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„Žití je hoden jen ten, kdo se o něj rve den co den.“ Johann W. Goethe

Občas zaslechneme názor, že 
není vhodné „rozdělovat učite-
le na lepší a horší“. Zkuste kri-
tizovat přetíženého učitele s ba-
tohem inkluze a jiných „rados-
tí“ na zádech. Vytýkejte mu, 
že není více iniciativní, strikt-
ně nedodržuje školní vzděláva-
cí program a nestíhá dohledy 
na chodbě a v jídelně, že špat-
ně proškrtává kolonky v třídni-
ci, že učí především frontálně, 
že se řádně nestará o nástěnku 
u šatny, že málo využívá moder-

ní digitální pomůcky a nejezdí 
s žáky na exkurze a výlety. Člo-
věka, který denně musí zvládat 
nápor stále podivnějších a stre-
sujících úkolů a ještě mimocho-
dem učit, chceme podvědomě 
spíš povzbuzovat a chválit než 
kritizovat. 

S oblibou se skloňuje čítan-
kový názor, že učitele umí spra-
vedlivě hodnotit ředitel. Kdo učí 
více než pětadvacet let, dobře 
ví, že tomu tak často není. Ve 
velkých školách s desítkami 

učitelů nedokáže ředitel, neu-
stále pronásledovaný přívalem 
provozních povinností, dohléd-
nout do tříd, v nichž učí jeho ko-
legové. Více vědí jeho zástupci, 
nejvíce předsedové předměto-
vých komisí. Ale ti nikdy ne-
budou upozorňovat na drobné 
nedostatky svých nejbližších 
spolupracovníků, neboť by si 
poté už nemohli vypít černou 
kávu v kabinetu. Ředitel obvyk-
le oceňuje a finančně odměňuje 
nejoddanější učitele, kteří s ním 
ve všem souhlasí a bezvýhradně 
mu vycházejí vstříc. Ti dostávají 
navíc známku nejlepšího učite-
le. Pokud se ve sborovně najde 
nějaký odvážný kritik zavedené 
praxe, má holt smůlu.

Snad by v hodnocení učite-

lů mohla více pomoci školní 
inspekce. Vzpomínám, jak se 
mnou projednávala inspektor-
ka právě odučenou hodinu. „Rá-
da bych vás uvedla do závěrečné 
zprávy, jak jsem byla s vaším 
výkonem nadmíru spokojená. 
Ale my v ní nesmíme zmiňovat 
konkrétní jména učitelů,“ oči-
vidně si posteskla. Vida. Opět 
obava, aby se nerozhádala sbo-
rovna. Přesto bychom se nemě-
li vzdávat možnosti průběžně 
vyhodnocovat práci nejen žá-
ků, ale i učitelů. Zdaleka nejde 
o rozdělování na lepší a horší, 
ale o snahu oceňovat opravdu 
nejlepší a povzbuzovat všech-
ny ostatní k vyšším výkonům 
a radosti z práce.

  Roman KANTOR

OCEŇOVAT NEJLEPŠÍ A POVZBUZOVAT OSTATNÍ
Osobnost učitele je tuze svébytná a z tradice téměř nedo-
tknutelná. Málokdo si jej dovolí „známkovat“, či dokonce 
kritizovat. Připadá nám to téměř nedůstojné. Další důvod, 
proč stále převládá názor přidávat všem učitelům stejnou 
částku do tarifního platu. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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„Nevěřící Tomáš z Galileje? Těší mě, já jsem nevěřící učitel z České republiky!“
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V uplynulých dvou týdnech pobývali 
na SOŠ Prostějov na nám. E. Husserla 
hosté ze Slovenska. V rámci programu 
Erasmus+ ve školní kuchyňce vařili kar-
lovarské knedlíky a koprovou omáčku 
Nina, Martina, Matúš a Pavol, ve školní 
cukrárně pak pekly laskonky a zdobily 
dorty Viki a Nika, všechno žáci a žákyně 
2. a 3. ročníku oboru kuchař. Náročnou 
mistrovou byla naše slovenská kolegy-
ně Jana Šmitalová. Poznávali nové re-
ceptury a chutě, třeba sýrů se zelenou 
a bílou plísní, tedy něco zcela jiného, 
než jsou korbáčiky a brynza. Příprava 
rautu, účast na Burze škol, kde před-
stavili návštěvníkům pravé slovenské 
pagáče, i to byl jejich běžný den.

Po práci naši hosté poznávali Prostě-
jov – historické náměstí, radnici. Závěr 
pobytu patřil opět kuchařské profesi. Na 
Kolibě se seznámili s výrobou piva v mi-
nipivovaru, který je součástí provozovny. 
Vůni destilátů nasáli v Palírně U Zeleného 
stromu, jejíž historie sahá do roku 1518.

Jitka KŘENKOVÁ

Čtyři z vysočinských škol se letos prezen-
tovaly společně se svými partnerskými 
slovenskými středními školami. Cenu hejt-
mana Kraje Vysočina získala letos v Nitře 
Obchodní akademie a hotelová škola Tře-
bíč, která představila novou technologii 
přípravy kávy, tzv. fotočíno. 

„Naše káva chutná, protože ji vaříme 
z kvalitních surovin, navíc k ní nabízíme 
příběh doplněný vlastní fotografií vytvo-
řenou do mléčné pěny. Jde o nový způ-
sob prezentace kávy, originální a efektní,“ 
popsala výrobu nápoje Adéla Křivánko-
vá, studentka 3. ročníku OA a HŠ Třebíč, 
obor hotelnictví.

Prezentace středních škol Kraje Vyso-
čina na národní přehlídce vzdělávání Slo-
venska je pravidelnou akcí. V minulosti 
představila Vysočina v partnerském re-
gionu projekt Postav si svoje auto, letos 
návštěvníci veletrhu obdivovali oranžo-
vou studentskou tatru postavenou žáky 
Střední průmyslové školy Třebíč.

pik 

V měsíci listopadu dostaly tři výtvarně 
nadané žákyně Městského gymnázia a Zá-
kladní školy Jirkov, ze třídy 4. B, možnost 
vystavovat své obrázky na celostátním Fes-
tivalu mladých talentů v Mladotově domě 
na Pražském hradě. Marie Anna Olahová, 
Simonka Sedlmajerová a Viktorka Feriová 
byly oceněny společně se žáky z Umělec-
kých škol. Každá dostala Pamětní list po-
depsaný děkanem Metropolitní kapituly 
u sv. Víta v Praze Ondřejem Pávkem a aka-
demickým malířem Josefem Kalouskem. 
Máme velkou radost a přejeme mnoho 
tvůrčích úspěchů i do dalších let.

Jana KAŠŠÁKOVÁ

Hosté ze Slovenska

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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 Digitální gramotnost 
je ve školní výuce ne-

zbytná. Ne všude probíhá bez 
problémů. Kde vidíte ty nej-
zásadnější?

Vždy záleží na samotné ško-
le, ale největší problémy vidím 
zejména v personálním zajiště-
ní, kvalifikovaných a dobrých 
učitelů informatiky je málo. 
Mezi další problémy v někte-
rých školách patří zastaralé 
vybavení učeben. Digitální gra-
motnost se pochopitelně netý-
ká pouze výuky informatiky, 
ale také přirozeného využití 
digitálních zařízení v jiných 
předmětech, než je informa-
tika. A tam vidím v mnoha ško-
lách rezervy. 

 Proč je málo učitelů 
ICT? Kde je chyba? 

