
a ubránit se při napadení útočníkem. 
Dále se žáci poučili o topografii, ko-
munikaci v terénu a první pomoci. 
Dokonce si mohli sami najít falešnou 
minu pomocí speciálního přístroje, 
namaskovat se a vyzkoušet si vojen-
ské oblečení. Hlavně chlapce ohro-
mila obrovská vojenská tatra, kterou 
vojáci přivezli na ukázku. Všichni od-
cházeli ze školy plni dojmů a zážitků.

 Anna VALEŠOVÁ
Vzdělávací program Junior certifikát so-
meliéra je určený studentům středních od-
borných škol, středních odborných učilišť 
a vyšších odborných škol. Výuku zahájí 
od školního roku 2020/2021. „Asociace 
someliérů tímto vzdělávacím programem 
rozšiřuje nabídku vzdělávání mladých 
someliérů. Náš spolek tím naplňuje svůj 
účel, kterým je vzdělávání, studium, vý-
uka a popularizace someliérské činnosti. 
Navíc už sedmnáct let úspěšně realizuje-
me certifikát someliéra pro profesionály. 
Nyní jsme rozšířili nabídku o kurz pro 
juniory,“ říká Ivo Dvořák, viceprezident 
asociace.

Obsahem kurzu je historický vývoj čes-
kého a moravského vinohradnictví a vi-
nařství, pěstování a odrůd vinné révy až 
po praktické předměty, jako je technologie 
výroby vína, vinařské oblasti a rozdělení 
kvality vína podle vinařského zákona. 
 pik

Slavnostní zahájení ankety o nejoblíbe-
nějšího učitele České republiky se blíží, 
a proto se sešli ti, co se podílejí na její or-
ganizaci. Společně hodnotili, co se dosud 
podařilo, ale hlavně vymýšleli, jak 27. roč-
ník ještě vylepšit. Uskuteční se totiž v do-
bě, kdy si budeme připomínat 350 let od 
úmrtí Jana Amose Komenského. 

Žáci a studenti budou moci své učitele 
a učitelky přihlásit od 5. října do 31. pro-
since 2019. Popsat jejich vlastnosti či pří-
hodu s nimi prožitou nebude určitě nic těž-
kého. Součástí přihlášky je však i stovka 
podpisů těch, kteří s nominací souhlasí. 
Ale zkušenosti posledních let ukazují, že 
ani to nebývá problém. Všechny potřebné 
informace najdete na www.zlatyamos.cz.

Jestliže ve svém okolí máte oblíbené-
ho učitele či oblíbenou učitelku, určitě 
je do nového ročníku ankety přihlaste. 
Možná právě ve vaší škole učí budoucí 
Zlatý Ámos. dta

Vojáci ve škole

PÍŠETE NÁM, CO JE NOVÉHO VE VAŠÍ ŠKOLE



18. září 2019  3ŠKOLSTVÍ ZAMĚŘENO NA...

Celý rozhovor si přečtete na 
www.tydenik-skolstvi.cz.

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ SOUVISÍ SE ZPŮSOBEM HODNOCENÍ

 Říkáte, že studijní úspě-
chy žáků souvisí se způ-

sobem jejich hodnocení. Jak 
konkrétně spolu souvisí 
úspěch a hodnocení v praxi? 

Formativní hodnocení je po-
třeba vnímat jako integrální 
součást vyučování a učení. Te-
dy jako takové hodnocení, které 
žákům poskytuje zpětnou vazbu 
o jejich slabých i silných strán-
kách a jehož základním cílem 
je zlepšit jejich učení. Učitelům 
potom pomáhá porozumět žáko-
vu učení, sestavit „obraz“ o je-
ho pokroku a usnadňuje roz-
hodování o dalších krocích ve 
vyučovacím procesu. Žáci pro-
to dosahují lepších výsledků, tj. 
formativní hodnocení přispívá 
ke zlepšení výkonu žáků a cel-
kové kvalitě vzdělávání. Již prv-
ní výzkumy Paula Blacka a Dy-
lana Wiliama ukázaly, že po-
kud je hodnocení integrální 
součást učení, tedy formativní 
hodnocení využívané pravidel-
ně a systematicky, výrazně se 
zlepšují výsledky žáků. Zvyšuje 
se kvalita i rychlost jejich uče-
ní. A ten rozdíl činí až 30 pro-
cent. Zvláště účinné se ukazuje 
formativní hodnocení pro žáky 
s horšími studijními výsledky, 
žáky se speciálními vzdělávací-
mi potřebami, čímž se snižuje 
nerovnost ve výsledcích žáků. 
Tím, že je zaměřeno zejména 
na individuální posouzení vý-
konu a sledování pokroku žáka, 
je vhodné i vzhledem k součas-

ným trendům ve vzdělávání, ja-
ko je vnitřní diferenciace nebo 
inkluzivní přístupy. Podporuje 
spravedlivý přístup ke vzdělání, 
každému žákovi poskytuje šan-
ci, aby v rámci svých možnos-
tí dosáhl maximálního rozvoje.

 Máte k dispozici zahra-
niční výzkumy. Co ří-

kají?
Kromě již zmiňovaných pozi-

tivních efektů ještě můžeme do-
dat, že využíváním formativního 
hodnocení ve výuce se zlepšu-
je třídní klima, žáci jsou vnitř-
ně motivováni k učení – radě-
ji chodí do školy a více se tam 
toho naučí. Zejména u výkono-
vě slabších žáků bylo v zahra-
ničních výzkumech prokázáno, 

že si začali více důvěřovat, by-
li hrdí na sebe i své schopnos-
ti. To je způsobeno tím, že žáci 
nejsou tolik porovnáváni mezi 
sebou a výuka není postavena 
jen na soutěžení. Proto má for-
mativní hodnocení pozitivní do-
pad především na vnitřní moti-
vaci žáků. Kromě toho se žáci 
stávali v procesu učení při vy-
užití formativního hodnocení 
více aktivními, spolupracující-
mi a nezávislými, zejména skr-
ze sebehodnocení, vrstevnické 
hodnocení a poskytování zpětné 
vazby učiteli. Tím se učí přijí-

mat zodpovědnost za své učení. 
Sami se učí ze svých chyb, sa-
mi vyhodnocují výsledky pro-
cesu svého učení a navrhují ře-
šení pro zlepšení svých výkonů 
apod. V některých školách byl 
zaznamenán pozitivní dopad dí-
ky metodám a technikám forma-
tivního hodnocení na výsledky 
v sumativních a standardizova-

ných testech. Data z českých vý-
zkumů k této otázce nemáme. 

 Dopadá využití formativ-
ního hodnocení pozitiv-

ně také na učitele?
Ano, ujasňují si, co chtějí žá-

ky naučit; plánují cíle výuky 
i důkazy o učení; umí poklá-
dat dobré otázky zjišťující mí-
ru žákova porozumění; podávají 
žákům konstruktivní zpětnou 
vazbu. Paul Black s kolegy ve 
výsledcích jednoho ze svých vý-
zkumů ze začátku 20. století vý-
stižně uvádí pocity jednoho ze 
zapojených učitelů do projektu 
věnovaného rozvoji formativní-
ho hodnocení: učitelé zapojení 
do výzkumu měli z počátku oba-
vy, že nebudou mít nad svou tří-
dou kontrolu, že dojde k oslabe-
ní jejich autority. Jeden z učitelů 
však na konci projektu prohlá-
sil: „Formativní hodnocení mi 
dalo to, že se méně zaměřuji na 
sebe a více na žáky.“ Pomáhá 
už to, že k žákovi přistupujeme 
s respektem, důvěřujeme v je-
ho dovednosti a zodpovědnost 
a postupně rozvíjíme jeho sa-

mostatnost v učení i hodnocení. 

