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„Podstatou člověka je svoboda.“ Georg. W. F. Hegel

Nikdo nedokáže spolehlivě po-
soudit překotný vývoj školství 
po listopadových událostech 
v roce 1989. Současní učitelé 
před důchodem mohou srovná-
vat, tedy i hodnotit. Třicátníci 
většinou vnímají současný stav 
jako danost. 

Kdo stál za katedrou v deva-
desátých letech, dobře ví, ja-
ké nelíčené nadšení zavládlo 
ve školách, nejen u učitelů, ale 
i žáků. Najednou měli motiv 

učit (se), zejména cizí jazyky 
a nové technologie. Pedagogové 
zrychleně měnili své aprobace. 
Přestali učit ruštinu. Angličtina 
převálcovala němčinu. Průběž-
ně si osvojovali digitální novin-
ky. Nadšení a osobní svoboda 
rozhodování časem zvolna opa-
daly. Popřela se dřívější jednot-
nost škol a zrušila se řízená vý-
chova. Stát začal viditelně uta-
hovat opratě. Vnutil středním 
školám svou vlastní podobu 

maturity a později přijímacích 
zkoušek. Zavedl podivnou inklu-
zi. Většinu učitelů „povýšil“ na 
poslušné „úředníky“. U žáků se 
postupně vytrácel přirozený zá-
jem o vzdělávání.

Snad každý z jednadvaceti 
ministrů se chtěl zviditelnit, 
něco „převratného“ zavést ne-
bo aspoň zrušit. Nikdo z nich 
však nepřipravil a neprosadil 
tolik potřebnou soubornou re-
formu, která by zásadně a pro 
potřeby budoucnosti proměnila 
základní, střední a vysokoškol-
ské vzdělávání.  

Měřítkem dílčí úspěšnosti 
školství může být (ne)spokoje-
nost žáků, učitelů, rodičů a ne-

pedagogických pracovníků. Čes-
ké školství povážlivě zaostává 
za potřebami prudce se měnící-
ho světa. Jeho setrvačnost hou-
ževnatě brání dohánět a pod-
nětně ovlivňovat společenský 
pokrok. Jen moudří a vzdělaní 
lidé čerpají ze štědrých a zave-
dených tradic. Rozvíjejí vše, co 
se osvědčilo a prospívalo. De-
mokracie a svoboda nejsou dary 
spadlé z nebe. Představují pře-
devším mravní závazek a osobní 
odpovědnost neselhat a neslevo-
vat z nároků na kvalitní vzdělá-
vání. Jedině jeho bohatost vede 
k hlubšímu poznání a osvojení 
si potřeb budoucnosti. 

 Roman KANTOR

SVOBODA NENÍ DAR SPADLÝ Z NEBE
Třicet let je věk dospělé ženy nebo zralého muže. Už ví-
me, co můžeme od nich očekávat. Známe jejich názory, 
osobní postoje a profesní zaměření. Stěží lze totéž tvrdit 
o českém školství.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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„Předpovědi škarohlídů, že inkluze zničí speciální školy, 
se nenaplnily. Inkluze zničila ty normální!“
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Cestovat, objevit novou kulturu a získat 
praktické dovednosti. Tyto tři výhody 
využilo osm studentek ze znojemské 
střední školy v Přímětické ulici. V rámci 
projektu Erasmus+ Evropa bez hranic 
se zúčastnily stáže ve finském Kajaa-
ni. Naše škola už několik let spolupra-
cuje s tamní odbornou školou Kainuun 
ammattiopisto při zprostředkování od-
borné praxe v rámci zahraniční stáže. 
Kristýna Kubrová a Zuzka Ibiši z oboru 
Sociální činnost si zkusily práci asis-
tenta pedagoga v základní škole. Zde 
pomáhaly dětem ve školní družině psát 
domácí úkoly z matematiky nebo švéd-
štiny. Dívky z oboru Kuchař-číšník zís-
kaly znalosti v recepturách finské ku-
chyně a naučily se filetovat ryby. Sabina 
Chybová a Veronika Skalková z oboru 
Kadeřník se zase zdokonalily ve tvorbě 
společenských účesů. 

Veronika NEDVĚDOVÁ

Žáci ze 6. třídy Základní školy Hrádek 
u Rokycan se zapojili do programu Ha-
sík. Ve spolupráci s hasičským sborem 
v Rokycanech proběhla tři společná se-
tkání. Nejprve jsme cvičně trénovali si-
tuace ohrožení života požárem, zvládnutí 
chování a schopnost pomáhat zraněným. 
Na závěr projektu byli žáci pozváni pří-
mo do hasičské stanice, kde jim zkušení 
hasiči předvedli hasičskou techniku a au-
ta, se kterými vyrážejí do terénu. A který 
z kluků, ale i děvčat, by se rád nesvezl 
hasičským autem? Děti ocenily důležitost 
tohoto povolání, profesionalitu, s níž jej 
požárníci vykonávají, ale i srdečný a ka-
marádský přístup. 

Anna VALEŠOVÁ

V Základní škole Šternberská proběhl ve 
spolupráci s FTK UP v Olomouci záchra-
nářský den.

Do školy přijeli záchranáři z Olomou-
ce a ze Slovenska. Během dopoledne nám 
přiblížili problematiku záchrany lidského 
života, a to především praktickou formou. 
Žáci i pedagogové získali velmi cenné in-
formace, jak postupovat v různých situa-
cích a toto vše si vyzkoušeli i prakticky. 
Například, jak postupovat při zástavě de-
chu a činnosti srdce. Dále, jak postupovat, 
když dojde u zraněného k silnému krvá-
cení, když dojde k dušení cizím tělesem 
a ke křečím. 

Žáci si také zkusili ošetření fraktury 
končetin a manipulaci s osobou v bezvě-
domí. Na závěr pak vyplnili test, který 
měli záchranáři připravený. A ten dopa-
dl velmi dobře. 

Pavla PĚNČÍKOVÁ

Stáž ve Finsku 

PÍŠETE NÁM, CO JE NOVÉHO VE VAŠÍ ŠKOLE

Na této straně se nově setkáváte s dopisy vás čtenářů. Nejzajímavější dopis měsíce odměníme dobrou knihou.



20. listopadu 2019  3ŠKOLSTVÍ ZAMĚŘENO NA...

Na pražském magistrátu se 
7. listopadu sešli ti, kteří na 
dokumentu již několik měsíců 
usilovně pracují, s těmi, kteří 
s nadějemi očekávají koneč-
ný výsledek. Pamětníci vývo-
je ve školství v minulých le-
tech dobře vědí, že sebelepší 
dokument nemá šanci na to, 
aby něco změnil, pokud nebu-
de existovat společenská shoda 
a pokud nebude nabízet řešení 
realizovatelná v momentálním 
stavu školského systému.

Stále je to o penězích
Nadějí pro průběžně vznikající 
strategický dokument je sku-
tečnost, že se těší plné pod-
poře ministerstva školství. Tu 
demonstroval ve svém proje-
vu Arnošt Veselý, vedoucí ex-
pertní skupiny, ale především 
ministr Robert Plaga. 

Konference se konala den 
poté, co ve velké části čes-
kých škol proběhla stávka 
kvůli platům. A tak se pocho-
pitelně k této události vrátil 
i v části svého projevu, kdy 
mluvil o tom, že by byl velmi 
nerad, aby se problém českého 
školství zúžil pouze na peníze. 
„Uznávám ale, že bez nich se 
změny ve školství neobejdou,“ 
přiznal R. Plaga. Podle něj se 
nejedná jenom o platy učite-
lů. Velmi podstatné jsou v tuto 
chvíli i finance na změny, kte-
ré školství čekají. Bez nich se 
nezmění celý systém a nedo-
sáhneme cílů, o nichž mimo 
jiné právě strategie 2030+ je.

