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„Když v  životě najdeš cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“ Arthur Ch. Clarke

Kvůli stávce zůstalo minulou 
středu zavřeno 1 221 škol. Ví-
ce než 2 700 dalších omezilo 
provoz. Téměř tři tisícovky in-
stitucí sice nestávkovaly, stáv-
ku ale nějak podpořily. Těmi-
to slovy předběžně zhodnoti-
la středeční situaci ve školách 
místopředsedkyně školských 
odborů Markéta Seidlová. Na 
druhé straně se ministr Robert 
Plaga nechal slyšet: „Rozhod-
ně to není tak, že odborářská 
stávka byla masově podpoře-

na. To je iluze, kterou se snaží 
vytvořit pan Dobšík.“

Tak či onak, snad většina 
učitelů i nepedagogických 
pracovníků si konečně uvě-
domila, že nestačí doneko-
nečna mlčet a vyčkávat, co 
pro ně vybojují odbory. Velká 
část z nich před kolegy na-
hlas vyjádřila svůj osobní ná-
zor a postoj, s plným vědomím, 
že prostávkovaný čas jim ni-
kdo nezaplatí. Ve sborovnách 
pozvedli hlavu a srozumitelně 

uváděli příčiny své nespoko-
jenosti s dosavadním (pod)- 
financováním školství včetně 
svých platů. 

Ještě více je trápí nezvládnu-
tá inkluze, přebujelá byrokra-
cie, namáhavé suplování a pře-
tížení, zpackaná státní matu-
rita i stále náročnější rodiče. 
Jedině lidé za katedrou nejlé-
pe vědí, jak se cestou z centra 
a krajů záhadně ztrácejí sli-
bovaná procenta navýšených 
platů a prostředků určených 
na odměny. Na účet kantorů 
v celé výši obvykle nedorazí. 
Proto už slepě nevěří slibům. 
Očekávají nejen od vlády a mi-
nisterstva konkrétní skutky, 
jasnou vizi vzdělávání a toho, 

co bude s nimi a českým škol-
stvím v dalších letech. 

Stávka skončila. Další jed-
nání o zlepšení podmínek pro 
práci učitelů budou pokračo-
vat. Předseda školských odbo-
rů František Dobšík se ještě 
zúčastní diskuze ve Sněmov-
ně o možné úpravě státního 
rozpočtu, aby do škol přitek-
lo více finančních prostředků 
na jejich stále náročnější pro-
voz a potřebný rozvoj. Někte-
ří politici už konečně začínají 
vážným připomínkám odborů 
pozorněji naslouchat. I to je vý-
sledek stávky, která pomohla 
učitelům aspoň trochu narov-
nat záda.

Roman KANTOR

STÁVKA POMOHLA UČITELŮM NAROVNAT ZÁDA
Stávka učitelů vyhlášená školskými odbory upozornila na 
vleklé nedostatky s (pod)financováním škol. Vzkázala po-
litikům a rodičovské veřejnosti, že skončil čas planých 
slibů a nazrála potřeba výraznější podpory učitelů. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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„To byl geniální nápad vyplácet mzdu v pětikorunách. 
Tolik peněz učitelé v životě neměli!“
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Brněnské výstaviště a veletrh Rehapro-
tex, výstava kompenzačních, rehabili-
tačních, protetických a ortopedických 
pomůcek, to byl cíl cesty žáků oboru so-
ciální činnost ze znojemské střední ško-
ly v Přímětické ulici. Dívky i chlapci zde 
měli jedinečnou možnost seznámit se 
s nejrůznějšími pomůckami, se kterými 
budou jako budoucí pracovníci v sociál-
ních službách pracovat. „Ve výuce teore-
tických předmětů vidíme jen obrázky, 
na praxi pak pomůcky základní řady, 
ale zde jsem si na vlastní kůži vyzkou-
šela polohovací koupací křeslo či domá-
cí zabudovaný zvedák,“ řekla jedna ze 
studentek třetího ročníku. Celá výsta-
va byla vhodně doplněna doprovodným 
programem – přednáškami, workshopy, 
poradenstvím, ale i možností vyzkoušet 
si parasporty. Jako zajímavou hodnotí 
další ze studentek přednášku o regene-
rativní medicíně a o perinatálních tká-
ních a buňkách.
  Marcela SABOVÁ

Žáci ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří si 
zamilovali v hodinách tělesné výchovy 
hokejbal. Hrají ho rádi a tak dobře, že se 
v loňském roce probojovali do republiko-
vého finále soutěže Hokejbal proti drogám. 
Letos jsme dostali navíc možnost zúčast-
nit se hokejbalového dopoledne s týmem 
Wolves Chomutov, který je účastníkem 
oblastní ligy v tomto sportu. Akce se zú-
častnili vybraní žáci druhých až šestých 
tříd a samozřejmě nechyběli všichni žáci, 
kteří naši školu v minulém školním roce 
tak skvěle reprezentovali. Celé dopoled-
ne se neslo v duchu propagace hokejba-
lu. Pořádně jsme si zasportovali, protáhli 
tělo, pobavili se. S chomutovskými vlky 
přijel i jejich maskot, který nás celé do-
poledne doprovázel, a žáci se s ním mohli 
také vyfotit. Nakonec jsme prostřednic-
tvím chomutovského týmu obdrželi od ho-
kejbalového svazu pomůcky na tělesnou 
výchovu pro výuku hokejbalu. Jednalo se 
o branky, hokejky a míčky. 

Petra ŽIHLOVÁ

Maturitní projekt s tímto originálním ná-
zvem uspořádali studenti čtvrtého roční-
ku oboru hotelnictví a turismus střední 
školy v Přímětické ulici ve Znojmě. Akce 
se uskutečnila 24. října a podíleli se na 
ní čtyři maturanti. Projekt začal v budo-
vě Znojemského městského pivovaru, kde 
bylo možno poznat výrobu znojemského 
piva a následně ochutnat některé produk-
ty. Po prohlídce pivovaru následovala krát-
ká přednáška o historických památkách 
města Znojma, a to znojemském hradu 
a rotundě sv. Kateřiny. Poté na účastníky 
před budovou pivovaru čekal turistický 
vláček, který je odvezl městem ke kostelu 
sv. Mikuláše a kapli sv. Václava. V místní 
jídelně byla připravena tabule s podzimní 
tematikou. Studenti hotelové školy sesta-
vili menu o šesti chodech. 

Libor HANZAL

Rehaprotex pro studenty

PÍŠETE NÁM, CO JE NOVÉHO VE VAŠÍ ŠKOLE

Na této straně se nově setkáváte s dopisy vás čtenářů. Nejzajímavější dopis měsíce odměníme dobrou knihou.
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 Jaké jsou zásady a do-
hodnutá pravidla pro 

zvyšování platů učitelů od 
1. ledna 2020?

Je třeba zdůraznit, že jedná-
ní stále pokračují. Zvýšení pla-
tů učitelů ani ostatních pracov-
níků školství není dohodnuto, 
naopak jsme ve stavu stávkové 
pohotovosti. Pokud mám shr-
nout ty vyjednávací pozice, tak 
odbory požadují zvýšení tarif-
ní složky platu o deset procent 
a určité prostředky rozpočtu, 
o kterých je známo, že existují 
a tvoří rezervu na platovou ob-
last, použít ke zvýšení objemu 
nadtarifní složky. Znamenalo 
by to asi dvě další procenta. 
Proti tomu stojí názor minister-
stva, které ústy Roberta Plagy 
přišlo s verzí růstu pro všech-
ny učitele o 1 750 korun, při-
čemž tato částka po tlaku odbo-
rů již byla upravena na 2 750 
korun s tím, že zbytek peněz 
rozpočtovaných na platy půjde 
do pohyblivých složek. Jasněji 
je u nepedagogických pracov-
níků, kde budou platy zvýše-
ny plošně o 1 500 korun bez 
ohledu na zařazení a o další 3,5 
procenta vůči stavu letošnímu. 
Tam spory nejsou.

 Jaké jsou vaše postoje 
k otázce platů?