 Kdy se zavádění forma-
tivního hodnocení stane 

v základních školách realitou?
V mnoha školách již forma-

tivní hodnocení výborně fungu-
je – ideálem je škola, která při-
jala formativní hodnocení jako 
princip svého fungování – staví 
na průběžném hodnocení žáků, 
respektující komunikaci, kon-
struktivistickém pojetí učení, 
individualizaci a zapojuje své 
žáky do procesů učení i hodno-
cení. Existují také školy, kde je 
formativní hodnocení běžnou 
součástí výuky jen u některých 
učitelů. Efekt na učení žáků ne-
ní sice takový, ale postupně žá-
ci začnou některé postupy, me-
tody a techniky očekávat i od 
dalších učitelů; učitelé postup-
ně sdílí své zkušenosti se zavá-
děním formativního hodnocení, 
a ve škole tak může vzniknout 
„pandemie formativního hodno-
cení“, kdy nadšení učitelé pře-
svědčení o tom, že formativní 
hodnocení má pozitivní efekty 
na učení žáků, dokážou své ko-
legy „nakazit“ svým přístupem. 
Z výzkumů i našich zkušeností 
víme, že lépe funguje formativní 
hodnocení na 1. stupni základ-
ní školy, kde většinu času tráví 
s žáky jeden učitel, má na ně ví-
ce času a důkladněji je zná. Rov-
něž je tomuto tématu více času 
věnováno i v pregraduální pří-
pravě učitelů 1. stupně základní 
školy. Pozitivně většina učitelů 
přijala sebehodnocení žáků, kte-
ré se stává již běžnou součástí 
vyučovacích hodin. Rovněž ví-
me, že se zaváděním některých 
metod formativního hodnocení 
mají stále učitelé problém. Jed-
ná se zejména o stanovování vý-
ukových cílů – které je však ne-
smírně důležité z hlediska učení 
žáků: protože pokud si nestano-
víme cíle, můžeme skončit ně-
kde jinde, než jsme chtěli. Cíle 
tak mají potenciál orientovat se 
na učení žáka a sledování jeho 
pokroku. 

 Táňa PIKARTOVÁ

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základ-
ních školách hovoříme s Veronikou Laufkovou z Pedago-
gické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Formativní hodnocení mi dalo to, že se mé-
ně zaměřuji na sebe a více na žáky.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Ve stanovisku MŠMT je uve-
deno:

Podle § 123 odst. 2 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník prá-
ce, ve znění pozdějších před-
pisů, a § 3 odst. 1 o platových 
poměrech zaměstnanců ve ve-
řejných službách a správě za-
řadí zaměstnavatel zaměstnan-
ce do platové třídy, ve které je 
podle nařízení vlády o katalo-

gu prací ve veřejných službách 
a správě zařazena nejnáročněj-
ší práce, jejíž výkon zaměstna-
vatel na zaměstnanci požaduje. 
Pokud je touto nejnáročnější 
prací komplexní koordina-
ce ekonomické, personální, 
technické, provozní, majetko-
vé a organizační správy organi-

zace, případně správy dalších 
oborů činnosti organizace, jejíž 
provádění se u vedoucích za-
městnanců, kteří jsou statutár-
ním orgánem zaměstnavatele, 
předpokládá, zařadí se tento 
zaměstnanec do 11. platové tří-
dy, a to podle ustanovení bodu 
2 v této platové třídě v povolá-
ní 1.01.12 „koordinační, pro-
jektový a programový pracov-
ník“ v příloze k nařízení vlády 
o katalogu prací ve veřejných 
službách a správě, kde je tato 
práce uvedena.

Zaměstnavatel zařadí podle 
§ 3 odst. 2 nařízení vlády o pla-
tových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a sprá-
vě zaměstnance do této (11.) 
platové třídy, pokud pro výkon 
práce zařazené v této platové 
třídě splňuje potřebné vzdě-
lání, tj. vysokoškolské vzdělá-
ní v magisterském studijním 
programu nebo vysokoškolské 
vzdělání v bakalářském studij-
ním programu. Pro práci uve-
denou v bodu 2 v 11. platové 
třídě v povolání 1.01.12 „koor-

dinační, projektový a progra-
mový pracovník“ však žádný 
právní předpis nestanoví nižší 
vzdělání, než je pro zařazení 
do této platové třídy stanoveno 
v § 2 odst. 1 písm. k) nařízení 
vlády o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných služ-
bách a správě. Pokud se proto 
pro zařazení do platové třídy 
ředitele mateřské školy využi-
je uvedené ustanovení katalo-
gu prací ve veřejných službách 
a správě a tento ředitel nespl-
ňuje stanovené kvalifikační 
předpoklady, bude se jednat 
o postup pro výjimečné zařa-
zení do platové třídy podle § 3 
odst. 4 o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě. Nelze tedy 
využít postupu podle § 3 odst. 
3 písm. b) citovaného nařízení 
vlády, protože nejnižší vzdělání 
stanoví jiný právní předpis (zá-
kon č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících a o změ-
ně některých zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů) pouze 
pro výkon pedagogických pra-
cí, podle nichž se tomuto ředi-
teli platová třída v uvedeném 
případě nestanoví.

Plnění předpokladů pro vý-
kon činnosti pedagogického 
pracovníka a předpokladů pro 
výkon činnosti ředitele školy 
podle zákona č. 563/2004 Sb. 
není tímto dotčeno.

 Vít BERKA

ZAŘAZENÍ ŘEDITELE MATEŘSKÉ ŠKOLY DO PLATOVÉ TŘÍDY
Je možné zařadit ředitele mateřské školy do 11. platové 
třídy podle jiné části katalogu prací, než je část, podle níž 
jsou zařazovány pedagogické činnosti?

Slabý výkon současného škol-
ství se nejčastěji svádí na ne-
dostatek peněz v rezortu a na 
bankovních účtech učitelů. 
„Když jim výrazně zvýšíme 
platy, zkvalitní se jejich prá-
ce a vzdělávání žáků,“ vzka-
zují „odborníci“, kteří nikdy 
nestáli za katedrou.

Dlouhodobě podceňova-
né odměňování učitelů stále 
představuje třaskavé téma. 
Není sporu o tom, že ve srov-
nání s vyspělými státy si ne-
může český pedagog vůbec 
výskat. Naopak. V listopadu 
2017 si přilepšil o 15 procent 
a od letošního ledna stejně 
tak (10 do tarifu a 5 do nená-
rokových složek). V průběhu 
posledních čtrnácti měsíců 

jde o téměř třetinové navý-
šení platu, což není zanedba-
telné. Zkušení kantoři, kteří 
odcházeli před několika lety 
do důchodu sotva s platem 
současného začínajícího uči-
tele, nikdy nekladli jeho výši 
(spíš níži) na první místo. Ke 
spokojenosti měli sice hodně 
daleko, ale ve třídách se učit 
muselo. Navíc většinou dobře. 
Nápadně však klesal počet žá-
ků ve školách. Mnohé školy se 
slučovaly, některé obory se ru-
šily. Snižovaly se úvazky, ně-
kde se i propouštělo. Sborovny 
rychle stárly. Jejich atmosféra 
povážlivě houstla. 