Je složité přesně defino-
vat proč. Podle mého názoru 
je jedním z hlavních problé-
mů platové ohodnocení učite-
lů. Ohodnocení v IT sféře je 
s učitelským platem nesrov-

natelné. To, že absolventi vy-
sokých škol nejdou pracovat 
do školství, případně odcházejí 
po krátké době, se však netýká 
jen informatiky. Tento problém 
vidíme téměř ve všech apro-
bacích. Proto se projekt SYPO 

snaží ve své aktivitě Začínající 
učitel právě o podporu nových, 
začínajících pedagogů po dobu 
jejich adaptačního období. My-
slím si, že je to jedna z cest, jak 
nové pedagogy udržet ve škole.

 Co učitele v základních 
a středních školách při 

výuce ICT trápí? Co je ome-
zuje? 

Problémů je zde více. Uči-
telé by určitě přivítali moder-
ní učební materiály. V základ-

ní škole vidím problém v níz-
ké hodinové dotaci předmětu 
informatika, a jak bylo výše 
řečeno, v nedostatku kvalifi-
kovaných učitelů, a to v obou 
typech škol. Mezi další omeze-
ní patří hardwarové vybavení 
škol, počítače, pomůcky spo-
jené s výukou IT.  

 Jste ICT metodik pro 
školy v Jihomoravském 

kraji. S čím se na vás obvyk-
le učitelé obracejí? 

V poslední době nejvíce ře-
ším přechod škol na Office 
365, kde chtějí využívat clou-

dová úložiště pro ukládání 
školních i výukových mate-
riálů, sdílené sešity pro žáky 
nebo aplikaci Teams pro ko-
munikaci, spolupráci, sdílení 
materiálů nebo zadávání úkolů 
či testů. Druhým velkým téma-
tem je pomoc s výběrem hard-
waru na základě Šablon II spo-
jená s metodickou podporou, 
jak tuto techniku zapojit do vý-
uky, a to nejen informatických 
předmětů. 

 Digitální technologie 
mohou samozřejmě na-

jít uplatnění v jiných před-
mětech. Ve kterých podle va-
šeho názoru hlavně? 

Digitální technologie jsou 
dnes všude kolem nás. Ne-
umím definovat, ve kterých 
předmětech hlavně. Využít se 
dají napříč všemi předměty. 
Záleží to vždy na probíraném 
tématu a cíli výukové hodiny 
či výukového bloku. Potom lze 
promyslet metodický postup 
se zařazením digitální techno-
logie. V ostatních předmětech, 
než je informatika a ICT, by 
neměly být digitální techno-
logie hlavním nositelem vý-
uky, ale doplňkem, který da-
né téma podpoří. Můžu uvést 
příklad z nedávné praxe, kdy 
jsme s paní učitelkou základ-
ní školy připravily projekt pro 
zapojení programování, kon-
krétně ozobotů, do výuky 
zeměpisu. Projekt spočíval 
v práci s mapou a vyhledá-
vání informací o daném mís-
tě, následně na zvětšené ma-
pě děti naprogramovaly pohyb 
ozobota.

 Mají školy prostředky 
k využití ICT v jiných 

předmětech? 
Zde je odpověď velmi jedno-

duchá. Ve většině škol, hlavně 
těch menších, školní metodik, 
technika i finance na techni-
ku chybí. 

 Jaké jsou pozitivní pří-
klady z využití digitál-

ních technologií ve školní 
praxi? 

Jeden z příkladů jsem již 
uvedla výše. Dále jsme pro-
střednictvím projektu SYPO 
pomohli ve školce s výběrem 
techniky pro interaktivní kou-
tek, kde mají učitelé a děti 
k výuce dotykovou obrazov-
ku a robotické pomůcky Bee-
-Bot. Momentálně vytváříme 
a konzultujeme metodickou 
podporu pro základní školu, 
kde paní ředitelka zakoupila 
tablety a chce je zařadit prá-
vě do jiných předmětů, než je 
informatika. 

Táňa PIKARTOVÁ

Kde jsou problémy ve výuce ICT technologií a kde jejich ře-
šení? Hovoříme s Irenou Vajen, která je odbornou krajskou 
metodičkou ICT v rámci projektu Systém podpory profesní-
ho rozvoje učitelů a ředitelů v Jihomoravském kraji. Kromě 
toho vyučuje ve Střední škole informatiky, poštovnictví a fi-
nančnictví v Brně.

Největší problém vidím zejména v personál
ním zajištění. Kvalifikovaných a dobrých učite
lů informatiky je málo. Dalším problémem je 
zastaralé vybavení učeben. 

DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST VE VÝUCE ŠKOL
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 O tom, jaká je situace 
okolo platů ve školství 

v tuto chvíli, jsme hovořili 
s Markétou Seidlovou, mís-
topředsedkyní školských 
odborů.

V současné době jednáme 
s poslanci o možnosti navýše-
ní kapitoly školství o pět miliard 
korun, což by umožnilo zved-
nout platy pedagogických pra-
covníků o 15 procent. Tento po-
žadavek máme společný se Sva-
zem průmyslu a dopravy, který 
poslal poslancům dopis s odů-
vodněním, proč je potřeba pe-
dagogům zvýšit platy o 15 pro-
cent (dopis najdete v TŠ 36 na 
str. 8). Víme, že jsou připraveny 
pozměňovací návrhy, které by 
v rámci rozpočtu – nechceme 
žádné jeho rozšiřování – pře-
skupily peníze tak, aby kapitola 
školství mohla být posílena. Ne-
znamená to, že by se celá část-
ka vzala z jedné kapitoly, ale je 
to poskládáno z více možností, 
takže se domníváme, že by to 
ministerstva tolik nebolelo, je 
to vlastně věcí dobré vůle. Také 
upozorňujeme poslance na to, že 
v loňském roce při schvalování 
rozpočtu dali doporučení vládě, 
aby v roce 2020 do rozpočtu to 
15procentní navýšení zakompo-
novala. Zdůrazňujeme tedy, že 
když to vláda nebyla schopna 
připravit, aby alespoň poslanci 
pomohli vládě slib splnit. Druhé 
čtení rozpočtu by mělo proběh-
nout tento týden, to se budou na-
čítat pozměňovací návrhy, a třetí 
čtení by mělo nastat asi druhý 
týden v prosinci.

 Jaké další kroky podni-
kají školské odbory pro 

podporu požadavku navýšení 
rozpočtu školství?

Naši kolegové v regionech ma-
jí také v tomto duchu oslovovat 
poslance, aby jim dokázali zdů-

vodnit, že situace ve školství ne-
ní jednoduchá. Byť se stále ří-
ká, jak se ve školství přidává, 
je to nicméně jen hra s čísly na 
papíře. Důsledkem podhodno-
cených platů je to, že učitelské 
sbory stárnou a že už dnes je 
problém sehnat některé učite-
le. Ti, co ukončí pedagogické fa-
kulty, do škol nenastupují. Není 
se co divit, když mají nastoupit 
za necelých 30 tisíc hrubého a 
po odpracování 32 let se dosta-
nou ke 40 tisícům hrubého. Je 
tu i velká obava, že školy ne-
mají na nadtarifní složky platů, 
případně je ředitelé musejí do-
plácet těm učitelům, které ne-
mohou jinak získat, ať už jsou 
to fyzikáři, matikáři, chemiká-
ři, nebo učitelé odborného vý-

cviku. Ředitelé je musí dotovat 
z peněz osobního ohodnocení 
všech ostatních, aby je vůbec ve 
školách udrželi. To je opravdu 
nepřijatelné a je to nedůstojné 
handrkování se. 

