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„Musíš se naučit říci ne, když si myslíš, že něco není správné.“ Leontyne Priceová

Jde o Dlouhodobý záměr vzdě-
lávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy České republiky 
2019–2023. Jeho zpracování 
vyžaduje vždy po pěti letech 
školský zákon. Úspěšně se 
prokousat detailními tabul-
kami, grafy, statistickými 
údaji, přehuštěným textem 
stodvacetistránkového do-
kumentu je pro smrtelníka 
takřka nemožné. Souběžně 
s ním vzniká ještě obsažněj-
ší Strategie vzdělávací politi-
ky ČR do roku 2030+. Vedle 

obou stěžejních materiálů se 
někde v koutě krčí (ne)revi-
dované, zatím „neprovzdušně-
né“ rámcové vzdělávací pro-
gramy. Zdá se, že Dlouhodobý 
záměr vzdělávání (2023) vzni-
kl téměř nezávisle na dosud 
nehotové Strategii vzděláva-
cí politiky. 

Ministerstvo školství sta-
novuje ve svém Dlouhodo-
bém záměru vzdělávání tři 
„klíčové strategické cíle“ pro 
regionální školství. Zaprvé 
„více peněz za kvalitní práci 

pedagogů“, zadruhé „provede-
ní revize kurikula“ a konečně 
zatřetí „zlepšení řízení škol“. 
Teprve poté následuje několik 
desítek dalších ministerských 
cílů a záměrů. O tom, že učite-
lé mají dostávat za svou kva-
litní práci odpovídající pení-
ze, snad nikdo ani na okamžik 
nepochybuje. Ale vytyčit tento 
politický úkol na první místo 
v Dlouhodobém záměru vzdě-
lávání je přinejmenším zvlášt-
ní. Člověk by očekával, že čes-
ké školství věnuje prvořadou 
pozornost znalostem, doved-
nostem, postojům a schopnos-
tem žáků a studentů. 

Komu vlastně slouží a po-
máhají sto- a vícestránkové, 
často málo srozumitelné ma-

teriály, v nichž se to hemží 
„strategickými cíli a liniemi“, 
„revizí kurikula“, „implemen-
tací RVP“, „inovací obsahové-
ho rámce“, „problematikou 
disparit“, „externí expertní 
skupinou“? Opakovaně a do-
nekonečna omílané bezobsaž-
né teze. Kdo jim má porozu-
mět? Kdo se má jimi řídit? Vše 
by bylo možné vyjádřit struč-
něji a srozumitelněji, hezky 
česky, jen na několika strán-
kách, aby učitelé, žáci a rodi-
če hned po prvním pročtení 
správně pochopili, co zásad-
ního se od modernizace čes-
kého vzdělávání očekává a vy-
žaduje. Třeba i dobrá znalost 
českého jazyka.

 Roman KANTOR

KONCEPCE, STRATEGIE, INOVACE, IMPLEMENTACE
Každodenní výukou a úkoly vytížený učitel ani nestačí sle-
dovat velké množství dokumentů, které opouští minister-
stvo školství a jím řízené organizace. Jeden z nich nedáv-
no schválila vláda ČR. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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„To nic není, měli by vidět, jak umí žonglovat náš ministr s procenty!“ 
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Dne 9. října byly studentky střední školy 
v Přímětické ulici ve Znojmě společně 
s několika žákyněmi tříd oboru sociální 
činnost pomáhat zaměstnancům Oblast-
ní charity Znojmo s prodejem koláčů, 
jehož výtěžek byl určený pro Domácí 
hospic ve Znojmě. Po krátkém úvodu ve 
společenské místnosti v sídle Oblastní 
charity Znojmo se rozešly na určená 
místa prodeje. Prodávaly koláče na ná-
městí Komenského a ve stánku v ulici 
Obrokové k radniční věži, kde ke kolá-
čům vařily i výbornou kávu. 

Akce Koláč pro hospic v číslech: Pe-
kárna Ivanka v Moravském Krumlově 
napekla zdarma na tuto akci 1 700 kolá-
čů, které se prodávaly ve Znojmě a v Mo-
ravském Krumlově. Výtěžek akce činil 
87 723 korun. Možnost účastnit se této 
akce jako dobrovolníci jsme velmi uví-
tali, protože jsme pomohli dobré věci 
a navíc studentky blíže poznaly další 
oblast sociální práce.  Libor HANZAL

Rakovnická Střední průmyslová škola Emi-
la Kolbena se počátkem listopadu 2019 sta-
ne místem pilotního vzdělávacího projektu 
SIC DigiEduLab. Dvoutýdenní workshop 
vedený špičkovými zahraničními experty 
je určený pro učitele a studenty rakovnic-
ké školy a přináší jej Středočeské inovač-
ní centrum. Program představí jedineč-
nou metodologii výuky v digitálním fab 
labu, tedy v dílně vybavené digitálními 
technologiemi umožňujícími například 
programování, práci s rozšířenou reali-
tou nebo 3D tisk.  

„Metodologie dodává práci s technologie- 
mi přidanou hodnotu. Jedná se o kombi-
naci dvou přístupů, ten první učí studenty 
pracovat s realitami, ten druhý je podpo-
ruje v rozvoji podnikatelského myšlení,“ 
popisuje projektová manažerka Martina 
Vycudilíková.

Jedinečná metodologie, kterou zahranič-
ní experti ve Středočeském kraji představí, 
byla testována na Stanfordově univerzitě 
v USA.  pik 

V září jsme v ZŠ A. Hrdličky v Ostravě-
-Porubě tradičně oslavili Evropský den 
jazyků. Našimi milými hosty se stali na-
ši bývalí žáci, dnes studenti Jazykového 
gymnázia P. Tigrida, pod vedením Romany 
Vrbkové. Studenti byli rozděleni do šesti 
skupin. Po krátkém představení v anglic-
kém jazyce se pustili coby mladí lektoři do 
zajímavých kvízů, soutěží a her v rozma-
nitých evropských jazycích. Naučili naše 
žáky anglickou verzi písně Bratře Kubo, 
tedy Are You Sleeping, a každá třída se se-
známila s další slokou v jiném evropském 
jazyce. Na závěr si každá třída vyrobila 
obří plakát, kdy použila materiály, s kte-
rými postupně pracovala. Vrcholem pak 
bylo společné setkání v tělocvičně školy, 
kde každá třída předvedla své nacvičené 
číslo. Na 2. stupni probíhal souběžně pro-
jekt Oslavy a svátky, který se uskutečnil 
v rámci hodin cizích jazyků. 
Ukázalo se, že vzájemná spolupráce a pře-
dávání zkušeností studentů gymnázií a na-
šich žáků je oboustranně přínosná. 
 Petra TRUNKÁTOVÁ

Koláč pro hospic

PÍŠETE NÁM, CO JE NOVÉHO VE VAŠÍ ŠKOLE

Na této straně se nově setkáváte s dopisy vás čtenářů. Nejzajímavější dopis měsíce odměníme dobrou knihou. 
Knihu za příspěvek v říjnu obdržela ředitelka školy ZŠ a MŠ Tichá, 742 74 Tichá 282, paní Lucie Dobiášová.
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA A FAKE NEWS

 Opravdu žijeme v době 
„fejkové“? Co je základ-

ním sdělením žákům, pokud 
toto téma vysvětlujete?

Žijeme v takzvané době post-
-truth, tedy v době postfaktic-
ké. Prakticky to znamená, že 
ve veřejnosti může rezonovat 
silný názor, který nemá žád-
nou oporu v datech. Důležitější 
je, jak se lidé cítí a co si myslí, 
než co vědí. V diskuzích by-
chom proto neměli kvaltovat, 
ale ověřit si, zda se názor za-
kládá na faktech, a především 
si uvědomit, co vše o dané vě-
ci nevíme.

 Zveřejnil jste lekci Svět 
fake news, hoaxů, pro-

pagandy manipulací, která 
obsahuje metodiku k výuce. 
Mají o ni učitelé zájem?

Zájem je velký, protože po-
kud se někdo zajímá o mediál-
ní výchovu ve školách, tak je 
to jen z důvodu dezinformací 
a fake news. Ale mediální gra-
motnost není jen o manipula-
cích, je to mnohem širší rámec 
dovedností: vznik a šíření ja-

kýchkoliv informací, redakční 
práce, rozlišení osobního ko-
mentáře od faktů, vytváření 
audiovizuálního obsahu ne-
bo pravidla autorského práva 
v on-line prostředí. Má kapitola 
ovšem doplňuje jen nabídku. 

 Fake news a propagan-
da je už devátým zveřej-

něným tématem. Jaká témata 
byla předešlá?

Na webu svetmedii.info zve-
řejňuji postupně otevřenou 
učebnici přípravy z hodiny 
i s metodickým přesahem pro 
učitele včetně pracovních listů, 
excelů apod. Minulý rok jsem 
například zveřejnil argumen-

tační fauly, lekci k hate speech, 
ale i dějiny médií obecně a po-
revoluční vývoj médií u nás. 

Ty jsem vypracoval na zákla-
dě poptávky učitelů.

 Ve své on-line otevře-
né učebnici zveřejňu-

jete každý měsíc jedno té-
ma. Která to budou v nej-
bližší době?

Pokouším se každý mě-
síc zveřejnit jedno téma, ale 
v červnu se mi to nepovedlo. 

Stejně tak jsem si dal pauzu 
během dovolené. Příštím té-
matem bude pravděpodobně 
vztah médií, politiků a politic-
kého marketingu. Jinak mám 
rozpracovanou veřejnopráv-
nost médií, etiku médií apod.

 Pracují s otevřenou 
učebnicí i studenti?

S učebnicí jako takovou ne, 
ale všechny mé materiály jsou 
z hodin pilotovány v mých tří-
dách. Ale učí se z nich třeba 
na přijímací zkoušky na vyso-
kou školu.

 Jak se vaši studenti dí-
vají na fake news, co si 

o nich myslí?
Pro mé studenty jsou fake 

news součást digitálního i reál-
ného světa a počítají s nimi.

 Tématu věnujete spous-
tu času a energie. Je to 

pro vás skutečně tak důle-
žité téma?

Mne baví především média 
obecně, jak se vyvíjejí a jaký 
mají vliv na společnost. Ta-
ky s médii spolupracuji, jsem 
editorem v odborném časopise 
a vedle své učitelské profese 
jsem i PR pracovníkem. 

 Může podle vás nastat 
bod, kdy už nás „fejky“ 

nebudou zajímat?
Ta doba nepřijde, protože se 

pravděpodobně náš čas strá-
vený na technologiích bude 
zintenzivňovat. Dnes se děti 
dostávají k mobilům od doby, 
kdy jsou schopné sedět, takže 
od necelého roku. Technologie 
nahradily chůvy.

 Mediální výchova je po-
někud nové téma pro 

výuku. Je dostatek učebnic, 
informací?

Učebnic je mnoho a mají do-
konce i dobrou metodiku. Co 
zestárlo, jsou příklady, které 
současným dětem často nic 
neříkají. Mediální výchovu je 
nutné učit na aktuálních té-
matech, nelze vytahovat de-
set let staré události. Na mém 
webu je proto seznam všech 
online zdrojů k mediální vý-
chově, které jsou kvalitní a za 
něco stojí.

 Táňa PIKARTOVÁ

Jak vnímat fake news a kde brát ověřené informace, to 
jsou základní témata předmětu mediální výchova. O tom, 
jak se jí nejlépe zhostit, hovoříme s učitelem Michalem 
Kaderkou z pražského Gymnázia Na Zatlance.