Nabízí se jednoduchá otáz-
ka. Vede pozvolné a viditelné 
zvyšování platů automaticky, 

jak se všude kolem nás tvrdí, 
ke zkvalitnění českého škol-
ství a oživenému zájmu o uči-
telské povolání? Samozřejmě 
že ne! Velká část kantorů za 
poslední léta zlhostejněla. Po-
stupně vyhasínal zdroj jejich 
tvůrčí energie, chuť a odvaha 
měnit staré věci a přirozeně si 
podmaňovat moderní techno-
logie, navzájem spolupracovat 
a zdravě soutěžit. Zvykli si, 
že často už ani nerozhodují 
o obsahu výuky a své hodiny, 
že dostávají na stůl jeden pří-
kaz za druhým. Myslet si, že 
s navýšením platů se rázem 
vše změní, je zjevný omyl. Na-
víc v žácích se až na výjimky 
zakořenila nakažlivá nechuť 
učit se a vzdělávat, chodit do 

školy a dodržovat kázeň. Je-
jich rodiče jsou stále častěji 
s něčím nespokojení a málo 
tolerantní. Lepší výsledky ve 
vzdělávání se nedostavují. Ži-
vot je mnohem rychlejší než 
naše škola. 

Aby se současná situace 
mohla změnit k lepšímu, a to 
si všichni přejeme, musí se od 
podlahy proměnit a zmoderni-
zovat dosavadní, již dosluhují-
cí systém vzdělávání v České 
republice. Žádné dílčí úpravy 
a oblíbené příštipkaření neve-
dou k potřebné společenské 
prosperitě, stejně jako varovné 
snižování nároků na poznává-
ní, vědění a dovednosti nejen 
mladé generace.  

 Roman KANTOR

KOMENTÁŘ

SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ JE NUTNÉ ZMODERNIZOVAT

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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 Tento rok jste opět tříd-
ní učitelkou v Základní 

škole Jugoslávská v Ostravě. 
Prozradíte nám, jak je mož-
né učit desítky let a nemít 
syndrom vyhoření?

Tento rok jsem zahájila svůj 
šedesátý ročník a i po takové 
době mě práce učitelky stále 
uspokojuje. Je to radost. Nikdy 
jsem neměla pocit, že už ne-
můžu dál nebo že bych měla 
skončit. Jistě, člověk je někdy 
unavený. V takových chvílích 
si musí vyčistit hlavu něja-
kou jinou činností. Já čerpám 
energii prací na zahrádce. Hra-
bat se v hlíně, sázet zeleninu 
a květiny, to je pro mě potěše-
ní. Ale baví mě i mimo školu 
vymýšlet nejrůznější činnosti, 
jež následně využívám v před-
mětech, které učím.

 A jaké činnosti napří-
klad využíváte? 

Snažím se děti nadchnout 
zajímavými vyprávěními o pří-
rodě, která vkládám nejen do 
prvouky, ale i do českého ja-
zyka a matematiky, jakmile 
je k tomu sebemenší příleži-
tost. Děti si rozděluji do sku-
pin, ve kterých společně pra-
cují na úkolech. Na konci mě-
síce je skupina s nejvyšším 

počtem bodů odměněna něja-
kou sladkostí. Děti mají rády 
hodně pomůcek, obrázků a ži-
vých přírodnin. Baví je dělat 
různé pokusy a názorně si lé-
pe zapamatují učivo. 

 Je vám ve vzdělávání dě-
tí někdo vzorem?

Mým jediným vzorem v uče-
ní je Jan Amos Komenský a je-
ho „škola hrou“. Tím se i řídím.

 Příroda a ekologie se 
zdá být vaším celoži-

votním tématem a láskou. 
Mám pravdu?

To určitě ano. Zúčastnila 
jsem se i tříletého projektu 
Pedagogické čtení, jehož cí-
lem byla ochrana životního 
prostředí. Projekt byl vytvo-
řen pro výuku přírodovědy 
ve třetích a čtvrtých ročnících. 
Bylo tam vlastně obsaženo celé 
učivo doplněné o spousty pra-
covních listů. Žáci v různých 
cvičeních mohli luštit křížov-

ky s tajenkami, řešit rébusy, 
hledat ve větách zašifrovaná 
zvířata a rostliny a popisovat 
části jejich těl podle obrázků. 

Naučili se, jak přírodu chrá-
nit a mít ji rádi. Myslím, že 
tato forma vzdělávání se ne-
míjí účinkem.

 Společně se synem jste 
také vytvořila nápadité 

učebnice a pracovní sešity. 
Vedl vás k tomu nedostatek 
vhodných učebních mate-
riálů?

Nakladatelství mi nabídlo, 
abych vytvořila učebnice čes-
kého jazyka pro třetí a čtvrtý 
ročník a taktéž pracovní sešity 
pro třetí, čtvrtou a pátou třídu. 
Mně se tento nápad moc líbil, 
a tak jsem po dohodě s jednou 
kolegyní začala psát. Vymýšle-
la jsem zadání, kreslila obráz-
ky a syn mi pomohl s grafickou 
úpravou na počítači a tiskem. 
Byla jsem ráda, že jsem se do 
toho pustila a mohla tak dětem 
nabídnout cvičení, která je za-
jímala a nebyla suchopárná. 

 Říká se, že učitelé jsou 
stále jednou nohou 

v kriminále. Stalo se vám ně-
kdy, že jste se o některého 
ze svých žáků opravdu bála?

Samozřejmě, a kolikrát! Vzpo-
mínám například na školní výlet 

na Radhošť. Nastoupili jsme do 
vlaku směr Frenštát pod Rad-
hoštěm, vystoupili jsme a auto-
busem jeli do Ráztoky a přešli 
k lanovce na Pustevny. Od la-
novky jsme stoupali k soše Ra-
degasta a děti cestou plnily růz-
né úkoly. V lese jsme soutěžili 
o nejlepší vytvoření domečku 
z přírodnin, poznávali stromy, 
listy, plody a květiny. Poté jsme 
společně vystoupali na vrchol. 
Na zpáteční cestě jsme se zase 
měli všichni zastavit u sochy. 
Všude se to ale hemžilo dět-
mi i z jiných škol. Začali jsme 
se počítat a jedno dítě chybělo. 
Takže se vedoucí znovu vypra-
vil na vrchol Radhoště zjistit, 
jestli tam chlapec není. Ale mar-
ně. Rozhodli jsme se tedy sejít 
zpět dolů k lanovce. No a tam už 
se náš Péťa vítězoslavně smál, 
že byl dole první. To si nikdo 
neumí představit, jaký strach 
a obavy z toho, co se může stát, 
jsme všichni měli. Samozřejmě 
poučení dostal a mně doslova 
spadl kámen ze srdce.

 Tak to byl příběh s hap- 
py endem. Vzpomenete 

si na něco mrazivého?
Jiný případ byl s chlapcem 

z rozvrácené rodiny. Byl svě-
řen do péče matky, otec ho mo-
hl vídat pouze za přítomnos-
ti matky a o víkendech. Jenže 
jednoho dne, posilněný znač-
nou dávkou alkoholu, přišel 
otec do školy pro syna, zrov-
na když byl chlapec pro nemoc 
nepřítomný. Otec mě začal po-
dezírat z toho, že mu lžu a že 
jsem před ním chlapce schova-
la. Ztropil ve třídě takové před-
stavení s nevybíravými slovy, 
že se v mé třídě sešlo hned 
několik učitelů a nakonec i ře-
ditel. Dotyčného tatínka nako-
nec vykázali ze školy. Byla to 
velmi nepříjemná situace pro 
mě a celou mou třídu.

 Kým byste byla, kdy-
byste nebyla učitelkou?