Co mě osobně velmi zaráží, 
je to, že si ČSSD dalo do novin 
prohlášení, že nepodpoří žádné 
pozměňovací návrhy, které by 
měly přidat peníze do rozpoč-
tu školství. A druhá věc je ta, 
že za zvýšení rozpočtu by měl 
lobbovat i pan ministr školství, 
protože jemu přece by mělo jít 
o to, aby měl zaplacené učite-
le, zvlášť když jim to v lednu 
tohoto roku slíbil. 

 Jak vaše požadavky na 
zvýšení platů podle vás 

podpořila stávka? 

Stávka byla opravdu bleskově 
časově připravená. Jediná pře-
kážka byla v tom, že navazovala 
na podzimní prázdniny a někte-
ré školy je ještě měly rozšířené 
o dva dny ředitelského volna. 
Takže učitelé přišli v pondělí 
do školy a chystali stávku na 
středu a pro některé byl oprav-
du velký problém to tak rychle 
zajistit. Ale středa byla vybraná 
proto, že byl první termín, kdy 
mohla vláda rozhodovat o vlád-
ním nařízení. Vláda se nás však 
zalekla a chtěla ovlivnit zapo-
jení škol do stávky tím, že roz-
hodla už na pondělním jednání, 
i když to neměla na programu 
jednání. To, že se do stávky za-
pojilo více než šest tisíc škol, 
bylo velikým úspěchem. Už ve 
středu jsme měli nahlášeno 1 
300 škol, které byly úplně za-
vřené, a přes 2 700 škol, které 
měly omezenou výuku. Když si 
vezmeme, že máme v republice 
něco přes 9 000 škol, tak pro-
test projevily dvě třetiny škol. 
Takže shazování ze strany mi-
nistra školství, že se zapojila 
jen desetina škol, není pravda. 
Velmi mě mrzí, když se pan mi-
nistr v médiích vyjádří, že dě-
kuje učitelům, kteří se nezapo-
jili. Jako ministr bych se naopak 
pozastavila nad tím, že mně vů-
bec někdo stávkuje a vyjadřuje 
tak se situací nevoli, a zaměři-
la bych se na to, proč ta nevole 
existuje. A jestliže pan minis-
tr říká, že nemůže nic ovlivnit, 
tak jako představitel rezortu by 
se měl spíš zamýšlet nad tím, 

proč míra trpělivosti pracovní-
ků ve školství přerostla, než to 
shazovat.

 Budete své argumenty 
podporovat nějakými 

dalšími nátlakovými akcemi?
V současné době vůbec ne-

víme, kdy bude den čtení roz-
počtu, takže to necháme na ini-
ciativě kolegů z regionů, jestli 
se přijedou podívat do Prahy v 
den, kdy se bude rozpočet pro-
jednávat. Uvědomujeme si, že 
pro mimopražské je obtížné vzít 
si další neplacené volno nebo 
dovolenou. Už stávka, která pro-
běhla 6. listopadu, je vyčerpala. 
Chtěla bych za ten den stávky 
ještě jednou kolegům poděko-
vat. Postavili se k problému če-
lem, narovnali záda a dali naje-
vo svůj nesouhlas. 

V této době však už nějakou 
velkou demonstraci nejsme ani 
časově schopni zajistit. Nicmé-
ně v příštím roce pan ministr 
slibuje ředitelům, že už v led-
nu budou mít rozpočty a budou 
vědět, jak budou hospodařit, a 
učitelé si mohou dohledat, jak 
do škol doputovaly peníze na 
nenárokové složky platu. My 
zase už budeme určitě vědět, 
jak vypadalo celoroční odmě-
ňování letošního roku. V přípa-
dě, že by celý rok nedopadl tak, 
jak měl (15 a 10 procent zvýše-
ní platů), a také podle toho, jak 
bude zafinancovaná reforma fi-
nancování, se rozhodneme, jak 
budeme reagovat. Určitě nebu-
deme mlčet a bude o nás slyšet.

 Jak podle vás dopadne 
reforma financování 

školství?
Ráda bych věřila, že reforma 

dopadne dobře, nemůžeme nic 
předjímat. Když však vezmu to, 
jaké byly tahanice o to, jestli 
dát 10 procent do objemu ta-
rifů s tím, že ještě dvě procen-
ta by zůstala na nenárokovou 
složku platu, jak ministerstvo 
školství toto nechtělo umožnit, 
byť zaměstnavatelé byli na naší 
straně, působí to na mě tak, že 
není vyjednán dostatek peněz 
pro nové učitele.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

O PLATECH VE ŠKOLSTVÍ SE STÁLE JEDNÁ 
Ačkoliv vláda počátkem listopadu schválila růst platů peda-
gogů o osm procent s tím, že s dalšími dvěma procenty po-
čítá na nenárokové složky platu, školské odbory se s tímto 
stavem nespokojily a jednají o dalších možnostech navýšení 
rozpočtu školství.
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 Naše obyvatelstvo je prý 
rozděleno do šesti tříd.

Ano – a jsou to: Zajištěná 
střední třída (22 procent oby-
vatel), Nastupující kosmopolit-
ní třída (12 procent), Tradiční 
pracující třída (14 procent), ale 
také Třída místních vazeb (12 
procent) a pak dvě nejnižší, do 
kterých patří více než třetina 
obyvatel Česka - Ohrožená (22 
procent) a Strádající třída (18 
procent). Je však možné, že se 
někdo ocitne na pomezí dvou 
tříd, a proto může mít pocit, že 
nespadá přesně ani do jedné 
z nich. Takže těch šest tříd je 
potřeba vnímat tak, že se jedná 
o určité zjednodušení.

 Stejně to jsou ale překva-
pivá zjištění. Opravdu se 

víc než třetina našich obyvatel 
nachází v ohrožené a stráda-
jící třídě?

V zásadě ano. Ti lidé se často 
ocitli ve velkých problémech, ze 
kterých se těžko dostávají ven. 
Do strádající třídy často patří 
i důchodci, ale sociální problé-
my zasahují i mladší generace. 
A navíc je u nás asi 800 tisíc 
lidí v exekuci a okolo 400 tisíc 
má exekuce několikanásobné. 

 Problémy, kdy občanům 
hrozí propad do těchto 

spodních tříd, prý začínají už 
ve škole. Můžete to vysvětlit?

Jde o to, že startovní čára ne-
ní pro všechny lidi stejná. To, 
v jaké rodině a v jakém socio-
-ekonomickém prostředí se lidé 
narodí, dále výrazně ovlivňuje 
jejich životní šance. Takže dě-
ti, jejichž rodiče mají vysoko-
školské vzdělání, jsou přiroze-
ně vedeny k tomu, aby se škole 
více věnovaly a také se výrazně 
častěji hlásí na víceletá gymná-
zia a častěji studují na vysokých 
školách. Tím se ve společnosti 

reprodukují sociální nerovnosti. 
A nelze říct, že lidé se do těch-
to spodních tříd propadají. Jde 
spíše o to, že lidé, kteří v těch-
to spodních třídách začínají, se 
hrozně obtížně dostávají pryč.

 Je pravda, že třeba na 
učilištích si polovina li-

dí myslí, že komunismus byl 
lepší než současný režim?

Do jisté míry. Na učilištích 
studují děti rodičů, kteří jsou 
na tom ekonomicky hůře a v sil-
nější míře jsou nespokojeni s po-
listopadovým vývojem. A samo-
zřejmě na postoje dětí mají vliv 
jejich rodiče. Prostě politické 
preference jsou mimo jiné dů-
sledkem socio-ekonomického 
postavení ve společnosti a ži-
votní úrovně. 