Ve veřejnosti může rezonovat silný názor, 
který nemá žád nou oporu v datech. V dis
kuzích by chom si měli ověřit, zda se názor 
za kládá na faktech, a uvědomit si, co vše 
o dané vě ci nevíme. 

ILUSTRAČNÍ FOTO: Stanislav JUGA
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Nesouhlasí s navrhovaným 
vládním nařízením, aby se ta-
rify zvedly všem pedagogům 
o stejnou částku 2 700 korun. 
Novinářům to v pátek 11. říj-
na po jednání předsednictva 
školského odborového svazu 
řekl jeho předseda František 
Dobšík.  

Školské odbory adresovaly 
dopis premiérovi Andreji Ba-
bišovi a vyzvaly ho k jednání 
o platech. Posílají mu stanovis-
ko školských odborů k nařízení 
vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 341/2017, o platových 
poměrech zaměstnanců ve ve-
řejné službě a správě. „Návrhy 
ministra školství Roberta Plagy 
vyvolaly značný neklid ve škol-
ské veřejnosti,“ píše se v dopi-
se premiérovi s tím, že shrnutí 
výhrad k jednání s ministrem 

školství obsahuje příloha do-
pisu. V příloze dopisu se píše: 
„Požadavkem školských odbo-
rů na rok 2020 bylo navýšení 
objemu mzdových prostředků 
na platy pedagogických pra-
covníků o 15 procent a nepe-
dagogů o 10 procent. Tento po-
žadavek v lednu tohoto roku 
podporoval i ministr školství 
Robert Plaga. V květnu po jed-

nání s ministryní financí byl 
vytvořen kompromis – zvýšení 
platů pedagogů o 10 procent, 
které půjdou do tarifů. Pro ne-
pedagogy bylo schváleno na-
výšení platů o 7 procent. Není 
pravda, že školské odbory po-
žadují dát veškeré přidání do 
tarifů. Částku, která byla urče-
na na zvýšení platů, lze použít 
na desetiprocentní zvýšení ta-
rifů a zbytek použít na nadtarif-

ní části platů. V současné době 
má ředitel školy rozpočtováno 
cca 5 tisíc korun na hlavu na 
nadtarifní složku platu a k to-
mu by měl v roce 2020 dostat 

cca jeden tisíc korun navíc. Je 
tu prostor k rozdělení mezi uči-
tele lépe pracující.“

„Jsem zplnomocněn vyhlásit 
termín stávky, pokud nebudou 
respektovány naše požadavky. 
Buď termín vyhlásíme, nebo 
dojde k řešení, o které usilu-
jeme,“ uvedl František Dobšík.

„Učitelé už ministrovi škol-
ství Plagovi nevěří. Slyšeli už 
hodně. Letos měli dostat přidá-

no 15 procent, je to pouze 11 
procent, příští rok deset pro-
cent. Víme, že částka k učite-
lům nedoputuje a část bude vy-
užita na reformu regionálního 
školství,“ řekla místopředsed-
kyně školských odborů Marké-
ta Seidlová.

Odbory vyzvaly pracovníky 
škol k zakládání stávkových 
výborů, o usnesení předsednic-
tva informovaly ministra škol-
ství Roberta Plagu. Byl odeslán 
dopis ředitelkám a ředitelům 
škol se žádostí o podporu. 

Vláda počítá v navrhovaném 
rozpočtu na příští rok s navýše-
ním sumy na platy učitelů o 10 
procent. To by stačilo na zved-
nutí tarifních platů o 12pro-
cent. Odbory trvají na tom, 
aby se tarify zvedly o 10 pro-
cent, zbývající peníze by mohly 
zůstat na odměny. Odbory po-
žadují, aby učitelé vydělávali 
o 30 procent víc, než je celo-
státní průměr. Průměrná mzda 
dosáhla v prvním čtvrtletí 32 
466 korun. Průměrný učitelský 
plat činil 36 226 korun, odpoví-
dal tak necelým 111,6 procenta 
průměru. Vláda slíbila, že by 
na konci volebního období, te-
dy na podzim 2021, měli mít 
pedagogové 150 procent své-
ho výdělku z roku 2017, tedy 
zhruba 45 000 korun.

 Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

ŠKOLSKÉ ODBORY SE CHYSTAJÍ VYHLÁSIT STÁVKU

GENTLEMANSKÁ DOHODA K NOVELE ZÁKONÍKU PRÁCE
Spravedlivější výpočet dovole-
né nebo sdílené pracovní místo. 
To jsou některé ze změn, které 
obsahuje novela zákoníku prá-
ce z dílny ministerstva práce 
a sociálních věcí. Aby byla ces-
ta tohoto návrhu Parlamentem 
co nejsnazší, došlo 14. října na 
Úřadu vlády k podpisu Gentle-
manské dohody mezi zástup-
ci vládní koalice, odborů i za-
městnavatelů. Všechny strany 
se dohodly, že budou podporo-
vat návrh právě v této aktuální 
podobě. Jedná se o čestnou do-
hodu a její plnění není právně 
vymahatelné.

Návrh, na kterém se sociál-
ní partneři i koalice shodli, 

obsahuje celou řadu vylepše-
ní pracovního práva. Vzhledem 
k dlouho a složitě hledanému 
kompromisu bylo navrženo pí-
semné zachycení dosažených 
kompromisních ujednání. 

Mezi hlavní změny patří na-
příklad sdílené pracovní mís-
to, což je nový institut, který 
umožňuje zaměstnavateli za-
městnat více zaměstnanců 
v kratším pracovním úvazku 
tak, aby pokryl jedno pracovní 
místo. Nejméně dva zaměstnan-
ci si budou moci sami po před-
chozí dohodě se zaměstnavate-
lem rozvrhovat svou pracovní 
dobu ve vzájemné spolupráci 
podle svých osobních potřeb. 

Dalším z témat je dovolená, 
která přichází s návrhem vý-
počtu odvíjejícího se nově od 
počtu odpracovaných hodin, 
a nikoli dní jako doposud. Jed-
ním z dalších klíčových témat 
je i doručování písemností za-
městnavatelem, což je změna 
reagující na praktické problé-
my, které doručování kompli-
kovaly. Snižuje se rovněž ad-
ministrativní náročnost, která 
je kladena na zaměstnavatele, 
a to tak, že se ruší povinnost 
zaměstnavatele vydat zaměst-
nanci potvrzení o zaměstnání 
v případě ukončení DPP s vý-
jimkou těch dohod, u kterých 
je prováděn výkon rozhodnutí 

srážkami z dohody o provede-
ní práce nebo které zakládaly 
účast na nemocenském pojiš-
tění. Součástí návrhu je také 
úprava provádějící transpozi-
ci Směrnice Evropského par-
lamentu a Rady EU o vysílání 
pracovníků do zahraničí v rám-
ci poskytování služeb. 

Gentlemanskou dohodu po-
depsali vrcholní představite-
lé sociálních partnerů účast-
ných na tripartitě, dále před-
seda vlády, ministryně práce 
a sociálních věcí, předsedové 
stran vládní koalice a předse-
dové poslaneckých klubů obou 
partnerů vládní koalice.      

 mpsv

Odbory vyzvaly pracovníky škol k zakládání 
stávkových výborů, o usnesení předsednic
tva informovaly ministra škol ství Roberta 
Plagu. Byl odeslán dopis ředitelům škol se 
žádostí o podporu. 

Školské odbory jsou připraveny vyhlásit jednodenní stáv-
ku ve školách, pokud by v příštích dnech neuspěly s po-
žadavkem zvýšení tarifních platů učitelů o deset procent 
od ledna příštího roku. 
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 Odborná porota vás vy-
brala jako vítěze první-

ho ročníku. Co je ve vaší ško-
le tak výjimečného, že jste si 
zasloužil toto ocenění?

Vybavím si větu jedné na-
ší maminky, jejíž dva synové 
k nám do školy dojíždějí z ob-
ce vzdálené téměř dvacet pět 
kilometrů. Říkala, že jim to 
za to stojí, že jsme kouzelná 
škola, myslela akcemi i přístu-
pem k žákům a rodičům. Dal-
ší maminka, a to třech našich 
dětí, nám napsala něco v tom 
smyslu, že když se dočetla, že 
jsme rodinná škola, myslela si, 
že to je nízkým počtem žáků 
ve třídách, po čase zjistila, že 
rodinná u nás znamená, že se 
u nás cítí každé dítě chtěné, 
součástí jednoho celku, že nám 
na každém záleží. Takže výji-
meční jsme možná tím, že nám 
skutečně jde o bezpečí, úspěch 
a rozkvět každého člena naší 
velké rodiny.

A výjimečná je také situa-
ce školy, která kdysi byla olo-
mouckým outsiderem, nyní 
patří mezi školy, kam se ro-
diče všemožně snaží umístit 
své dítě. 

 Kdo a proč, myslíte, vás 
nominoval?

Nezjišťoval jsem, kdo posílal 
nominace. Možnost nominovat 
měli kolegové, žáci, rodiče, ši-
roká veřejnost.

 Co ještě byste ve vaší 
škole vylepšil po strán-

ce výuky? 
V prvé řadě jsme se zamě-

řili na klima školy, komunika-
ci v týmu, komunikaci s žáky, 
rodiči, PR školy. Současná fá-
ze je zaměřena na zvyšování 
kvalifikace pedagogických pra-
covníků. Ve výuce se snažíme 
zohlednit potřeby všech typů 
žáků, zajišťujeme podmínky 
pro tandemovou výuku, re-
spektujeme nutnost pohybu, 

tvůrčí činnosti dětí, jejich ko-
operace. Podporujeme rozvoj 
každého učitele, zajišťujeme 
školení různého směru, od me-
tod kritického myšlení až po 
Začít spolu nebo ABA (apliko-
vaná behaviorální analýza). 

 V letošním ročníku Ře-
ditele roku budete v po-

rotě. Co budete při výběru 
svého kolegy na nejvyšší 
příčce hlavně zohledňovat? 

Pokud by to šlo, rád bych se 
zajel podívat přímo do školy, 
mnohdy jedna návštěva řekne 
víc než stovky slov. To si uvědo-
mujeme, proto rádi zveme do 
výuky i rodinné příslušníky 
našich dětí. Zájemcům o naši 
školu nabízíme den na „ochut-
návku“. Možná pro některé 
z ředitelů bude nominace pře-
kvapením, stejně jako pro mě. 
I to je možná důležité, že nápad 
nominovat vzejde samovolně 
od kolegů s podtextem něko-
ho příjemně překvapit a nepří-
mo mu tak vyjádřit sympatie. 
Vzhledem k tomu, že jsem ve 

funkci krátce, bude mě možná 
spíše zajímat práce dlouhole-
tých ředitelů, jejich cesta. Po-
chopitelně, že se rád nechám 
inspirovat. A vždycky zaujme 
nějaká výjimečnost. U mě se 
hodně opakovala informace, že 
znám všechny žáky jménem.

 Jaký má být skvělý ředi-
tel školy, pro žáky a pro 

učitele? 
Autorita – je na vrcholu hie-

rarchie. Charismatický – měl 
by mít zkušenosti, nadhled, ži-
votní pokoru. Milující – děti 

rády v autoritě, která má své 
hranice, vnímají laskavé srd-
ce. Se smyslem pro humor – 
protože pak je vše jednodušší 
a čistší. Respektující odlišnos-
ti a vnímající potenciál skry-
tý v každém, kdo ke škole pa-
tří. Vytvářející podmínky pro 

rozvoj toho potenciálu. A také 
člověk, který je schopen dát 
adekvátní zpětnou vazbu. Vi-
zionář. Ochranář.