Nikdy jsem nepřemýšlela 
o tom, čím bych mohla být, 
když ne učitelkou. Mně se to 
líbí tak, jak to je.

 Alexandra VOVČENKOVÁ

UČÍM UŽ ŠEDESÁTÝM ROKEM
Paní Marie Stuchlíková je po celý život učitelkou na prv-
ním stupni. Nejdéle učila v Základní a mateřské škole MUDr. 
Emílie Lukášové v Ostravě – dvaadvacet let. Minulý rok osla-
vila své osmdesáté narozeniny. Nikdy nevynechala jediný 
školní rok. 

Snažím se děti nadchnout zajímavými vyprá-
věními o přírodě, která vkládám nejen do pr-
vouky, ale i do českého jazyka a matemati-
ky, jakmile je k tomu sebemenší příležitost.
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SOUHLAS S PRACOVNÍ CESTOU

 Pokud zaměstnankyně, která dala 
generální souhlas s vysíláním na 

pracovní cesty, otěhotní, pak tento sou-
hlas nebude po dobu těhotenství účinný 
a zaměstnavatel potřebuje od těhotné za-
městnankyně, kterou vysílá na pracovní 
cestu mimo obvod obce jejího pracovi-
ště nebo bydliště, individuální souhlas 
před každou jednotlivou cestou (§ 240 
zákoníku práce). Toto omezení platí i po 
ukončení těhotenství, a to po dobu, kdy 

zaměstnankyně (ale i zaměst-
nanec) pečuje o děti do věku 
8 let (případně 15 let v pří-
padě osamělých zaměstnan-
ců). Zaměstnavatel se tak 
nemůže dovolávat povin-
nosti zaměstnankyně, 
která ve své pracovní 
smlouvě obecně sou-
hlasila s vysíláním 
na pracovní cesty. 
Pokud zaměstnan-
kyně, která dala 
generální souhlas 
k pracovním cestám, 
v těhotenství odmítne 
takové pracovní cesty 
konat, pak nejde o poru-
šení povinnosti.

 Zaměstnankyně podepsala 
generální souhlas s vysíláním 

na pracovní cesty. Nyní otěhotněla 
a oznámila, že bude konat pracovní 
cesty, jen pokud k tomu dá souhlas 
případ od případu. Má na to právo?

MIMOŘÁDNÁ CESTA A CESTOVNÍ NÁHRADY

 K problému uvedenému v dotaze po-
dalo MPSV výklad, v němž je uve-

deno: 
„Ustanovení § 152 písmeno c) zákoníku 

práce je třeba posuzovat v kontextu s usta-
novením § 156 odst. 2. Podle tohoto ustano-
vení se pro účely poskytování cestovních 
náhrad (minimálně v rozsahu druhů ces-
tovních náhrad uvedených v § 156 odst. 
1) za pracovní cestu považuje i cesta uve-
dená v § 152 písm. c), tj. cesta v souvis-
losti s mimořádným výkonem práce mimo 
rozvrh směn v místě výkonu práce nebo 
pravidelného pracoviště.

Účelem cestovních náhrad je uhradit za-
městnanci vyšší než obvyklé výdaje, které 
mu vzniknou v souvislosti s mimořádný-
mi podmínkami výkonu práce. Pokud má 
zaměstnanec pravidelně rozvrženou pra-
covní dobu do směn pondělí až pátek, pak 
mu při nařízené nebo dohodnuté cestě na 
pravidelné pracoviště nebo místo výkonu 
práce v sobotu vzniknou vyšší výdaje, než 

jsou na obvyklé cesty do práce, které si 
hradí sám. Proto je tato cesta podle § 156 
odst. 2 zákoníku práce pro účely cestov-
ních náhrad považována za pracovní ces-
tu. Shodně by tomu bylo i v případě, že by 
v jednom z pracovních dnů zaměstnanec 
po skončení směny odjel do svého bydliště 
a poté byl povolán zpět na své pracoviště, 
ať již v rámci pracovní pohotovosti, nebo 
po dohodě s ním i mimo ni. Stejně jako při 
pracovní cestě bude zaměstnavatel určovat 
podmínky této cesty v souladu s § 153 zá-
koníku práce. Protože zaměstnanci vznik-
nou vyšší i výdaje na dopravu, nebylo by 
v souladu s jeho oprávněnými zájmy, po-
kud by zaměstnavatel určil počátek a ko-
nec této cesty na pravidelném pracovišti 
nebo v místě výkonu práce. Ustanovení 
§ 152 písm. c) by se tak částečně míjelo 
účinkem. Proto by počátek této pracovní 
cesty měl být určen v místě, ze kterého 

zaměstnanec k výkonu práce skutečně od-
jíždí, stejně tak by po dohodě s ním měl 
být určen i konec cesty v místě, kam se 
zaměstnanec na zbytek dne vrací.

Dále zaměstnanci přísluší i stravné v zá-
vislosti na době, která uplyne od jeho vý-
jezdu k mimořádnému výkonu práce do 
návratu z pracoviště. V úvahu přichází i ná-
hrada nutných vedlejších výdajů, které za-
městnanci vzniknou v přímé souvislosti 
s touto pracovní cestou (např. za parková-
ní silničního motorového vozidla), a nelze 
vyloučit ani náhradu výdajů za ubytování, 
pokud by zaměstnanec v místě výkonu prá-
ce nebo pravidelného pracoviště, které je 
odlišné od jeho bydliště, musel přenocovat.

Věřím, že uvedené stanovisko poslouží 
ke správné aplikaci příslušných ustano-
vení zákoníku práce a současně vyloučí 
jakékoliv nesprávné výklady.

 Přísluší zaměstnanci cestov-
ní náhrady za výdaje, které 

mu vzniknou při mimořádné cestě 
v souvislosti s výkonem práce mi-
mo rozvrh směn? Má být tato mimo-
řádná cesta považována za pracov-
ní cestu?
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SEZNÁMENÍ S KOLEKTIVNÍ SMLOUVOU

HODNOCENÍ ŠKOLY VYPRACOVANÉ PRO ZŘIZOVATELE 

 Uvedená problemati-
ka je upravena v § 29 

zákoníku práce, kde se sta-
noví:
„Smluvní strany kolek-

tivní smlouvy jsou povinny 
s obsahem kolektivní smlou-

vy seznámit zaměstnance nej-
později do 15 dnů od jejího uzavře-
ní. Zaměstnavatel je povinen zajistit, 

aby byla kolektivní smlouva přístupná 
všem jeho zaměstnancům.“

S tím souvisí i povinnost zaměstnava-
tele podle § 37 odst. 1 písm. g) zákoníku 
práce informovat písemně zaměstnance 
nejpozději do 1 měsíce od vzniku pra-
covního poměru nebo od změny údajů 
o kolektivních smlouvách, které upra-
vují pracovní podmínky zaměstnance, 
a označení smluvních stran těchto ko-
lektivních smluv. V písemné informaci, 
kterou má zaměstnanec obdržet po ná-
stupu do zaměstnání, tak musí být i údaj 
o všech kolektivních smlouvách, které se 
na něj vztahují. A totéž platí při uzavře-
ní nových kolektivních smluv nebo při 

změně kolektivních smluv (v těchto pří-
padech by nesplnění povinnosti mohlo 
být předmětem sankce ze strany orgánu 
inspekce práce pro porušení povinnosti 
při vzniku pracovního poměru). 