A že to budou investice ne-
malé, si můžeme představit 
i podle toho, že zatímco v mi-
nulých letech tvořily investi-
ce do školství v zemích OECD 
v průměru kolem 5 procent 
hrubého domácího produktu, 
Česká republika investovala do 
vzdělávání jenom 3,5 procen-

ta. Zajímavé srovnání, do čeho 
a v jaké výši se u nás investuje, 
zmínil na konferenci Jakub Fis-
cher, děkan Fakulty informati-
ky a statistiky pražské Vysoké 
školy ekonomické, který uvedl, 
že v roce 2017 tvořily v České 
republice investice do oprav 
silnic a dálnic asi 3,2 procent 
HDP, zatímco průměr v zemích 
EU je u této položky asi 1,9 pro-
centa. Podobná disproporce je 
patrná i u energetiky, do níž 
jde jedno procento z českého 
HDP oproti 0,3 procenta unij-
ního průměru.

Ministerstvo je spokojeno
R. Plaga, stejně jako A. Veselý 
jsou přesvědčeni, že na rozdíl 
od podobných strategických 
materiálů z minulých let má 

ten aktuální šanci na úspěch 
a že hlavním důvodem by mě-
ly být konkrétní cíle a ocho-
ta pracovat s názory odborné 
i laické veřejnosti. „Opravdu 
chceme, aby se vyjádřili všich-
ni, kterých se problematika tý-
ká. Nechceme zůstat jen u vi-
zí, a tak hledáme skutečný 
konsenzus. Víme, že školství 
potřebuje nutnou změnu, ale 
na druhou stranu nechceme 
bourat to, co už funguje. Bě-
hem předešlých měsíců jsme 
poznali mnoho výborných 
škol a mnoho skvělých ředi-
telů a byla by škoda nevyužít 
toho, co už dokázali,“ je pře-
svědčen A. Veselý.

V září letošního roku byla 
dokončena první ucelená verze 
dokumentu, kterou pracovní 

skupina prodiskutovala s mi-
nisterstvem. „Rád bych řekl, že 
jsme pracovali a stále pracuje-
me nezávisle, ale konzultace 
na ministerské úrovni považu-
jeme za nutné, protože jinak 
bychom mohli také připravit 
dokument, který ministerstvo 
odmítne,“ tvrdí A. Veselý.

Příští měsíce se tak stanou 

obdobím jednání o konečné po-
době strategie. Její příprava by 
měla být ukončena v červnu 
příštího roku a poté by ji mě-
la schválit vláda.

Bez znalostí to nepůjde
Nový koncept vzdělávání 
v Česku je podle A. Veselého 
určen pro generaci dětí, které 
se momentálně rodí a které za 
nějakých sedm let vstoupí do 
prvních tříd. Budou žít ve svě-
tě hodně se lišícího od modelu, 
který známe dnes. Musí být 
připraveni například na časté 
změny zaměstnání, budou si 
muset umět poradit s přemírou 
informací, často protikladných. 
Nepotřebují se učit zpaměti, 
ale potřebují mít znalosti, jak 
nabyté informace vyhodnoco-

vat, ověřovat a nacházet mezi 
nimi ty pravdivé. Na druhou 
stranu by jim ale neměla chy-
bět dostatečná čtenářská gra-
motnost, stejně tak gramotnost 
finanční či počítačová.

Takže se vlastně vracíme 
zpět k tomu, že budou potřebo-
vat jistý znalostní základ. Pak 
se ovšem trochu nepochopitel-
ným jeví jeden z cílů nové stra-
tegie, kde se hovoří o tom, že 
by mělo být učivo ve školách 
zredukováno. To se může uká-
zat buď jako skvělý tah (pokud 
z osnov zmizí nepotřebné zby-
tečnosti), nebo jako cesta do 
pekel (to v případě, že bude 
snížen objem například huma-
nitního učiva, díky kterému se 
člověk učí správně přemýšlet 
o světě kolem sebe a o svém 
místě v něm).

Nejen věc politická
Znění celého strategického do-
kumentu Hlavní směry vzdělá-
vací politiky ČR do roku 2030+ 
lze nalézt na internetu. Co je 
jasné už teď, je to, že rozhodu-
jící bude jeho konečná podoba 
a také způsob, jak se projeví 
v konkrétních krocích, jimiž 
se český vzdělávací systém 
změní. Ministr R. Plaga řekl 
během konference, že je nut-
né, „aby tento dokument při-
jala vláda, ale hlavně také po-
litické strany“. 

Romana SLANINOVÁ

Na počátku listopadu dostala pedagogická i široká ve-
řejnost šanci seznámit se s pracovní verzí dokumentu 
Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Sta-
lo se tak na konferenci, kde ji představil ministr školství 
a členové expertní skupiny.

Školství potřebuje nutnou změnu, ale nechce
me bourat to, co už funguje. Je mnoho výbor
ných škol a byla by škoda nevyužít toho, co už 
dokázaly. 

MÁ STRATEGIE ŠKOLSTVÍ ŠANCI NA ÚSPĚCH?

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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HROMADNÉ PROPOUŠTĚNÍ A ROLE ODBORŮ

 Hromadným propouštěním se podle 
§ 62 odst. 1 zákoníku práce rozumí 

skončení pracovních poměrů v období 
30 kalendářních dnů na základě výpo-
vědí daných zaměstnavatelem z organi-
začních důvodů uvedených v § 52 písm. 
a) až c), a to nejméně

a) 10 zaměstnancům u zaměstnava-
tele zaměstnávajícího od 20 do 100 za-
městnanců,

b) 10 % zaměstnanců u zaměstnava-
tele zaměstnávajícího od 101 do 300 za-
městnanců nebo

c) 30 zaměstnancům u zaměstnava-
tele zaměstnávajícího více než 300 za-
městnanců.

Skončí-li z výše uvedených důvodů 
pracovní poměr alespoň 5 zaměstnan-
ců, započítávají se do celkového počtu 
zaměstnanců uvedených v písmenech a) 
až c) i zaměstnanci, s nimiž zaměstna-
vatel rozvázal pracovní poměr v tomto 
období z týchž důvodů dohodou.

V případě hromadného propouštění 
má každý zaměstnavatel vůči odboro-
vé organizaci následující zákonné po-
vinnosti:

1. O svém záměru hromadně propou-
štět zaměstnance musí, včas nejpozději 
30 dnů před dáním výpovědi jednotlivým 
zaměstnancům, písemně informovat od-
borovou organizaci a radu zaměstnanců, 
a to zejména o:

a) důvodech hromadného propouštění,

b) počtu a profesním složení propou-
štěných zaměstnanců,

c) počtu a profesním složení všech za-
městnanců u něj zaměstnaných,

d) době, v níž se má hromadné pro-
pouštění uskutečnit,

e) hlediscích pro výběr zaměstnanců, 
kteří mají být propuštěni,

f) odstupném, popř. dalších právech 
propuštěných zaměstnanců.

2. Zaměstnavatel je povinen jednat 
s odborovou organizací a radou zaměst-
nanců, přičemž předmětem tohoto jed-
nání má být dosažení shody, zejména 
o opatřeních směřujících k předejití nebo 
omezení hromadného propouštění, zmír-
nění jeho nepříznivých důsledků pro za-
městnance, především možnosti jejich 
zařazení ve vhodném zaměstnání na ji-
ných pracovištích zaměstnavatele.