Nejsem v dané situaci spo-
jena se žádnou ze stran toho-
to sporu, jednání nevedu, ne- 
účastním se jich. Nicméně jako 
místopředsedkyně školského 
výboru Sněmovny situaci po-
chopitelně sleduji, samozřejmě 
o ní hovořím jak s představiteli 
ministerstva, tak i s odbory. Po-
třebovali bychom s ohledem za 
rozběh reformy regionálního 
školství daleko více klidu v re-
zortu a konečně dodělat někte-
ré věci, které stále nejsou zcela 
dotažené. Nicméně samozřej-
mě určitá pravidla či zásadní 
body mám. Za prvé je zde na-
prostá nutnost dalšího zvyšo-
vání platů ve školství. Za dru-

hé pochopitelně platí, že s tím 
musí růst i odměna ve všech 
ostatních oblastech školství, 
tedy odměny nepedagogic-
kým pracovníkům. Za třetí je 
nutné dosáhnout plného kry-
tí tak zvaných výkonů navíc, 
tedy nastavit finanční krytí na 
reálné počty dětí a také zajis-
tit plné krytí při podpůrných 
opatřeních pro děti zvláště na-
dané či děti se SVP a podobně. 
A za čtvrté pak platí, že je nut-
né zajistit plné krytí reformy 
financování regionálního škol-
ství, což se týká především po-
třeby zaplatit skutečně odvede-
nou práci pedagogů, můžeme 
říci také zaplacení odučených 
hodin. To stejné platí u nepeda-
gogů. Zde si to můžeme přiblí-
žit na skutečném zohlednění 
velikosti a složitosti škol.

 S čím tedy skutečně po-
čítá rozpočet?

Z hlediska mezd s deseti pro-
centy pro pedagogy i pro ne-
pedagogy. Ale jsou zde určité 
rezervy, které by při využití 
mohly znamenat o něco vyšší 

platy u učitelů. Slabým místem 
rozpočtu jsou již tradičně tak 
zvané ONIV.

 Kolem učitelských pla-
tů zaznívají různá čís-

la – varianty meziročních 
růstů o 15 a 10 procent, jin-
dy dosažení úrovně 150 pro-
cent roku 2017. Můžete to vy-
světlit?

Vládní program mluví o tom, 
že v roce 2021, tedy na konci 
volebního období, má být do-
saženo u učitelů úrovně 150 
procent stavu roku 2017, te-
dy ze začátku volebního obdo-
bí. Vedle toho jsou opakovaná 

doporučení Sněmovny, která 
mluví o každoročních růstech 
o patnáct procent u učitelů 
a o deset procent u ostatních 
zaměstnanců školství, což by 
mělo vést k tomu, že by v ro-
ce 2020 dosáhl plat učitelů 
úrovně 130 procent průměr-
né mzdy. Jakkoliv jde o odliš-
né cesty, výsledek by měl být 

podobný. V roce 2021 by prů-
měrný učitelský plat měl být 
asi 46 až 47 tisíc korun.

 Zaznívají však i jiná čís-
la – deset procent pro 

učitele a osm pro nepedago-
gy. Proč ta změna? 

Jedna věc jsou cílové částky 
na konci působnosti této vlá-
dy, jiná věc je pak cesta, jak 
se k nim dostat. Já jsem jedno-
značně pro to, aby ta cesta byla 
dynamická a abychom se k cí-
li přibližovali soustavně a sys-
tematicky. Patnáctiprocentní 
růst u učitelů a desetiprocent-
ní u ostatních by nás dovedly 

k cíli. Protože pokud budeme 
otálet s růstem nyní pro rok 
2020, o to větší skok bychom 
museli udělat v roce 2021. Tak-
že s každým nyní ubraným 
procentem si musíme říci, že 
toto procento budeme muset 
příště přidat navíc. Ve světle 
současných debat to zname-
ná, že především u nepedago-
gických pracovníků se splnění 
vládních slibů stává nejistým. 
Což za sebe chápu jako napros-
to nepřijatelné.

 Má tedy nynější situace 
nějaká pozitiva?

Ale to zase má, nebuďme 
nespravedliví. Především zde 
zmizely pochybnosti o nutnos-
ti růstu platů nejen u učitelů, 
ale také u nepedagogických 
pracovníků. Už je to bráno 
jako samozřejmost a nezbyt-
nost, což je určitě jistý pokrok. 
Pro ředitele to znamená, že se 
snižuje tlak na nutnost přelé-
vání peněz z kapsy do kapsy. 
Měli jsme zde běžný stav, že 
aby škola sehnala nepedago-
gického pracovníka, byla nu-
cena brát učitelům peníze, ji-
nak by nebylo z čeho zaplatit 
třeba účetní. Ten tlak nezmi-
zel, ale alespoň se zmenšil. Za 

O názor na současnou přetahovanou o učitelské peníze 
jsme požádali poslankyni a místopředsedkyni školského 
výboru Poslanecké sněmovny Kateřinu Valachovou.

Pokud budeme otálet s růstem pro rok 2020, 
o to větší skok musíme udělat v roce 2021. 
S každým ubraným procentem si musíme říci, 
že to procento budeme muset příště přidat. 

ŠANCE SPLNIT VLÁDNÍ SLIBY JE

Pokračujte na straně 4...
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určitý alespoň částečně pozi-
tivní signál bych brala to, že 
ve výhledu na rok 2021 je již 
nyní zakomponován růst platů 
učitelů o devět procent a u ne-
učitelů o čtyři procenta. Měli 
jsme doby, kdy ve výhledech 
žádné předem akceptované 
růsty nebyly. Nicméně pořád 
vidím nutnost růstu pro rok 
2021 na úrovních patnáct a de-
set procent. Pak je šance splnit 
vládní sliby.

 A tedy šanci uspokojit 
odbory?

Tato země a tato i mnoho mi-
nulých vlád mají neuvěřitelné 
štěstí, že učitelské odbory, jak 
vedení, tak především členové, 
jsou až neskutečně uvážlivé 
a trpělivé. Když si představím, 
kolik slibů politiků bylo za po-
sledních dvanáct let různě po-
rušeno, tak bychom museli být 
skoro pořád ve stávkové po-
hotovosti a mnohdy s uzavře-
nými školami. Já myslím, že 
tohle by veřejnost měla oprav-
du ocenit. Ale nemohu mluvit 
za odbory, nevím, co je, jak 
říkáte, uspokojí. Každopádně 
mi připadá, že handrkování 
o to, zda alespoň těch deset 
procent do tarifů a dvě pro-
centa do pohyblivé složky, což 
požadují odbory, nebo zda to 
udělat podle ministra Rober-
ta Plagy s větším důrazem na 
pohyblivé složky, tak toto han-
drkování není důstojné, a pře-
devším v sobě nezohledňuje 
to, že bohorovný přístup dlou-
hé řady vlád dotlačil odbory 
do situace, kdy už skutečně 
nemají prostor pro kompromi-
sy. Mimochodem – vláda má 
ještě jedno štěstí. Nejradikál-
nější jsou totiž organizace za-
městnavatelů, hospodářské ko-
mory a podobně. Ty požadují 
jednoznačně a bez nějakých 
kudrlinek růst platů ve škol-
ství o patnáct procent.

 To je skutečně překva-
pivé. Proč to dělají?

To jsou totiž lidé, kteří mají 
jinou optiku. Průmyslníci vě-
dí, že jejich příští zisky jsou 
závislé na vzdělaných zaměst-
nancích. Oni nejlépe vědí, že 
školství je opravdová priorita 
priorit, protože na úspěchu 

školství závisí budoucí pro-
sperita země. 

 V souvislosti se zvyšo-
váním platů se často po-

užívá slovo minimální. Jak 
tomu máme rozumět ve svět-
le současných dohadů? 

