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„Lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.“ Václav Havel

Někteří učitelé ještě získávají 
poslední známky k pololetní-
mu hodnocení. Jiní se nechá-
vají unést sváteční náladou 
podmanivých koled a vánoční 
výzdobou ve třídách. Mnozí při-
pravují besídky, společné dárky 
a milá překvapení. Advent zna-
mená radostné očekávání pří-
chodu Spasitele. Každý si v je-
ho podobě představuje někoho 
jiného. Kdyby si mohlo školství 
přát něco užitečného a prospěš-

ného, pak by to určitě byla tou-
ha po změně. 

Mnohokrát jsme se přesvěd-
čili, že vleklé stereotypy patří 
k největším škůdcům školního 
života. Učitelé si většinou neradi 
připouštějí, že sami jsou součás-
tí samořiditelného stroje, který 
den co den naučeně startuje. Ob-
sah odučených hodin odměřují 
školní vzdělávací programy a vi-
dina zkoušek či maturit. V nich 
často zbývá málo času na hlubší 

poznávání světa kolem nás, ale 
i v nás. Učitel dobře ví, co musí. 
Občas přemýšlí o tom, co ješ-
tě může. Někdy se sám na se-
be naštve, protože by chtěl učit 
jinak, pomáhat žákům zvládat 
překážky a složitosti života, pou-
tat jejich přirozenou zvídavost 
a pozornost. Zatím ho ale svírají 
každodenní povinnosti a všudy-
přítomné „projekty“ a všelijaké 
„výzvy“. Hlavně jej trvale ničí 
stále bobtnající byrokracie. Vý-
kazy, třídní knihy, statistiky, ta-
bulky, dotazníky, hodnocení, je-
den aby se z toho všeho zbláznil. 

Školství nutně potřebuje své-
ho Spasitele. Osvěžující sílu, 
která by dala přednost zdravé-

mu rozumu a úsudku před ho-
rou zbytečných lejster. Inspiru-
jící sílu, která by naučila žáky 
i učitele jinak přemýšlet a tvo-
řit a nebát se zvolat: „Změna 
je přece schopnost lépe vidět 
a více slyšet.“ Pokud budeme 
nadále jen odevzdaně vyčkávat, 
až se změní školství odshora, 
budeme si ještě dlouhá léta 
stýskat. Což třeba využít spří-
zněné a podmanivé předvánoč-
ní atmosféry v našich školách 
a třídách k důvěrnějšímu vzá-
jemnému poznání, pochopení 
a vstřícnosti? Možná by to byl 
skvělý začátek změny, kterou 
všichni naléhavě potřebujeme. 

 Roman KANTOR

ZMĚNA JE SCHOPNOST LÉPE VIDĚT I SLYŠET
Když se ve školních lavicích rozvoní předvánoční čas, žá-
ci a učitelé mají k sobě blíž. Lákavá vidina volných svá-
tečních dnů obohacená rodinnou pohodou a příjemným 
odpočinkem všem kouzlí laskavý úsměv a radost ve tváři.   

FOTO: Stanislav JUGA



2 číslo 40ŠKOLSTVÍOČIMA ČTENÁŘŮ

„Byl to takový běžný, vyrovnaný rok. Já jsem poslal šest 
žáků do PPP, mě poslalo šest rodičů do P!“
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Nejprestižnější akce, tradiční Vánoční 
výstava žákovských dovedností učebních 
a studijních oborů, kterou pravidelně po-
řádá znojemská střední škola na Přímě-
tické ulici, letos proběhla 5. prosince. 
A byl to již 24. ročník. Hned při vstupu 
se návštěvníků ujali studenti oboru ces-
tovní ruch. Prodavači zde nabízeli vánoč-
ní aranže a dárkové balíčky, velký zájem 
byl o produkty studentských firem. Stě-
žejní částí výstavy byly výrobky studené 
kuchyně a slavnostně prostřené tabule 
žáků oboru kuchař-číšník. Přichystána 
byla ochutnávka tradičních vánočních 
pokrmů – novoroční čočková polévka, 
houbový kuba a rybí škvarky, kromě toho 
i velké množství salátů, cukroví, zákus-
ků. Kdo chtěl, mohl si polevou ozdobit 
perníček, navštívit studentský projekt 
Kavárna, která hledá jméno, uplést si 
vánočku či navštívit tvořivé dílničky. 
Hosté se mohli nechat hýčkat různými 
procedurami v kosmetické a kadeřnic-
ké provozovně.
 Kateřina KOTOUČOVÁ