Podle  již zmíněného ustanovení § 29 
zákoníku práce je zaměstnavatel povinen 
zajistit, aby byla kolektivní smlouva pří-
stupná všem zaměstnancům. Kolektivní 
smlouva může být přístupná například 
na příslušných útvarech zaměstnavatele 
nebo u určitých vedoucích zaměstnanců. 
Někteří zaměstnavatelé předávají vytiš-
těný výtisk kolektivní smlouvy všem za-
městnancům, což bude ve školství zřejmě 
jen výjimečný postup.

 K tomuto dotazu zaujalo MŠMT sta-
novisko, v němž je uvedeno:

Stanovení obsahu a rozsahu hodnoce-
ní činnosti školy, které může zřizovatel 
požadovat na základě ustanovení § 12 

odst. 5 školského zákona, je věcí zřizo-
vatele. Z právního hlediska je ovšem tře-
ba trvat na tom, aby zřizovatelův poža-
davek nevybočoval z citovaného ustano-
vení. V souladu s tímto ustanovením by 
zřizovatel měl:
 vyžadovat pouze údaje odpovídající 
účelu a předmětu hodnocení. Účelem 
hodnocení je především zvyšování kva-
lity poskytování vzdělávání, zřizovatel 
by proto měl vyžadovat pouze údaje, je-
jichž znalost je z hlediska zřizovatelských 
práv a povinností využitelná ve vztahu 
k řečenému účelu (nelze např. požadovat 
hodnocení jednotlivých žáků),

 vyžadovat pouze údaje, které nemá 
k dispozici z jiného právního titulu (např. 
z oprávnění zřizovatele provádět kontro-
lu hospodaření příspěvkové organizace 
podle § 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
 provádět hodnocení způsobem, který 
hodnoceného zbytečně nezatěžuje,
 provádět hodnocení ve spolupráci 
s hodnoceným,
 dodržovat pravidla ochrany osobních 
údajů,
 kritéria hodnocení škol a školských 
zařízení předem zveřejnit.

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
 Změna vyhlášky č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkurzního říze-

ní a konkurzních komisích
Ve sbírce zákonů ČR, částce 46 rozeslané 

dne 16. dubna 2019, je publikována vyhláš-
ka č. 107/2019 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního 
řízení a konkurzních komisích. Ke změnám 
dochází v ustanoveních všech paragrafů 
vyhlášky. Podle přechodného ustanovení 
(čl. II) se na konkurzy vyhlášené přede 
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky pou-
žijí ustanovení vyhlášky č. 54/2005 Sb. ve 
znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti této vyhlášky. Vyhláška č. 107/2019 
Sb. nabyla účinnosti patnáctým dnem po 
jejím vyhlášení, tj. dnem 1. května 2019.

 Jaká pravidla platí pro 
seznámení zaměstnan-

ců s kolektivní smlouvou 
a pro její přístupnost?

 Hodnocení školy může pro-
vádět také zřizovatel podle 

kritérií, která předem zveřejní. Mu-
sí se osnova hodnocení týkat pou-
ze podmínek, průběhu a výsledků 
vzdělávání? Co vše může zřizovatel 
od školy požadovat?

MINIMÁLNÍ MZDA PŘI DŮCHODU

 Platí pro zaměstnavatele povinnost 
poskytovat zaměstnancům alespoň 

minimální mzdu i v případě zaměstná-
vání osob pobírajících starobní důchod?

Výši a poskytování minimální mzdy 
upravuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., 
o minimální mzdě, o nejnižších úrovních 
zaručené mzdy, o vymezení ztíženého 
pracovního prostředí a o výši příplatku 

ke mzdě za práci ve ztíženém pracov-

ním prostředí. Základní sazba minimální 
mzdy pro stanovenou týdenní pracovní 
dobu 40 hodin činí 79,80 Kč za hodinu 
nebo 13 350 Kč za měsíc. Pro poživatele 
důchodu žádná výjimka při poskytování 
minimální mzdy stanovena není. Mini-
mální mzda (v plné výši) se tedy vztahuje 
rovněž na poživatele starobního důchodu.

 Jak má být správně určena 
dovolená provoznímu zaměst-

nanci, který pracuje u zaměstnava-
tele jen po tři dny v týdnu a pracovní 
dobu má osm hodin denně?
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ADAPTAČNÍ KURZ ZNOJEMSKÝCH STŘEDOŠKOLÁKŮ

Automechanici navštívili pro-
story firmy Psota, kde reali-
zují odborný výcvik. Byla 
jim předvedena ukázka vo-
zidel pro autoškolu skupiny 
B a C, seznámili se s celým 
areálem a se vším, co firma 
nabízí. Navštívili i muzeum 
motorismu. Kadeřnice a kos-
metičky absolvovaly exkurze 
po kadeřnicko-kosmetických 
salónech ve městě, v Gránic-
kém údolí poznávaly přírod-
ní materiály k výrobě kadeř-
nicko-kosmetických produktů. 
Kuchaři-číšníci nasávali gast-
ronomii v hotelích Savannah, 
Znovín Šatov, Vinice Hnanice 
a Lahofer, budoucí prodavači 
se s náplní svého oboru se-
znamovali přímo v prodejnách 
a truhláři se prakticky vzdě-
lávali v Dřevotvaru a v Asko 
nábytku.  

Adaptační kurz pro obor ces-
tovní ruch byl zaměřen primár-
ně na průvodcovskou činnost 
v národněkulturních památ-
kách. Byli zapojeni nejen žáci 
prvního ročníku, ale i druhého 
a třetího, kteří zde plnili funk-
ci mentorů a mladším spolužá-
kům předávali své zkušenosti 

z oboru a praxe přímo na stát-
ním hradě Bítově a na státním 
zámku Vranov nad Dyjí. 

Žáci oboru hotelnictví a tu-
rismus se prakticky seznámi-
li s provozem hotelu Premium 
a znojemských kaváren, cent-
rum Znojma poznávali při pro-
jížďce turistickým vláčkem 
a historii hradebního opevně-
ní města vyslechli od naší bý-
valé žákyně. 

Jak začít podnikat? Jaké jsou 
nástrahy podnikání? Odpově-
di na tyto otázky žáci oboru 

podnikání, obchod a služby vy-
slechli přímo ve firmě Partners 
a při návštěvách místních úřa-
dů a bank.

Mottem „mezigenerační se-
tkávání mají smysl“ zhodnotila 
aktivity obou dnů vedoucí obo-
ru sociální činnost: „Spontán-
nost žákyň při návštěvě domo-

va pro seniory U Lesíka byla 
příjemně překvapivá. Již při 
prvním setkání nebyl problém 
v komunikaci, žákyně zvládly 
i manipulaci s invalidním vo-
zíkem. Chvályhodné je přede-

vším to, že seniory zapojily do 
svých seznamovacích aktivit. 
To je smysl naší práce, radost, 
kterou rozdáváme a která se 
nám vrací.“

„Díky kurzu je žákům i uči-
telům umožněno rychleji se 
zorientovat ve skupině a vy-
tvořit sociální vazby. Urych-

luje se adaptace žáků na nové 
prostředí, navození pozitivní 
atmosféry, tvůrčí spolupráce, 
tolerance a vzájemné úcty ve 
skupině. Pomáhá také vytvořit 
novou kvalitu vztahu mezi žá-
kem, učitelem a jeho rodiči. Vě-
říme, že jsme žákům pomohli 
překonat počáteční fáze, kdy 
se jim všechno zdá neobvyklé, 
cizí a neznámé,“ zhodnotil vý-
znam adaptačního kurzu Libor 
Hanzal, ředitel školy.