 Jakou budoucnost jim lze 
prorokovat?

Záleží na celkovém ekonomic-
kém vývoji v ČR. Pokud dojde 
k další ekonomické krizi, budou 
tito lidé krizí postiženi nejdříve 
a v nejvyšší míře. 

 A co pocítí třeba do pěti 
let absolventi gymnázií 

a vysokých škol?
Řekl bych, že v horizontu pě-

ti let nic zásadního. Nicméně, 
dlouhodobě dochází k tomu, 
že klesá role vysokoškolského 
vzdělání. Diplomy z vysokých 
škol dnes nemají stejnou vá-
hu jako před třiceti lety. Tak-
že v dlouhodobém horizontu se 
role vzdělání - a zejména vyso-
kých škol - bude měnit. Jak přes-
ně, to nikdo neví. 

 V čem vidíte v českém 
školství největší pro-

blém? 
Nedokáže redukovat spole-

čenské nerovnosti, se kterými 
žáci do škol přichází, a často dá-
le tyto nerovnosti zvyšuje. To 
znamená, že dětem ze špatné-
ho prostředí nepomůže a rozdí-
ly mezi žáky ještě prohlubuje.

 O tom, že platy učitelů 
jsou stále silně podhod-

nocené, víme. Ale je to vždyc-
ky jen o penězích?

Ne všechny problémy české-
ho školství se vyřeší zvýšením 

platů učitelů, ale velká část roz-
hodně ano. Roste průměrný věk 
učitelů, což není dlouhodobě 
udržitelná situace. Navíc víme 
o tom, že existuje velká skupi-
na absolventů nepedagogických 
oborů, kteří by rádi učili, ale níz-
ké platy je odrazují. Dále mno-
ho absolventů pedagogických 
škol kvůli penězům ze školství 
odchází. A nakonec z výzkumů 
víme, že kvalita učitele přímo 
souvisí s výsledky žáků. Takže 
ano, jde o platy učitelů. 

 Fakt, že vystudovaní 
učitelé odcházejí na lé-

pe placená místa mimo škol-
ství, znamená, že naše děti bu-
dou učit učitelé bez potřebné 

kvalifikace.
Hlavní problém je, že se bude 

kvalita školství dále diferenco-
vat. Bohaté rodiny si vždy za-
jistí, aby jejich děti chodily na 
kvalitní školy a aby měly dob-
ré učitele. Takže nekvalitní vý-
ukou budou zasaženy zejména 
domácnosti s nižšími příjmy 
a regiony s nižší kvalitou škol. 
Obecně jde o to, aby se snížila 
diferenciace českého vzděláva-
cího systému. Například vyrov-
nat rozdíly v kvalitě pedagogů. 
Nebo se můžeme bavit o vícele-
tých gymnáziích. Každopádně 
ČR dnes patří mezi země s nej-
vyšším vlivem ekonomického 
statusu na výsledky dětí. 

 O kolik může být situa-
ce horší třeba za deset, 

dvacet let?
Pokud nic neuděláme, tak se 

situace bude samozřejmě zhor-
šovat. Trochu problematické je, 
že i když bychom dnes proved-
li potřebné reformy, tak může 
trvat relativně dlouho, než se 
dostaví výsledky. 

 Ani v Česku nechybí eli-
ty. Kolik procent tvoří?

Pokud budu vycházet z naše-
ho výzkumu, tak můžeme ho-
vořit tak o polovině až jednom 
procentu dospělé populace, tedy 
o desítkách tisíc lidí. Jsou to li-
dé, kteří mají vysoký příjem, vy-
soký majetek, hodně kontaktů, 
dobré vzdělání a kulturní kapi-
tál. Každopádně v ČR je tato eli-
ta početně výrazně menší než-
li v západoevropských zemích. 

 Česko navíc patří i mezi 
země, kde je složité po-

sunout se na společenském 
žebříčku vzhůru. Proč je to 
tady tak těžké? 

Myslím, že v ČR v tomto ohle-
du na tom zas tak špatně ne-
jsme. Socioekonomické nerov-
nosti ve Velké Británii, Francii 
a dalších zemích jsou výraznější 
než u nás. Spíše jde o to, aby na-
příklad vzdělávací systém tyto 
nerovnosti dále neprohluboval, 
zbytečně žáky netřídil v útlém 
věku a vzdělával kvalitně i děti 
z méně podnětného sociálního 
prostředí. 

Eva ROKYTOVÁ

PŘEKVAPENÍ PROJEKTU ROZDĚLENI SVOBODOU
Rozdělení Čechů je daleko pestřejší, než se může z médií 
zdát. Velká část obyvatel naší země patří do ohrožené a strá-
dající třídy. A problémy začínají už ve škole, respektive do-
konce v předškolním vzdělávání, kde se nůžky rozevírají. 
K takovým závěrům došel Velký sociologický průzkum Roz-
děleni svobodou, jehož spoluautorem je Tomáš Dvořák (38) 
z analytické společnosti PAQ Research.

Česká republika patří mezi země s nej
vyšším vlivem ekonomického statusu na vý
sledky dětí. Jde o to, aby se snížila diferen
ciace vzděláva cího systému. 
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ÚHRADA JÍZDNÉHO ZA PRACOVNÍ CESTU

 V § 153 odst. 1 zákoníku práce je 
stanoveno, že podmínky, které ovliv-

ňují poskytování a výši cestovních ná-
hrad, určí předem písemně zaměstnavatel 
s tím, že přitom přihlíží k oprávněným 
zájmům zaměstnance. Mezi tyto podmín-
ky patří i způsob dopravy a zaměstnanec 
není oprávněn svévolně na určených pod-
mínkách cokoliv měnit.

Z toho je zřejmé, že jestliže zaměstna-
vatel určí zaměstnanci při vyslání na pra-
covní cestu jako způsob dopravy autobus, 
je zaměstnanec povinen takový způsob 
dopravy použít, pokud chce vyúčtovávat 
náhradu jízdních výdajů. Jestliže však za-

městnanec zaměstnavatelem určený do-
pravní prostředek nepoužije, a dokonce 
jej svévolně změní, jako se stalo v přípa-
dě uvedeném v dotazu, pak zaměstnanci 
nevzniká nárok na náhradu jízdních vý-
dajů, i když pracovní cestu vykonal. Je 
tomu tak proto, že zaměstnavatel jednak 
nemůže nést zodpovědnost za něco, co 
nerozhodl, a jednak je to porušení citova-
ného ustanovení zákoníku práce. Mimo 
to má zaměstnanec možnost, pokud chce 
při pracovní cestě použít silniční moto-
rové vozidlo za náhradu jízdného ve výši 
odpovídající ceně jízdenky za autobus, 
tj. veřejný hromadný dopravní prostře-
dek, si takové podmínky se zaměstnava-

telem dohodnout před pracovní cestou, 
a to podle § 157 odst. 2 zákoníku práce. 

V uvedeném ustanovení je stanoveno, 
že použije-li zaměstnanec se souhlasem 
zaměstnavatele místo určeného hromad-
ného dopravního prostředku dálkové pře-
pravy jiný dopravní prostředek, včetně 
silničního motorového vozidla, s výjim-
kou vozidla poskytnutého zaměstnavate-
lem, přísluší mu náhrada jízdních výda-
jů ve výši odpovídající ceně jízdného za 
určený hromadný dopravní prostředek.