 Ještě k výuce. Jaký je 
váš názor na zrušení 

maturit z matematiky? 
I my hledáme cestu, jak ty 

takzvané hlavní předměty, 
jako je čeština, matematika 
a angličtina, vést tak, aby žá-
ky bavily a aby přitom žáci zá-
kladnímu učivu rozuměli, měli 
je přijaté. Je fakt, že v těchto 
předmětech žáci nejvíce zaží-

vají neúspěch a mnozí mají 
pocit, že předmět nezvládají. 
V nějaké fázi vývoje se vytvo-
řil blok, přijetí pocitu, že jsem 
pozadu a už to nikdy nedože-
nu. Možná je na čase přijmout 
jiné strategie a metodiky.

 Jaký důraz kladete na 
výuku matematiky, fy-

ziky a nových technologií? 
Víte, že se na to ptáte učitele 

češtiny a dějepisu? 

 Ano, právě proto se 
ptám, máte nadhled.

Naštěstí mám paní zástupky-
ni matikářku a ta na svou ma-
tematiku nedá dopustit. Vloni 
nám učil fyziku ředitel Pevnos-
ti poznání. Hodiny byly plné 
pomůcek, pokusů, objevů. Na-
jednou bavily většinu dětí. I já, 
humanitně zaměřený, jsem si 
hospitace užil. A pokud vás za-
jímá, jak jsme na tom s meto-
dikou profesora Hejného, ně-
kolik lidí z týmu má za sebou 
nějaká školení, ale nabytou in-
spiraci využívají jen nárazově, 
matematika u nás většinou dál 
jede v klasice, v ní se kantoři 
zatím cítí bezpečně a to já re-
spektuju. Táňa PIKARTOVÁ 

ODSTARTOVAL DRUHÝ ROČNÍK ANKETY ŘEDITEL ROKU
Nominace do ankety, kterou pořádá společnost Tutor letos dru-
hým rokem, může veřejnost, rodiče, žáci a studenti i zřizova-
telé, učitelé nebo absolventi škol posílat do 15. prosince 2019. 
Loňským vítězem je Jiří Vymětal, ředitel ZŠ a MŠ Olomouc, 
Svatoplukova.

Každé dítě se u nás cítí chtěné, je součástí 
jednoho celku, na ka ždém nám záleží. Vý
jimeční jsme možná tím, že nám sku tečně 
jde o bezpečí, úspěch a rozkvět každého 
člena naší velké rodiny. 
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U mnoha z těchto dětí je i dia-
gnostikována porucha chová-
ní. Učitelé sdružení v Učitel-
ské platformě proto požadu-
jí systémovou podporu škol 
a rodin, kde výskyt patologic-
kého chování hrozí, a neře-
šit problémové situace sníže-
ním trestní odpovědnosti, jak 
chtějí někteří poslanci včet-
ně premiéra. Snížením trest-
ní odpovědnosti nejen že pro-
blém nevyřešíme, ale jakožto 
společnost ani neušetříme.  
Již při vstupu do školy panují 
mezi dětmi velké rozdíly, které 
souvisejí se vzděláním a pří-
jmem rodiny. Současné nasta-
vení školy ovšem tyto nerov-
nosti více prohlubuje. „Před-
stava, že všechny děti musí 
umět ve stejném ročníku to sa-
mé, vede u dětí z méně podnět-
ného prostředí k neúspěchu, 
a tím i odporu ke škole. Navíc 
podmínkou školního úspěchu 
je v české školní tradici dobrý 
prospěch v češtině a matemati-
ce, tedy v oblastech, které jsou 

pro rodiny s kulturním han-
dicapem problematické,“ říká 
předsedkyně Učitelské platfor-
my Petra Mazancová. 

Podle analýzy v českých věz-
nicích více než polovina odsou-
zených (52,3 procenta) úspěš-

ně dokončila základní vzdělání 
a na této úrovni zůstala. Dosa-
žené vzdělání se tak ukazuje 
jako jeden z důležitých fakto-
rů toho, zda se člověk dosta-
ne do vězení. Pobyt člověka ve 
vězení a následné náklady na 
jeho zpětnou integraci do spo-
lečnosti jsou ovšem pro spo-
lečnost dražší než řešení jeho 
problémů v období, kdy je ještě 
dítětem. Ukazuje se, že dale-
ko větším přínosem je podpora 
vzdělanosti nejméně vzdělané, 

a tedy nejvíce ohrožené sku-
piny obyvatel. Místo snižová-
ní trestní odpovědnosti by se 
měla zavést a podporovat ta-
ková opatření, která povedou 
k vyšší prostupnosti českého 
vzdělávacího systému. Podle 
Petry Mazancové by se stát měl 
zaměřit na poskytování rané 
péče rodinám z ekonomicky 
slabého prostředí, na bránění 
koncentraci problémových žá-
ků v jedné škole pomocí pře-
spádování, personální a meto-
dickou podporu ze strany dia-
gnostických center. 

„Stát by měl podpořit tak-
zvané sociální pedagogy, kte-
ří mohou podporovat komu-
nikaci mezi sociálně slabými 
rodinami a školou a pro kon-
krétní rodiny zajišťovat návaz-
nost na sociální služby. Vzhle-
dem k provázanosti problému 
vzdělávání dětí ze sociálně vy-
loučených rodin by na těchto 
krocích mělo urychleně začít 
spolupracovat ministerstvo 
školství s ministerstvem prá-
ce a sociálních věcí,“ dodává 
předsedkyně Učitelské platfor-
my. Na neúspěšnost českých 
škol napomáhat sociální pro-
stupnosti dlouhodobě upozor-
ňuje i OECD.

 Učitelská platforma

JAK NA SOCIÁLNÍ NEROVNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ

„Ještě před lety jsme si stě-
žovali, jak jsou naši žáci prů-
měrní a snadno se spokoju-
jí se svými nevalnými studij-
ními výsledky. Pomalu jsme 
si zvykali na jejich oblíbené 
heslo: Dobrá je dobrá,“ nechá-
vá se slyšet češtinář Výborný. 
„Kde zůstali naši jedničkáři 
a dvojkaři, talentovaní a nada-
ní žáci? Postupně a nenápad-
ně se přiblížili trojkařům. Ve 
vzájemném soužití vytvořili 
osvědčený průměr.“

Učitelka Turová viditelně 
pozvedne obočí: „Taky jsem si 
myslela, že je to vlastně nor-
mální, když třída dosahuje 
průměrných výkonů. Jenže 

jsem netušila, jak může být 
každý průměr škodlivý a za-
vádějící. Více si to uvědomuji 
až dnes, kdy se na veřejnosti 
s gustem propírají naše zvýše-
né platy. Za loňský rok dosáh-
la naše průměrná mzda po-
dle ministerstva školství něco 
přes pětatřicet tisíc. Tedy o tři 
a půl tisíce víc než v předcho-
zím roce.“

„No vidíš, kolegyně. Zase je-
nom průměr. Od ledna nám 
vláda slíbila ještě deset pro-
cent do tarifu a zbylých pět 
mělo skončit u ředitele na od-
měny. Když jsem si prohlížel 
poslední výplatní lístek, mu-
sel jsem rychle utíkat k opti-

kovi vyměnit si staré brýle za 
lepší. Stále zůstávám na hra-
nici sotva průměrné mzdy. 
Někteří kolegové si stěžují 
mnohem hlasitěji,“ prozra-
zuje svou zkušenost Výbor-
ný. „Teď už víme, že infekce 
průměru přeskočila jako jis-
kra z žáků na naše platy. Ve-
doucí pracovníci ve školství, 
a je jich opravdu hodně, jsou 
vlastně jedničkáři a my jsme 
jen trojkaři. Spolu s nimi dá-
me dohromady uváděný celo-
státní průměr.“

„To jsi ještě nezmínil, že 
na uvedeném mzdovém prů-
měru se podílejí různé typy 
škol, počínaje mateřskými 

a konče vyššími odbornými. 
I mezi nimi jsou až tisícové 
rozdíly. Samý průměr kolem 
nás. Snad je aspoň pravda, že 
náš začínající kolega dostává 
o poznání více než prodavačka 
v supermarketu. Stejně pořád 
nechápu, kdo si domů odnáší 
nadprůměrné mzdy a odmě-
ny. Spolehlivě vím, že učite-
lé to nejsou,“ nahlas přemítá 
Turová. „Nejhorší je, že ty a já 
musíme být podle výše mzdy 
viditelně podprůměrní učite-
lé, což mě hodně štve. Asi by-
chom se měli nad sebou váž-
ně zamyslet,“ s nadhledem se 
pousměje Výborný. 

 Roman KANTOR

FEJETON

INFEKCE PRŮMĚRU ZASÁHLA UČITELSKÉ PLATY

Mizivá šance na úspěch ve škole, vyšší nespokojenost 
s vlastním životem či vyšší kriminalita v dospělosti. To je 
často budoucnost dětí, které do škol přicházejí z méně 
podnětných rodin, pro které je typická chudoba, sociální 
vyloučení, či dokonce nezájem o vlastní vzdělávání. 

NÁZORY, PROJEKTY

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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 Co vše si mám předsta-
vit pod pojmem „využi-

tí audiovizuálních pomůcek“ 
při výuce?

Ve věku virtuální reality 
a žhavých diskuzí o umělé in-
teligenci se i učitelé snaží rozu-
mět světu, ve kterém vyrůstají 
současní žáci, a při výuce spe-
ciálně angličtiny se určitě nabízí 
využívat nepřeberné množství 
materiálu například prostřed-
nictvím internetu – fotky, videa, 
aplikace, internetová média.

 Jaké máte zatím zkuše-
nosti s výukou prostřed-

nictvím filmu v hodinách?
Objevila jsem databázi ma-

teriálů, kterou připravuje Je-
den svět na školách, projekt 
Člověka v tísni – jsou to doku-
mentární filmy i s připravený-
mi plány hodiny a pracovními 
listy. A také je možné využít 
příručku Učíme s filmem. Vý-
borné na této databázi je, že se 
mohu spolehnout, že připrave-
né materiály jsou nachystané 
kvalitně, vyzkoušené a budou 
dobře fungovat ve třídě.

 Jaký je okruh témat?
Filmy se vztahují k ob-

lasti lidských práv, globálního 
rozvojového vzdělávání, sociál-
ní problematiky, našich moder-
ních dějin, mediálního vzdě-
lávání, aktivního občanství, 
filmové výchovy či životního 
prostředí. A od loňského roku 

s Jedním světem spolupracuji 
– ve škole pilotujeme vzděláva-
cí program mediálního vzdělá-
vání, takže pouštím filmy ze-
jména v rámci tohoto tématu.

 Většinou se tedy jedná 
o dokumenty.

Ano, dokumentární filmy 
přinášejí do mých hodin no-
vou dimenzi. K dispozici však 
máme i několik „perel české 
kinematografie“, jako jsou 

třeba Všichni dobří rodáci, 
Adelheid nebo Ostře sledova-
né vlaky. Hlavní těžiště je ale 
na dokumentech Jednoho světa 
a Člověka v tísni, které přiná-
šejí konkrétní příběhy lidí, čas-
to vrstevníků dětí, z různých 
koutů světa.

 Nenakládáte na stu-
denty příliš surová té-

mata? Ptám se proto, že nám 
na střední škole promítali po-
rod, a já málem omdlela.