Česká společnost ornitologická chystá v le-
tošním školním roce 2. žákovskou orni-
tologickou konferenci pro žáky 2. stupně 
základních škol a studenty středních škol. 
Účastníci budou mít příležitost prezen-
tovat výsledky své badatelské činnosti, 
zlepšit si komunikační dovednosti, čerpat 
nové zkušenosti a setkat se s podobně na-
laděnými vrstevníky. „Na předchozí kon-
ferenci měli žáci velmi pěkně připravené 
a zpracované přednášky i postery, po kaž-
dé přednášce se rozběhla živá debata. Při 
přednášce Tomáše Grima o kukačkách – 
opeřených bohémech bez zodpovědnos-
ti – diváci již nevydrželi čekat na závěr 
a živě se diskutovalo již v průběhu pre-
zentace,“ vzpomíná Gabriela Dobruská 
z České společnosti ornitologické a dodá-
vá: „To nás vedlo k myšlence zařadit žákov-
skou ornitologickou konferenci mezi pra-
videlné akce.“ Druhý ročník konference 
se uskuteční 18. května 2020 v Toulcově 
dvoře, zájemci se na ni mohou přihlásit 
do 31. ledna 2020.  pik 

„Nejvíc se mi líbilo, jak jsme naším líčením 
zaujaly velvyslankyni z Mexika. Neustále 
se s námi chtěla fotit,“ svěřila se Lenka 
Vu, která stála modelem Kateřině Hrbáč-
kové, žákyni 3. ročníku oboru Kosmetička 
střední školy v Přímětické ulici ve Znojmě.

Soutěž Mladý módní tvůrce se konala 
29. listopadu v Jihlavě a zapojili se do ní 
žáci z celé České republiky. „Kateřina Hr-
báčková soutěžila v kategorii facepainting, 
což je malování na obličej, a téma letošního 
ročníku bylo jednoslovné: Mexiko. Katka 
se inspirovala oslavou svátku mrtvých, 
který je pro tuto zemi významný. Ještě 
bych chtěla zdůraznit, že tato soutěž je 
v České republice jedinečná tím, že v ní 
hodnotí plně profesionální porota,“ řekla 
vedoucí oboru Veronika Mahr.
  Ludmila KARPÍŠKOVÁ

Vánoce ve Znojmě

PÍŠETE NÁM, CO JE NOVÉHO VE VAŠÍ ŠKOLE

Na této straně se nově setkáváte s dopisy vás čtenářů. Nejzajímavější dopis měsíce odměníme dobrou knihou.
Knihu za prosinec posíláme paní ředitelce Lucii Masárové do ZŠ Novosedlice.



18. prosince 2019  3ŠKOLSTVÍ ZAMĚŘENO NA...

 Ve vzdělávání se začíná 
dost razantně uplatňo-

vat on-line výuka. Oč jde kon-
krétně?

Výuka on-line má mnoho po-
dob. Zájemci se mohou on-line 
formou vzdělávat například 
přes skype s lektorem, mohou 
sledovat videa na platformách, 
jakými je například YouTube, 
nebo si mohou stáhnout apli-
kaci do mobilu a dělat si různé 
kvízy a testy. 