Když někdy poslouchám ně-
které kolegy, kteří se tváří, že 
když přidají učitelům, uklízeč-
kám nebo třeba kuchařkám de-
set procent, tak by zaměstnan-
ci škol měli slavit a projevovat 
neskonalou vděčnost, tak to ve 
mně vře. Jezdím hodně po ško-
lách, zrovna před pár dny jsem 
byla na severní Moravě. Ku-
chařka 13 tisíc čistého, uklí-
zečka 12 tisíc. Škola se leskla 
čistotou, oběd byl skvělý, sku-
tečně velmi dobré jídlo. Ti lidé 
se starají o naše děti a starají 
se velmi dobře. A pak se tady 
někdo v Parlamentu tváří, že 

těch deset procent růstu je ně-
jaká kdovíjaká milost a že by 
jim měly přicházet tuny děkov-
ných dopisů. Strašné. Přitom 
ty platy uklízečky či kuchař-
ky jsou deset procent platů po-
slanců s nějakými těmi funk-
cemi. Tvrdím, že dobrý oběd 
v jídelně je větší hodnota než 
špatný zákon v Parlamentu.

A teď k tomu slovu mini-
mální. Ještě když jsem byla 
na ministerstvu, tak jsem bě-
hem těch dvou let opakovaně 
upozorňovala na jednu důleži-
tou věc. Tarify ve školství by 
měly směřovat k vyrovnání 
s tarify jiných vysokoškolsky 
vzdělaných zaměstnanců stá-
tu a veřejných institucí, typo-
vě třeba lékařů, zdravotních 
sester na pozicích s vysoko-
školským vzděláním, policis-
tů s takovou podmínkou výko-
nu funkce. Mezi těmi tarifními 
systémy je dlouhodobá nerov-
nováha, to je věc, která vznik-
la před dlouhými lety. Slovo 
minimální mělo vždy zname-
nat, že růst ve školství by měl 
výrazně předbíhat růst jinde, 

protože historicky zaostával. 
Dnes jsou učitelé jednou z nej-
hůře placených profesí s vyso-
koškolským diplomem, proto-
že jejich tarify jsou posunuté 
dolů. Tím slovem minimální 
mělo být řečeno, že pokud po-
rostou jiné platy dynamicky, 
tak u učitelů půjdeme nad ta 
procenta z vládního programu, 
abychom snížili odstup učitelů 
od ostatních vysokoškoláků.

 Proto tedy důraz na růst 
tarifů?

Jistě. Bavme se o radikálním 
zvýšení objemu prostředků na 
nadtarifní složky ve chvíli, kdy 
u tarifů nebudou učitelé daleko 
na chvostu pelotonu. Nadtarify 
jsou třešnička na dortu, připa-
dá mi prazvláštní prsknout na 
dort třešničku, když je hoto-
vý základní korpus a možná 
první vrstva krému. Ostatně 

bychom pro samé okouzle-
ní rokem 2021 a 150 procen-
ty peněz z roku 2017 neměli 
zapomenout na to, že vládní 
program obsahuje i další sli-
by. Třeba zvýšení příplatků na 
třídnictví. A to je kde? A kde 
je slíbené snižování pedago-
gické činnosti ředitelů a ředi-
telek škol, aby měli dostatečný 
prostor pro koncepční práci, 
na péči o bezpečnější klima 
na školách, na snahy o vyšší 
kvalitu vzdělávání, na profes-
ní podporu začínajících učitelů 
a tak dále? Ale nejpozději pro 
rozpočet 2021 je jasným téma-
tem pokrýt a splnit i tyto sliby.

 Takže se na konci voleb-
ního období nahromadí 

koalici velké úkoly směrem 
ke školství?

Určitě to tak lze říci. A sku-
tečně bych raději viděla, aby-
chom se nemuseli honit na po-
slední chvíli a co nejvíce toho 
udělali v roce 2020, to zname-
ná, abychom k tomu právě ny-
ní vytvořili prostor.

 Co je nyní ve školství 
skutečně špatně?

Co je skutečně špatně, to je 
fakt, že jsme v polovině listopa-
du a nemáme příliš představu, 
jaký bude příští rok růst platů 
ve školství, jaké poměry tari-
fy/nadtarify můžeme očekávat 
a podobně. Do toho totiž vstou-
pí od 1. ledna v plném rozsa-
hu reforma financování regio-
nálního školství, která již byla 
jednou o rok odložena, proto-
že úřad ministra Plagy nestihl 
přípravu. Dost mne straší, že 
mi ředitelky a ředitelé při ná-
vštěvách škol říkají: „Co jsme 
nevěděli před rokem a proč se 
reforma odkládala, nevíme ani 
nyní.“ To je strašidelné a to je 
skutečně špatně.

 Mzdy ve státní správě 
rostou výrazně a rych-

leji, než se očekávalo. Odra-
zí se tato realita v platech ve 
školství? 

Nejsem si zcela jistá, zda lze 
říci, že platy ve státní správě 
rostou nad očekávání. Rostou 
tak, jak byly v různých roz-
hodnutích pro různá odvětví 
schváleny. Tam úplně není pro-
stor pro nějaká velká překva-
pení. Ale obecně platy a mzdy 
skutečně stále předstihují pro-
gnózy, ze kterých vycházel jak 
slib 150 procent v roce 2021, 
tak i doporučení Sněmov-
ny o opakovaných zvýšeních 
o patnáct procent. Pokud chce-
me, aby učitelé dohnali ostat-
ní vysokoškoláky, pak by na 
to vláda měla reagovat. Já ro-
zumím, že možnosti rozpočtu 
jsou omezené, ale pokud nebu-
deme jednat v rozumné rych-
losti, nikdy nedosáhneme ná-
pravy situace.

 Je nyní na Poslanecké 
sněmovně, jak skuteč-

ně finance pro učitele dopad-
nou? Nebo je to na ministro-
vi? Či na vládě?

To je těžká otázka. Samozřej-
mě primárně mluvíme o od-
povědnosti vlády. Poslanecká 
sněmovna k tomu může pouze 
přijímat doporučující usnese-
ní, což také opakovaně uděla-
la. Jednání s odbory musí vést 
ministr a premiér, to je jejich 
odpovědnost. A před veřejností 
také musí obhájit, jakých do-
sáhli výsledků.

Táňa PIKARTOVÁ

ZAMĚŘENO NA...

Tarify ve školství by měly směřovat k vyrovná-
ní s tarify jiných vysokoškolsky vzdělaných za-
městnanců stá tu. Mezi těmi tarifními systémy 
je dlouhodobá nerov nováha. 

...pokračování ze strany 3
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 Jak se do komunistic-
kého lágru na Sibiři do-

stali vaši rodiče?
Tátu deportovali 18. září 

1948, odsoudili ho za pomoc 
litevským partyzánům. Mámu 
o dva roky dřív, v tu dobu byla 
studentkou gymnázia a spojkou 
partyzánů. Oba byli odsouzení 
na 25 let vězení. Po úmrtí Sta-
lina byli vězni postupně pro-
pouštěni „na svobodu“, to však 
znamenalo, že žili ve vyhnan-
ství. Moji rodiče byli převezeni 
do ruské Inty v republice Ko-
mi, v předhůří Polárního Uralu. 
Domů, do Litvy, zpět nesměli.

 A pak jste se jim tam 
narodila vy.

Ano, bylo to 20. května 1958, 
v Intě. 

 Co si odtud pamatujete?
Byla jsem malé dítě, 

tak si moc nepamatuji. Z hor-
ších vzpomínek mi utkvělo, 
jak stojím na parapetě okna 
a vyhlížím tátu – měla jsem 
strach, jestli se vrátí z práce 
domů. Pracoval v dolech a ka-
ždý den někoho pohřbívali a já 
jsem viděla ty průvody s rak-

vemi. O víkendech se scházely 
litevské rodiny, rodiče zpívali 
a tančili, hráli si s dětmi. 

 Kolik let jste tam strá-
vili?

Já osobně šest let. Na oprav-

dickou svobodu mámu propus-
tili v roce 1964 a ona se pak 
se mnou a bratrem při první 
možné příležitosti vrátila do-

mů. Pamatuji si jen velmi dlou-
hou cestu vlakem s přestupem 
v Moskvě a na to, jak jsme do-
razili k babičce a dědovi. Zrov-
na kvetly jabloně a mně se zdá-
lo, že jsem přijela do ráje. Tá-

ta však ve vyhnanství musel 
zůstat dalších pět let. Později, 
po uplynutí tří let, dostal povo-
lení nás v Litvě navštívit a po 
dalších dvou letech se vrátil.