Sama jsem hodně citlivá 
a není mým cílem zničit ani 
sebe, ani studenty. Snažím se 
otevírat témata a společně se 
studenty se dívat za obzor naší 
české kotliny naším pohledem 
na Evropu a svět. Chci studen-
ty inspirovat a motivovat k hle-
dání dalších důležitých otázek. 
Některá témata například z na-
šich současných dějin jsou 
opravdu náročná, ale věřím, 
že je důležité je připomínat. 
Například jsme byli v kině na 
Hořícím keři: tři sta studentů 
vydrželo sledovat tříhodinovou 
nálož a na konci filmu začali 
všichni tleskat.

 Film ale téma jen ote-
vírá, probouzí otázky 

a diskuzi, ale po filmu je zřej-
mě důležité „ošetřit“ společ-
ně emoce, které v nich film 
vyvolal. K tomu vám prý slou-
ží několik doporučených me-
tod reflexe. 

To je myslím hlavní kouzlo 
společného zážitku, tedy i fil-
mového: je možné sdílet pro-
žitek, emoce. Nedám dopustit 
na jednoduchou, ale asi nena-
hraditelnou metodu – každý 
žák vyjádří svůj zážitek jed-
ním slovem, postupně všichni 
přidají svůj příspěvek. Kouzlo 
této techniky je, že se ukáže, 
že každý může mít jiné emo-
ce, může ho oslovit jiný mo-

ment filmu. Je to osvobozující 
– vidět, že různé pohledy jsou 
v pořádku, neexistuje správná 
odpověď. Tato metoda obvykle 
vyvolá živou diskuzi.

 Následná reflexe zejmé-
na u dokumentárních 

filmů však může být rozpo-
ruplná.

Škola není oddělená od vněj-
šího světa, ani ve škole není 
potřeba – a ani záhodno – mít 
jednotný pohled, názor. Vždyť 
každý čerpáme informace z ji-
ných zdrojů, máme jiné domá-
cí zázemí. A ve škole si může-
me vyzkoušet o svém názoru 
diskutovat, kriticky zkoumat, 
jestli mé zdroje informací jsou 
objektivní, a zjišťovat, proč tře-
ba spolužák to vidí jinak. Cí-
lem je učit se kriticky myslet 
a dokázat být spolu i v přípa-
dě, že se neshodneme.

 Změnilo se nějak po de-
batě k filmové projekci 

klima ve třídě?
Zjištění, že společné sledo-

vání a diskutování nad doku-
mentárními filmy prospívá 
k vytváření atmosféry důvě-
ry – a tím k efektivnější práci 
i v dalších hodinách se třídou 
– pro mě bylo překvapením 
a objevem výborné pracovní 
metody. A co se týká názorů 
žáků, tak dokumentární filmy 
pomohou rozšířit obzory, ote-
vřít důležitá témata – a ano, 
také posunout názor.

 Co tedy promítání stu-
dentům přináší?

Asi se shodneme, že nejefek-
tivněji se učíme v reálných si-
tuacích, při řešení skutečných 
úkolů. To ve škole není možné 
vždy použít, dokumentární film 
je jedna z cest, jak svět přivést 
do třídy.

 Může výuka filmem za-
působit i jako prevence 

rizikového chování?
Věřím, že ano, rizikové cho-

vání je většinou následkem 
bezradnosti, strachu, problé-
mů, se kterými si nevím rady. 
Dokumentární filmy otevírají 
diskuzi i na témata, která tře-
ba zrovna tíží někoho ve třídě.

 Eva ROKYTOVÁ

DOKUMENTÁRNÍ FILMY PŘINÁŠEJÍ NOVÝ ROZMĚR

Ida Vohryzková (43) učí čtrnáctým rokem angličtinu na 
Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední škole zdra-
votnické v Ústí nad Labem. Už několik let využívá ve výu-
ce dokumentární filmy Jednoho světa na školách. 

Foto: archiv Idy Vohryzkové

Objevila jsem databázi ma teriálů, kterou 
připravuje Je den svět na školách,  jsou to 
doku mentární filmy i s připravený mi plány 
hodiny a pracovními listy. A také je možné 
využít příručku Učíme s filmem.  

OČIMA KANTORŮ
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PODMÍNKY PRO VÝPOVĚĎ

 Postup uvedený v dotaze je možný 
a neodporuje platné právní úpra-

vě obsažené v zákoníku práce. S vrace-
jící se zaměstnankyní je možno sjednat 
dohodu o rozvázání pracovního pomě-
ru z organizačních důvodů (podle § 52 
písm. c) zákoníku práce) a současně se 
dohodnout a vyplatit odstupné ve výši 

trojnásobku jejího průměrné-
ho výdělku. Pokud totiž na zá-
kladě rozhodnutí zaměstna-
vatele dojde k organizační 
změně spočívající ve sní-
žení úvazku konkrétní-
ho pracovního místa, 
je zaměstnavatel po-
vinen nabídnout do-
tčené zaměstnanky-
ni dohodu o změně 
pracovní smlouvy 
s novým rozsahem 
úvazku. Pokud za-
městnankyně tento 
návrh nepřijme, stává 
se pro zaměstnavatele 
nadbytečnou.

 Zaměstnankyně se vrací po 
rodičovské dovolené. Je-

jí původní místo má jinou pracov-
ní náplň, a tak se chce dohodnout 
na ukončení pracovního poměru 
dohodou z důvodu nadbytečnosti 
a s odstupným. Je to možné?

PRACOVNÍ ÚVAZEK NA JEDEN DEN A DOVOLENÁ

NÁROK NA VOLNO S NÁHRADOU PLATU

 Zaměstnanec pracuje u zaměstna-
vatele, kde dovolená zaměstnanců 

činí 5 týdnů podle § 213 odst. 2 zákoní-
ku práce. Poněvadž zaměstnanec, jehož 
rovnoměrně rozvržená týdenní pracovní 
doba (v tomto případě sjednaná kratší 

týdenní pracovní doba) je pravidelně roz-
vržena na 1 den v týdnu, nemůže splnit 
podmínku vzniku práva na dovolenou za 
kalendářní rok, neboť v něm neodpracuje 
alespoň 60 dnů (směn), může mít pou-
ze právo na dovolenou za odpracované 
dny podle § 214 zákoníku práce, a to za 
každých odpracovaných 21 dnů na 1/12 
dovolené za kalendářní rok. Týden dovo-
lené pak u tohoto zaměstnance činí 1 pra-
covní den dovolené, a proto u zaměstna-
vatele s roční výměrou dovolené v délce 
5 týdnů by tato dovolená za kalendářní 

rok u zaměstnance uvedeného v dotazu 
činila 5 pracovních dnů dovolené.

Pokud tedy zaměstnanec odpracuje ale-
spoň 42 dnů během kalendářního roku, 
přísluší mu dovolená za odpracované dny 
v délce 2/12 z dovolené za kalendářní 
rok. V dotazovaném případě tedy zaměst-
nanec může získat v kalendářním roce 
právo na dovolenou za odpracované dny 
(odpracuje-li alespoň 42 směn) v délce 
2/12 z 5 dnů dovolené, tj. 0,83 dne, po 
zaokrouhlení tedy 1 den dovolené.

 Dentální hygienik je zdravotnickým 
pracovníkem a svou práci vykonává 

ve zdravotnickém zařízení. Péče dentál-
ního hygienika o chrup má tedy povahu 
ošetření ve zdravotnickém zařízení a za-
městnanec má proto z tohoto důvodu prá-
vo na pracovní volno s náhradou platu, 
a to za podmínek stanovených v bodu 1 
přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., 
kterým se stanoví okruh a rozsah jiných 

důležitých osobních překážek v práci. 
Podmínkou pro poskytnutí pracovního 
volna a náhrady mzdy ale mimo jiné je, 
že vyšetření nebo ošetření nebylo možné 
provést mimo pracovní dobu. V daném 
případě nejde o řešení akutního stavu, 
takže se pacient objednává na ošetření 
v určitém předstihu, a jestliže dentální 
hygienik práci koná mimo pracovní do-
bu zaměstnance, je zaměstnanec povi-
nen se objednat právě na takovou dobu. 
V praxi tak zásadně právo na pracovní 
volno a náhradu mzdy přichází v úvahu 
jen zcela výjimečně, jestliže by ordinační 
hodiny dentálního hygienika ve zdravot-
nickém zařízení, které je nejbližší bydli-
šti nebo pracovišti zaměstnance a které 

je ve smluvním vztahu s jeho zdravot-
ní pojišťovnou, vždy zasahovaly jen do 
pracovní doby zaměstnance.

 Zaměstnanec má sjedna-
ný pracovní poměr na jeden 

den v týdnu, a to ve směně, která 
trvá 12 hodin. Na kolik dnů dovole-
né má tento zaměstnanec nárok?

 Náleží zaměstnanci pracov-
ní volno s náhradou platu 

při ošetření dentální hygieničkou? 
Ošetření bylo doporučeno zubním 
lékařem.



Objednávejte na 
internetové adrese
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0 Spočítej tučňáky na obrázku, jestli neznáš 

číslice, vybarvi odpovídající počet koleček. Když 
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AaZKUSTE NAPSAT TISKACÍ A.

0 udělejte stříšku (jakoby stan) 

a pak v půlce udělejte vodorovnou čáru. 

0 Písmenko A napište na další řádky na stránce.

PÍSMENOA – písmenko pro tebe, 
anděl letí do nebe. 

Andělka mu štěstí přála 
a šátečkem zamávala.

UČÍME  SE  PÍSMENA
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0 Obtáhni po směru šipek, kudy 

letí puk. Poté dokresli bez pomocných linek.

0 Obtáhni po směru šipek. Poté dokresli bez pomocných linek.

0 Obtáhni po směru šipek. Poté dokresli bez pomocných linek.

PROCVIČOVÁNÍ Před každým psaním je potřeba 
si procvičit a uvolnit ruce, prsty.
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Objednávejte na internetové adrese: www.myspulin.cz

NOVINKA!
První číslo vychází 6. 12. 2019!VYCHÁZÍ NOVÝ

SPECIÁL!
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PRÁVNÍK RADÍ

PRÁVO NA PŘÍPLATEK ZA PRÁCI O VÍKENDU

 Ustanovení zákoníku práce o pří-
platku za práci v sobotu a v neděli 

(§ 118 a § 126) se vztahuje pouze na za-
městnance vykonávající práci na základě 
pracovního poměru založeného pracov-
ní smlouvou. Zaměstnanci vykonávající 
práci na základě dohody o provedení prá-
ce nebo dohody o pracovní činnosti na 
tyto příplatky ze zákona nárok nemají. 
Vyplývá to z § 77 odst. 2 písm. h) záko-
níku práce, podle něhož, není-li v tomto 

zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje 
se na práci konanou na základě dohod 
o pracích konaných mimo pracovní po-
měr úprava pro výkon práce v pracovním 
poměru; to však neplatí, pokud jde o od-
měňování (dále jen „odměna z dohody“) 
s výjimkou minimální mzdy.

Zaměstnanec tedy v uvedeném přípa-
dě nárok na příplatek nemá.

 Zaměstnanec uzavřel doho-
du o pracovní činnosti a prá-

ci vykonává převážně o sobotách 
a nedělích. Má nárok na příplatek 
za práci v sobotu a v neděli?

 Pracovní smlouva musí být 
uzavřena písemně. Nikde však 

není uvedeno, jakou formou mají být 
prováděny změny pracovní smlouvy. 