Adaptační kurz zaměřený na 
sebepoznání je součástí karié-
rového poradenství školy. Na-
ším cílem je, aby si mladý člo-
věk uvědomoval, kde se nachá-
zí, a uměl si vytvořit svůj názor 
opřený o vlastní zkušenost. Ta-
kový člověk přijímá zodpověd-
nost za své rozhodnutí – mít 
v životě co nejlepší uplatnění. 

 Ludmila KARPÍŠKOVÁ

„První dny v nové škole. Měli jsme obavy, jaké to bude. 
Noví spolužáci, učitelé, vedoucí oborů, vedoucí odbor-
ných předmětů, odborný výcvik, odborné praxe, učební 
praxe, stáže. Vše úplně jiné než v základní škole. Naštěs-
tí hned druhý a třetí den proběhl adaptační kurz. Učitelé 
pro nás připravili zajímavý program související s odbor-
ností, kterou v průběhu studia získáme. Díky seznamova-
cím aktivitám jsme se poznávali. Jednak s žáky, jednak 
s učiteli. A bylo to super!“ Tak hodnotí vstup do nového 
školního roku žáci 1. ročníků všech deseti oborů, které 
SOU a SOŠ SČMSD Znojmo nabízí.

Adaptační kurz zaměřený na sebepoznání 
je součástí kariérového poradenství školy. 
Naším cílem je, aby si mladý člověk uvě-
domoval, kde se nachází, a uměl si vytvořit 
svůj názor opřený o vlastní zkušenost.
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Původní českou hrou Hadry, 
kosti, kůže o herci Janu Weri-
chovi a básníku Vladimíru 
Holanovi, kteří byli dvacet let 
sousedy ve stejné vile na praž-
ském ostrově Kampa, otevírá 
novou sezónu pražské Švando-
vo divadlo. Pro smíchovskou 
scénu ji napsal Pavel Jurda, re-
žíruje ji nový umělecký šéf di-
vadla Martin Františák. S Mi-
roslavem Hanušem v roli Jana 
Wericha a Lubošem Veselým 
v úloze Vladimíra Holana bu-
dou mít Hadry, kosti, kůže pre-
miéru 21. září 2019. 

Werich a Holan. Jeden pro-
slul jako „národní klaun“ 
a „národní rabín“, který se 
neobešel bez přízně publi-
ka, druhý byl známý jako as-
ketický básník a „černý an-

děl poezie“, který ve svém 
přízemním bytě rozmlouval 
s mrtvými a po nocích tkal 
ze tmy a hvězd své geniální 
verše. Těžko hledat výrazněj-
ší protipóly. Oba se ale naro-
dili a zemřeli ve stejném roce, 

oba měli dcery se smutným 
osudem, oba byli národem vy-
zdviženi i zavrženi. A také ži-
li dvacet let na stejné adrese 
ve vile na Kampě, známé ny-
ní jako Werichova vila. Více 
na www.svandovodivadlo.cz.

KULTURNÍ TIPY

Velké ženy 
z malé země
RENATA MRÁZOVÁ
DENISA PROŠKOVÁ

Kniha obsahuje nevšední 
příběhy úspěšných čes-
kých žen a byla napsa-
ná, aby inspirovala zvída-
vé holky, kluky a ostatní 
k jejich cestě za jedineč-
ností. V knize najdete vý-
běr 33 Češek i cizinek úzce 
spjatých s Českem, který 
je pestrým souborem zná-
mých, polozapomenutých 
i neznámých, ovšem stej-
ně významných žen, jako 
je tenistka Petra Kvitová, 
architektka Eva Jiřičná, 
primabalerína Daria Kli-
mentová, operní pěvkyně 
Dagmar Pecková a mnoho 
dalších. Najdete zde 33 ce-
lostránkových ilustrací vý-
znamných žen, které jsou 
v knize zahrnuty.

JAN WERICH A VLADIMÍR HOLAN V JEDNÉ VILE

VÝSTAVA OBRAZŮ DIMITRIJE KADRNOŽKY

STAŇTE SE POLICISTOU, ZÁCHRANÁŘEM NEBO HASIČEM
Navštivte interaktivní expo-
zici o integrovaném záchran-
ném systému v kreativní zóně 

DEPO2015 v Plzni. Děti oku-
sí, jaké to je, ocitnout se upro-
střed dopravní nehody, a na-

učí se, jak se v takové situaci 
správně zachovat. V další části 
výstavy si prohlédnou napří-
klad ohořelé artefakty z míst 
požáru zapůjčené plzeňský-
mi hasiči. Pro návštěvníky se 
chystá také doprovodný pro-
gram přednášek a ukázek slo-
žek IZS. Výstava bude přístup-
ná do konce roku 2019.

Expozice je rozdělena do ně-
kolika částí, z nichž největší 
je uměle vybudované doprav-
ní hřiště se silnicí, budovami 
a zaparkovanými maketami po-
licejního auta, hasičské cister-
ny a sanitky. Zde se návštěvní-
ci rozdělí na účastníky neho-

dy, členy jednotlivých složek 
IZS a centrálu 112. Pro pohyb 
na hřišti si děti vyrobí vlastní 
dopravní prostředek v přichys-
tané tvořivé dílně. 

Více informací zájemci na-
jdou na www.depo2015.cz/ja-
hrdina. 

S novou divadelní sezónou se 
do legendární Violy na pražské 

Národní třídě vrací výtvarné 
umění. Své obrazy zde vysta-
vuje akademický malíř Dimit-
rij Kadrnožka. Ten působil me-
zi léty 1967 až 1975 na Kubě 
na výtvarné akademii Escue-
la Superior Nacional del Arte 
v Havaně a stál u zrodu Insti-
tutu de Artes Plástika. Nyní 
žije v Praze a věnuje se malbě 
a grafice. Od šedesátých let vy-
tvořil přes 150 filmových a di-
vadelních plakátů. Navrhoval 

jevištní výpravy, výtvarně spo-
lupracoval na dvaceti celove-
černích filmech. Kadrnožkova 
obrazová díla odborníci definu-
jí coby nefigurativní a vyúsťu-
jící do lapidárních stylizačních 
zkratek vyjadřujících malířo-
vo krédo prvopocitů s výraz-
nou barevností inspirovanou 
dlouholetým pobytem na Ku-
bě. Výstava potrvá do 5. říj-
na 2019. Více informací na 
www.divadloviola.cz.
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Spolupráce s rodiči
Docela často dostávám podně-
ty, ze kterých je znát nesmiři-
telnost názorů rodičů a školy. 
Místo snahy dosáhnout doho-
dy o společném postupu, který 
by byl především ve prospěch 
dítěte, dominují pomluvy, kri-
tika, stížnosti. Uvedu jeden ta-
kový případ.

Stížnost
Se stížností se na mne obráti-
la matka žáka základní školy, 
kterého prý spolužáci ve ško-

le dlouhodobě slovně a fyzicky 
napadají. Stěžovatelka napsa-
la, že škola tuto situaci dosta-
tečně neřeší. Uvedla konkrétní 
případ, kdy ve škole spolužák 
jejímu synovi způsobil zraně-
ní. Stalo se tak prý při mimo-
řádné poradě pedagogů, kdy 
ve třídě nebyl dozor.

Stěžovatelka se obrátila na 
ČŠI, ta označila stížnost za dů-
vodnou. Ale ani po šetření ČŠI 
a přijatých opatřeních se situa-
ce nezlepšila. Matka si stěžova-
la dál. Už nejen na to, že jejího 

syna ostatní spolužáci slovně 
a fyzicky napadají a šikanují, 
ale i na to, že škola nevytváří 
pro jejího syna vhodné indivi-
duální podmínky, nerespektu-
je jeho osobnost, používá ne-
vhodné vyučovací a výchovné 
metody.