Pokud jde o druhý problém, to je po-
žadavek na proplacení náhrady jízdních 
výdajů druhému zaměstnanci, je nutno 
konstatovat, že tomuto zaměstnanci žád-
ná náhrada jízdních výdajů nepřísluší, 
protože mu žádný výdaj nevznikl. Záko-
ník práce stanoví pouze náhrady proká-
zaných výdajů, tedy i jízdních.

 Zaměstnanec měl jet na pra-
covní cestu autobusem. Uve-

dl však, že k pracovní cestě použil 
vlastní auto a žádá proplacení jízd-
ného v ceně autobusové jízdenky. 
Druhý zaměstnanec, který se svezl 
s ním, žádá rovněž proplacení jízd-
ného.

ODSTUPNÉ PŘI SPORU 
O PLATNOST VÝPOVĚDI

 Podle ustanovení § 67 odst. 4 záko-
níku práce je zaměstnavatel povinen 

odstupné zaměstnanci vyplatit po skončení 
pracovního poměru v nejbližším výplatním 
termínu určeném u zaměstnavatele pro vý-
platu mzdy nebo platu, pokud se písemně 
nedohodne se zaměstnancem na výplatě 
odstupného v den skončení pracovního po-
měru nebo na pozdějším termínu výplaty.

Zaměstnavatel je povinen odstupné ve 
stanoveném termínu vyplatit, i když dosud 
probíhá spor o platnost rozvázání pracov-

ního poměru. Bude-li pravomoc-
ně soudem rozhodnuto, že rozvá-
zání pracovního poměru je ne-
platné, a trvá-li dále pracovní 
poměr, představuje vyplace-
né odstupné majetkový pro-
spěch získaný plněním bez 
právního důvodu, kterým se 
zaměstnanec bezdůvodně 
obohatil. Přijaté odstupné 
je zaměstnanec povinen 
vždy vrátit, neboť věděl 
nebo musel z okolnos-
tí předpokládat, že 
jde o částky neprá-
vem vyplacené, po-
kud šlo o odstupné, 
na něž nemůže mít 
právo, jestliže pra-
covní poměr podle po-
dané výpovědi neskončil 
a dále trvá.

 Zaměstnavatel rozvazuje se 
zaměstnancem pracovní po-

měr pro nadbytečnost s nárokem 
na odstupné. Zaměstnanec podal 
žalobu na neplatnost výpovědi. Má 
být odstupné vyplaceno i v případě 
probíhajícího sporu?
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DŮCHOD A UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

 Zaměstnanec má nárok na starob-
ní důchod před dovršením důcho-

dového věku za podmínek stanovených 
v § 31 zákona o důchodovém pojištění (zá-
kon č. 155/1995 Sb.). Pokud je zaměstnan-
ci přiznán starobní důchod, ať již řádný, 
nebo předčasný, a pokud již nehodlá pra-
covat, musí svůj pracovní poměr ukončit 
dohodou o rozvázání pracovního poměru 
nebo výpovědí. Přiznáním starobního dů-
chodu pracovní poměr automaticky ne-
končí, a pokud tuto skutečnost zaměstna-
nec uvede ve výpovědi, nemá to na délku 
výpovědní doby žádný vliv. Jestliže tedy 

zaměstnanec požádal o rozvázání pracov-
ního poměru dohodou ke dni přiznání dů-
chodu a zaměstnavatel s tímto termínem 
nesouhlasí, pak k uzavření dohody nedo-
jde. Zaměstnavatel může navrhnout jiný 
termín skončení pracovního poměru ane-
bo sdělit pouhý nesouhlas s návrhem za-
městnance. Pak má zaměstnanec možnost 
dát zaměstnavateli výpověď z pracovního 
poměru podle § 50 odst. 3 zákoníku práce. 
Taková výpověď může být dána z jakého-
koliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.

 Příklady prací pro úče-
ly jejich zařazení do 

platových tříd jsou uvede-
ny v příloze k nařízení vlády 

č. 222/2010 Sb., o katalogu pra-
cí ve veřejných službách a sprá-

vě. U povolání „speciální pedagog“ uve-
deného v katalogu pod č. 2.16.03 jsou pro 

12. platovou třídu stanoveny tyto činnosti:
1. Provádění komplexní speciálněpeda-

gogické diagnostiky, náročných náprav-
ných, reedukačních a kompenzačních čin-
ností s dětmi, žáky, studenty nebo klienty 
se zdravotním postižením a náročného 
speciálněpedagogického poradenství při 
řešení problémů ve vývoji a vzdělávání 
dětí, žáků a studentů se zdravotním po-
stižením ve škole a v rodině.

2. Metodická a koordinační činnost 
v oblasti speciálněpedagogických pre-
ventivních a poradenských služeb ve 
školství.

3. Samostatná aplikace logopedic-
kých, etopedických, somatopedických, 
psychopedických, tyflopedických a dal-
ších diagnostických postupů a metodik 
stimulace, edukace, reedukace, kompen-
zace a aplikace vzdělávacích činností 
s dětmi, žáky, studenty nebo klienty 
se speciálními vzdělávacími potřebami 
a poskytování specializované péče oso-
bám se zdravotním postižením a zne-
výhodněním speciálněpedagogickými 
metodami nebo rehabilitačními meto-
dami a ve spolupráci a v návaznosti na 
jiná odvětví.

 V polovině roku mi vznikne 
nárok na starobní důchod. 

Původně jsem počítal s tím, že by 
zároveň skončil můj pracovní po-
měr. Chci ale odejít do důchodu 
dříve. Je povinností zaměstnavate-
le mé rozhodnutí akceptovat?

 Jak jsou stanoveny 
podmínky pro zařaze-

ní speciálního pedagoga 
do 12. platové třídy?

PLATOVÁ TŘÍDA PRO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA

KDY NASTANE UKONČENÍ PRACOVNÍ CESTY
 V důsledku onemocnění zaměst-
nankyně v průběhu pracovní ces-

ty jí ji nelze ukončit. Pracovní cesta bu-
de trvat až do návratu zaměstnanky-
ně do sjednaného místa výkonu práce. 
Tedy i v případě, kdy je zaměstnanky-
ně na pracovní cestě hospitalizována 
v nemocnici, je stále na pracovní cestě. 

S ohledem na skutečnost, že v daném 
případě je druhá nemocnice v místě 
shodném se sjednaným místem výko-
nu práce, kde zaměstnankyni nevzni-
ká nárok na cestovní náhrady, zastaví 
zaměstnavatel výplatu těchto náhrad 
převozem do nemocnice a ukončí i pra-
covní cestu. 

 Vychovatelka ve škole v příro-
dě onemocněla a byla převeze-

na do nejbližší nemocnice. Následují-
cí den byla dopravena do nemocnice 

ve městě výkonu své práce. Kdy bu-
de ukončena její pracovní cesta?

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI SPLATNOSTÍ A VÝPLATOU PLATU?

 Pracovněprávní předpisy rozlišují 
mezi splatností mzdy, platu a náhra-

dy mzdy či platu na straně jedné a vý-
platou mzdy a platu (a jejich náhrad) na 
straně druhé. Splatnost nastává podle 

ustanovení § 141 odst. 1 zákoníku práce 
nejpozději v kalendářním měsíci násle-
dujícím po měsíci, na kterém vzniklo za-
městnanci právo na mzdu či plat (i jejich 
náhrady) – tedy jinými slovy uplynutím 
posledního dne takového měsíce. Pravi-
delný termín výplaty mzdy nebo platu 
(jejich náhrad) musí být sjednán, stano-
ven nebo určen v rámci tohoto období (viz 
§ 141 odst. 3 zákoníku práce). Jestliže je 

tedy splatnost platu (mzdy, náhrad) sta-
novena zákonem výše uvedeným způso-
bem, je rozhodné, zda právo zaměstnance 
(jako věřitele) na toto plnění bylo splněno 
(či zůstalo nesplněno) před uplynutím po-
sledního dne takového měsíce. Prodlení se 
splněním takového dluhu vzniká od prv-
ního dne měsíce následujícího po měsíci, 
jehož uplynutím nastala splatnost platu 
(mzdy, náhrad).