 Úpravu tohoto druhu odpovědnosti 
obsahuje § 267 a § 268 zákoníku prá-

ce. Podle ustanovení § 267 je zaměstnava-
tel povinen nahradit zaměstnanci škodu 
na věcech, které se obvykle nosí do práce 
a které si zaměstnanec odložil při plnění 
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 
s ním na místě k tomu určeném nebo ob-
vyklém. Právo na náhradu škody se pro-
mlčí, jestliže její vznik neohlásí zaměst-
nanec zaměstnavateli bez zbytečného od-
kladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy 
se o škodě dozvěděl. V § 268 odst. 2 a 3 
zákoníku práce se pak stanoví:

(2) Škodu na věcech, které zaměstna-

nec obvykle do práce nenosí a které za-
městnavatel nepřevzal do zvláštní úscho-
vy, je zaměstnavatel zaměstnanci povinen 
nahradit do částky 10 000 Kč. Jestliže se 
zjistí, že škodu na těchto věcech způsobil 
jiný zaměstnanec, nebo došlo-li ke škodě 
na věci, kterou zaměstnavatel převzal do 
zvláštní úschovy, je zaměstnavatel povi-
nen nahradit zaměstnanci škodu v plné 
výši. (3) Právo na náhradu škody podle 
odstavce 2 se promlčí, jestliže její vznik 
neohlásí zaměstnanec zaměstnavateli bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů 
ode dne, kdy se o škodě dozvěděl.

 V § 34 odst. 4 zákoníku práce ve znění 
platném do 31. 12. 2013 bylo uvedeno, 

že „pracovní smlouva musí být uzavřena pí-
semně; totéž platí o změně pracovní smlouvy 
a o odstoupení od ní“. V novelizovaném zá-
koníku práce (novela nabyla účinnosti dnem 
1. 1. 2019) bylo dosavadní ustanovení § 34 
odst. 4 přeneseno do ustanovení § 34 odst. 
2, kde se však již jen stanoví, že „pracov-
ní smlouva musí být uzavřena písemně“. 
O formě změn pracovní smlouvy se zákoník 
práce ve znění novely již nezmiňuje. Proto 
je nutno vycházet z ustanovení § 564 nové-
ho občanského zákoníku. Z platné právní 
úpravy vyplývá, že i každá změna pracov-
ní smlouvy musí být provedena písemně.

PRAVIDLA PRO ZAPOČÍTÁVÁNÍ PRÁCE PŘESČAS

 Pokud jde o práci přesčas, je nut-
né odlišit dvě věci: První je hrani-

ce mezi nařízenou a dohodnutou prací 
přesčas. Druhou je dodržení celkového 
limitu práce přesčas za příslušné vyrov-
návací období. Pravidlo o nezapočítávání 
práce přesčas do jejího celkového limitu 
za vyrovnávací období, pokud za ni by-

lo poskytnuto náhradní volno, platí ve 
vztahu k práci přesčas jako takové, ale 
uplatní se právě a jenom tehdy, vykonal-
-li zaměstnanec práci přesčas nad limi-
ty stanovené pro její nařízení zaměst-
navatelem dle ustanovení § 93 odst. 2 
zákoníku práce. Jestliže zaměstnavatel 
nařídí zaměstnanci práci přesčas v roz-
sahu do 8 hodin za týden a do 150 hodin 
v kalendářním roce a po dohodě mu za 
ni poskytne namísto příplatku náhradní 
volno, neznamená to a nemůže zname-
nat, že by se taková práce přesčas rovnou 
anulovala, protože limit nařízené práce 
přesčas by se tím obnovoval a zaměst-
navatel by mohl zaměstnanci opakovaně 
nařizovat práci přesčas v týdnu nebo za 
kalendářní rok.

Opačný výklad by zřejmě odporoval 
jedné ze základních zásad pracovněpráv-
ních vztahů, a to zásadě zvláštní zákon-
né ochrany postavení zaměstnance dle 
ustanovení § 1a odst. 1 písm. a) zákoní-
ku práce. Zaměstnavatel by se totiž mohl 
pohybovat jen v limitu nařízené práce 
přesčas a o celkovém rozsahu práce přes-
čas dle ustanovení § 93 odst. 4 zákoníku 
práce by nebylo vůbec nutné uvažovat.

V § 93 odst. 4 zákoníku práce se sta-
noví:

„Celkový rozsah práce přesčas nesmí 
činit v průměru více než 8 hodin týdně 
v období, které může činit nejvýše 26 
týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní 
smlouva může vymezit toto období nej-
výše na 52 týdnů po sobě jdoucích.“

 Je správný názor, že pravidlo 
o nezapočítávání práce přes-

čas, za kterou bylo zaměstnanci po-
skytnuto náhradní volno, do celko-
vého limitu se vztahuje jen na do-
hodnutou práci přesčas, ale ne na 
práci zaměstnanci nařízenou?

ÚPRAVY SMLOUVYODPOVĚDNOST ZA ODLOŽENÉ VĚCI
 Jak zákoník práce upravuje 
odpovědnost zaměstnavate-

le za odložené věci patřící zaměst-
nanci, které zaměstnanec do prá-
ce obvykle nenosí?
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Kmotra mé první knížky Ivan-
ka Devátá v jednom ze svých 
vtipných fejetonů zmínila, že 
na co by měla mít milence, ne-
stojí to prý za tu námahu. Ne-
jen že by musela chystat jed-
nohubky, ale ještě by musela 
zašupovat koš s prádlem a tak 
podobně jen proto, aby byt ná-
ležitě vypadal. Musím jí dát 
za pravdu v tom, že chystat 
takzvané Potěmkinovy vesni-
ce čili předstírat něco, co není, 
jednou omrzí.

Návštěvy proto zvu jen ze 
své krevní skupiny, ne „vizi-
ty“, které přicházejí téměř jen 
za účelem léčení si komplexů 

a chtějí si ověřit, jestli je mé 
okno špinavější než jejich.

Ale přece jen mi není tak 
úplně jedno, jak to u mne vy-
padá.

Nejhorší je, když vás zradí 
někdo, k němuž denně vzhlí-
žíte, jemuž věříte, jehož po-
třebujete, někdo, bez něhož se 
neobejdete, a když ho dlouho 
neuvidíte, můžete onemocnět: 
slunce. Ano, slunce. Ráno od-
cházíte do práce a okna jsou 
průhledná. Odpoledne máte 
návštěvu, vše je v pohodě, 
jenže najednou slunce vystr-
čí své paprsky a nemilosrdně 
jimi ukáže na čmouhy na ok-

nech. Kde se tam vzaly? 
Jednou jsem byla u zná-

mých. Padly tam na mne kom-
plexy méněcennosti. Na toa-
letě sice mají lahvičky s pří-
pravky, ale na nich absolutně 
žádný prach. Ani zrnko! Jak to 
jen dělají, lámala jsem si hla-
vu. Až pak mi jejich dospíva-
jící dcera bezelstně prozradi-
la, že rodiče chtěli udělat do-
jem a nařídili jí, aby všechny 
lahvičky důkladně poutírala.

Milé dámy, přece se vzá-
jemně nebudeme ničit před-
stíráním, že jsme dokonalé. 
Mne téměř vyléčil tento zá-
žitek: Jednou se ohlásila zná-

má proslulá tím, že u nich do-
ma vaří manžel. Pracně jsem 
vyklidila linku, na níž mívám 
spoustu „nutných“ věcí, kte-
ré často potřebuju. Pro jistotu 
jsem to uklidila tak, že linka 
po dlouhé době vypadala ja-
ko nová, i za tu cenu, že jsem 
pak neměla po ruce nic a prac-
ně jsem vše hledala. A výsle-
dek? Ne ne, žádný obdiv. Zná-
má mrkla na linku a s nosem 
nahoru prohlásila, že když ne-
mám na lince nic, tak asi moc 
nevařím.

Zkrátka můžete se snažit, 
jak chcete, stejně dojem neu-
děláte. Hanka SYNKOVÁ

FEJETON

SNAŽÍTE SE ZE VŠECH SIL A STEJNĚ DOJEM NEUDĚLÁTE

DĚTSKÉ SKUPINY A AUDIT ZNAČKY KVALITY

„Podporu rodin považuji za 
zcela klíčovou oblast pro celou 
společnost a její budoucnost. 
Zabývala jsem se jí už jako ře-
ditelka odboru rodinné politiky 
a politiky stárnutí, a proto jsem 
moc ráda, že se dětským sku-
pinám tak dobře daří. Dětské 
skupiny hrají důležitou roli při 
skloubení pracovního a rodin-
ného života. V oblasti podpory 
rodin je pro mě také zásadní 
zajištění dostatku míst v před-
školních zařízeních, rozšíření 
flexibilních pracovních úvaz-
ků a podpora dostupného by-
dlení,“ komentuje ministryně 
J. Maláčová.

Po pěti letech fungování dět-
ských skupin chystá minister-
stvo řadu novinek. Připravuje 
novelu, která zajistí stabilní fi-
nancování a zvýší kvalitu po-
skytované služby. Podle nove-
ly by měly být „dětské skupi-
ny“ přejmenovány na „jesle“, 
což je jednoduchý a výstižný 
název, který si hned všichni 
spojí s péčí o nejmladší děti. 
V rámci systémového projek-

tu Podpora implementace dět-
ských skupin zavádí minister-
stvo také audit značky kvality. 
Ten bude pro zřizovatele dět-
ských skupin zdarma a bude 

jej provádět výhradně auditní 
tým MPSV na základě dobro-
volné žádosti. V tuto chvíli in-
tenzivně připravujeme škole-
ní k auditu značky kvality pro 
zájemce o udělení této značky 
s dvouletou platností.

Dětská skupina, která získá 
značku kvality, plní nejen po-
vinnosti dané právními před-
pisy, ale navíc posiluje kvali-
tu péče v rámci dětské sku-

piny rozvíjením své činnosti 
v sedmi oblastech: filozofie 
dětské skupiny, plán výcho-
vy a péče a jeho naplňování, 
pečující osoby, provoz dětské 
skupiny, adaptační období, 
bezpečnost a hygiena, gende-
rový a environmentální aspekt. 
Bližší informace bude možné 
najít na webových stránkách 
www.dsmpsv.cz.

 mpsv

Dětské skupiny pod záštitou Ministerstva práce a sociál-
ních věcí fungují od roku 2014. Jejich cílem je podpořit 
rodiče při každodenním slaďování pracovního a rodinné-
ho života. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Malá-
čová chystá v této oblasti řadu novinek.

NÁZORY, PROJEKTY

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Cloud se liší od klasických 
jednotlivých serverů přede-
vším tím, že poskytuje nástro-
je a automatizaci správy (ad-
ministraci) serverů, aplikací 
a služeb, které na něm běží. 
Základem je také virtualizace, 
která umožňuje sdílet fyzické 
servery různým systémům 
a službám. Veřejný cloud také 
poskytuje základní služby pro 
provoz serverů (základní infra-
strukturální služby včetně za-
jištění vysoké dostupnosti, zá-
lohování, bezpečného přístupu 
ke službám) a mnohdy také 
i další služby, typicky zajiště-
ní autentizačních služeb a po-
skytnutí rozhraní na správu 
identit, služeb automatického 
přenosu dat různými protoko-
ly a mnohá další. 

Položte si zásadní otázky
Při stavbě složitějšího prostředí 
si tedy musíme položit zásad-
ní otázku: Co vlastně skutečně 
potřebujeme pro naše požado-
vané a provozované IT služby? 
Zkusme si udělat jednoduchou 
analýzu:

Můžeme si koupit a provo-
zovat server přímo ve škole? 
Máme na to vlastní lidi, kteří 
to budou spravovat? Jaká je po-
třebná spolehlivost toho řeše-
ní (pokud je to jeden učitel, co 
uděláme, když onemocní, ode-
jde apod.)? Kolik nás takové ře-
šení bude stát?