Vít BERKA

 Co se rozumí hromadným pro-
pouštěním zaměstnanců? Ja-

ké jsou v takovém případě povin-
nosti zaměstnavatele vůči odboro-
vé organizaci, která u něho působí?

Potvrdil to i 3. ročník soutěže 
Školní jídelna chutně a zdravě.

Oněch 14 týmů, které se le-
tos ve finále sešly, se na jeden 
den opět nastěhovalo do areálu 
SOU gastronomie a podnikání 
v Praze 9. Byly mezi nimi za-
stoupeny mateřské školy, zá-
kladní školy, gymnázia, střed-
ní odborné školy i samostatně 
fungující školní jídelny.

Cena malých strávníků 
Jedním z cílů soutěže je zlep-
šit postavení školních jídelen 
v povědomí veřejnosti, což se 
letos opět bezezbytku podařilo. 
Kuchařské týmy skvěle zvlád-
ly letošní zadání, kterým by-
lo připravit bezlepkové menu 
s využitím hovězího masa ne-
bo zvěřiny. V tom se shodli ne-
jen zkušení členové poroty, ale 
také zástupci dětských a stu-
dentských strávníků, kteří le-
tos poprvé hodnotili soutěžní 
menu. 

Ti měli dokonce svou vlastní 

Cenu strávníků, tedy ocenění 
nejlepšího pokrmu. Mladým 
strávníkům nejvíce chutnal 
cuketový krém s pepitkami, 
který připravil kuchař Miro-
slav Petr ze školní jídelny Duš-
ní v Praze 1.

Kdo hodnotil
Hlavními pořadateli soutěže 
byly již tradičně Magistrát hl. 
města Prahy společně s Asocia-
cí zřizovatelů školních jídelen. 
A zástupci ověřených partnerů 
zasedli i v porotě. 

Ta letos pracovala v následu-
jícím složení: Jana Vlásenková, 
vedoucí oddělení regionálního 
školství MHMP, Jitka Krmíčko-
vá, zástupkyně Ministerstva 
školství, Markéta Seidlová, 
místopředsedkyně školských 
odborů, Vladislava Coufalová 
z České školní inspekce a Vě-
ra Boháčová ze Sekce výživy 
a nutriční péče. Funkce čestné 
předsedkyně se opět ujala Ka-
teřina Cajthamlová a vedle již 

zmiňovaných žáků a studentů 
nesmějí ve výčtu porotců chy-
bět odborníci na slovo vzatí – 
tedy profesionální kuchaři On-
dřej Slanina a Pavel Melich.

Luxusní menu
Z vynikajících jídel bylo oprav-
du složité vybrat pětici vítěz-
ných týmů, což je ovšem vý-
bornou zprávou pro všechny, 
kdo se ve školních jídelnách 
stravují, protože tento stav po-
tvrzuje stále stoupající kvali-
tu těchto zařízení. První místo 
získala MŠ Na Korábě, Praha 8 

(kuchařka Kristina Horňáko-
vá), druhé místo ZŠ Gutova, 
Praha 10 (kuchař Jiří Pšen-
čík) a třetí místo Gymnázium 
Na Vítězné pláni, Praha 4 (ku-
chařka Jaroslava Linková).

Romana SLANINOVÁ

ŠKOLNÍ JÍDELNA CHUTNĚ A ZDRAVĚ
V mnoha českých školách se děti i učitelé těší na každý 
oběd, který pro ně ve školních jídelnách přichystají. Jejich 
kuchařské týmy během minulých let dokázaly, že i ve ško-
le lze vařit dobře, zdravě a s přihlédnutím k různým dietám. 
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 Takže už dávno nepla-
tí, že maminka, pan fa-

rář a pan učitel mají vždyc-
ky pravdu?

Myslím si, že mít pravdu ne-
stačí, když nemají žádné páky, 
jak ji prosadit.

 Je dnes těžší vykoná-
vat učitelské povolání 

než třeba před třiceti čtyři-
ceti lety?

Chodil jsem do škol hned po 
válce a ve třídě jsme měli spolu-
žáka evidentně trpícího ADHD. 
Nejméně jednou v hodině vstá-
val a procházel se po třídě. Náš 
učitel ho nechal nějakou chvíli 
a pak řekl: „Tomáši, to by sta-
čilo, tak se zase posaď.“ A on 
se posadil a bylo to všechno 
v pohodě. Do čtvrté třídy jsem 
chodil několik měsíců na vesni-
ci, kde měl pan učitel rákosku 
a neměl žádné problémy ji po-
užít. Kupodivu rodiče nic nena-
mítali. Václav Cílek se domnívá, 
že samotná možnost tělesného 
trestu zcela minimalizuje jeho 
praktické použití.

 Proč se nám dnes zda-
jí děti ve škole drzejší 

a mnohdy i agresivnější? 
Kdo za to může?

Řekl bych, že se nám to ne-
zdá, že to tak je. Jednak je to 
výsledek permisivní výchovy, 
která de facto není důslednou 
výchovou, ale rezignací na ni 
a neochotou se s dítětem han-
drkovat, a jednak je to tím, že 

ve většině společnosti panuje 
idea, že nemusí dítě vychová-
vat, že to patří do povinnos-
tí školy. A ta na to nemá pro-
středky.

 Nehraje v chování dětí 
také určitou roli sku-

tečnost, že děti pocházející 
z majetnějších rodin si mys-
lí, že i učitel se dá „koupit“?

Učitel se dá nejen koupit, 
učitel se dá i zastrašit – to není 
vzácná představa rodičů a je-
jich spratků pak také.

 Samostatnou kapito-
lou jsou děti pocháze-

jící z rozvrácených rodin. 
Jaký je váš názor na střída-
vou péči?

Dítě by mělo mít stabilní pro-
středí a zázemí s pocitem bez-
pečí a jistoty, což střídavá péče 
splňuje málokdy. Pokud zůsta-
lo mezi jeho rodiči nepřátelství 
a agrese se ventiluje přes dítě, 
je to tragédie. Jedinou útěchou 
pro takové dítě je, že patří dnes 
– bohužel – k většině. Ta úpra-
va není vůbec v zájmu dítěte, 
ale pro pohodlí soudů.

 Jak se učitel může brá-
nit šikaně?

Šikana byla i za mého dět-
ství a dospívání. Pamatuji se 
na naši šikanovanou češtinář-
ku na měšťance, o níž jsme ale 
už v páté třídě věděli, že to je 
děsná sranda, jak se dá trápit. 
Pocit moci je euforizující a v lé-
tech, kdy osobnost je fyziolo-
gicky ještě nezralá, si na něm 
někteří rádi smlsnou. Samotná 
oběť se brání velmi těžko. Po-
kud je systém dobře nastaven 
a citlivý k těmto jevům, může 
být systémové řešení za účas-
ti vedoucích osobností školy 
a kvalifikovaného mediátora 
účinné.

 Jakými psychickými 
poruchami školní děti 

nejčastěji trpí?

Nevychovaností – ale to ne-
ní diagnóza. Spousta diagnóz 
se na to ale dá nalepit.

 Byla bych nespravedli-
vá, kdybych se vás v té-

to souvislosti nezeptala i na 
učitele.

Učitelé patří k druhu homo 
sapiens a trpí stejnými neduhy 
jako všichni ostatní. Navíc se 
jim může stát častěji než vět-
šině spoluobčanů, že jsou pře-
svědčeni, že mají vždy pravdu. 
Pamatuju se na kantora, které-

ho jsem ve svém pubertálním 
věku přesvědčoval, že Země 
se otáčí od východu k západu, 
protože když se na ni díváme 
shora... atd. Možná, že v sou-
časné době relativizování vše-
ho bych obstál. Místo aby mi 
vysvětlil, že jsou jisté dohody 
týkající se klasifikace otáčení, 
dal mi pětku. Asi na to měl prá-
vo, ale myslím si, že dobrý uči-
tel takhle své moci nezneužije.