 V čem jsou výhody?
Hlavní výhodou je roz-

hodně to, že student nemusí ni-
kam dojíždět a může se tedy 
vzdělávat z pohodlí domova či 
z kavárny. Tento typ výuky ote-
vírá dveře ke vzdělání i žákům, 
kteří bydlí mimo velká města 
a nemají možnost někam dojíž-
dět. Další velkou výhodou je ne-
přetržitý přístup k materiálům. 
Asi všem se nám v našich škol-
ních letech stalo, že jsme zapo-
mněli učebnice doma, polili si 
sešit a tak podobně. To se vám 
ve virtuální třídě nestane. Pár 
kliknutími přejdete do knihov-
ny, kde máte nahrané všechny 
učebnice, pracovní sešity, vý-
pisky, testy, užitečné odkazy, 
zkrátka veškeré pomůcky, kte-
ré při výuce potřebujete. A co 
víc, pokud má žák zadaný do-
mácí úkol či má psát nějaký 
test, přijde mu upomínka na 
e-mail s časovým předstihem. 
Nemůže se tedy stát, že by se 
student na výuku zapomněl 
připravit.

Velikou výhodu tato platfor-
ma nabízí i pro rodiče, kterým 
nejen chodí na e-mail shrnutí 
probrané látky, ale mají i pře-
hled o tom, jak si jejich dítě 
vede v testech a v jakém stavu 
odevzdává domácí úlohy.

 A nevýhody? Nevadí na-
příklad osamocenost, ži-

vý člověk?
Zde velice záleží na tom, ja-

kou formu on-line vzdělávání 
využíváte. Při pouhém sledová-

ní videí chybí zpětná vazba od 
lektora či interakce se spolužá-
ky. Také zde nenajdete žádné 
materiály, vše si musíte dohle-
dat sami. Sledování naučných 
videí je tedy vhodným doplň-
kem k jiné formě studia, ale ne-
ní dostatečně efektivní, nena-
hradí výklad učitele.

Ve skypové výuce již nachá-
zíme zpětnou vazbu od lektora, 
ale nebývá zde většinou mož-
nost sdílet kurz se spolužáky. 
Skype se využívá v drtivé vět-
šině ve formě one-on-one, tedy 
jen jeden student a lektor. Opět 
zde chybí přístup k materiálům 
v rámci jedné platformy. Stu-
denti tedy musí mít své mate-
riály uložené jinde, například 
v počítači či na internetovém 
úložišti. Také zde chybí mož-
nost sledování stavu odevzdá-
ní domácích úloh, které musí 
student zasílat lektorovi na-
příklad na e-mail, nemůže je 

jednoduše vložit do platformy. 
Vše na jednom místě zatím na-
bízí pouze platformy, jako je 
například Google Classroom. 
Zde spolu mohou studenti ko-
munikovat stejným způsobem, 
na který jsou zvyklí ze sociál-
ních sítí. Mohou si chatovat, po-
stovat příspěvky na zeď a tak 
podobně a vše má pod dohle-
dem lektor.

 Víte nebo můžete od-
hadnout poměr zastán-

ců a odpůrců on-line výuky?
On-line výuka má samozřej-

mě i své odpůrce. Jejich počet 
však v posledních letech znač-
ně klesá, a to hlavně díky zlep-
šení technologické gramotnosti 
potenciálních studentů a jejich 
rodičů. On-line výuka je něco, 

co je na trhu poměrně krátkou 
dobu, je to něco, co rodiče stu-
dentů většinou nezažili a ne-
znají to. Lidé od přírody nevě-
ří neznámému. Rodiče mohou 
mít pocit, že kupují zajíce v pyt-
li. Rodiče se většinou bojí, že 
nad dětmi ztratí dohled a že dí-
tě si bude na internetu napří-
klad hrát hry místo toho, aby 
se učilo. I z toho důvodu je při 

výběru on-line kurzu velice dů-
ležité zvolit správnou platfor-
mu, nejlépe takovou, která na-
bízí přímý kontakt s lektorem.