Koupí a v našich prostorách 
to bude provozovat za nás ně-
kdo, koho si na to najmeme? 
Dokáže zajistit potřebnou spo-
lehlivost provozu (třeba o ví-
kendech)? Za jakou cenu? 

Dokážeme zajistit v obou 
předchozích případech potřeb-
nou bezpečnost – IT, ale i fyzic-
kou – že tedy budou použité 

servery v samostatné místnos-
ti, která je pro to určená a vy-
bavená, chlazená a zabezpeče-
ná, aby tam nikdo nemohl při-
jít a zničit nebo ukrást servery 
a data na nich? Zajistíme zálo-
hování a případnou obnovu při 
poruše či zničení?

Můžeme si koupit pouze služ-
bu – existuje na trhu nabídka 
na to, že někdo dodá jen služ-
bu, kterou potřebujeme (třeba 
ekonomický systém)? Za jakou 
cenu? 

Pokud není na trhu možnost 
získat službu, můžeme si kou-
pit výpočetní výkon a ostatní 
(správu – administraci aplikací 
a služeb) zajistit vlastními sila-
mi nebo s pomocí někoho, ko-
ho na to najmeme? Jaká bude 
celková cena takového řešení?

Poslední dva body směřu-
jí právě k využití cloudu, kde 
dnes již můžeme na trhu najít 
hodně poskytovatelů systémů 
třeba právě ekonomických, kte-
ré může naše ekonomika jen 
používat, a můžeme vést celou 
ekonomickou agendu v systé-
mu, na který přistupujeme 
vzdáleně přes internet (samo-
zřejmě za použití bezpečnost-
ních technik, které zajistí dů-
věrnost údajů – vícefaktorová 
autentizace a šifrování přeno-
su). A pokud máme specifický 
systém, který potřebujeme po-
užívat třeba pro výuku, a ten-
to systém není nikde nabízen 
jako služba, nemusíme kupo-

vat servery a úložiště pro jeho 
provoz, ale můžeme si je ně-
kde v cloudu pronajmout a na-
instalovat a provozovat (spra-
vovat) tam. Odpadnou tím sta-
rosti minimálně o tu fyzickou 
bezpečnost a zpravidla to ceno-
vě vyjde lépe než vlastní systé-
my. Ovšem nemusí to tak být 
vždy, a proto je potřeba sku-

tečného posouzení na začátku 
nebo v okamžiku, kdy vlastní 
privátní řešení je na hraně své 
životnosti a rozhodujete se o je-
ho nahrazení systémem zcela 
novým nebo jen o jeho aktuali-
zaci a nahrazení jen fyzických 
částí řešení (serverů, disků aj.).

Vlastní řešení, nebo cloud?
Zkusme si definovat několik ná-
vodných bodů, kdy je pro nás 
vhodnější vlastní řešení a kdy 
jít do nabídky cloudu. Obecně 
platí:

Pokud potřebujeme provozo-
vat a zabezpečit jednu či dvě 
služby s nízkými požadavky 
na spolehlivost a zabezpečení 

a máme vlastní či důvěryhod-
né pronajaté zdroje na jejich 
provoz a správu (zabezpečené 
prostory a lidi), pak bývá ekono-
micky výhodnější provoz privát-
ní – ve škole či v pronájmu, ale 
na vlastních serverech. O pro-
voz a správu se většinou stará 
vlastní člověk – učitel, který to 
má jako koníček nebo např. učí 
IT –, případně si můžeme zajis-
tit služby externího specialisty, 
který bude na provoz dohlížet 
(nebo tomu učiteli pomáhat).

Pokud potřebujeme provo-
zovat a zabezpečit více služeb 
a především pokud požadujeme 
vysokou spolehlivost, dostup-
nost a bezpečnost těchto slu-
žeb, je vhodnější využít jejich 
provoz ve veřejném cloudu. Ten 
nám zajistí (na základě smlou-
vy a za úplatu), že se nemusíme 
starat o fyzickou stránku celého 
provozu ani o zálohování či ak-
tualizace systému apod. Zbývá 
pak jen správa vlastních služeb 
– aplikací, kterou už můžeme 
opět zajistit vlastními nebo pro-
najatými silami jako v předcho-
zím případě.

Pokud potřebujeme zajistit 
opravdu velké množství slu-
žeb a máme k tomu také větší 
množství IT specialistů, pak je 
nejvýhodnější provoz v soukro-
mém cloudu. Tento případ je 
však typický pro velké firmy 
nebo státní úřady a ve škole 
bychom se s tím setkat neměli.

V mnoha případech je roz-
hodnutí, jak nejvhodněji po-
stavit složitější IT prostředí ve 
škole, otázkou pro IT architekta 
a může to být i dlouhodobější 
projekt. Vladimír MÜLLER

SLOŽITĚJŠÍ IT PROSTŘEDÍ – ŠKOLA, NEBO CLOUD?
Slovo cloud ve spojení s internetovými službami se dnes 
používá velmi často a tento „mrak“ (původní český vý-
znam slova cloud) je vlastně na internetu přítomen všude. 
V češtině se toto slovo naštěstí nepřekládá, stejně jako 
některé jeho přívlastky – anglický pojem „public cloud“ 
je tedy veřejný cloud a „private cloud“ tedy privátní, sou-
kromý cloud. 

Při stavbě složitějšího prostře dí si musí
me položit zá sadní otázku: Co vlastně sku
tečně potřebujeme pro naše požadované 
a provozované IT služby? Zkusme si udělat 
jed noduchou analýzu.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Kdo za to může?
„Kvůli neschopným úřední-
kům nechodí moje dcera do 
posledního ročníku mateřské 
školy,“ křičel na mě do tele-
fonu mužský hlas. „Nemůže 
se připravovat na nástup do 
první třídy. Už mě nebaví si 
pořád telefonovat a dopiso-
vat s různými úřady! Rychle 
s tím něco dělejte! Ještě dnes-
ka, aby zítra dcera mohla jít 
do školky. Rozumíte? Dnes. 
Nebo si k vám dojdu, pře-
skočím závoru a chytnu vás 
i s ministrem pod krkem!“  

Zamotaný případ
Vůbec jsem netušil, o co jde 
a proč by mě a pana ministra 

měl někdo chytat pod krkem. 
Řekl jsem si, že to nebudu 
brát jako vyhrožování fyzic-
kým násilím a pokusím se 
telefonujícího uklidnit a zjis-
tit příčinu jeho rozčilení. To 
se podařilo. Ale případ to byl 
hodně zamotaný. Snad se mi 
podaří ho stručně vysvětlit.

Postupně jsem z rozhovo-
ru zjistil, že se v únoru rodi-
na křiklouna přestěhovala do 
města téměř na druhém konci 
republiky. V původním bydliš-
ti doporučila pedagogicko-psy-
chologická poradna jeho dceři 
odklad školní docházky. Rodi-
na to pochopila jako potvrze-
ní o odkladu školní docházky 
a k zápisu do základní školy 

s dcerou nešli. Tím ale rodi-
če porušili zákon. Podle § 36 
školského zákona „zákonný zá-
stupce je povinen přihlásit dítě 
k zápisu k povinné školní do-
cházce, a to v době od 1. dub-
na do 30. dubna kalendářního 
roku, v němž má dítě zahájit 
povinnou školní docházku“. 
Teprve u zápisu je možné po-
žádat a rozhodnout o odkladu 
nástupu do základní školy. 

Co na to zákon
Podle § 37 odst. 1 školského 
zákona po splnění zákonem 
stanovených podmínek roz-
hoduje o odkladu ředitel ško-
ly. Takže hlavní vina byla na 
straně zákonných zástupců, 
ne neschopných úředníků. 
Kdyby se rodina nepřestěho-
vala, možná by se na to ani ne-
přišlo, protože se souhlasem 
ředitelky původní mateřské 
školy dcera stěžovatele dál 
chodila šest měsíců do posled-
ního ročníku mateřské školy, 
a to i bez potvrzení o odkla-

du školní docházky, které by 
správně měla mateřská škola 
od rodičů požadovat.

Ani škola, ani školka
Po přestěhování rodiče při-
hlásili dceru do nové mateř-
ské školy. Ta ji však nepřijala, 
protože překročila věk šesti 
let a neměla platný doklad 
o odložení školní docházky. 
Téměř po roce od zákonné po-
vinnosti přijít k zápisu do zá-
kladní školy se rodiče snaži-
li doklad dodatečně obstarat. 
Jednali s ředitelkou původní 
mateřské školy a jejím zřizo-
vatelem, se základní školou 
v původním i novém bydlišti 
a s jejich zřizovateli. Nikde 
však nepochodili, potvrzení 
o odkladu školní docházky 
všichni odmítli vystavit. Vý-
sledkem několikatýdenního 
snažení bylo, že dcera stěžo-
vatelů zůstala doma. To na-
víc způsobilo problémy v za-
městnání rodičů, protože mu-
sí s dcerou zůstat doma. 

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. 

Stížnost jsem řešil ve spolupráci 
s oddělením předškolního a spe-
ciálního vzdělávání minister-
stva školství. Mluvil jsem se zři-
zovateli mateřských a základ-
ních škol jak v původním, tak 
v novém bydlišti. Vydat dodateč-
né rozhodnutí o odkladu školní 
docházky už skutečně nebylo 
možné. Ředitelka původní ma-
teřské školy prý rodiče na nut-
nost jít k zápisu upozorňovala. 
Nakonec jí však stačilo doporu-
čení pedagogicko-psychologic-
ké poradny. Po mnoha dalších 
jednáních se ukázalo, že jediná 
možnost, která připadá v úvahu, 
je, že dceru stěžovatelů přijmou 
v březnu do 1. ročníku základ-
ní školy v místě nového bydli-
ště. Ale protože by už nestačila 
ostatním dětem, požádá o indi-
viduální vzdělávání. Od září pak 
nastoupí znovu do 1. ročníku zá-
kladní školy. 

Na pochybení rodičů (nešli 
s dcerou k zápisu) a pochybení 
původní mateřské školy (dívka 
bez potvrzení o odkladu školní 
docházky dál navštěvovala ma-
teřskou školu) bohužel nejvíc 
doplatilo dítě – bude opakovat 
1. ročník základní školy. 

Poučení z případu
Dodržování zákonů a stanove-
ných lhůt, vyplňování dotazní-
ků a jiných formulářů, návštěvy 
lékařů a poraden i včasná a přes-
ná informovanost zákonných zá-
stupců jsou náročné. Chceme-li 
však pro dítě udělat to nejlepší, 
co můžeme, je to nutné. Pokud 
to rodiče nebo školská zařízení 
opomenou, neudělá s tím nic ani 
školský ombudsman. Nemůže mě-
nit zákony a vyhlášky. Může jen 
prověřit jejich dodržování. A ne-
pomůže ani to, že školského om-
budsmana nebo pana ministra 
chytí neprávem rozzlobený otec 
pod krkem.

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.

FOTO: ARCHIV
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Dobrodružství 
divočáka 
Fandy
PATRICIE KOUBSKÁ

Pracovní sešit pro prvňáč-
ky, kteří se do nácviku psa-
ní nehrnou. S divočákem 
Fandou je psaní začne ba-
vit. Děti s ním zažijí kupu 
legrace, a aniž by to tušily, 
procvičí si dovednosti, kte-
ré jsou pro správný nácvik 
psaní klíčové. Společně bu-
dou řešit zábavné úkoly, jež 
povzbuzují přirozenou zví-
davost a motivují k pokračo-
vání jejich plnění. Napínavá 
dějová linka pomůže dítěti 
sledovat příběh a podpoří 
jeho chuť ke čtení. Více na 
www.albatrosmedia.cz.