 Učitelé jsou často pře-
pracovaní, žijí ve stre-

su, trpí poruchami spánku, 
což leckdy kompenzují růz-
nými podpůrnými prostřed-
ky.

Stres letos oslavil své osm-
desátiny existence v medicí-
ně, kam byl zatažen ze slov-
níku techniků. Je to slovo často 
zneužívané a jako výmluva se 
dobře hodí. Nepodceňuju sku-
tečnost, že kantorky a kantoři 
jsou pod tlakem (většina lidí 
v exponovaných profesích ta-
ké) a že podobně jako mnoho 
jiných to řeší špatně. Pomáha-
jící profese by měly povinně 
zavést pro své lidi supervize 
a tudy jim pomáhat řešit pro-
blémy dřív, než se nakumulují 
do ohrožující intenzity.

 Měl by být školní psy-
cholog v každé škole?

Nemusel by, kdyby učitelky 
a učitelé byli osobnostmi.

 Zkuste teď pohledět 
do budoucnosti naše-

ho školství. 
Obávám se, že půjde o analo-

gii válečnického pravidla, kte-
ré říká, že v každé válce jsou 
armády dobře připraveny na 
tu předchozí, ne na tu, která 
začíná.

 Na jakou knihu od vás 
se můžeme vbrzku tě-

šit? 
S Agátou Pilátovou a Alešem 

Cibulkou jsme dali dohroma-
dy knihu Vyhořet může každý 
a měla by být k mání v hori-
zontu týdnů. A s Klárou Man-
dausovou a kolegyní Alenkou 
Večeřovou Někdy to holky ne-
maj lehký. Ta by měla být na 
trhu také zakrátko.

Eva ROKYTOVÁ

UČITEL SE DÁ NEJEN KOUPIT, DÁ SE I ZASTRAŠIT

Když se známého českého psychiatra Radkina Honzáka zeptá-
te, jak dnes vnímají učitelé sami sebe, své postavení ve spo-
lečnosti, odpoví vám, že ze své zkušenosti to může uzavřít tak-
to: „Vnímají se jako otloukánci – na jedné straně nekompetent-
ním systémem a na straně druhé dětmi a rodiči.“

Učitelé patří k druhu homo sapiens a trpí 
stejnými neduhy jako všichni ostatní. Na
víc se jim může stát častěji, že jsou pře
svědčeni, že mají vždy pravdu. 

Foto: archiv MUDr. R. Honzáka
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NÁHRADNÍ VOLNO ZA PŘESČAS

 V § 127 odst. 1 zákoníku práce se 
stanoví:

„Za hodinu práce přesčas přísluší za-
městnanci část platového tarifu, osobní-
ho a zvláštního příplatku a příplatku za 
práci ve ztíženém pracovním prostředí 
připadající na 1 hodinu práce bez práce 
přesčas v kalendářním měsíci, ve kte-
rém práci přesčas koná, a příplatek ve 
výši 25 procent průměrného hodinové-
ho výdělku, a jde-li o dny nepřetržité-
ho odpočinku v týdnu, příplatek ve vý-
ši 50 procent průměrného hodinového 
výdělku, pokud se zaměstnavatel se za-
městnancem nedohodli na poskytnutí 
náhradního volna místo platu za práci 
přesčas. Za dobu čerpání náhradního 
volna se plat nekrátí.“

V případech uvedených v dotaze je tře-
ba rozlišovat dobu strávenou na pracovní 
cestě celkem (tato doba má význam pro 
výši poskytnutého stravného), dále dobu 
strávenou vlastním výkonem práce, tj. 
plněním pracovních úkolů, pro které byl 
zaměstnanec na pracovní cestu 
vyslán, a dobu strávenou jiným 
způsobem, například cestová-
ním. Dále má význam skuteč-
nost, která z uvedených dob 
spadá do stanovené týdenní 
pracovní doby zaměstnance 
podle jeho rozvrhu stano-
veného zaměstnavatelem.

Za dobu strávenou na 
pracovní cestě jinak, 
než plněním pracov-
ních úkolů nemá 
zaměstnanec prá-
vo na plat, protože 
práci nekoná. Za tu-
to dobu ani nemůže 
zaměstnanec čerpat 
náhradní volno, pro-
tože toto volno se po-
skytuje místo platu za 
práci přesčas.

 Zaměstnanci se zúčastní ško-
lení k prohloubení kvalifikace 

o víkendu, a to v místě, kam je nut-
no dojíždět. Náleží jim náhradní vol-
no za práci přesčas jen za účast na 
školení, nebo i za čas strávený ces-
továním?

ODVOLÁNÍ ZAMĚSTNANCE Z VEDOUCÍHO MÍSTA

 V § 73a odst. 2 zákoníku práce se 
mj. stanoví, že „odvoláním nebo 

vzdáním se pracovního místa vedoucí-
ho zaměstnance pracovní poměr nekon-
čí, zaměstnavatel je povinen tomuto za-
městnanci navrhnout změnu jeho dalšího 
pracovního zařazení u zaměstnavatele na 
jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu 
stavu a kvalifikaci“. Zákoník práce již ale 
neupravuje ani formu nabídky, ani její 
obsah, ani lhůtu k jejímu přijetí.

Pokud jde o formu nabídky, znamená 
to, že nabídka může být ústní i písem-

ná. Zaměstnavatel však musí mít na pa-
měti, že v případě soudního sporu musí 
být schopen prokázat, že nabídku řádně 
učinil. Písemnou formu nabídky lze pro-
to doporučit. 

Pokud jde o obsah nabídky, nabídka 
musí zaměstnanci umožnit řádně zvá-
žit, zda nabízenou pracovní pozici při-
jme. Zaměstnanec by se tedy měl přinej-
menším dozvědět, o jakou práci se jedná, 
na jakém místě má být vykonávána a od 
jakého dne.

Lhůta k přijetí nabídky musí být při-
měřená, tedy zaměstnanci umožnit roz-
myslet si, zda nabídku přijme. Judikatura 
Nejvyššího soudu k tomu uvádí, že ne-
přiměřeně krátkou lhůtou „by byla lhů-
ta, která by zaměstnanci objektivně ne-
umožňovala opatřit si takové poznatky 
o podmínkách výkonu nabízené práce, 
jež by byly objektivně postačující k jeho 
rozhodnutí o návrhu zaměstnavatele na 
uzavření dohody, tyto poznatky zhodno-

tit a na základě toho na návrh zaměstna-
vatele reagovat“.

Lhůta v rozsahu několika hodin, re-
spektive do jednoho pracovního dne ty-
to požadavky zpravidla nesplňuje. Běžné 
je doporučit proto lhůtu alespoň dvou až 
tří dnů. Během této lhůty jde o překážku 
v práci na straně zaměstnavatele podle 
§ 208 zákoníku práce s právem zaměst-
nance na náhradu platu ve výši průměr-
ného výdělku.

Podle okolností pak mohou nastat tři 
možné scénáře:
 zaměstnanec nabízenou práci přijme,
 zaměstnanec nabízenou práci odmítne, 
přičemž za odmítnutí se považuje i to, že 
se zaměstnanec k nabídce nevyjádří ve 
stanovené lhůtě, nebo
 zaměstnavatel žádnou vhodnou prá-
ci nemá.