 Mají školy o on-line vý-
uku zájem? 

Popularita internetové výuky 
v posledních letech rapidně ros-
te, není to však úplná novinka. 
Internet využívá při výuce ne-
spočet učitelů již několik let. 
Sledování naučného videa v ho-
dině, práce v aplikaci či vyplňo-
vání cvičení on-line není v na-
šich školách nic neobvyklého.

Co přichází na trh poměrně 
nově, jsou kurzy, které jsou ve-
dené pouze on-line. Kurzy to-
hoto typu poskytuje především 
soukromý sektor, jmenovitě na-
příklad Tutor, který tento typ 

kurzů spustil tento podzim. 
Studenti se mohou vzdělávat 
jak ve skupinových, tak indi-
viduálních kurzech, a to v růz-
ných oborech.

 Jak vidíte budoucnost 
výuky ve školách? Pat-

ří tam i on-line výuka?
Rozhodně patří. Virtuální 

svět je něco, bez čeho si drti-
vá většina současných školáků 
nedokáže život představit. Je 
nedílnou součástí jejich života 
a určitě by neměl chybět ani 
ve vzdělávání. Nabízí totiž no-
vé možnosti, které výuka čistě 
prezenční nabídnout nemůže. 

On-line vzdělávání však ne-
ní zlepšením jen pro žáky, ale 
taky pro učitele. Jen si zkuste 
představit, že byste již nemu-
seli trávit hodiny svého draho-
cenného času opravováním pí-
semek. Některé platformy na-
bízí možnost okamžité opravy 
zadaného cvičení. Student si 
tedy na svém chytrém zaříze-
ní vyplní cvičení, test z jazyka, 
matematiky, všemožné doplňo-
vačky, uzavřené i otevřené otáz-
ky, přičemž možností je nespo-
čet, odešle své výsledky a sys-
tém mu během několika vteřin 
pošle zpětnou vazbu. Některé 
platformy nabízejí i dodatečný 
zásah lektora, například při vy-
plňování otevřených otázek. Ta-
to forma testů je aplikovatelná 
téměř na všechny předměty.
 Táňa PIKARTOVÁ

Jaká pravidla má styl vzdělávání, když se lektor se svými 
studenty setkává ve virtuální třídě? O tom hovoříme s Pavlou 
Roučkovou ze společnosti Tutor.

On-line vzdělávání ne ní zlepšením jen pro 
žáky, ale taky pro učitele. Jen si zkuste 
představit, že byste již nemu seli trávit hodiny 
opravováním pí semek. 

ZAČÍNÁ SE UPLATŇOVAT ON-LINE VÝUKA

FOTO: Archiv Pavly Roučkové
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VÝPOVĚĎ PRO NESPLŇOVÁNÍ KVALIFIKACE

 Výpovědní důvody, pro které mů-
že dát zaměstnavatel zaměstnanci 

výpověď, jsou uvedeny v § 52 zákoní-
ku práce. Výpovědní důvod, o němž se 

zmiňujete v dotazu, je uveden v písm. 
f), a to:

„f) nesplňuje-li zaměstnanec předpo-
klady stanovené právními předpisy pro 
výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li 
bez zavinění zaměstnavatele požadav-
ky pro řádný výkon této práce; spočívá-
-li nesplňování těchto požadavků v ne-
uspokojivých pracovních výsledcích, je 
možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát 
výpověď, jen jestliže byl zaměstnavate-
lem v době posledních 12 měsíců písem-
ně vyzván k jejich odstranění a zaměst-
nanec je v přiměřené době neodstranil.“

V citovaném ustanovení zákoníku prá-
ce jsou uvedeny dva výpovědní důvody, 
a to: 
 nesplňování předpokladů stanovených 
právními předpisy pro výkon sjednané 
práce (tím se rozumějí především kvali-
fikační předpoklady, ale i např. bezúhon-

nost, zdravotní způsobilost atd.),
 nesplňování bez zavinění zaměstna-
vatele požadavků pro řádný výkon sjed-
nané práce. 