 Litva je od roku 1990 
opět svobodná země. 

Jak dnes Litevci vnímají prá-
vě tuto dobu? Nezapomínají?

V žádném případě. Na cíle-
né vyvražďování národa přece 
nelze nikdy zapomenout!

 Jak jste se dostala do 
Prahy?

Provdala jsem se sem v roce 
1983, narodily se mi zde dvě 
krásné dcery a jsem už dokon-
ce babičkou. Dcery jsem se-
známila s temnou historií na-
ší země. Táta napsal knížku 
o svém životě, abychom vědě-
li vše, co nám dlouho nemohl 
říci. Tu knihu chci s pomocí 
dcery a zetě vydat. Většinu ži-
vota jsem ale prožila zde, takže 
Česko považuji za svůj druhý 
domov. Eva ROKYTOVÁ

NARODILA JSEM SE V KOMUNISTICKÉM GULAGU
Není u nás až tak známé, že od roku 1941 do roku 1952 bylo 
z Litvy do sovětských komunistických gulagů násilně deporto-
váno přes 300 tisíc Litevců. Birutė Chlupáčová (60), Litevka žijí-
cí již 37 let v České republice, se tam dokonce narodila.

„Zrovna kvetly jabloně a mně se zdálo, že 
jsem přijela do ráje.“

 S tvorbou a osobností 
Anny Barkovové, kte-

rá prožila téměř 22 let v so-
větském komunistickém gu-
lagu, se zpěvačka seznámila 
prostřednictvím vašeho fil-
mu Osm hlav šílenství. Po-
těšilo vás, že jste ji svým fil-

mem inspirovala?
Ano, potěšilo. V básni Něco 

autobiografického Anna Bar-
kovová prorokuje, že jednou 
budou nejrůznější „darebá-
ci s doktorátem“ psát vědec-
ké práce o její tvorbě a životě. 
A hle, já jsem se k ní dostala 
skrze vědeckou (diplomovou) 
práci Radky Rubiliny a nato-
čila o ní film. Vladivojna na 
svou hudbu k tomuto filmu 
„naroubovala“ její básně a vy-
dala velmi netradiční písničko-
vý soundtrack. Karlovarské di-
vadlo Dagmar vytvořilo z básní 
a dopisů Barkovové kompono-
vané divadelní představení An-
na. Nejnověji teď Vladivojna 
představuje Annu Barkovovou 
v recitálu Osm hlav šílenství. 
Takže se zdá, že básnířka, kte-

rá zemřela v bídě a v zapomně-
ní, po letech inspiruje, a dokon-
ce i za hranicemi své země.

 Jak tento projekt vy-
padá?

Jedná se o komponovaný po-
řad věnovaný tvorbě této pozo-
ruhodné básnířky a novinářky. 
V mnoha ohledech nabízí mi-
mořádně intenzivní, až mystic-
ko-intelektuální zážitek. Bás-
ně zhudebněné Vladivojnou 
do lyrických i expresivních 
skladeb střídají svérázné po-
střehy a komentáře nelichoti-
vé reality v nesvobodné zemi 
– citace z dopisů a deníkových 
zápisků v sugestivním podá-
ní Gabriely Míčové coby Anny 
Barkovové. Vše je pak podbar-
veno nenápadně neklidnými 
videoprojekcemi, které v divá-
cích evokují autenticitu Anni-
ných prožitků. 

 Nebyly to právě bás-
ně, které tam Anně tak 

dlouho pomáhaly přežít? 
Nejenom Anně. Ve vzpomín-

kách vězňů hraje poezie velmi 

důležitou roli, ať už ji člověk 
tvoří, nebo pouze reprodukuje. 
Pomáhá nezbláznit se, přežít. 
A co se týká Anny Barkovové, 
ta se paradoxně v pracovních 
táborech cítila svobodněji, 
protože měla kde spát (v ba-
ráku s desítkami dalších vě-
zeňkyň), měla co jíst (byť se 
jednalo o minimální příděly) 
a občas mohla i psát (když byla 
vzhledem k svému chatrnému 
zdraví přidělena do táborového 
kulturně vzdělávacího oddě-
lení, aby vytvářela propagan-
distické nástěnky). Na svobo-
dě pak spíše živořila, o nějaké 
tvorbě si mohla nechat zdát. 

 Kde ještě můžeme tento 
pořad zhlédnout?

Konkrétně budeme hrát 
27. 11. v Lounech, 28. 11. v Pra-
ze a 29. 11. v Kutné Hoře. Celé 
to podzimní načasování není 
náhodné. Recitál Osm hlav ší-
lenství je pojat jako oslava svo-
bodné tvorby v různých časech 
a režimech. 

Eva ROKYTOVÁ

OSLAVA SVO BODNÉ TVORBY V RŮZNÝCH REŽIMECH
Česká zpěvačka a skladatelka Vladivojna La Chia už má za se-
bou několik úspěšných vystoupení s recitálem Osm hlav ší-
lenství. Ten je věnovaný tvorbě znovuobjevené ruské básnířky 
a novinářky Anny Barkovové. Spoluautorkou a režisérkou kom-
ponovaného hudebnědramatického pořadu je Marta Nováková.
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PRODLOUŽENÍ ZKUŠEBNÍ DOBY

PROPLACENÍ DOVOLENÉ PO UKONČENÍ RODIČOVSKÉ

 Sjednání zkušební doby, její délku 
i prodloužení upravuje § 35 zákoní-

ku práce, kde se v odst. 4 stanoví:
(4) Sjednaná zkušební doba nesmí být 

dodatečně prodlužována. O dobu celoden-
ních překážek v práci, pro které zaměst-
nanec nekoná práci v průběhu zkušební 
doby, a o dobu celodenní dovolené se však 
zkušební doba prodlužuje.

Zkušební doba může být tedy prodlou-

žena pouze o dobu celoden-
ních překážek v práci (§ 
191 až 209 zákoníku prá-
ce) a o dobu celodenní 
dovolené. Prodlužování 
zkušební doby z těch-
to důvodů odpovídá 
jejímu smyslu a úče-
lu. Překážky v práci 
se mohou týkat pou-
ze dnů, na které má 
zaměstnanec rozvr-
ženou pracovní dobu. 
Zkušební doba se tak pro-
dlužuje o pracovní dny.

 Zkušební doba se prodlužuje 
o dobu překážek v práci. Jde 

o pracovní nebo o kalendářní dny?

NEOMLUVENÁ ABSENCE A KRÁCENÍ DOVOLENÉ

 V § 223 odst. 2 zákoníku práce se 
stanoví:

„Krátí-li zaměstnavatel zaměstnanci 
dovolenou za neomluveně zameškanou 
směnu (pracovní den), může mu dovo-
lenou krátit o 1 až 3 dny; neomluvená 
zameškání kratších částí jednotlivých 
směn se mohou sčítat.“

Protože práce přesčas se vykonává 
mimo plánované směny, nedostavení se 
k výkonu přesčasové práce nelze pova-
žovat za neomluveně zameškanou pra-
covní směnu. Zaměstnavatel má však 
možnost řešit nedostavení se k výkonu 
přesčasové práce podle § 52 písm. g) zá-
koníku práce jako porušení povinností 
vyplývajících z právních předpisů vzta-
hujících se k zaměstnancem vykonáva-
né práci (v uvedeném případě zákoníku 
práce). Pokud by v souvislosti s nedosta-
vením se k výkonu přesčasové práce za-
městnavateli vznikla značná škoda, dalo 
by se to považovat za závažné poruše-
ní povinností vyplývajících z právních 

předpisů vztahujících se k zaměstnan-
cem vykonávané práci, s možností vý-
povědi z pracovního poměru, nebo i za 
zvlášť hrubé porušení povinností vyplý-
vajících z právních předpisů vztahujících 
se k zaměstnancem vykonávané práci, 
s možností okamžitého zrušení pracov-
ního poměru.