 Při odvolání zaměstnance 
z vedoucího pracovního mís-

ta má zaměstnavatel nabídkovou 
povinnost, to je, že musí nabídnout 
nové pracovní zařazení. Jaké jsou 
náležitosti takové nabídky a jaká 
je lhůta k jejímu přijetí?



20. listopadu 2019  7ŠKOLSTVÍ PRÁVNÍK RADÍ

Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU S MLADISTVÝM

PODMÍNKY ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU

 Podle ustanovení § 19 a § 20 zá-
kona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších před-

pisů, platí, že způsobilost být účast-
níkem řízení má ten, kdo má právní 
osobnost, a že každý může před sou-
dem jako účastník samostatně právně 
jednat (má procesní způsobilost) v tom 
rozsahu, v jakém je svéprávný. Ze sku-
tečnosti, že mladistvý zaměstnanec má 
právní osobnost, je svéprávný v rozsa-
hu vztahujícím se k jeho pracovněpráv-
nímu vztahu, lze podle mého názoru 

vyvodit, že může rovněž podat žalobu 
na neplatnost rozvázání pracovního po-
měru. Jestliže to budou vyžadovat okol-
nosti případu, může předseda Senátu 
ve smyslu ustanovení § 23 občanského 
soudního řádu rozhodnout, že takový 
zaměstnanec musí být v řízení zastou-
pen svým zákonným zástupcem nebo 
opatrovníkem, i když jde o věc, v níž by 
jinak mohl jednat samostatně.

 V současně platném zákoníku práce 
je uplatněna zásada zmíněná v do-

taze, pokud jde o změnu pracovního po-
měru uzavřeného na dobu určitou na pra-
covní poměr na dobu neurčitou. V § 65 
odst. 2 zákoníku práce se stanoví: „Po-

kračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjed-
nané doby (§ 48 odst. 2) s vědomím za-

městnavatele dále v konání prací, platí, 
že se jedná o pracovní poměr na dobu 
neurčitou.“

V zájmu odstranění nejistoty v po-
stavení zaměstnance, který po skonče-
ní pracovního poměru na dobu určitou 
pokračuje s vědomím zaměstnavatele 
ve vykonávání prací, stanoví zákoník 
práce nevyvratitelnou právní domněn-
ku, že došlo ke změně na pracovní po-
měr uzavřený na dobu neurčitou. Žád-
ný právní předpis nestanoví jako pod-
mínku uplatnění § 65 odst. 2 zákoníku 
práce to, že musí jít o výkon práce na 
dobu celé směny nebo jiný určený ča-
sový úsek.

 1) Zákoník práce upravuje 
v § 213 výměru dovolené 

v týdnech a podle odst. 3 činí 
dovolená pedagogických pra-
covníků 8 týdnů v kalendář-
ním roce. Právo na dovole-
nou v tomto rozsahu mají 
i zaměstnanci pracující na 
tzv. kratší úvazek (§ 80 zá-

koníku práce), pokud ovšem 
splní podmínky pro vznik prá-

va na dovolenou (§ 211 a § 212 
zákoníku práce).

2) U zaměstnanců pracujících na krat-
ší úvazek je pro účely dovolené důležitá 

skutečnost, jak je v týdnu kratší pracovní 
úvazek rozvržen – zda na všechny pra-
covní dny (pondělí až pátek), nebo jen na 
některé z těchto dnů. Týden dovolené pak 
podle tohoto rozvržení pracovní doby za-
hrnuje různý počet pracovních dnů dovo-
lené, za které se poskytuje náhrada platu.

3) V dotaze není uvedeno, jak je krat-
ší úvazek v týdnu rozvržen, a proto uve-
deme příklad, z něhož je možno odvodit 
řešení konkrétní situace.

Zaměstnavatel rozvrhuje pedagogic-
kému pracovníkovi, se kterým si dojed-
nal výkon práce po kratší pracovní dobu, 
směny takovým způsobem, že pracuje 
vždy jen tři dny v týdnu. Zaměstnanec 
vykonával práci nepřetržitě po celý ka-
lendářní rok a vzniklo mu tedy právo 
na dovolenou za kalendářní rok v plném 
rozsahu.

I tento zaměstnanec má stejně jako za-
městnanec vykonávající práci po stano-

venou týdenní pracovní dobu právo na 
8 týdnů dovolené v roce. Jelikož mu ov-
šem zaměstnavatel rozvrhuje na každý 
týden vždy jen 3 směny, zahrnuje jeho 
týden dovolené právě 3 pracovní dny (při 
přepočtu výměry dovolené z týdnů na 
pracovní dny tedy zjistíme, že tento za-
městnanec má právo na 24 pracovních 
dnů dovolené v roce). Zaměstnavatel by 
tomuto zaměstnanci měl nicméně stej-
ně jako jiným zaměstnancům nařizovat 
čerpání dovolené v týdnech, když tedy 
týden představuje 7 kalendářních dnů 
po sobě jdoucích.

Nařídí-li tedy zaměstnavatel zaměst-
nanci například čerpání 2 týdnů dovole-
né, bude mít dovolenou 14 kalendářních 
dnů. Ze své celkové výměry dovolené, 
která činí 8 týdnů, vyčerpá 2. Při převe-
dení výměry dovolené z týdnů na pra-
covní dny to znamená, že ze svých 24 
dnů dovolené zaměstnanec vyčerpá 6.

 Kdo je oprávněn podat žalo-
bu na neplatnost rozvázání 

pracovního poměru v případě, že 
jde o pracovní poměr mladistvého 
zaměstnance?

 V případě, kdy zaměstna-
nec s termínovaným pracov-

ním poměrem pokračuje v práci po 
uplynutí sjednané doby, mění se 
pracovní poměr na dobu neurčitou. 
Musí zaměstnanec odpracovat ce-
lou směnu?

 Na jak dlouhou dovole-
nou má nárok učitel střed-

ní školy s maturitou, který má 
zkrácený úvazek a učí pouze 

16 hodin týdně?

DÉLKA DOVOLENÉ PŘI ZKRÁCENÉM ÚVAZKU
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CHCEME UČITELŮM PŘIDAT 15 PROCENT

Opakovaně jsme zdůrazňova-
li, že náš souhlas se schodko-
vým rozpočtem je podmíněn 
třemi podmínkami: investice-
mi do dopravní infrastruktury, 
do výzkumu a vývoje a refor-
mou školství zahrnující navý-
šení platů učitelů dva roky po 
sobě o 15 procent. Vzhledem 
k tomu, že významně finan-
cujeme státní rozpočet i jeho 
navýšení, žádáme přesunout 
potřebnou částku ve výši 4,5 
mld. Kč ve prospěch rozpočto-
vé kapitoly MŠMT a využít ji 
ke slibovanému navýšení pla-
tů učitelů v roce 2020. Jsme 
přesvědčeni, že finance na toto 
slibované navýšení v rozpočtu 
jsou. Jen díky dobrému výko-
nu firem a ekonomiky došlo 
oproti červnové verzi rozpoč-
tu ve vládním návrhu k navý-
šení příjmů rozpočtu o 19,976 
mld. Kč.

Investice do kvalitních učite-
lů a vzdělávání vnímáme jako 
klíčovou investici do budouc-

nosti a blahobytu celé naší spo-
lečnosti. Mezi členy SP ČR jsou 
ty nejvyspělejší a nejprogresiv-
nější firmy a vidíme, jaké hlu-
boké změny tyto technologie 
přinášejí (digitalizace, robo-
tizace, proměna pracovních 
míst), bez kvalitního vzdělá-
vacího systému nebudeme mít 
kvalitní pracovní sílu. 