Zákoník přitom nevyžaduje, aby ty-
to požadavky byly stanoveny právními 
předpisy, ale zaměstnavatel je stanoví 
sám. Nesplňování těchto požadavků mů-
že spočívat mj. v neuspokojivých pracov-
ních výsledcích. V tomto případě lze dát 
zaměstnanci výpověď při splnění pod-
mínky, že byl v posledních dvanácti mě-
sících písemně vyzván k jejich odstraně-
ní a zaměstnanec je v přiměřené době 
neodstranil. Tato podmínka se však ne-
vztahuje na výpovědní důvod neplnění 
kvalifikačních předpokladů.
Problém uvedený v dotaze tedy vznikl 
nesprávným výkladem ustanovení § 52 
písm. f) zákoníku práce.
 Vít BERKA

 Ředitel chce dát zaměst-
nanci výpověď pro nespl-

ňování kvalifikace. Předem výpo-
věď předložil k projednání výboru 
odborové organizace. Tam jsme 
narazili na problém, že zaměst-
navatel v posledních dvanácti 
měsících na tento nedostatek ne-
upozornil a písemně nevyzval za-
městnance k jeho odstranění. Ro-
zumíme příslušnému ustanovení 
zákoníku práce správně?

Nejzávažnější změnou v návr-
hu novely uvedeného zákona 
je zakotvení možnosti uznat 
předpoklad odborné kvalifi-
kace učitele druhého stupně 
základní školy nebo učitele 
všeobecně vzdělávacích před-
mětů střední školy za splněný 
po dobu nejdéle tří let. Školské 

odbory odmítají návrh akcep-
tovat a považují ho za ohrožení 
kvality vzdělávání ve školách. 

Možnost uznat plnou kva-
lifikaci učitele s jakýmkoliv 
magisterským studiem zpo-
chybňuje dosud uplatňovaný 
a náročný systém přípravy bu-

doucích učitelů. Získání kva-
lifikace učitele bez jakékoliv 
oborové a oborově-didaktické 
přípravy, tedy jednoduššími a 
méně přísnými způsoby, může 
ohrozit zájem o studium učitel-
ství. Je ohroženo i hodnocení 
povolání učitele jako činnosti, 
k jejímuž výkonu jsou nezbyt-
ně nutné (a neprominutelné) 
kvalifikační předpoklady, tak 
jako tomu je i v některých ji-
ných povoláních. 

V současné době je již zpra-
cován dokument Hlavní směry 
vzdělávací politiky ČR do roku 
2030+ jako součást přípravy 
Strategie vzdělávací politiky 
ČR do roku 2030+. V tomto do-
kumentu se jako vážný pro-
blém konstatuje: „Stále chybí 
jasné pojmenování toho, jaké 
kompetence stát u učitele před-
pokládá. Existuje nepřehledná 
regulace přípravy k učitelství, 
navíc se příliš často a nekon-
zistentně mění požadavky na 

kvalifikaci učitelů, bohužel ně-
kdy směrem k deprofesionali-
zaci učitelství.“ Předložený ná-
vrh je jen dokladem, že tento 
problém existuje. Problém je 
ale nutno řešit, a ne vyhroco-
vat. K vyhrocení by došlo prá-
vě schválením návrhu novely 
zákona. Přece není přípustné, 
aby téměř současně s působ-
ností strategie došlo k přijetí 
opatření, která jsou s ní v přík-
rém rozporu.