 Jaký je z právního hlediska 
rozdíl mezi splatností platu 

a výplatou platu?
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INKLUZNÍ VTIP OPRAVDU TREFIL DO ČERNÉHO

Ovšem některé až nenávistné 
komentáře směřující k redak-
ci (ubožáci, hlupáci, likvidáto-
ři postižených dětí) mě vedou 
k domněnce, že je psali buď 
lidé, kteří nechápou podsta-
tu kresleného humoru a sati-
ry, nebo (a to spíš) mají o in-
kluzi neúplné nebo zkreslené 
představy.

Obyčejná lidská slušnost
Učitelé určitě nemají obecně 
nic proti zařazování žáků s tě-
lesným nebo lehčím mentál-
ním postižením do běžných 
tříd. Sám jsem byl během své 
třicetileté praxe na 1. stupni 
základní školy třídním učite-
lem několika takovýchto žá-
ků a nespatřoval jsem v tom 
žádný problém. Jak ovšem říká 
Václav Klaus ml. – tohle není 
inkluze, to je obyčejná lidská 
slušnost a součást „normální-
ho světa“.

Problémem ale je, že porad-
ny v duchu „zadání“ minister-
ské představy inkluze nepro-
dleně začaly do škol doslova 
sypat i žáky prakticky ne-
vzdělavatelné, ať už z důvo-
du těžkého mentálního posti-
žení, nebo natolik defektního 
chování, že v praxi je potom 
v takové třídě téměř nemož-
né realizovat cokoli smyslupl-
ného (předpokládám, že dal-
ší vtip na tohle téma – dialog 
učitele s farářem – vzbudí ob-
dobné reakce). Specialitou je 
rovněž výuka žáků, kteří ne-
rozumí ani slovo česky.

Armáda asistentů
Každému takovému dítěti byl 
zpočátku také víceméně au-
tomaticky (opět v duchu „za-
dání“) rovnou přidělován asi-
stent. Nebudu se pouštět na 
tenký led hodnocení jejich od-
borné způsobilosti, abych se 
nedotknul mnoha těch, jejichž 
přítomnost u žáka je opravdo-

vým přínosem, ale kolegové 
z praxe určitě vědí, kam mířím. 
Znám i případy, kdy činnost 
některých asistentů se v pod-
statě omezuje na to, aby ochrá-
nili spolužáky (v krajních pří-
padech i učitele) před verbál-
ní či fyzickou agresí „úspěšně 
inkludovaného“ žáka. Armáda 
asistentů přinesla i další pro-
blém – ředitelé škol na ně ne-
dostávají dostatečné mzdové 

prostředky a situaci jsou nuce-
ni kreativně řešit různými pře-
suny v rámci rozpočtu školy. 
Peníze na inkluzi v této živel-
né podobě už zkrátka nestačí 
(viz zprávy o chystaném pro-
pouštění stovek až tisíců asis-
tentů) a tato se stává nenasyt-

ným otesánkem, který požírá 
sám sebe.

Nejsem speciální pedagog
O čem se ale vůbec nemluví 
a mně osobně to na celé slav-
né inkluzi vadí nejvíc, je fakt, 
že ze všech učitelů někdo přes 
noc od zeleného stolu jedním 
škrtem pera udělal speciální 
pedagogy (alespoň takhle to ur-
čitě chápe ČŠI). To je ovšem sa-
mostatný několikaletý VŠ stu-
dijní obor, nepochybně nároč-
nější než „obyčejné“ učitelství! 
Ale však oni to ti učitelé za-
se nějak zvládnou, jsou přece 
profesionálové. Ano, zvládnou, 

protože stále ještě u nich vítě-
zí profesionalita a společenská 
odpovědnost nad pochybnost-
mi o smysluplnosti vlastní ne-
doceněné práce. Není tedy di-
vu, že většina učitelů považuje 
inkluzi v současné podobě za 
zpackaný projekt (jak dokláda-

jí zveřejněné průzkumy), a co 
mě těší, je, že v poslední době 
roste počet těch, kteří se nebojí 
své názory a svou nespokoje-
nost nejen s inkluzí, ale třeba 
i s nenaplněním vládních sli-
bů ohledně jejich platů veřejně 
projevit (i když předem musí 
počítat s obdobnými reakcemi, 
jako které stály u zrodu toho-
to článku).

Nadsázka a satira
A jsme zpátky u původního vti-
pu. Podstatou kresleného hu-
moru je mimo jiné i nadsázka, 
satira a možnost vyjádřit názor 
autora (tedy i nespokojenost 
s daným stavem věci), často 
účinněji než třeba takovýmto 
článkem, demonstrací, či do-
konce stávkou. Pokud jsem se 
svým humorem v tomto pří-
padě někoho dotknul, omlou-
vám se – toto nikdy nemám 
v úmyslu. Těší mě, že kolego-
vé z praxe mé kresby reflek-
tují s potřebným úsměvným 
nadhledem a těší se na další, 
i když právě oni často v reak-
cích píší, že se nezasmáli, pro-
tože pro ně se nejedná o vtip, 
ale o každodenní realitu. 

Milan KOCMÁNEK

I když obvykle komentáře pod svými vtipy na facebooku 
nečtu, natož abych na ně reagoval, tentokrát bych rád udělal 
výjimku. Zdá se, že s „inkluzním“ vtipem jsme se tentokrát 
opravdu trefili do černého. 

Podstatou kresleného hu moru je nadsázka, 
satira a možnost vyjádřit názor autora, čas
to účinněji než třeba takovýmto článkem či 
demonstrací. 
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Jak zhubnout 
a nezblbnout
DANIELA KOVÁŘOVÁ

Člověk hubnoucí má těžký 
život – jeho boj je celoži-
votní a obvykle neúspěšný. 
Ani společnost mu nijak ne-
pomáhá, neboť odmítá při-
jmout opatření na ochranu 
před kulinářskými svody. 
Naráží na samé překážky 
– cukrárny, restaurace, vý-
kladní skříně, jídelní lístky, 
dovolené a rodinné oslavy. 
Autorka se s tématem sni-
žování váhy vyrovnává iro-
nicky a s nadhledem. Knihu 
vydalo nakladatelství Mladá 
fronta.

ADVENTNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY V PLZNI

IGRÁČEK SE PŘEMÍSTIL DO MUZEA V LITOMYŠLI
Putovní výstava Fenomén 
IGRÁČEK, která se přemís-
tila do Regionálního muzea 
v Litomyšli, uvede dvě vý-
znamné dámy, které ovlivni-
ly českou historii, a to Mag-
dalenu Dobromilu Rettigovou 
a Marii Maruque de Laru. Ró-
by, provedení i stylizaci po-
staviček budou moci obdivo-
vat návštěvníci muzea až do 
1. března roku příštího. Dě-
ti i dospělí se tu mohou se-
známit s desítkami figurek 
Igráčka nejrůznějších po-
volání a charakterů v his-
torických i moderních va-
riantách. Návštěvníkům tu 
představí výrobu figurky, se-
známí je s historií i součas-
ností oblíbené české hračky. 
Ti nejmenší si budou moci 
s Igráčky pohrát v připrave-
ném dětském koutku. Putov-

ní výstavu připravil český vý-
robce her a hraček firma EF-
KO, která Igráčka vyrábí, ve 
spolupráci s Technickým mu-
zeem v Brně, ve kterém před 
lety výstava vznikla, a Inspi-
rací Zlín. 