Přesto, že vzdělávání je de-
klarovanou prioritou vlády, její 
kroky jdou bohužel opačným 
směrem – zrušení povinných 
maturit z matematiky bez ja-
kékoliv předchozí konzulta-
ce, absence plánů v digitál-
ním vzdělávání, resortismus 
MŠMT a MPSV a žádný výkon 
v reskillingu a upskillingu ne-
bo dalším vzdělávání. 

Postavení učitelů 
Ve srovnání s ostatními vysoko-
školáky dostávají učitelé pouze 
61 procent průměrného vysoko-
školského platu. Je to nejhorší 
ze všech zemí OECD, kde berou 

učitelé v průměru 91 procent 
platu vysokoškoláků. Na sou-
časný průměrný plat 37 235 
korun dosáhnou pouze učite-
lé, kteří mají praxi nad 32 let. 
Současná strategie je tak de-
motivující jak pro nastupující 
učitele, tak pro ty, kteří teprve 
uvažují o povolání učitele. Mla-
dých učitelů do 30 let je u nás 
pouze 8 procent. Přitom již nyní 
chybí 5 tisíc učitelů a do pěti let 
to bude dokonce 11 tisíc. Chy-
bí zejména učitelé přírodověd-
ných a odborných předmětů.

Vývoj jednání 
Vláda ČR přijala ve svém pro-
gramovém prohlášení ze dne 
27. 6. 2018 závazek růstu platů 
učitelů do roku 2021 na úroveň 
150 procent jejich průměrné 
výše z roku 2017.

Ministerstvo školství kon-
kretizovalo tento závazek zá-
měrem navýšení prostředků 
na platy učitelů o 15 procent 
každoročně v období let 2018 
až 2020 (plus zbytkovým na-
výšením v roce 2021), aby by-
lo dosaženo stanovené výše, tj. 
45 000 Kč.

Na jaře 2019 o 15 procentech 

navýšení mluvil předseda vlá-
dy do médií a taktéž ministr 
R. Plaga na pracovním týmu 
RHSD pro vzdělávání a lidské 
zdroje 21. března, kde jsme ře-
šili možné rozdělení do tarifů 
a nadtarifů.

Při projednávání prvního 
návrhu rozpočtu pracovním 
týmem RHSD pro vzdělávání 
a lidské zdroje dne 25. června 
2019 ministr R. Plaga informo-
val o snížení částky na 10 pro-
cent. Svaz i odbory toto roz-
porovaly a chtěly i nadále 15 
procent. Nakonec odbory při-
stoupily na nižší navýšení pla-
tů v roce 2020 pod podmínkou, 
že se platová úroveň ostatních 
zaměstnanců v platové sféře 
v příštím roce nezvýší více než 
o tehdy očekávaná 2 až 3 pro-
centa. Ze zápisu 25. června: 
„Pan ministr zároveň zdůraz-
nil, že pokud budou ve státní 
sféře v roce 2020 stoupat pla-
ty více, než je v současné do-
bě dohodnuto (o 2 procenta), 
pak bude usilovat, aby se o ta 
samá procenta zvyšovaly platy 
i u pedagogických a nepedago-
gických pracovníků.“

V průběhu letních úprav 
rozpočtu a jeho schvalování 
vládou došlo ovšem k nárůs-
tu platů ostatních zaměstnan-
ců o dalších zhruba 5 procent, 
čímž se vymazal očekávaný 
„odskok“ od platů ostatních 
zaměstnanců i rostoucí prů-
měrné mzdy. Pro zachování 
reálného růstu platů učitelů 
bude proto nutné, aby do ná-
vrhu rozpočtu kapitoly školství 
byly dodatečně přesunuty dal-
ší prostředky, a to v odpovída-
jící výši zhruba 5 mld. korun.

Vzhledem k výše zmíněným 
skutečnostem žádáme o úpra-
vu návrhu státního rozpoč-
tu 2020 přesunutím dalších 
5 procent na nadtarifní slož-
ky (příplatky a odměny). Jsme 
přesvědčeni, že prostor pro tu-
to klíčovou investici do vzdělá-
ní budoucích generací existuje. 
Například ho vidíme v efektiv-
nosti obsluhy státního dluhu.

Jaroslav HANÁK
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy České republiky konzistentně, 
dlouhodobě a otevřeně podporuje splnění vládního slibu – 
platy učitelů v roce 2021 na 150 procentech výše z roku 2017.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Holky to někdy 
nemaj lehký
RADKIN HONZÁK
KLÁRA MANDAUSOVÁ
ALENA VEČEŘOVÁ 
PROCHÁZKOVÁ

Je bláhové si myslet, že náš 
život řídí rozum, to emoce 
vedou naše kroky a občas 
s námi i pořádně lomcují, 
říká psychiatr Radkin Hon-
zák. V rozhovoru s novinář-
kou Klárou Mandausovou 
prozrazuje mnoho dalšího 
o lásce, zdraví, vztazích, ro-
dinných vzorcích, výchově, 
morálce. Vyprávění je pro-
ložené příběhy deseti žen, 
se kterými život pořádně za-
cloumal. Kniha vyšla v na-
kladatelství Mladá fronta.

ŠKOLA ČEPOVÁNÍ PIVA V PLZNI

VÁNOČNÍ TRHY NA ZÁMKU DOBŘÍŠ
Vychutnejte si sváteční advent-
ní atmosféru o druhém advent-
ním víkendu na zámku Dobříš. 
Historické nádvoří hostí v so-
botu 7. prosince od 11 do 19 
hodin druhý vánoční trh pod 
záštitou paní Livie Colloredo-
-Mannsfeldové. 

„Na zámecké nádvoří si ve 
dvaceti stáncích můžete kou-
pit vánoční dárky, jmelí, vý-
robky z keramiky či šperky. 
Na přání si také můžete ne-
chat namalovat vlastní vá-
noční ozdobu. Chybět nebu-
dou ani vánoční pochutiny, 
například pečené sele, rybí 
speciality, čerstvé perníčky, 
svařené víno, káva z místní 
pražírny,“ říká Kateřina Dou-
šová ze zámku Dobříš. Vánoč-
ně laděné nádvoří rokokové-
ho zámku zkrášlí nazdobené 

stromečky, to vše dokres-
lí vánoční melodie a koledy. 
Na 16. hodinu je naplánováno 
vystoupení žáků ZUŠ Dobříš 
z hudebního a tanečního obo-
ru. Celý den bude zpřístup-
něna také expozice zámku 
Dobříš s adventně laděnými 
prohlídkami. V zámeckých 

vánočně vyzdobených poko-
jích a sálech se v doprovodu 
průvodce dozvíte zajímavos-
ti o historii Vánoc a o tradič-
ních zvycích. V první části 
prohlídky zhlédnete výstavu 
jesliček od Spolku příbram-
ských betlémářů. Více infor-
mací na www.zamekdobris.cz.

Hledáte atraktivní a zároveň 
poučnou zábavu pro dlouhé 
podzimní či zimní večery nebo 
tip na „zážitkový“ vánoční dá-
rek? Pak je vaším cílem škola 
čepování piva přímo v rodišti 
slavného českého ležáku Pils-
ner Urquell v pivovaru Plzeň-
ský Prazdroj, kde vás zasvě-
tí do tajů řemesla výčepního.  