Návrh nového ustanovení 
§ 24a) o adaptačním období 
učitele v předkládané podobě 
vyvolává řadu otázek a nejas-
ností: aniž je to pojmenováno, 
zavádí se funkce uvádějícího 
učitele, a to bez jakýchkoliv 

dalších opatření (příplatek, 
snížení vyučovací povinnos-
ti). Problém může vznikat při 
zařazení učitele do platové tří-
dy po dobu adaptačního obdo-
bí. V předkládané zprávě k no-
vele zákona se konstatuje, že 
k upravenému návrhu vznes-
la zásadní připomínky Aso-
ciace děkanů pedagogických 
fakult a Českomoravský od-
borový svaz pracovníků škol-
ství. Jejich připomínky však 
akceptovány nebyly, rozpor ne-
byl nijak vypořádán. Jde o zá-
važný nedostatek v proceduře 
přípravy změny zákona a jeho 
přehlížením, a tedy faktickou 
akceptací by byl založen nežá-
doucí precedens.  red

K NÁVRHU ZÁKONA O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH 
„Vzhledem k problémům, které nelze v žádném případě 
odstranit cestou pozměňovacích návrhů, navrhuji nove-
lu zákona o pedagogických pracovnících zamítnout, vrá-
tit ministerstvu školství k přepracování a dalšímu připo-
mínkovému řízení,“ navrhuje předseda školských odborů 
František Dobšík.

FOTO: Jan ČEJCHAN



18. prosince 2019  5ŠKOLSTVÍ NAŠE TÉMA

Děti, které žijí v různých čás-
tech Izraele a mají české kořeny, 
díky této škole přišly do kontak-
tu s českým jazykem a vybudo-
valy si i nová přátelství.

 Jak se vám, paní Veroni-
ko, žije v Izraeli?

Krásně. Izrael je země, kde si 
všichni váží každého dne. Větši-
na ze zakladatelů státu přežila 
holocaust, a tak životní radost 
je tady všudypřítomná. Nezáleží 
jim tolik na věcech jako Evropa-
nům. Mají rádi pikniky a večer 
si donesou židličky do parku ne-
bo na pláž, vyndají krabice s jíd-
lem a společně na trávě večeří.

 Prvního srpna jste v Tel 
Avivu založila českou 

školu. Co vás k tomu vedlo?
Česká škola v Izraeli vznikla 

na základě dlouhodobé potře-
by českých občanů, kteří zalo-
žili rodiny se svými izraelský-
mi partnery a rozhodli se pro 
trvalý život v Izraeli. Jedná se 
o volnočasovou výuku pro dě-
ti od dvou do patnácti let. Vý-
uka probíhá dvakrát měsíčně, 
vždy v sobotu, a navštěvuje ji 
přibližně sto dětí. Sama bych 
však na to nestačila – s kole-
gyněmi Monikou Boržíkovou, 
Kateřinou Lepší Elbaz a Dianou 

Weinberg jsme tak společnými 
silami založily první českou ško-
lu na Blízkém východě.

 Kdo je jejím zřizovate-
lem a jaké jsou její hlav-

ní cíle?
Škola vznikla spontánně 

a vlastně díky sociálním sítím. 
Napsalo mi pár maminek na 
Facebook, že mě znají z tele-
vize a jestli jim můžu poradit 
s výukou češtiny. Na první se-
tkání jsem čekala dvě mamin-
ky a pár dětí. Sešlo se nás přes 
padesát a teď už se nás schází 
dvojnásobek.

 Máte výuku rozdělenou 
také na školní stupně?

Máme školku, první i druhý 
stupeň. Děti jsou rozdělené po-
dle věku, ale mnohdy mají vel-
mi rozdílnou jazykovou úroveň. 

Dá to zabrat, udržet pozornost 
všech najednou. Abych je mo-
tivovala k mluvení česky i po 
návratu do jejich domovů, ote-
vřela jsem i třídu pro jejich iz-

raelské tatínky a vytvořila jsem 
jim z legrace slabikář, kde mís-
to dětských obrázků mají fot-
ky modelek. A podle nich se 
učí nos, pusa, oči, uši. Moc je 
to baví. 