KOREJSKÝ NÁRODNÍ BALET V PRAZE

PIVOVAR S VÝHLEDEM NA BESKYDSKÉ VRCHY
Radegast patří k nejznámějším 
symbolům Moravskoslezské-
ho kraje – řeč je o staroslo-
vanském bohovi slunce, ohně, 
úrody, sklizně a pohostinnos-
ti a samozřejmě také o legen-
dárním, správně hořkém pivu, 
kterému dal jméno. Majestát-
ní socha Radegasta stojí mezi 
Pustevnami a Radhoštěm, od-
kud přibližně za hodinu autem 
dojedete do Nošovic u Frýdku-
-Místku, sídla Pivovaru Rade-
gast. V jednom z nejmoderněj-
ších pivovarů v České republi-
ce se osvěžíte přímo u zdroje 
a nahlédnete do historie i sou-
časnosti výroby piva v podhů-
ří Beskyd. 

Základní kámen byl v No-
šovicích položen v roce 1966, 
první várku piva uvařil sládek 
Jaromír Franzl o čtyři roky 
později. Sládci dodnes zacho-

vávají původní recepturu, kte-
rá Radegastu zaručuje nezamě-
nitelnou chuť a výraznou hoř-
kost. Dvouhodinová prohlídka 
začíná v Návštěvnickém cent-
ru – Radegastově svatyni, kde 
se seznámíte s historií pivova-
ru, varním procesem a vším, co 
značka Radegast nabízí. Poté 
projdete výrobní prostory s cy-
lindrokónickými tanky, výrob-
nu sladu, stáčírnu a v pivovar-
ských sklepích se podíváte, jak 
pivo zraje a dokvašuje. Uvidíte 
i varnu zakladatele pivovaru 
Jaromíra Franzla, kde ve spe-
ciální nádrži žijí pivovarští 
pstruzi a hlídají kvalitu vody. 
Závěr prohlídky si pak naplno 
vychutnáte ve vyhlídkové věži 
s orosenou sklenicí zlatavého 
moku a  idylickým výhledem 
na panoráma Beskyd! Pro zví-
davé skupinky přátel či kolegů 

je přímo v pivovaru k dispozici 
Škola čepování, v níž se dozvě-
dí mnoho zajímavého a naučí 
se vlastnoručně načepovat do-

konalé kousky. Více informa-
cí a rezervace hořkých prohlí-
dek i Školy čepování na webu 
www.radegast.cz.

Unikátní večery slibující mimo-
řádný zážitek se v Národním 
divadle odehrají 13., 14. a 15. 
listopadu. Součástí speciálně 
komponovaného představe-
ní Kylián – Mosty času bude 
kromě Petite Mort a Sechs Tän-
ze (Šest tanců), dvou opusů Ji-
řího Kyliána na hudbu W. A. 
Mozarta, nově také Gods and 
Dogs v podání Baletu ND. Tři 
úvodní listopadová představení 
inscenace Kylián – Mosty času 
přinesou obohacení v podobě 
historicky prvního hostování 
Korejského národního baletu. 
Ten se představí v choreogra-

fii Forgotten Land. Tuto niter-
nou taneční skladbu vytvořil 
Jiří Kylián na hudbu Benjamina 
Brittena v roce 1981 pro soubor 
Stuttgartského baletu. 

Balet Národního divadla 
u příležitosti premiéry Gods 
and Dogs v rámci inscenace 
Kylián – Mosty času vydá kni-
hu nazvanou Budižkněčemu 
(v originále Bon qu‘à ça). Jedná 
se o záznam rozhovorů Jiřího 
Kyliána s francouzskou publi-
cistkou a administrativní ře-
ditelkou opery ve Štrasburku 
Marie-Noël Rio. Více se dozví-
te na www.narodni-divadlo.cz.

OSLAVY VZNIKU REPUBLIKY V PLZNI
Tradiční plzeňské oslavy výro-
čí vzniku republiky se konají 
28. října, kdy budou zpřístup-
něna zajímavá místa a turistic-
ké atrakce. Celodenní program 
nabídne komentované prohlíd-
ky, exkurze, návštěvy zahrad, 
okružní jízdy historickými vo-
zy městské dopravy, festival 
pouličního jídla DEPO Street 
Food Market i sportovní akti-
vity. Podvečer pak bude patřit 
průvodu světel, který se vy-
dá z Masarykova náměstí do 

centra města a vyvrcholí oh-
ňostrojem v barvách trikolo-
ry. Na tento den si můžete na-
plánovat i prohlídku některého 

z plzeňských muzeí či galerií, 
vydat se na prohlídku radni-
ce, Velkého či Nového divadla 
nebo Biskupského sálu v sídle 
plzeňského biskupství, obou 
synagog či věže katedrály. No-
vinkou letošního ročníku bu-
dou prohlídky chrámu Koran-
dova sboru s kryptou. Zážit-
kové prohlídky zaměřené na 
historii peněžnictví se chystají 
v budově České spořitelny ve 
Františkánské ulici. Více in-
formací na www.visitplzen.eu.

KULTURNÍ TIPY
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Pro současné školství pak ne-
musí být takové srovnání ani 
příznivé, ani optimistické. Proč 
naše školství, přestože mělo ke 
svému rozvoji dobu o deset let 
delší než školství předmni-
chovské republiky, zdaleka ne-
má jeho obecně respektovanou 
a mezinárodně pozitivně vní-
manou kvalitu a prestiž? Dů-
vodů a příčin jistě bylo a stále 
je nepochybně více, než jsme 
si ochotni připustit. Pokusme 
se ale alespoň některé z těch, 
které významně ovlivnily po-
zitivní rozvoj školství v před-
mnichovské republice, jasně 
pojmenovat.

Příznivá atmosféra
Zcela zásadní význam nepo-
chybně měla jiná a v mnohém 
příznivější politická atmosfé-
ra předmnichovské republiky. 
Jejím charakteristickým ry-
sem byla, vedle přijímaných 
demokratických zásad, i mo-
rální slušnost, solidnost a to-
lerance. Nový stát vytyčil ne-
jen nové morální zásady a vize, 
ale formoval i zcela nové spole-
čenské vztahy, v nichž chování 
občanů, kteří se ztotožnili se 
změnami, vycházelo z obecně 

přijaté a respektované morál-
ky. To vše se projevovalo pak 
i tím, že vládní politické strany 
vždy důsledně upřednostňova-
ly státní zájmy a rozvoj školství 
považovaly za mimořádně vý-
znamný státní zájem. 

Odpovědný výběr ministrů
S tím souvisel i odpovědný 
výběr ministrů školství – ne-
jen z hlediska odbornosti, ale 
i osobnostních kvalit. A proto-
že funkce ministra byla chápá-

na jako funkce politická, hrála 
velkou roli i jejich schopnost 
obklopit se správnými lidmi, 
plně v duchu Masarykovy my-
šlenky, že problémy se řeší lid-
mi myslícími a znalými, nejen 
zvolenými. Masarykova mimo-
řádná autorita jako zakladatele 
státu přitom nedávala žádný 
prostor k případným snahám 
o změnu pozitivně započatého 
vývoje. Nikdo z politiků se ta-
ké při řešení problémů nevy-

mlouval na to, že se problém 
nedaří řešit především proto, 
že překážkou stále jsou pozůs-
tatky již odstraněného státního 
zřízení a politického režimu. 

Soustavné hodnocení 
Autorita a prestiž vzdělání pak 
vycházely ze skutečnosti, že 
vzdělání umožňovalo v nové de-
mokratické společnosti nejen 
dříve nemyslitelný společenský 
vzestup, ale i příznivou ekono-
mickou budoucnost. To samo-
zřejmě vedlo k tomu, že získání 
kvalitního vzdělání náročným 
studiem se stávalo osobním cí-
lem mnoha lidí, kteří si byli pl-
ně vědomi toho, že i studium je 
náročná a odpovědná práce. Ni-
kdy také nebyla zpochybněna 

autorita a společenská prestiž 
učitelů jako základních osob-
ností celého vzdělávacího sys-
tému. Celospolečensky oceňo-
vána byla i výrazně viditelná 
a v každodenní praxi prokazo-
vaná profesní zdatnost učitelů. 
K ní přispívaly nejen zkoušky 
učitelské způsobilosti, jejichž 
složení po nejméně dvacetimě-
síční čekatelské službě dávalo 
učiteli definitivu, ale i soustav-
né a do značné šíře prováděné 

hodnocení učitelů zapisované 
průběžně do kvalifikačních ta-
bulek. Výsledky této kvalifika-
ce se zapisovaly do osobního 
výkazu, který o učitelích vedl 
nadřízený školský úřad a kte-
rý provázel učitele na všech je-
ho působištích. Ani budoucím 
středoškolským profesorům ne-
postačovalo k profesorskému 
působení pouhé absolutorium 
vysoké školy, ale i oni museli 
složit zkoušku učitelské způ-
sobilosti. 

Výhody pro učitele
To vše se samozřejmě odráželo 
i ve finančním, plně odpovídají-
cím a uznalém ohodnocení uči-
telů. Běžným bonusem učitelů 
byly i slevy, které jim byly po-
skytovány v železniční dopravě 
či z vlastního rozhodnutí i řadou 
soukromých vlastníků ubytova-
cích či restauračních zařízení. 
Ředitelé škol měli navíc nárok 
na naturální byt (k mnoha střed-
ním školám patřila často tzv. ře-
ditelská vila), a pokud ve škol-
ní budově byt nebyl, dostávali 
tzv. příbytečné, jehož výše by-
la odstupňována podle velikosti 
obce. Protože učitelské povolání 
představovalo nezpochybnitel-
nou životní jistotu i společen-
skou prestiž s odpovídajícím 
finančním oceněním a středo-
školské učitelské ústavy byly 
jedinými středními školami, na 
nichž žáci neplatili žádné po-
platky, byl zájem o učitelské po-
volání relativně vysoký. Školství 
předmnichovské republiky se 
proto nikdy nedostalo do pozice, 
že by mu kvalifikovaní učitelé 
chyběli. V určitých letech mu-
selo spíše řešit jejich relativní 
přebytek jak snižováním počtů 
učitelů přijímaných na učitelské 
ústavy, tak i nabídkou finanční-
ho odstupného vdaným učitel-
kám, pokud by ze škol odešly 
a uvolnily tak své místo. Zcela 
obvyklé přitom bylo také obsa-
zování volných a systemizova-
ných učitelských míst veřejný-
mi konkurzy.

 František MORKES

ŠKOLSTVÍ TŘICET LET PO LISTOPADOVÉ REVOLUCI

Jelikož učitelské povolání představovalo 
životní jistotu i společen skou prestiž s od
povídajícím finančním oceněním, byl zájem 
o toto po volání relativně vysoký. 

V letošním roce si připomínáme třicáté výročí událostí, 
které ukončily období totality. Posttotalitní období našich 
dějin je tak již o celých deset let delší, než bylo dopřáno 
demokratické předmnichovské republice. Již tyto sku-
tečnosti vybízejí k určitému srovnání. 

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

HISTORIE ŠKOLSTVÍ

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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KNIHY Z NAKLADATELSTVÍ ALBATROS MEDIA DO KAŽDÉ KNIHOVNY

Na Grega toho začíná být trochu moc. Je-
diné, co mu doopravdy jde, jsou video-
hry, jenže rodiče trvají na tom, že by si 
měl rozšiřovat obzory a dělat taky něco 
jiného. Když Greg najde ve sklepě starou 
kameru, má konečně v ruce důkaz svého 
nezměrného talentu a hned začne spřádat 
plány na hororový film. Čeká ho bohatství a velká sláva… Ale 
je to chytrý plán? Nebo si jím jen přidělá starosti?