K tomu, aby zaměstnavatel mohl k výše 
uvedeným sankcím přistoupit, je však tře-
ba, aby byl schopen prokázat, že zaměst-
nanci práci přesčas nařídil při dodržení 
průměrné osmihodinové práce přesčas 
týdně a stopadesátihodinové přesčasové 
práce ročně anebo že se zaměstnancem 
přesčasovou práci dohodl.

 Co je možno považovat za 
neomluvenou absenci v prá-

ci pro účely krácení dovolené?  
Je to i případ, že se zaměstnanec 
domluví na výkonu práce přesčas 
a nedostaví se?

 Právní úpravu výpočtu průměrné-
ho výdělku obsahuje § 351 a násl. 

zákoníku práce. Tato úprava je závazná 
a nelze se od ní odchylovat. Při zjišťová-
ní průměrného výdělku pro výpočet ná-
hrady platu za dovolenou je nutno vždy 
vycházet z průměrného výdělku před-
chozího kalendářního čtvrtletí (rozhod-

né období podle § 354 zákoníku práce). 
Pokud takto průměrný výdělek určit ne-
lze, protože zaměstnanec v tomto období 
neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se 
pravděpodobný výdělek podle § 355 zá-
koníku práce, kde se v odst. 2 stanoví:

Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstna-
vatel z hrubé mzdy nebo platu, které za-
městnanec dosáhl od počátku rozhodného 
období, popřípadě z hrubé mzdy nebo pla-
tu, které by zřejmě dosáhl; přitom se při-
hlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých 
složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo 
ke mzdě nebo platu zaměstnanců 
vykonávajících stejnou práci ne-
bo práci stejné hodnoty.

 Zaměstnankyně ukončila pra-
covní poměr během rodičov-

ské dovolené. Jakým průměrným 
platem má být proplacena běžná 
dovolená, když zaměstnankyně ně-
kolik let práci nevykonávala?
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KONKRÉTNÍ DATUM KONCE VÝPOVĚDI

KDY NELZE URČIT ZAMĚSTNANCI DOVOLENOU

OCHRANNÁ DOBA A UKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ

 Důvod výpovědi musí být v jejím 
písemném vyhotovení skutkově po-

psán, a to tak, aby jej nebylo možné zamě-
nit s jiným důvodem (nestačí tedy pouze 

odkaz na příslušné ustanovení zákoníku 
práce). Zaměstnavatel však nemá povin-
nost uvádět ve výpovědi délku výpovědní 
doby ani den, kdy pracovní poměr v dů-
sledku této výpovědi skončí. Neuvede-
ní těchto údajů nečiní výpověď neplat-
nou. Na druhou stranu, pokud tyto údaje 
v textu výpovědi jsou, nemá to na plat-
nost výpovědi žádný vliv. V § 51 odst. 1 
se stanoví, že výpovědní doba musí být 

stejná pro zaměstnavatele i zaměstnan-
ce a činí nejméně 2 měsíce. Výpovědní 
doba smí být prodloužena jen smlouvou 
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 
a tato smlouva musí být písemná. Výpo-
vědní doba je tedy buď v minimální délce 
dané zákonem, nebo je delší na základě 
dohody zaměstnavatele a zaměstnance. 
Tyto skutečnosti proto není nutné ve vý-
povědi opakovat.

 Aby nedocházelo k obcházení vlastní-
ho účelu poskytování dovolené, kte-

rým je odpočinek zaměstnance a obnova 
jeho pracovních sil, vymezuje zákoník prá-

ce v § 217 odst. 4 taxativně doby, na kte-
ré nesmí zaměstnavatel určit zaměstnanci 
čerpání dovolené. Jsou to doby, kdy:
 zaměstnanec vykonává vojenské cvičení 
nebo službu v operačním nasazení,
 zaměstnanec je uznán dočasně práce 
neschopným podle zvláštního právního 
předpisu,
 zaměstnankyně je na mateřské nebo ro-

dičovské dovolené.
Pokud jde o ostatní překážky v práci na 

straně zaměstnance, smí zaměstnavatel ur-
čit zaměstnanci čerpání dovolené pouze 
na jeho žádost. Z ustanovení § 217 odst. 4 
zákoníku práce jednoznačně vyplývá, že 
zaměstnavatel sám bez žádosti zaměstnan-
ce nesmí určit čerpání dovolené na dobu 
těchto ostatních překážek v práci.

 Pro studium pedagogiky 
platí ustanovení § 3 vy-

hlášky č. 317/2005 Sb., o dal-
ším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, akreditační komisi a kariér-
ním systému pedagogických pracovníků. 

Ustanovení § 3 v současně platné podobě 
má toto znění:

(1) Studiem pedagogiky získává jeho 
absolvent znalosti a dovednosti v oblasti 
pedagogických věd, které jsou součástí 
jeho odborné kvalifikace.

(2) Studium se uskutečňuje
a) pro učitele odborných předmětů 

střední školy, pro učitele praktického vy-
učování střední školy, pro učitele odborné-
ho výcviku střední školy, pro učitele umě-
leckých odborných předmětů v základní 
umělecké škole, střední škole a konzerva-
toři a pro učitele jazykové školy s právem 
státní jazykové zkoušky v délce trvání 
nejméně 120 vyučovacích hodin,

b) pro vychovatele a asistenta pedago-
ga v délce trvání nejméně 80 vyučova-
cích hodin,

c) pro pedagoga volného času, který 
vykonává komplexní přímou pedago-
gickou činnost v zájmovém vzdělávání, 
v délce trvání nejméně 120 vyučovacích 
hodin nebo

d) pro pedagoga volného času, který vy-
konává dílčí přímou pedagogickou činnost 
v zájmovém vzdělávání, v délce trvání 
nejméně 40 vyučovacích hodin.

(3) Studium se ukončuje obhajobou 
závěrečné písemné práce a závěrečnou 
zkouškou před komisí. Po jejím úspěš-
ném složení získává absolvent osvědčení.

 Je povinností zaměstnava-
tele uvést ve výpovědi z pra-

covního poměru den, kdy pracovní 
poměr skončí?

 V kterých případech nemůže 
zaměstnavatel určit zaměst-

nanci čerpání dovolené?

 Odborná kvalifikace 
pedagoga se získává 

také studiem pedagogiky. 
Jak je toto studium upra-

veno ve vyhlášce o dal-
ším vzdělávání pedago-
gických pracovníků?

DOPLŇUJÍCÍ STUDIUM PEDAGOGIKY 

 Pokud má těhotná zaměstnankyně 
sjednanou zkušební dobu, má za-

městnavatel možnost s ní zrušit pracovní 
poměr ve zkušební době (§ 66 zákoníku 
práce) bez ohledu na její těhotenství. Zákaz 
rozvázání pracovního poměru se vztahuje 
pouze na výpověď ze strany zaměstnavate-

le, a to jen na některé výpovědní důvody. Na 
skončení pracovního poměru sjednaného 
na dobu určitou, na skončení ve zkušební 
době ani na výpověď ze strany zaměstnan-
ce nebo na dohodu o rozvázání pracovního 
poměru se žádný zákaz nevztahuje. Ani 
na rizikové těhotenství zaměstnankyně.