Současně s výstavou si ná-
vštěvníci mohou projít i stálé 
expozice litomyšlského mu-
zea, které představují bohaté 
dějiny města od jeho počátků 
až do současnosti. Renovace 
litomyšlské výstavní budovy 
doznala roku 2014 nejvyššího 
ocenění v prestižní soutěži 
Gloria musaealis.

„Putovní výstava Fenomén 
IGRÁČEK bude pro litomyšl-
ské muzeum naladěna před-
vánočně a figurky Igráčka si 
bude možné zakoupit v recep-
ci muzea,“ říká Věra Stojaro-
vá, kurátorka výstavy.

Adventní dílny v plzeňském 
Pivovarském muzeu jsou ví-
tanou příležitostí, jak načerpat 
zásobu inspirace a vlastnoruč-
ně si s dětmi vyrobit drobnosti 
pro tu správnou vánoční atmo-
sféru. V autentických prosto-
rech historické Valečky budou 
v sobotu 7. prosince od 10 do 
15 hodin připravena stanovi-
ště s lektory, kteří návštěvní-
kům s výrobou pomohou tak, 
aby tvoření byla hračka. Vý-
sledkem může být originál-
ní lucernička na betlémské 
světlo, sněhulák z papírové 
ruličky s látkovou čepičkou, 
tradiční motané svíčky z vče-
lího vosku či lodičky ze sko-

řápek vlašských ořechů v dár-
kovém pytlíčku, které na Vá-

noce zaručeně potěší. Více na 
www.prazdrojvisit.cz.

Kriminální drama Mléčné sklo 
vyhledávaného televizního 
a filmového scénáristy Mar-
ka Epsteina bude novoroční 
novinkou Vršovického diva-
dla Mana. Hlavním tématem 
je podle inscenátorů otázka vi-
ny a trestu. Silný příběh na-
bídne divákům mnoho neče-
kaných zvratů, překvapivou 

katarzi. V inscenaci hraje Mi-
chaela Badinková, Miroslav 
Etzler, Vilém Udatný, Jan Hof- 
man a Radim Madeja. 

 Světová premiéra původní 
české hry Mléčné sklo v in-
scenaci režiséra Pavla Kheka 
proběhne na vršovické scéně 
8. ledna 2020.  Více informací 
na www.vrsovickedivadlo.cz.

DIVADLO MANA CHYSTÁ MLÉČNÉ SKLO
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Poraďte mi, co mám dělat
Někdy si připadám, že jsem 
víc než školský ombudsman 
„přítel na telefonu“ z dříve po-
pulární televizní soutěže. Jsou 
dny, kdy zvedám telefon takřka 
nepřetržitě. Telefonující mě žá-
dají o radu a myslí si, že jsem 
encyklopedie nebo internetový 
vyhledávač, který jim v několi-
ka vteřinách odpoví na cokoliv. 

Jaký je úvazek asistenta pe-
dagoga? Kolik má maximálně 
vážit taška prvňáčka? Může ře-
ditel bez mého vědomí přeřadit 
syna do jiné třídy? Proč není 
ředitelem školy ten, kdo vy-
hrál konkurz? A tak dále a tak 
podobně.

Kuriózní podnět
Občas také dostávám stížnos-
ti nebo žádosti o radu, které 
jsou docela humorné. Napří-
klad: Proč u nás v učebně po-
čítačů visí mapa Českosloven-
ska? Jiné jsou spíš k pláči. Asi 
výstižnější by bylo napsat, že 
jsou neuvěřitelné. Kuriózní 
byl například podnět studen-
ta vysoké školy, který podal 
odvolání proti neúspěšné ob-
hajobě bakalářské práce. Ci-
tuji zdůvodnění, které dostal: 
„Text je zatížen množstvím 
stylistických a gramatických 
chýb. Práce obsahuji a obha-
jobá potvrdila primitivní uva-
hý a nepodložené úsudký. Stu-
dent se při obhajobě nedokazal 
vypořadát se zasadnimi vypo-
chybnenimi v metodice zpra-
cování.“

A jak na můj dotaz reagovala 
škola? Opět cituji: „Studento-
vi bylo umožněno nahlédnout 
do interního a rukou psaného 
originálu zápisu. Ten byl před-
sedou komise diktován k zápi-
su tajemníkovi komise, kterým 
byl v této komisi zahraniční 
student doktorského studia. 
Předseda komise si následně 
již chyb v textu nevšiml. K té-

to situaci dosud nedošlo a na 
základě tohoto případu jsme 
nastavili procesy tak, aby se 
neopakovala.“ K tomu není co 
dodat!

Do učitelek se nekope
Překvapující byl i telefonát ma-
minky, která žádala o radu. Její 
syn, žák sedmé třídy základní 
školy, kopl paní učitelku do ho-
leně. Navíc asi pořádně, pro-
tože byla nějaký čas v pracov-
ní neschopnosti. Incident paní 
učitelka mimo jiné nahlásila 
jako fyzické napadení na po-
licii. „Poraďte mi,“ žádala ma-
minka, „co mám dělat, aby to 
příště paní učitelka na policii 
nehlásila.“ S telefonem u ucha 

jsem zůstal v němém úžasu! Po 
chvilce mlčení jsem mamince 
poradil, že nejlepší by asi by-
lo synovi vysvětlit, že do čes-
kých učitelek se nekope. Víc 
jsem říct nestačil. Ze sluchát-
ka mi rozrušený ženský hlas 
asi deset minut vysvětloval, že 
přece není možné, aby takovou 
věc učitelka hlásila na policii. 
Škola přece musí jejího syna 

zvládnout a vychovávat. Uči-
telky jsou na to studované a od 
toho placené. Od čeho chodí 
několik let na vysokou školu? 
Ona sama syna nezvládá, a tak 
spoléhá na školu. Jinak jsou 
spořádaná rodina a ještě ni-
kdy na policii nebyli. „Co tam 
s námi budou dělat? Budou nás 
vyslýchat? To půjdeme do vě-
zení? To přece není možné, to 
si paní učitelka dovolila dost. 
Já přece nemůžu za to, že po 
tom kopnutí šla k lékaři. Já to 
takhle nenechám. Tak mi po-
raďte, co mám dělat.“

Výchova je věcí rodičů
Snažil jsem se jí vysvětlit, že 
výchova dětí je především po-
vinností rodičů. Nepochodil 
jsem. Následoval další několi-
kaminutový monolog, který se 
dá shrnout do jedné věty: Já sy-
na nezvládám, já na to vzdělá-
ní nemám, od toho je tu škola. 
A opět stejná otázka, co mám 
dělat, aby to příště paní uči-
telka nehlásila na policii. Vzal 
jsem si k ruce „tahák“ a citoval 
jsem zákon č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník, § 884 odst. 1.

Rodiče mají rozhodující úlo-
hu ve výchově dítěte. Rodiče 
mají být všestranně příkladem 
svým dětem, zejména pokud 
se jedná o způsob života a cho-
vání v rodině.