Účastníci Školy čepování 
Pilsner Urquell si během tří-

hodinového programu prohléd-
nou plzeňský pivovar, naučí se 
čepovat hladinku, čochtana, 
šnyt i mlíko, dozvědí se vše 

o zásadách správné péče o pi-
vo a na památku si odnesou 
nejen intenzivní zážitky, ale 
také půllitr se svým jménem 
a certifikát o absolvování ško-
ly čepování. Termíny: 22. 11., 
20. 12., 10. 1. a 18. 1. Skupi-
ny větší než 15 osob si mohou 
rezervovat samostatný termín 
kdykoliv v průběhu týdne. Více 
informací a rezervace termínů 
na www.prazdrojvisit.cz.

Svět se nezmění, když zachrá-
níš jednu kočku, ale pro tuto 
kočku se svět změní navždy. 

Přijďte v sobotu 23. listopadu 
mezi 9. a 14. hodinou do areá-
lu  Dětské fakultní nemocni-
ce v Černopolní ulici v Brně 
a pomozte nákupem dárků pro 
sebe nebo své blízké. Prodejní 
výstava dárkových předmětů 
se bude konat ve vstupní hale 
pavilonu D. Najdete tu tipy na 
vánoční dárky, jako jsou hr-
níčky, šperky, hračky, obrázky, 
pelíšky. V prodeji budou i ka-
lendáře a diáře. Výtěžek bude 
použit na kastraci, veterinární 
péči a krmivo pro opuštěné, ne-
mocné nebo týrané kočky. Více 
informací hledejte na https://
kocky-hodonin.estranky.cz/.

KOČKY ZVOU NA PODZIMNÍ DÁRKOBRANÍ
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Váš nesouhlasný postoj na-
prosto chápu. Bohužel, i tako-
vé učitelské přístupy existují 
a nejsou ani zcela výjimečné. 
Současná společnost je za-
měřena velmi výkonově, což 
se promítá i do školního pro-
středí. Nejvíce se to projevuje 
v základních předmětech ty-
pu jazyků a matematiky, ale 
nezřídka se lze s obdobnými 
tendencemi setkat i v případě 
tzv. výchov. A to i přesto, že by 
se mělo jednat o předměty spí-
še odpočinkové. Jde tedy více 
o přístup samotného vyučují-
cího namísto zamýšleného vý-
znamu předmětu.

Hodnotí přirozený talent
Co se týče vašeho konkrétního 
případu, zde je situace ještě 

problematičtější. Za prvé, jak 
opět sama píšete, tělocvikář va-
ší dcery je nejen velmi rigidní 
ohledně tabulkových výkonů, 
kterých mají děti dosahovat, 
ale navíc s nimi známkované 
disciplíny předem netrénuje. 
Hodnotí tak vlastně pouze ja-
kýsi přirozený sportovní ta-
lent. Vaše dcera navštěvuje 
tercii víceletého gymnázia, je 
jí tedy přibližně čtrnáct let. 
Stejně jako ostatní dívky z je-
jí třídy prochází velmi nároč-
ným životním obdobím z hle-
diska tělesného i sociálního 
zrání. V důsledku toho může 
docházet k významným změ-
nám v oblasti fyzického výko-
nu, a to jak k jeho zvýšení, tak 
i snížení. Dětská duše je v této 
etapě obzvláště křehká. Začí-
ná se formovat vlastní iden-
tita a celkové sebepojetí, což 

je doprovázeno neustálým 
srovnáváním se s vrstevníky 
a vyhodnocováním svých vlast-
ností a schopností. Každý ne-
úspěch je zraňující a dlouho-
dobé selhávání v určité oblasti 
může mít za následek její na-
prosté zapovězení. To si zřejmě 
pan učitel také neuvědomuje. 
Pokud vy i vaše dcera cítíte 
„nesprávnost“ v jeho přístu-
pu, jsou tyto pocity na místě.

Jak tedy situaci řešit? 
Jako první krok bych navrho-
vala učitele navštívit. Sjednejte 
si s ním konzultaci a pokuste 
se mu vysvětlit, co vás, respek-
tive vaši dceru trápí. Vyjádřete 
se ideálně v tom smyslu, že vě-

říte, že to s děvčaty myslí dob-
ře, ale že jeho aktuální metody 
a postupy vedou v případě vaší 
dcery k počínající nechuti k je-
ho předmětu a naprosto zbyteč-
ným (a navíc neoprávněným) 
pocitům vlastní neschopnos-
ti. A zdůrazněte, že dcera se 
opravdu snaží, ale tabulkových 
výkonů jednoduše dosáhnout 
nedokáže. Uvidíte, zda s ním 
bude rozumná řeč a bude ocho-
ten (a schopen) se nad svým 
přístupem zamyslet, a přede-
vším ho změnit. V případě, že 

vaše iniciativa nezabere, exis-
tují ještě další možnosti.

Můžete se vydat za vedením 
školy. S tím, že s panem učite-
lem jste již celou věc probírala, 
ale že tato vaše snaha žádné 
ovoce nepřinesla. Ředitelé/ky 
škol si zpravidla potrpí na dob-
ré vztahy s rodiči dětí, které je-
jich školu navštěvují, proto se 
zde zvyšuje pravděpodobnost, 
že ze strany tělocvikáře dojde 
k určitému posunu. Na druhou 
stranu, pokud již pan učitel pů-
sobí ve škole déle (píšete, že je 
svým přístupem vyhlášený), 
pak je také dost možné, že ve-
dení jeho způsob výuky neřeší 
nebo jednoduše nemůže na je-
ho pozici najít nikoho jiného. 

V tom případě se bohužel asi 
ani nyní žádného kladného vý-
sledku nedočkáte.

Co ostatní rodiče?
Další možností je oslovit rodi-
če ostatních dívek ze třídy vaší 
dcery. Budou-li mít k hodinám 
tělocviku podobné připomín-
ky, můžete je získat ke spolu-
práci a zajít za panem učitelem 
(či za vedením školy) znovu 
a „hromadně“. Případně mů-
žete toto téma otevřít na tříd-
ních schůzkách nebo schůzi 
Rady školy. A můžete též se-
psat společnou stížnost. Ať již 
však zvolíte jakoukoliv varian-
tu, určitě se nejdříve zkuste 
domluvit přímo se samotným 
vyučujícím. Chcete-li od něj 
vstřícnější přístup, musíte ho 
také sama praktikovat.

Zvládnout situaci
Zde je nyní potřeba zdůraz-
nit, že ani přes veškeré poku-
sy se vaše jednání nemusí se-
tkat s kýženým efektem. Zále-
ží poté, nakolik je vaše dcera 
schopna neadekvátnímu hod-
nocení svého tělocvikáře čelit. 
Nejlepší by pak totiž asi bylo 
situaci prostě přijmout. Téměř 
na každé škole se totiž vždy 
najde nějaký/á vyučující, kte-
rý/á bude klást na děti nepři-
měřené nároky – a zvládnu-
tí takové situace je ve skuteč-
nosti mnohem větším životním 
úspěchem než jednička z tě-
locviku.

Kateřina MAYEROVÁ

JE TROJKA Z TĚLOCVIKU OPRAVDU OSTUDNÁ?
Školní psycholožka s vámi probere všechny vaše problé-
my a odpoví na vaše otázky. Pokud jste předplatiteli Tý-
deníku Školství posílejte dotazy na mailovou adresu re-
dakce. A teď už dotaz, který poslala do redakce vaše ko-
legyně.

Určitě se nejdříve zkuste domluvit přímo 
se samotným vyučujícím. Chceteli od něj 
vstřícnější přístup, musíte ho také sama 
praktikovat. 