 Zaměstnavatel nesmí rozvá-
zat pracovní poměr s ženou 

(zaměstnankyní), která je těhotná. 
Týká se tento zákon i skončení pra-
covního poměru ve zkušební době?
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I MATEMATIKA ČI FYZIKA MOHOU BÝT OBLÍBENÉ

Vítěze čeká řada krásných cen 
a dárků, a to nejen pro něj, ale 
i pro celou třídu, protože zís-
kat titul Zlatý Ámos je prestiž 
pro celou školu. To si uvědo-
mují i partneři ankety, kteří 
z přihlášených učitelů a uči-
telek budou volit nejoblíbeněj-
šího učitele či učitelku fyziky 
a matematiky. „Při posuzová-
ní všech pro a proti povinné 
maturitě z matematiky jsem 
se tímto předmětem a jeho vý-
ukou v poslední době hodně 
zabýval,“ říká Robert Plaga, 
ministr školství. „Domnívám 
se, že vysvětlit žákům dobře 
matematiku je pro učitele je-
den z nejtěžších úkolů. Proto 
budu rád u toho, když se bu-
de vybírat a volit ten nejoblí-
benější matikář – Ámos pro 
příští rok.“

Michaela Chaloupková, ředi-
telka divize správy ČEZ, k to-
mu dodává: „Energetika se bez 
technicky vzdělaných lidí ne- 

obejde. Vztah k přírodověd-
ným předmětům přitom děti 
získávají již v základní škole 
a zásadně jej formuje právě 
osobnost učitele. Proto podpo-
rujeme ty pedagogy, kteří umí 
děti zaujmout a nadchnout. Ne-
smírně si vážíme práce všech 
ČEZ Ámosů, které jsme měli tu 
čest doposud podpořit.“ Vítěz 
ankety Ámos fyzikář získá od 
společnosti ČEZ pro svou ško-
lu 200 tisíc korun na vybavení 
učebny technických předmětů. 
„Již řadu let také organizuje-
me profesní setkání pro učitele 
fyziky v rámci našeho Klubu 
Světa energie, máme širokou 
síť partnerských škol a posky-
tujeme spoustu učebních mate-
riálů on-line,“ dodává M. Cha-
loupková.

„Největší odměnou pro 
všechny nominované učitele 
a učitelky je už to, že je jejich 
žáci do ankety přihlásili a vyjá-
dřili jim tak svou úctu, respekt 

a poděkování,“ říká Slávek Hr-
zal, ředitel a zakladatel anke-
ty. „Děti jsou totiž pro učitele 
tou nejpřísnější porotou, před 
kterou předstupují každý den.“

Žáci a studenti základních 
a středních škol mohou své 
kantory nominovat do konce 
prosince, poté bude příjem při-

hlášek zastaven a žáky a jejich 
učitele čeká obhajoba v regio-
nálních kolech, poté semifinále 
a nakonec, pro ty nejšťastněj-
ší, březnové finále a koruno-
vace Zlatého Ámose, Dětské-
ho Ámose, Ámose sympaťáka, 
Ámose matikáře a fyzikáře.

DTA

Do ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos přišla le-
tos jako první přihláška ze Základní školy v Libčicích nad 
Vltavou. A denně přicházejí další. Možná už teď je mezi ni-
mi budoucí Zlatý Ámos. Učitelé matematiky a fyziky mají 
navíc šanci získat titul Ámos matikář a Ámos fyzikář.

DATABÁZI PRO VÝUKU OTESTUJE VEŘEJNOST

Důležitým nástrojem projektu 
Modernizace odborného vzdě-
lávání je právě informační sys-
tém. Středním odborným ško-
lám poslouží k inspiraci a sou-
časně jim pomůže vytvářet 
vlastní vzdělávací moduly pro 
svoji výuku i pro tvorbu škol-
ních vzdělávacích programů. 

„Vytváříme prostředí, kde uči-
telé naleznou široké spektrum 
vzdělávacích modulů a kom-
plexních úloh – stavebních prv-
ků modulové výuky – použitel-
ných ihned v praxi. Zároveň zde 
budou moci moduly a úlohy ta-

ké sami vytvářet,“ říká Martina 
Ondrouchová, hlavní manažerka 
projektu Modernizace odborné-
ho vzdělávání. Nový informační 
systém je nyní v testovací verzi 
určené veřejnosti. Učitelé a od-
borníci mohou přímo na webo-
vých stránkách podávat náměty 
k rozvoji a vylepšení systému 
až do 18. ledna příštího roku.  
„Naši odborníci poté připomín-
ky vyhodnotí a všechny podnět-
né návrhy zapracují, aby byl sys-
tém od dubna 2020 plně funkč-
ní pro učitele,“ dodává Martina 
Ondrouchová. 

Odborné vzdělávání je v Čes-
ké republice důležitou součás-
tí vzdělávacího systému. Pokud 
nechceme zaostávat za trendy 
celoevropského vývoje, je třeba 
přijmout myšlenku odborného 
vzdělávání jako součásti celo-
životního vzdělávání. 

„Učitelé budou mít k dispozi-
ci databázi konkrétních, mnoh-
dy již v praxi ověřených vzdě-
lávacích modulů a komplex-
ních úloh, na jejichž tvorbě se 
podílelo 105 středních odbor-
ných škol,“ shrnuje Petr Ban- 
nert, ředitel odboru středního 
a vyššího odborného vzdělává-
ní ministerstva školství. 

Modulově uspořádané vzdě-
lávací programy jsou vyvíjeny 
už od devadesátých let minu-
lého století. V následujících le-

tech se však nepodařilo ten-
to trend dále rozvíjet. Jednou 
z příčin byla absence příkladů 
a také nulová motivace k zavá-
dění modulové výuky. Infor-
mační systém Modernizace 
odborného vzdělávání by se 
měl pro učitele ve středních 
odborných školách stát v příš-
tím roce důležitým pomocní-
kem při aplikaci modulové vý-
uky v praxi.  pik

V Národním ústavu pro vzdělávání předali k veřejné kon-
zultaci první část nově vyvíjeného informačního systému, 
který se stane jedním z hlavních výstupů projektu Moder-
nizace odborného vzdělávání v příštím roce.

Projekt Modernizace odbor-
ného vzdělávání rozvíjí kvalitu 
odborného vzdělávání a podpo-
ruje uplatnitelnost absolventů 
na trhu práce. Je spolufinan-
cován z evropských strukturál-
ních a investičních fondů a je-
ho realizaci zajišťuje Národní 
ústav pro vzdělávání. 

FOTO: ARCHIV
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Amnestie
KOLEKTIV AUTORŮ

Rozhodnutí prezidenta Vác-
lava Havla z 1. ledna 1990 
o amnestii pro více než 
21 000 odsouzených v čes-
koslovenských věznicích by-
lo velkým revolučním předě-
lem. Symbolizovalo rozchod 
s praktikami komunistické-
ho soudnictví a zároveň by-
lo prvním zásadním politic-
kým rozhodnutím nového 
prezidenta. Kniha vychází 
v nakladatelství Slovart při 
příležitosti uvedení stejno-
jmenného filmu do kin.

ROMÁN NA VĚTRNÉ HŮRCE

CHARITATIVNÍ KALENDÁŘ PROMĚNY

PŘÍBĚH VÁNOČNÍHO STROMKU NA ZÁMKU LOUČEŇ
Jedenadvacet vánočních stro-
mečků v nejrůznějších podo-
bách se na zámku Loučeň roz-
září 30. listopadu. Kromě tra-
dičních stromečků tu budou 
k vidění i stromečky velice 
originální. 

„Celý zámek bude slavnost-
ně vánočně vyzdoben a provo-
něn. Průvodce, kterým bude 
vždy někdo ze členů knížecí 
domácnosti, seznámí s pří-
během vánočního stromečku 
a Vánoc samotných. Během 
prohlídky zámku si návštěv-
níci poslechnou také vyprávě-
ní o vánočních zvycích,“ říká 
Kateřina Šrámková, ředitelka 
zámku Loučeň.

„V každé zámecké komnatě 
je jiný vánoční stromek, na-
příklad středověký, gurmán-
ský, rukodělný, zahradní, les-
ní, podmořský, pouštní, aristo-
kratický, královský, nadílkový, 
pohádkový, školní, koledující, 
sametový, pošťácký. Expozi-
ci tradičně zahájí stromeček 
špičkou dolů,“ dodává Kateři-
na Šrámková.

Na každý den zámecká ku-
chařka napeče jiný druh vá-
nočního cukroví, na závěr pro-
hlídky si děti samy vyrobí svou 
vánoční ozdobu, dospělí budou 
moci navštívit vánoční obchod 
a ochutnat vánoční punč. Ten 
zdejší již po několik let vaří 
sama zámecká paní Kateřina 
Šrámková, v době adventu ja-
ko bílá paní. 