„Nečtěte mi zákony, chci po 
vás radu!“ křikla paní do tele-
fonu. Klidným hlasem jsem jí 
odpověděl, že radu už dostala 
a jinou bohužel nemám. „Takže 
vy mi neporadíte! To jste tam 
úplně na…“ A zavěsila. 
Ladislav HRZAL, školský ombudsman

KDYŽ NEVÍTE KUDY KAM, JE TU JEŠTĚ OMBUDSMAN
Od září nacházíte v Týdeníku ŠKOLSTVÍ velice zajímavou 
oblast školského práva, kterou po několik let hlídá školský 
ombudsman Ladislav Hrzal. Oslovili jsme ho, aby se s námi 
podělil o svůj pohled na problémy, které pomáhá řešit. 

Pokud jako učitelé nebo rodiče řešíte nějaký problém se 
školou a nemůžete se nijak dohodnout, napište nám. Váš 
podnět dostane školský ombudsman a vyjádří se k němu. 
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Desková hra Soudruhu, nezlob se!
Ke 30. výročí sametové revoluce 
společnost EFKO vydala limitova
nou edici společenské hry Sou
druhu, nezlob se! Hra z dílny Iva
na Mládka vznikla již v osmdesá
tých letech a je určena dospělým 
a dětem od deseti let. S typickým 
autorovým humorem poukazuje 
na absurdity dané doby. Hra je pl
ná tehdejších názvů a pojmů, kte
ré současná generace již nezná. 
Aby i mladší pochopili slovní ob
raty a názvy, které se v těchto ča
sech běžně používaly, obsahuje 
hra „slovník zapomenutých pojmů 
a zkratek“, kde hráči najdou pojmy 
jako například ROH, OPBH a dal

ší. Slovník také vysvětluje význa
my slov, například „bony“ a jiných. 
Smyslem hry je hlavně dobře se 
bavit, ale také humornou formou 
nahlédnout do období před rokem 
1989. Hra se stala i výukovým ma
teriálem mapujícím předrevoluč
ní dobu na katedře histo
rie FF Univerzity 
J. E. Purkyně v Ús
tí nad Labem.

„Ivana Mládka všich
ni známe jako baviče, hudebníka, 
výtvarníka či autora textů. O jeho 
všestrannosti nelze pochybovat. 
Jeho texty nepostrádají šarm, hu
mor a inteligenci. To vše promítá 

i do své tvorby v oblasti společen
ských her. Tato hra nemá propa
govat dobu minulou. Naopak, po

ukazuje na její absurditu,“ uvádí 
Miroslav Kotík, majitel a ředitel 
společnosti EFKO. 

Soutěžní otázka: Jaká je cena hry?
Více informací hledejte na www.efko.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce hry Drzé opice. Odpo
vědi posílejte na email soutez@tydenikskolstvi.cz do 7. prosince 
2019. Do předmětu uveďte „Soudruhu, nezlob se!“.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ

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.
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KNIHY Z NAKLADATELSTVÍ ALBATROS MEDIA

Publikace přináší přehled středoškolské 
literatury „v kostce“, tedy stručně a pře-
hledně. Slouží k připomenutí učiva lite-
ratury s důrazem na katalog požadavků 
ke státní maturitní zkoušce. U jednotli-
vých uměleckých období a směrů jsou 
doplněny důležité historické souvislosti 
a znaky umění. Publikace obsahuje teorii literatury, přehled-
nou literární historii a ukázky z děl autorů doplněné úkoly 
typickými pro ústní zkoušku i didaktický test.

Když ti naposledy přeju dobrou noc, ne-
tuším, že to je opravdu naposledy. Kdy-
bych něco tušila, nejspíš bych do našeho 
rozloučení vložila víc energie. Namísto 
toho ti oznamuju, že si asi brzy půjdu 
lehnout k Ivanovi. Neprotestuješ. S po-
hledem upřeným na obrazovku počíta-
če mě necháš odejít. A já tedy odcházím. 
Domnívám se, že se uvidíme ráno. Není 
tomu tak. Neuvidíme se už nikdy.

Na stránkách knihy máte možnost nahlédnout 
do soukromého života jedné z nejmocnějších 
žen své doby a poznat Marii Terezii jako milu-
jící a věrnou manželku, něžnou, ale i přísnou 
matku. Publikace je určena pro mírně pokro-
čilé studenty angličtiny, kteří se rádi učí nebo si procvičují cizí 
jazyk čtením. Český překlad na protější straně umožní čtená-
ři zkontrolovat, zda cizojazyčnému textu správně porozuměl. 

Asi jen málokdo neslyšel o mluvícím ko-
courkovi Mikešovi, který žil v Hrusicích 
u Ševců, a o jeho kamarádech Pepíkovi, 
Pašíkovi a kozlu Bobešovi. Však se spolu 
navyváděli veselých kousků a taškařic. 
Jednou se ale černý kocourek vypravil 
do světa a prožil tam nejedno dobrodruž-
ství. Zvláště v cirkuse, kde na čas zakotvil. Ale všude dobře, 
doma nejlíp, a tak se Mikeš zase vrátil domů, aby rozdával 
dětem radost. 

Literatura v kostce

Doufejme v to nejlepší

Marie Terezie – Požehnaná 
císařovna

Mikeš

JANA CHRÁSTECKÁ

CAROLINA SETTERWALLOVÁ

SABRINA D. HARRIS

JOSEF LADA
Hřejivé vyprávění malého kocourka 
o všem, co zažil se „svým člověkem“ 
od prvních krůčků po světě až po chví-
li, kdy se sám stal pyšným otcem čtyř 
koťátek. Modroočkův deník nám pro-
zradí, kdo je Zelenoočka, Bělovous Zr-
zunda, Kiki a co se od nich náš ko-
courek naučil. Modroočkovy příhody 
pobaví a rozveselí, a navíc leccos zají-
mavého vypovědí o vlastnostech a zvycích různých zvířátek.

Příběhy Sherlocka Holmese

Z deníku kocoura Modroočka
JOSEF KOLÁŘ

Publikace přináší přehledná cvičení ze stře-
doškolského českého jazyka „v kostce“, te-
dy stručně, přehledně a názorně. Je určena 
studentům, ale nejen jim. Slouží k procvi-
čení učiva v rozsahu přípravy ke státní ma-
turitní zkoušce a obsahuje také rozšiřující 
cvičení například k přípravě na přijímací 
zkoušky na vysoké školy. Autorka při přípravě publikace vy-
užila své zkušenosti s výukou českého jazyka na základní 
škole, střední škole a v jazykových kurzech.

Publikace nabízí čtyři příběhy Sherlocka 
Holmese, které jsou určeny mírně pokro-
čilým studentům angličtiny. Čtenáři se dí-
ky nim nejen seznámí s případy, v nichž 
věhlasný detektiv rozehrává své brilantní 
logické myšlení, ale také si procvičí ang-
ličtinu. Český zrcadlový překlad umožní 
zkontrolovat, zda cizojazyčnému textu správně porozuměli. 
Na konci knihy najdete zajímavosti o Sherlocku Holmesovi.

Přestala jste věřit, že vás vaření bude 
bavit? Já ho miluju. A v kuchyni expe-
rimentuju. Vyhýbám se polotovarům 
a náhražkám. Při výběru surovin se 
řídím hlavou, při vaření citem a zatím 
mi to vychází. Určitě vám nemusím 
říkat, že si děti někdy u jídla dost navymýšlejí a je složité 
vymýšlet stále nové recepty. Do knihy jsem jich vybrala 70 
a u všech najdete informaci o tom, pro jak staré děti se hodí, 
a tipy na jejich vylepšení, aby pokrmy chutnaly i tatínkům.

Cvičení z ČJ v kostce

Máma v kuchyni

MICHAELA MRÁZOVÁ

ARTHUR CONAN DOYLE
SABRINA D. HARRIS

BARBORA CHARVÁTOVÁ