Spolužačky Báru, Míšu a Elu, která se do 
města zrovna přistěhovala, dá jednoho dne 
dohromady Fabiola, kočka jejich osamělé 
sousedky paní Ládvíkové. A to z jednoho 
prostého důvodu: chce, aby jí holky pomohly vyřešit dáv-
nou záhadu, která paní Ládvíkovou už dlouho trápí. Při spo-
lečném pátrání se toho dozvědí hodně nejen o naší nedávné 
minulosti, ale hlavně o sobě samých. Zjistí, kolik se v nich 
skrývá důvtipu a odvahy.

Když Gregovu školu zasypou hromady sně-
hu, promění se čtvrť Heffleyových v jedno 
velké zimní bojiště. Nepřátelské skupiny 
soupeří o území, staví obrovské sněhové 
pevnosti a válčí v mnoha nezapomenutel-
ných koulovačkách. V nastalém zmatku 
čeká Grega a jeho nejlepšího kamaráda 
Rowleyho Jeffersona boj o život. Dokážou navázat důležitá 
spojenectví a vyhnout se zradám? A co až sníh roztaje? 

Tato encyklopedie seznamuje s podobou 
několika stovek těch nejznámějších a nej-
zajímavějších tvorů z celého světa: hlo-
davců, kopytníků, primátů, šelem, ky-
tovců, ptáků, ryb, paryb, obojživelníků, 
plazů, hmyzu a dalších skupin zvířat. Navíc vám každé zví-
ře pomůže zařadit do patřičné skupiny. Nádherné barevné 
ilustrace a jednoduchý text dělají z této knihy nezbytného 
a užitečného pomocníka každého malého čtenáře.

Deník malého poseroutky 11: 
Všechna sláva

Sesterstvo a kouzelná 
kočka Fabiola

Deník malého poseroutky 13: 
Radosti zimy

Encyklopedie zvířat 
pro malé čtenáře

JEFF KINNEY

LUCIE HLAVINKOVÁ

JEFF KINNEY

TOMÁŠ TŮMA

Blíží se Vánoce a Gregovi rodiče rozhodli, 
že celá rodina uteče před zimou a sváteč-
ním stresem na tropický ostrov – trochu 
si odpočinout a přijít na jiné myšlenky. 
Jenže brzy zjistí, že to tu nebude zase ta-
kový ráj. Rodinnou pohodu vytrvale ka-
zí spáleniny od slunce, žaludeční potíže 
a jedovatí pavouci. Podaří se Heffleyovým dovolenou nějak 
zachránit?

Deník malého poseroutky 12: 
Výprava za teplem
JEFF KINNEY

Vítáme vás v dinosauriu. Máme otevře-
no, kdykoli se vám zachce. Toto muzeum 
vás přenese o miliony let zpátky v čase 
a objevíte v něm ta nejdivočejší a největší 
suchozemská zvířata, jaká kdy existova-
la: dinosaury. Kde žil tyranosaurus rex? 
Čím se živil brachiosaurus? Uměli dinosauři plavat a létat? 
A proč vyhynuli? Račte vstoupit, království dinosaurů se ten-
tokrát speciálně pro mladší čtenáře otevírá v celé své kráse.

Poslední román slavného japonské-
ho autora je vyvrcholením jeho ce-
loživotního hledání smyslu života 
tváří v tvář utrpení. Skupina japon-
ských turistů se vydává na cestu do 
Indie a s sebou si přiváží své bolesti, 
ztráty a touhy. Prolínání osobních 
příběhů se propojuje s prolínáním 
náboženství a nabízí působivý a ne-
zapomenutelný čtenářský zážitek.

Dinosaurium – pro mladší 
čtenáře

Hluboká řeka

LILY MURRAYOVÁ

ŠÚSAKU ENDÓ

15. dubna 1912 tři ženy v záchranném člu-
nu s hrůzou pozorovaly, jak Titanic klesá 
ke dnu. Podvodnice Charlotta se rozhodla 
skrýt minulost a vytěžit z tragédie co nej-
víc. Bohatá Američanka Esme vzpomíná na 
vášnivý románek, který prožila, a má pocit, 
že to byl jen sen. Anna nikdy nepřestala 
slyšet srdce drásající výkřiky, které se tu 
noc ozývaly ze tmy. O dvacet let později je osud opět svede 
dohromady a stará tajemství vyplavou na povrch.

Dívky, které slyšely plakat moře
ELIZABETH BLACKWELLOVÁ

INSPIRACE
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Nejspíše jste zaregistrovali, že 
lidé dneska jedí téměř všech-
no. Neustále se objevují nové 
„superpotraviny“. Také je vel-
mi oblíbené vyvracet přínosy 
osvědčených surovin a někdy 
je dokonce i negovat, protože 
lidé někdy slepě přebírají in-
formace, aniž by si je ověřili.

Vědecky nepodloženým mý-
tům a pomluvám muselo če-
lit i kravské mléko. Přitom je 
mléčná strava v našich země-
pisných šířkách součástí výži-
vy člověka už po tisíciletí. Již 
v roce 1541 byla vydána kni-
ha středověkého lékaře Conra-
da Geßnera „Knížka o mléku 
a mléčných výrobcích“.

Mléko a mléčné výrobky jsou 
stále v módě, ale samozřejmě 
se mění jejich nabídka. „Dnes 
najdete v obchodech rozmanité 
mléčné výrobky v moderních 
obalech prodlužujících jejich 
trvanlivost. Mlékaři reagují na 
současné potřeby zákazníků 
a vyrábějí také funkční potra-
viny a produkty pro speciální 
skupiny spotřebitelů, jako jsou 
děti, senioři, lidé trpící laktó-
zovou intolerancí a popř. růz-
nými chorobami. Sortiment se 
často inovuje a složení výrobků 
zase reformuluje, aby vycháze-
lo z trendů moderní a zdravé 
výživy,“ vysvětluje Jiří Kopá-
ček, předseda Českomoravské-
ho svazu mlékárenského.

Koncem května byly na Osla-
vě mléka vyhlašovány vítěz-
né výrobky letošního roční-
ku soutěže „Mlékárenský vý-
robek roku“, které perfektně 
naplňují současné spotřebitel-
ské trendy.

Bezlaktózové výrobky
V naší současné populaci je 
přibližně 10–12 % spotřebite-
lů, kteří mají problémy s trá-
vením mléčného cukru – lak-
tózy. Jedná se o tzv. laktózovou 
intoleranci. 

Tipy odborníka: „Pro tyto 
skupiny spotřebitelů naše mlé-
kárny vyvinuly již dříve kon-
zumní mléka a smetany (Mlé-
kárna Pragolaktos, Mlékárna 
Kunín), fermentované výrobky 
– jogurty a zakysané smeta-
ny, a dokonce i mléčné dezer-
ty (výrobci Hollandia Karlovy 
Vary a Madeta).“

Vysokoproteinové výrobky
Obohacování mléčných výrob-
ků dalšími mléčnými protei-
ny je vhodné nejenom pro lep-
ší růst svalů či jako prevence 
řady civilizačních chorob, ale 
je dále vhodnou výživou na-
příklad pro sportovce, ale ta-
ké pro naše seniory, kteří po-
třebují právě zvýšený příjem 
proteinů. 

Tipy odborníka: „Patří sem 
vysokoproteinové jogurty (Po-
labské mlékárny, Bohušovická 
mlékárna, Mlékárna Kunín), 
ale také tzv. skyry a skyr-drin-
ky (Bohušovická mlékárna, Ol-
ma, Polabské mlékárny). No-
vinkou jsou zeleninové dipy na 
bázi ‚řeckých‘ jogurtů.“

Etnické potraviny
Příkladem etnických potravin 
mohou být již zmíněné vysoko-
proteinové jogurty pocházející 
z Řecka, ale také skyry, jejichž 
výrobou se naše mlékárny in-
spirovaly, a to původní island-
skou technologií. 

Tipy odborníka: „Letošní 
novinkou jsou zejména sýry na 
grilování – napodobeniny sýra 
Halloumi (na Kypru, v Řecku 
a v dalších blízkovýchodních 
zemích). Českými ekvivalen-
ty jsou skvělé sýry Grillami 
(Brazzale Moravia) a Allami 
(Laktos).“

Návrat k tradicím
Návratem k tradičním oblíbe-
ným pokrmům našich babiček 
mohou být dva letošní svěží 

výborné tvarohy tradiční chuti 
a konzistence.

Tipy odborníka: „Nalezení 
řešení, jak praktičtěji zabalit 
oblíbený sýr Lučina pro kon-
zumaci menších porcí, navíc 
zcela bez přídavných látek (Lu-
čina Mini – Savencia Fromage 
& Dairy Czech Republic), to je 
absolutní vítěz letošního roč-
níku soutěže Mlékárenský vý-
robek roku 2019.“

Čerstvost, zdraví a původ
Nejvíce novinek letos přines-
ly české mlékárny opět v sor-
timentu čerstvých mléčných 
výrobků, a to zejména zaky-
saných.

Tipy odborníka: „Zajímavá 
jsou i nová sezónní ochucení, 
např. pomeranč-citron a rebar-
bora-máta, dále třeba dvě nové 
ledové kávy anebo ‚obyčejné‘ 
selské či bio mléko.“

Kvalita a autentičnost
Novým směrem v sýrařství je 
výroba vysoce prozrálých kva-
litních sýrů. 

Tipy odborníka: „Letos to 
byly především tvrdý sýr He-
rold ze společnosti Moravia 
Lacto s dobou zrání 12 mě-
síců a tvrdý Tylžský sýr z ji-
hočeské Madety zrající 6 mě-
síců. V soutěži ale zaujal ta-

ké polotvrdý sýr Zlatá Praha 
z Mlékárny Polná na Vysočině. 
V kategorii měkkých zrajících 
sýrů pak zvítězily tradiční Olo-
moucké tvarůžky malé (A.W. 
Loštice).“

Convenience (pohodlí)
Výrobky, které spotřebitelům 
usnadňují přípravu pokrmů, 
jsou stále více žádané. Vyplý-
vá to také z nedostatku času. 
Jedná se např. o malé hoblin-
ky extratvrdého sýra.

Tipy odborníka: „V této 
kategorii se představily dvě 
varianty extratvrdého sýra 
Gran Moravia ze společnosti 
Brazzale Moravia, a sice verze 
Scaglie (malé hoblinky) a ver-
ze Julienne (hrubě nastrouha-
ný sýr), hodící se především 
k přípravě salátů, popř. na gra-
tinování pokrmů.“

České mlékárny nasloucha-
jí svým spotřebitelům a sna-
ží se plnit jejich přání. Ser-
vírují jim mléčné výrobky 
ušité přímo na míru jejich 
potřeb. Pilně inovují a refor-
mulují. Motivací je nejenom 
spokojený zákazník, ale ta-
ké soutěž Mlékárenský vý-
robek roku, kde jsou jejich 
produkty hodnoceny přís-
nou odbornou porotou. Více 
na www.mlekovaszdravi.cz.

SEDM NEJNOVĚJŠÍCH TRENDŮ V MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH
Mléko v sáčcích, krátká trvanlivost, omezený sortiment, 
absence výrobků pro speciální výživu. Takhle nějak by se 
daly charakterizovat mléčné výrobky v letech dávno mi-
nulých. Za poslední roky se ale tato kategorie potravin 
dostala na úplně jinou úroveň. 

INSPIRACE