Vánoční prohlídky Příběh 
vánočního stromečku budou 
k vidění až do 12. ledna. Zámek 
Loučeň se těmito aktivitami 
mimo jiné zapojil i do projektu 
Zachraňte Ježíška. Více se do-
zvíte na www.zamekloucen.cz.

Po úspěchu hry Hadry, kosti, 
kůže, vyprávějící o soužití Ja-
na Wericha s Vladimírem Ho-
lanem v jedné vile, připravu-
je režisér Martin Františák ve 
Švandově divadle další láka-
vou novinku. V adaptaci Marie 
Novákové tu ožije jedno z nej-
slavnějších děl anglické litera-
tury, román Na Větrné hůrce 
od Emily Brontëové. Premié-

ra stejnojmenné inscenace se 
chystá 23. listopadu 2019 ve 
Velkém sále. Hereckému ob-
sazení vévodí Marie Štípková 
jako Kateřina, v roli rozervan-
ce Heathcliffa uvidíme nové-
ho člena souboru Jana Grund-
mana. Na prknech smíchovské 
scény se poprvé představí i An-
na Stropnická. Více informací 
na www.svandovodivadlo.cz.

Kalendář Proměny 2020 je in-
spirován kulturou, především 
filmem. Nebudou v něm tedy 
chybět kultovní postavy z fil-
mových megahitů. Objeví se 
zde Martin Hofmann jako ne-
zdolný boxer Rocky, Hana Va-
gnerová s Vladimírem Polív-
kou alias Trinity a Neo z Ma-
trixu, Šárka Vaculíková coby 
něžná Amelie z Montmartru. 
Výtěžek z prodeje poputuje 

na podporu projektů Nadace 
Archa Chantal. Cílem je pro-
měna prostředí dětských zdra-
votnických zařízení v útulná, 
aby se malí pacienti lépe vy-
rovnali s pobytem v nemocni-
ci, zbavili se stresu a překo-
nali odloučení od rodičů. Ka-
lendář bude v prodeji na konci 
listopadu ve větším a menším 
formátu. Více informací na 
www.kalendarpromeny.cz.
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Základní legislativní změnou 
v oblasti regionálního školství 
bylo zrušení povinné desetileté 
školní docházky a její zkráce-
ní na devět let. Současně byla 
prodloužena osmiletá základ-
ní škola na devítiletou. Byla 
tak odstraněna totalitní ano-
málie, kdy při desetileté po-
vinné docházce byla základní 
škola osmiletá a žáci museli 
povinnou docházku dokončo-
vat na některé střední škole. 
To umožňovalo, aby žáci nepři-
jatí na některou vyžadovanou 
střední školu byli na podkla-
dě úředního rozhodnutí „při-
děleni“ například na nenapl-
něný učební obor, kde museli 
absolvovat zbývající dva roky 
povinné docházky. 

Angličtina místo ruštiny
Stejně razantním opatřením 
bylo odstranění privilegova-
ného postavení ruštiny, včetně 
její povinné maturitní zkouš-
ky. Ruština se měla stát pou-
ze jedním z moderních jazy-
ků, které měly školy nabízet.  
Administrativně zdánlivě jed-
noduché opatření nebylo však 
stejně jednoduše realizovatel-
né. Objevil se vysoký nadbytek 
učitelů ruštiny, zatímco učitelů 
ostatních cizích jazyků byl vý-
razný nedostatek. Došlo proto 
k masové rekvalifikaci učitelů 
ruštiny, neboť se předpokláda-
lo, že u zkušených a kvalifiko-
vaných jazykářů by neměla re-
kvalifikace narážet na nepře-
konatelné překážky.

Změna bez rozmyslu
Polistopadové změny byly rea-
lizovány v podstatě za pocho-
du a nemohly se opřít o žádné 
analýzy dosavadního vývoje či 
současného stavu. Znamena-
lo to, že byly cíleně zaměřeny 
tak, aby odrážely momentál-
ní nálady a vycházely vstříc 

obecně prezentovanému a širo-
ce vyslovovanému požadavku 
na změnu. Obecně požadovaná 
změna byla přitom absolutizo-
vána a ztrácela se představa, 
že každá změna má smysl pou-
ze tehdy, pokud změní anebo 
vylepší dosavadní stav. Mno-
hé diskuze o směru i vlastním 
obsahu transformace školství 
se poměrně brzy začaly měnit 
v mocenské střety, jistě ovliv-
něné i bojem o finanční pro-
středky či nejrůznější osobní 
pozice. Poměrně nešťastné při-
tom bylo, že i sebemenší od-
chylky od obecně a politicky 
aplaudované linie na pronikání 
tržních vztahů do školství, na 
rozvoj a maximální podporu 
soukromého školství či na řa-
du dalších otázek a problémů 

bývaly zhusta zpolitizovány a 
označovány za postkomunis-
tické či nepřípustně levicové.

Systém pokus-omyl
Zatímco s obecným přesvěd-
čením o nutnosti změn nikdo 
nepolemizoval, odpověď na 
otázku, jaká by měla být no-
vá škola, nikdo přesně neznal. 
Bylo to nešťastným důsledkem 
nejen dlouholeté totalitní izo-
lovanosti a neznalosti vývoje 
školství v demokratických ze-
mích, ale i přetrvávající aver-
ze k léta pěstované a ideologií 
naplněné socialistické pedago-
gické vědě, z níž po listopadu 
nevystoupila žádná osobnost, 
která by měla obecnou a ne-
formální autoritu. Místo spo-
jení sil při úsilí o změnu školy 
došlo spíše k atomizaci, v níž 

různé odborné, ale i lobbystic-
ké skupiny hledaly cestu vpřed 
pouze podle svých představ. 
Popravdě je zapotřebí konsta-

tovat i to, že ne vždy a ne na 
všech rozhodujících pozicích 
byli se školstvím obeznámení 
kvalifikovaní odborníci. Do to-
ho zasahoval jako vážný faktor 
i čas, protože nebylo možné če-
kat. Řada věcí byla proto reali-
zována systémem pokus-omyl, 
přičemž náprava omylu býva-
la mnohdy časově odsunována 
anebo omyl nebyl – anebo ne-
chtěl být – vůbec rozpoznán. 
Ze současného pohledu šlo o 
vývoj pochopitelný a vysvětli-
telný. Nejsem ale přesvědčen 
o tom, zda také omluvitelný. 

Pedagogické pokusnictví
První změny probíhaly tím 
nejméně šťastným způso-
bem. V podstatě tak, že veš-
kerá odpovědnost se přesunu-
la na učitele. Oficiálně se řek-

lo, že se ruší závazné osnovy, 
že se nemají používat totalitní 
učebnice z dějepisu a občan-
ské výchovy a že i v ostatních 
učebnicích je nutné eliminovat 
přebujelou ideologizaci. Veš-
kerá práce spojená s obstará-
ním nových, přijatelných textů 
však byla ponechána na uči-
telích. Nové postavení učitelů, 
kteří měli učit „podle svého 
svědomí a metodami, které si 
sami stanoví“, bylo na první 
pohled významnou demokra-
tickou změnou. Současně však 
bylo i prvním krokem k roz-
kolísání jakéhokoliv řádu vě-
cí, který by měl být každému 
školskému systému vlastní. 
Ministerstvo školství, na je-
hož činnost by se nejlépe ho-
dil termín „nezúčastněný ali-
bismus“, pokulhávalo bez ja-
kékoliv koncepce za během 
událostí a pouze úřednicky vy-
řizovalo vznášené požadavky 
jako „experiment“. Otevíralo 
tak dveře nejen seriózně ve-
deným snahám o změnu, ale 
i jakémukoli pedagogickému 
pokusnictví. 

František MORKES

VZPOMÍNKY NA POLISTOPADOVÉ ZMĚNY
Listopadové události v roce 1989 výrazně změnily i podo-
bu našeho školství.  Od těchto změn uplynulo již celých 
třicet let. I současný ministr školství prožíval listopad 
1989 jen jako jedenáctiletý žák základní školy. Je proto 
dobré některé věci si připomenout.