Šetření na místě
Podnět jsem řešil osobní ná-
vštěvou stěžovatelky, školy 
a zřizovatele.

Ředitelka mi vysvětlila, že 
jsou malá škola, bez sborovny 
a kabinetů, s žáky jsou po ce-
lou dobu jejich přítomnosti ve 
škole. Dozor byl zajištěn i při 
poradě pedagogů. Syn stěžova-
telky se špatně adaptuje v ko-
lektivu, vytahuje se před spolu-
žáky, provokuje a nerespektuje 
učitelky. Spolužáci s ním od-
mítají kamarádit, protože lže, 

nadává jim a neustále je nějak 
pošťuchuje.

V podstatě totéž potvrdila 
i třídní učitelka a ukázala mi 
zápisy v třídní knize. Společ-
ně označily stěžovatelku za 
problematickou osobu, které 
se stále něco nelíbí, před ško-
lou vyhrožuje ostatním dětem, 
ve škole hrubými a sprostými 
slovy napadá děti i učitelky.

Zřizovatel potvrdil, že po še-
tření ČŠI si uvědomil chyby, 
které škola udělala. Vztahy ve 
škole i mimo školu byly vel-
mi vyhrocené. Proto se rozho-
dl odvolat ředitelku a vyhlásit 
konkurz, do kterého se mohla 
přihlásit i současná ředitelka. 
Rodiče ostatních dětí sepsali 
petici proti odvolání ředitelky, 
zaměstnanci školy oznámili, 
že v případě odvolání ředitel-
ky dají výpovědi. 

KDYŽ NEVÍTE KUDY KAM, JE TU JEŠTĚ OMBUDSMAN
Jistě jste zaznamenali změny, s nimiž jsme v Týdeníku 
ŠKOLSTVÍ přišli s novým školním rokem. Jednou z nich je 
velice zajímavá oblast školského práva, kterou už něko-
lik let hlídá školský ombudsman Ladislav Hrzal. Oslovili 
jsme ho, aby se s námi podělil o svůj pohled na problémy, 
které pomáhá řešit. 

Každá strana sporu měla na vzniklé 
situaci svůj podíl viny. Škole se nepo-
dařilo vytvořit atmosféru spolupráce 
se stěžovatelkou, stěžovatelka odmítala 
téměř vše, co škola navrhovala. Místo 
snahy o nápravu se spory dospělých 
jen dále stupňovaly. Už nejen v rám-
ci školy a obce, ale i prostřednictvím 
médií. Všichni zapomněli, že tím vším 
nejvíce trpí syn stěžovatelky. 

Moje snaha o ukončení sporů a hle-
dání společné cesty, která by pomohla 
především dítěti, byla dlouho marná. 
Za částečný úspěch jsem považoval do-
hodu školy a stěžovatelky na tom, že 
matka požádá o individuální vzdělávací 
plán, škola i zřizovatel jí vyhoví. To se 
podařilo, a navíc od nového školního 
roku nastoupil syn stěžovatelky do ji-
né základní školy.

Při řešení této stížnosti (podobných 
dostávám poměrně hodně) jsem si uvě-
domil, jak náročná je někdy spolupráce 
s rodiči. I když škola a rodiče chtějí pro 
dítě to nejlepší, nemohou se dohodnout, 
jak toho dosáhnout. Tady si dovoluji 
připomenout § 22a školského zákona: 

„Pedagogičtí pracovníci mají při vý-
konu své pedagogické činnosti právo

a) na zajištění podmínek potřebných 
pro výkon jejich pedagogické činnos-
ti, zejména na ochranu před fyzickým 
násilím nebo psychickým nátlakem ze 
strany dětí, žáků, studentů nebo zákon-
ných zástupců dětí a žáků a dalších 
osob, které jsou v přímém kontaktu 
s pedagogickým pracovníkem ve škole,

b) aby nebylo do jejich přímé peda-
gogické činnosti zasahováno v rozpo-
ru s právními předpisy,

c) na využívání metod, forem a pro-
středků dle vlastního uvážení v sou-
ladu se zásadami a cíli vzdělávání při 
přímé vyučovací, výchovné, speciálně-
pedagogické a pedagogicko-psycholo-
gické činnosti.“

Poučení z případu
Pokud rodiče nesouhlasí s používá-
ním metod a forem vzdělávání, měli 
by se nejdříve obrátit na vedení ško-
ly, případně na Českou školní inspek-
ci. Vedení školy by také mělo společ-
ně se zřizovatelem ochránit své uči-
telky a učitele před psychickým nebo 
fyzickým násilím. Podle mého názoru 
je dobré se obrátit o pomoc například 
na pedagogicko-psychologickou porad-
nu nebo mediátora. V zájmu dítěte je 
však nejdůležitější nehádat se, ale spo-
lupracovat!

 Ladislav HRZAL, školský ombudsman

A teď to, školský ombudsmane, vyřeš! 

Pokud jako učitelé nebo rodiče řešíte nějaký problém se školou a nemůžete 
se nijak dohodnout, napište nám. Váš podnět dostane školský ombudsman 

a vyjádří se k němu.
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Kurz pro nové vedoucí školních 
jídelen a ředitele školského 

zařízení - stravovacího provozu
Kurz pro ředitele je akreditován MŠMT 

č.j.: MSMT- 15605/2019-2-557

Naučíme Vás co je důležité nezanedbat při 
převzetí jídelny, aby vše bylo na 100%.

Více na www.jidelny.cz/novevedouciwww.jidelny.cz/novevedouciwww.jidelny.cz/novevedouci

Kurz je dvoudenní, vždy od 8:00 do 16:00 hod 
(včetně oběda a přestávek) a proběhne:

19.–20. 11. 2019 v Brně 20.–21. 11. 2019 v Praze

PŘÍBĚHY 
BEZPRÁVÍ
MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH

15. REVOLUČNÍ ROČNÍK – LISTOPAD 2019

ZAPOJTE I VAŠI ŠKOLU – WWW.PRIBEHYBEZPRAVI.CZ

PÁD
ŽELEZNÉ
OPONY

PŘIHLASTE SE 
DO 4. ŘÍJNA 2019

PARIS vzdělávací agentura s. r. o.

připravila pro ředitele, další vedoucí pracovníky
a předsedy odborových organizací škol a školských zařízení

akreditovaný seminář

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY PRACOVNÍHO
PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

LEKTOR: JUDr. PhDr. Jiří VALENTA

Nabízíme odborný výklad k  dílčím 
vybraným částem pracovněpráv-
ních předpisů a  předpisů náleže-
jících ke  školské legislativě, které 
vyvolávají opakovaně výkladové 
nejasnosti, nebo dokonce rozporné 
interpretace.

Obsahem semináře bude diskuze 
nad těmito problémy, a  to důsledně 
s  ohledem na specifika řízení škol 
a školských zařízení. 

Zvolenou metodou je rozbor 
konkrétních příkladů z  praxe 
s  ohledem na aktuální judika-
turu.