Psycholožka Kateřina MAYEROVÁ

 Deset let učím na SOU, 
ale nyní vám píši z pozi-

ce matky. Mám dceru na ví-
celetém výběrovém gymná-
ziu, aktuálně navštěvuje ter-
cii odpovídající osmé třídě 
ZŠ. Její třída tento školní rok 
dostala nového tělocvikáře, 
který je ve škole vyhlášený 
tím, že nemá problém dávat 
dětem klidně i trojky na vy-
svědčení, pokud neobstojí 
v předepsaných výkonech. 
Dcera je na sport poměrně 
šikovná, hraje i závodně vo-
lejbal, ale na druhou stranu jí 
moc nejde atletika, na kterou 
se onen tělocvikář zaměřuje 
nejvíce. Od počátku roku už 
dostala dvě dvojky, a dokon-
ce jednu čtyřku za různé bě-
hy, které navíc nijak nepro-
cvičují a rovnou je běhají na 
známky. Dcera je z toho dost 
nešťastná a představa dvoj-
ky či trojky z tělocviku na vy-
svědčení jí navíc připadá do-
sti ostudná. Můžete mi pora-
dit, jak mám situaci řešit?

PSYCHOLOG RADÍ
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Výhry budou po ukončení soutěže k vyzvednutí v redakci Týde-
níku ŠKOLSTVÍ. Výhry nezasíláme. V případě, že výhra nebude 
vyzvednuta do tří týdnů od vyhlášení výsledků, bude postoupe-

na náhradnímu výherci. Na výhru nevzniká právní nárok.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ
Zábavná desková hra Picasso 
Jak zaujmout, být originální 
a strávit hodnotně čas se svými 
blízkými, ať už malými školá
ky, nebo teenagery, jinak než 
virtuálním světem? Z poměrně 
jasných věcí se pomalu, ale jis
tě stává stále těžší disciplína. 
S hrou Picasso českého výrobce 
společenských her to dokážete. 
Hra Picasso od dánského auto
ra Martina N. Andersena, s nímž 
EFKO dlouhodobě úspěšně spo
lupracuje, zajistí interaktivní 3D 
zábavu. Navíc při ní hráči rozvíjí 
komunikační schopnosti, krea
tivitu i představivost. Patvary, 
které v průběhu hry vzniknou, 
a špatné tipy dospělých děti 
neskutečným způsobem pobaví. 
Menším dětem dá skutečně prá
ci vytvořit z několika málo tvarů 
předmět, který vidí nakreslený 
na obrázku. O to víc jsou nad
šené z výsledku, pokud někdo 
uhodne jejich dílo nebo pokud 
jsou úspěšné ony. Jedná se 
o naprosto jiný způsob myšlení 
a aktivity, než na které byly zvyk
lé doposud. O to je pro ně hra 
atraktivnější.
„Zkoušeli jste někdy přenést 
myšlenku na druhého člověka 
bez použití slov tak, aby ji co 
nejlépe pochopil? Zajisté jste 
se s tím již někdy setkali. Ptáte 
se, kdy a kde? Například pokud 
neovládáte cizí jazyk, tak s ci
zincem. Nebo když ztratíte hlas 
či pokud plníte foglarovského 
„bobříka mlčení“. To legrační, 

neohrabané a pro nestranného 
pozorovatele zábavné využívání 
rukou, nohou, mimiky či vysvět
lujících nákresů určitě znáte. 
Kdyby vás někdo v této situaci 
natočil, tak na internetových 
sociálních sítích máte tisíce „fo
llowerů“, uvádí Miroslav Kotík, 
majitel a ředitel společnosti EF
KO. „Umět se vyjádřit skládáním 
kubistických obrázků za pomoci 
jednoduchých tvarů obsažených 
ve hře, aniž byste vyloudili jen 
jedno jediné slovo, může být 
těžké, ale věřte, že pro spolu
hráče velice zábavné a osvěžu
jící. Hra Picasso je o fantazii, 
kreativitě a představivosti. 
Díky této hře v sobě objevíte, 
zda máte vrozenou vlastnost 
umět se vyjadřovat beze slov. 
Společným hraním nenásilně 
rozvíjíte nejpodstatnější činnost 
pro život, a to komunikaci mezi 
sebou. A co víc, budete muset 
také rozvažovat, jakou pomůc
ku při kreslení použijete. Každý 
komponent má totiž jiné bodové 
ohodnocení a je na vás, jaký dů
vtip prokážete a nasbíráte tak 
případně větší počet bodů. Po
kud Picasso v rodině či s přáteli 
vyzkoušíte, zjistíte, jak se umíte 
chápat a vnímat. Dnešní virtuál
ní svět nás o tyto možnosti ochu
zuje. My jen můžeme potvrdit, že 
právě tato hra vám odhalí, jaké 
máte mezi sebou neverbální 
schopnosti sebevyjádření,“ do
dává Miroslav Kotík.

Soutěžní otázka: Pro jakou 
věkovou skupinu je hra Picas
so určena?
Více hledejte  
na www.efko.cz.
Ze správných odpovědí 
vylosujeme tři výherce 
hry Picasso. Odpově
di posílejte na email 
soutez@tydenikskolstvi.cz do 
30. listopadu 2019. Do 
předmětu 
uveďte 
„Picasso“.

Drzé opice – hra pro letošní Vánoce

Oblíbený nástroj všech dětí – 
plácačka – se konečně dostal do 
pravidel deskové hry Drzé opice. 
Hra je z dílny úspěšného autora 
společenských her Dána Martina 
N. Andersena, se kterým český 
výrobce EFKO dlouhodobě spo
lupracuje. Tentokrát jde o akční 
a postřehovou zábavu. Plácání 
soupeře plácačkou ve tvaru ru
ky má ale jasná pravidla. Ve hře 
se nejedná o bezhlavé plácání 
kohokoli a čehokoli. Rozhoduje 
kartička se správným druhem 
opice. Rychlá reakce pak hráči 
umožní získat soupeřovu kartu. 
Vyhrává ten, kdo má karet nejví
ce. Jde o postřeh a pohotovost, 
které se hodí i v běžném životě. 
K této hře patří i velké emoce, 

napětí a smích pramenící z dob
ré zábavy. „Plácnout smí hráč 
soupeře teprve ve chvíli, kdy po 
rychlé reakci musí zjistit, zda na 
kartičce spoluhráče je správný 
obrázek opice. Opice se liší po
dle výrazu tváře a podle barev. 
Každý z těchto symbolů je na 
jedné z kostek. Komu se to po
vede, získává kartu opice. U této 
hry jde především o postřeh, po
hotovou reakci a povolení jindy 
zakázaného. A pokud se dětem 
dovolí něco, co běžně nemohou, 
jsou velmi citlivé a obezřetné,“ 
uvádí Miroslav Kotík, majitel 
a ředitel společnosti EFKO. 
Rodinná hra pro děti i dospělé 
Drzé opice je dobrým tipem na 
vánoční dárek. 

Soutěžní otázka: Jaká je cena hry Drzé opice a pro jakou věkovou 
skupinu je určena?
Více hledejte na www.efko.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce hry Drzé opice. Odpo
vědi posílejte na email soutez@tydenikskolstvi.cz do 30. listopadu 
2019. Do předmětu uveďte „Opice“.



27. ročník ankety

NEJOBLÍBENĚJŠÍ UČITEL
ČESKÉ REPUBLIKY

Přihláška musí obsahovat
 charakteristiku kandidáta
 popis společné příhody
 podpisy 100 osob,

které s přihláškou souhlasí

Přihlášky přijímáme
do 31.12. 2019
zlatyamos@zlatyamos.cz
Na Nivách 314, 141 00 Praha 4

Zlatý partner Zlatý mediální
partner