Nové postavení učitelů, kteří měli učit „po-
dle svého svědomí a metodami, které si sa-
mi stanoví“, bylo na první pohled význam-
nou demokra tickou změnou. 

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

FOTO: ARCHIV



13. listopadu 2019  11ŠKOLSTVÍ INSPIRACE

Voňavé, čisté a ekologické Vánoce s produkty Frosch
Pro praní prádla jsou v nabídce 
ekologické prací prostředky bez 
ftalátů či optických rozjasňovačů 
a aviváže bez dráždivých parfémů 
a barviv. Pro bílé prádlo je určen 
prací prostředek  Frosch s aktiv-
ní sodou, barevnost svého prádla 
zachováte nejlépe s pracím pro-
středkem Frosch Color Granátové 
jablko. Prací prostředek Aloe vera 

je vhodný na bílé i barevné prá-
dlo a je šetrný k citlivé pokožce 
se sklony k alergiím. S odolnými 
skvrnami si poradí Frosch Sprej 
na skvrny typu „žlučové mýdlo“, 
který se nanáší před praním pří-
mo na skvrny. Výrobky obsahují 
jemné konzervanty vhodné i pro 
citlivou alergickou pokožku. V pé-
či o nejmenší nezklamou produkty 
řady Baby – hypoalergenní prací 
prostředek a máchadlo pro jem-
né a čisté prádlo, hygienický čis-
tič dětských potřeb pro omyvatel-
né hračky či jídelní židličky ane-
bo praktický sprej na skvrny na 
kojeneckém prádle, který zatočí 
i s odolnými skvrnami od mléka, 

zeleniny a dalších potravin.
Značka Frosch má ve svém 

sortimentu také několik bytových 
parfémů s příjemnou vůní levan-
dule, citrónové trávy nebo pome-
ranče pro navození příjemné rela-
xační atmosféry. 

Chvilku relaxace si můžete do-
přát s přírodními sprchovými ge-
ly Frosch s vůní květu pomeranče, 
granátového jablka a aloe vera. 
Díky přidanému panthenolu po-
kožku nevysušují, ale naopak vy-
živují.

Výrobky se zelenou žabičkou na 
obale jsou navíc zárukou produk-
tů, které jsou veganské (neobsa-
hují živočišné složky), nebyly tes-

továny na zvířatech a jejich lahve 
jsou vyráběny ze 100% recyklo-
vaného a recyklovatelného plas-
tového materiálu. Frosch je do-
konalým řešením pro celou vaši 
domácnost a pro čistou planetu. 

Soutěžní otázka: Kdy byly na trh uvedeny bezfosfátové detergenty značky FROSCH?
Více hledejte na www.frosch-eko.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří obdrží balíčky s produkty Frosch. Odpovědi posílejte 
na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 24. listopadu 2019. Do předmětu uveďte „Vánoce“.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ

Výhry budou po ukončení soutěže k vyzvednutí v redakci Týdeníku ŠKOLSTVÍ. Výhry nezasíláme. V případě, že výhra nebude 
vyzvednuta do tří týdnů od vyhlášení výsledků, bude postoupena náhradnímu výherci. Na výhru nevzniká právní nárok.
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KNIHY Z NAKLADATELSTVÍ MOBA VŽDY POTĚŠÍ

Primářka chirurgického oddělení Erika 
touží po dítěti tak moc, že je ochotná vzdát 
se i úspěšné kariéry. Je však teprve de-
vatenáctiletý Lukáš tím pravým mužem, 
se kterým by měla rodinu založit? Přesto-
že jsou bláznivě zamilovaní, i Lukáš chce 
ve své profesi něčeho dosáhnout. Obdrží 
pracovní nabídku ze zámoří, která se neodmítá. Podaří se 
Erice a Lukášovi vztah udržet, nebo se jejich cesty navždy 
rozejdou?

Růžové pondělí 1933: Gereon Rath je v Ko-
líně na karnevalu a slaví, jak se patří. Dal-
ší ráno pro něj začíná pořádnou kocovinou, 
nesprávnou ženou v posteli a telefonátem 
z policejního prezídia. Říšský sněm hoří! 
S okamžitou platností se ruší všechny do-
volené! Rath se okamžitě vrací do Berlína. 
Je zapřažen do štvanice na komunisty vedené politickou po-
licií a musí objasnit záhadnou sérii vražd, které padají za 
oběť další a další veteráni světové války.

Osudy rodiny Wagnerů, která prožívá po-
stupný úpadek evropské civilizace. Kniha 
Kronika zániku Evropy je rozdělena na 
dvě části. První díl nazvaný „Jak to celé 
začalo“ popisuje léta 1984–2019 a vychází 
z reálného vývoje Čech a Evropy. Druhý 
díl „Jak by to celé mohlo skončit“ modelu-
je formou utopie jeden z možných vývojů 
společnosti po roce 2020, který by mohl 
vést až k zániku evropské civilizace.

Během cesty po Moravě se panoš Ota se-
tká se svou vzdálenou sestřenicí Miladou 
ze Zástřizlí. Ta ho prosí o pomoc. Žije na 
Krakovci nedaleko Prostějova, kde se v po-
slední době stalo několik podivných udá-
lostí, které vyvrcholily vraždou jejího man-
žela, ze které ji podezírají. Ota se obrátí na 
svého pána, ale ten nemá chuť a ani pravomoc tu vyšetřovat. 
Musí se věnovat jinému zločinu, který poškodil českého krá-
le. Jenže pak dojde k pokusu unést Miladu. 

Hlavně ať ti udělá dítě

První padlí

Kronika zániku Evropy

Právo první noci

VÁCLAV GRUBER

VOLKER KUTSCHER

VLASTIMIL VONDRUŠKA

VLASTIMIL VONDRUŠKA

Nová historická sága se odehrává v době 
od třicetileté války až do revolučního roku 
1848, kdy bylo zrušeno poddanství jako 
poslední bašta feudalismu. Rozsáhlá šes-
tidílná kronika vypráví o osudech sklářského rodu Heřmanů 
na pozadí života v severních Čechách, který prošel na konci 
feudalismu nebývalým hospodářským vzestupem a později 
stejně rychlým úpadkem. 

Jednoho únorového rána je v londýnské 
Čínské čtvrti nalezen chladírenský ka- 
mion. V něm je dvanáct žen, které do země 
nepochybně přicestovaly nelegálně. V ka-
bině opuštěného nákladního vozu ale de-
tektiv konstábl Max Wolfe z centrály na 
West Endu najde třináct pasů. Hon za po-
hřešovanou ženou zavede Wolfa do samotného srdce temné-
ho světa soustředěného okolo pašování lidí, masové migrace 
a obchodu s masem dvacátého prvního století. 

Křišťálový klíč I  
– Falknovská huť 

Třináctá oběť

VLASTIMIL VONDRUŠKA

TONY PARSONS

V učebnicích historie a vědeckých dílech 
najdeme údaje o panovnících, slavných bi-
tvách, hospodářství i umění, ale o základních 
lidských potřebách se toho dozvíme málo či 
vůbec nic. Kniha Intimní historie čtenáře se-
znamuje s tím, co doprovázelo každodenní 
život lidí od starověku až do 19. století. Autor si vytkl za cíl 
čtenáře nejen poučit, ale především pobavit. A tak se ved-
le základních dějepisných faktů objevují historky ze života, 
ať již ze starých kronik, či z renesanční satirické literatury.

Nová vydání románů Výkupné za krále 
a Krvavý cejch se dvěma středověkými de-
tektivy: novoměstským rychtářem Jakubem 
Protivou z Protivce a jeho přítelem mni-
chem Blasiem. Děj prvního se odehrává 
na konci 14. století, kdy čeští páni zajali 
a věznili krále Václava IV. Kdosi neznámý těchto poměrů 
využil k loupeži klášterního pokladu augustiniánů na Kar-
lově. Druhý začíná v hostinci U Zlaté husy, kde je zavražděn 
bohatý benátský kupec Balbi. 

Intimní historie

Záhady pro rychtáře

VLASTIMIL VONDRUŠKA

JAN BAUER