Kromě jiného se bude lektor věno-
vat těmto tématům: 

  podmínky navazování nových 
pracovněprávních vztahů včetně 
problematiky uzavírání pracovních 
poměrů na dobu určitou,

  předpoklady a  požadavky pro 
výkon činnosti pedagogických pra-
covníků,

  vztah zaměstnavatele a zřizova-
tele ve školské praxi,

  nadúvazková práce pedagogic-
kých pracovníků,

  rozvržení a  evidence pracovní 
doby, přestávky v  práci pedagogic-
kých pracovníků,

  práce pedagogického pracovní-
ka mimo pracovní poměr,

  souběžné pracovněprávní vzta-
hy pedagogických pracovníků,

  prohlubování a zvyšování kvali-
fikace pedagogických pracovníků,

  skončení pracovního poměru,
  aktuální judikatura v  pracovně-

právní oblasti,
  diskuse a zodpovězení dotazů.

Účastníci semináře obdrží 
pracovní materiál.

Účastníkům nabízíme aktualizova-
nou publikaci Právní rámec řízení škol 
a  školských zařízení (PARIS 9/2019, 
5. vydání, 408  stran, CD-ROM s  pří-
lohami).

KONTAKTY
e-mail: vzdelavani@paris-karvina.cz

telefon: 596 338 026 
mobil: 604 264 590

v době:  pondělí až pátek 8,00–12,00 a 13,00–15,00
adresa: PARIS vzdělávací agentura s.r.o., Žižkova 2379, 

 733 01 Karviná-Mizerov

Doba konání všech seminářů 9,00–14,00 hodin.
CENA 1 490 Kč (cena služby je osvobozena od DPH dle § 57, odst. 1d) zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH).

Další informace a přihlášku k semináři najdete na webových 
stránkách https://paris-karvina.cz/, kde prezentujeme také 
komplexní nabídku dalších tematicky zaměřených seminářů.

TERMÍNY a MÍSTA KONÁNÍ
6. listopad 2019 .................................................................... Ostrava
7. listopad 2019 .................................................................Pardubice
13. listopad 2019 ..................................................................... Praha
14. listopad 2019 ...................................................České Budějovice
20. listopad 2019 ...................................................................Liberec
21. listopad 2019 ...................................................... Hradec Králové
27. listopad 2019 ................................................................Olomouc
28. listopad 2019 ................................................................... Jihlava
5. prosinec 2019 ........................................................................Brno
12. prosinec 2019 ....................................................................... Zlín
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POJMOVÉ MAPY VE VÝUCE
Pojmové mapování představu-
je velmi praktickou učební po-
můcku, která zaujme studenty 
svou vizuální formou a usnad-
ní výuku nové látky. Pojmo-
vá mapa znázorňuje graficky 
vztahy mezi pojmy a tím pod-
poruje učení v souvislostech 
neboli smysluplné učení. Jed-
ná se o velmi jednoduchý ná-
stroj podobný myšlenkovým 
mapám, který při správném 
použití může u studentů zá-
sadním způsobem zlepšit po-
rozumění vyučované látce. 

Pojmové mapy 
a smysluplné učení
Pojmové mapování funguje na 
principu smysluplného učení, 
které popsal v 60. letech David 
Ausubel. Hlavní myšlenkou je-
ho teorie je, že učení probíhá 
zařazováním nových konceptů 
a tvrzení mezi ty, které již zná-
me a máme uložené v propoje-
ných strukturách naší paměti.

Opakem smysluplného uče-
ní je podle Ausubela učení se 
nazpaměť neboli memorování. 
Vyznačuje se opakováním ne-
souvisejících pojmů. Zapama-
tování je tak pouze krátkodobé 

a přináší jen mělké poznání 
bez schopnosti chápat souvis-
losti. Smysluplné učení se ve 
většině situací ukazuje jako 
efektivnější, protože studenti 
jsou schopni si takto osvojenou 
látku snáze vybavit a naučit se 
ji chápat v daném kontextu.

Jak připravit materiály 
pro smysluplné učení
K dosažení smysluplného uče-
ní je třeba přizpůsobit učební 
materiál úrovni studentů. Pře-
devším je třeba mít na paměti, 
jaké mají žáci předchozí zna-
losti probírané látky. 

Dalším důležitým před-
pokladem je, aby se student 
chtěl učit smysluplně. Učitel 
má možnost ovlivnit tuto část 
především způsobem vysvět-
lování nově probírané látky 
a následně způsobem jejího 
zkoušení. Pokud si zvolí způ-
sob testu založeného jen na 
jednoduchých krátkých od-
povědích, navádí tím studen-
ty k pouhému memorování. 

Ideálním řešením je pro-
to zapojení pojmových map 
do výuky. Ty se prokázaly od 
svého vytvoření v 70. letech 

jako nejlepší podpora smys-
luplného učení. Na rozdíl od 
myšlenkových map totiž umož-
ňují v jediném schématu zná-
zornit všechny důležité vztahy 
mezi danými pojmy. Studenti 
tak díky dobře vytvořeným poj-
movým mapám mohou snáze 
pochopit, jak spolu pojmy vzá-
jemně souvisejí, a propojit si 
je se svými předchozími zna-
lostmi.

Výhody pojmových map
Zapojení pojmových map do 
výuky nabízí několik možnos-
tí, jak vylepšit metody učení. 
Studenty zaujmou především 
po vizuální stránce. Jedna poj-
mová mapa dokáže několika 
šipkami a bublinami s pár slo-
vy vyjádřit to, na co by byly ji-
nak potřeba dlouhé úseky tex-
tu, se kterými mají studenti 
v dnešní době často problém. 
Mapu si každý může barevně 
vyznačit a uspořádat podle se-
be, jak právě jemu bude vyho-
vovat podle vlastní struktury 
myšlení. Díky tomu se usnadní 
proces zapamatování.

Mapy lze vytvářet přímo bě-
hem výkladu látky a společně 
se studenty doplňovat jednot-
livé pojmy. Žáci se tak zapojí 
aktivně do výuky, což udrží je-
jich pozornost, a zároveň bu-
dou moci ukázat, jak tématu 
rozumí. 

Pojmové mapy a moderní 
technologie
Pojmové mapy lze tvořit jen 
s pomocí tužky a papíru. Tento 
způsob sice nevyžaduje příliš 

prostředků, ale je třeba počítat 
s delším časem na vytvoření 
map a limitovaným prostorem 
na papíře. 

Nicméně se stále větším 
důrazem na zapojení moder-
ních technologií do výuky 
bude ideálním pomocníkem 
bezplatně dostupný program 
ContextMinds, kde se pojmové 
mapy dají vytvořit velmi rychle 
a snadno. ContextMinds totiž 
během tvorby mapy dohledává 
další související pojmy a dopl-
ňuje k nim vysvětlivky a ob-
rázky, a tak minimalizuje nut-
nost psaní textu a pomáhá k to-
mu, aby se na žádnou důležitou 
souvislost nezapomnělo.

Pojmy se od sebe dají barev-
ně odlišit, což zlepšuje vzhled 
celé mapy. Dalšími velmi uži-
tečnými funkcemi v Context-
Minds je ruční přidávání odka-
zů, popisů a obrázků k jednot-
livým pojmům. Výsledná mapa 
tak v závěru představuje kva-
litní přehled daného tématu. 

Zájemcům o pojmové mapo-
vání se nabízí možnost zúčast-
nit se školicího kurzu. Pořádá 
ho Střední škola mediální gra-
fiky a tisku Praha 9 – Letňany, 
která získala akreditaci pro no-
vý program dalšího vzdělává-
ní pedagogických pracovníků. 
Účastník se na kurzu seznámí 
s tvorbou a metodikou použití 
pojmových map během výuky 
a především se naučí pracovat 
s programem ContextMinds. 
Pozvánku se všemi potřebný-
mi informacemi naleznete na: 
http://www.medialnigrafika.
cz/pojmove-mapy/.