Cílem školy je vytvořit 
a upevnit vztah dětí k české kul-
tuře, tradicím a jazyku. Tato se-

tkání pomohou dětem upevnit 
vztahy i s rodinnými příslušní-
ky, kteří žijí v České republice. 
Když pak přijedou na prázdniny 
za babičkou a dědou, nebudou 
mít problém se s nimi domlu-
vit. Česká škola se také zapo-
jila do české výtvarné soutěže 
Šťastné stáří očima dětí, kterou 
pořádá – ve spolupráci s Minis-
terstvem práce a sociálních věcí 
– Asociace poskytovatelů pečo-
vatelských služeb. Děti větši-
nou malovaly své české babič-
ky a dědy. Jsme rádi, že jsme 
tak měli první česko-izraelský 
projekt. Všechno děláme jako 
dobrovolníci bezplatně a spadá-
me pod místní krajanský spo-
lek. Školku vede Kája, která je 
vystudovaná učitelka mateřské 
školy, pak se přivdala do Izraele 
a nyní u nás učí zadarmo. Po-
dobný příběh má i paní učitel-
ka z prvního stupně.

 Kromě toho, že jste ško-
lu založila, tak se beze-

sporu i vy podílíte na výuce.
Já jsem si vzala na starost dru-

hý stupeň. Učíme se hrou, na-
cvičujeme pohádku. Někdo umí 
česky dvacet slov, jiný se i ob-
stojně domluví a někdo je v češ-
tině schopen i přečíst pár vět. 
Hebrejské písmo je jiné. 

 A proč jste vytvořila 
ten český slabikář pro 

izraelské táty?
Děti kolem sebe slyší pořád 

hebrejštinu a doma se mluví 
česky málo. Proto jsem začala 
i s výukou otců. Otcové se totiž 
v Izraeli mnohem víc podílejí na 
výchově dětí. Na pískovišti vidí-
te většinou samotného otce, jak 
s přehledem sám zvládá i pět 
dětí. Vyučování trvá dvě hodi-
ny jednou za čtrnáct dnů a to 
je docela málo. Děti se sjíždějí 
z celého Izraele. Velmi si vážím 
vůle i nasazení celých rodin. Je 
to dojemné, že jedou sto kilo-
metrů tam a sto zpět jen proto, 
aby dvě hodiny slyšely češtinu.

 Jaké máte nejbližší plá-
ny?

V lednu oslavíme rok od prv-
ního neoficiálního setkání české 
školy. Přiletí nám zahrát lout-
kářka a spisovatelka Marka Mi-
ková a děti poprvé půjdou v Tel 
Avivu na české dětské divadlo. 
A v lednu také začne výuka na 
dalším místě – v Jeruzalémě. 
Pro děti z ortodoxních rodin to 

ČESKÝ SLABIKÁŘ PRO IZRAELSKÉ TÁTY
Oblíbená herečka Veronika Žilková není dnes jen manželkou 
velvyslance ČR v Izraeli Martina Stropnického, ale – jak se 
ostatně dalo i předpokládat – nezahálí ani tady a založila zde 
českou školu. 

Česká škola v Izraeli vznikla na základě 
dlouhodobé potře by českých občanů, kteří 
zalo žili rodiny se svými izraelský mi partnery 
a trvale zde žijí.

Pokračujte na straně 11...

Foto: archiv Veroniky Žilkové

Foto: archiv Veroniky Žilkové
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Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

 V § 77 odst. 2 zákoníku se stanoví, 
že na práci konanou na základě do-

hod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr se vztahují ustanovení zákoníku 
práce upravující výkon práce v pracovním 
poměru s výjimkou vyjmenovaných pří-
padů. Na výkon práce konané na základě 
dohod o pracích konaných mimo pracov-
ní poměr je tak nutné aplikovat veškerá 
ustanovení upravující výkon práce v pra-

covním poměru, pokud ne-
jsou výslovně uvedena ja-
ko ustanovení, která se 
na výkon práce na zá-
kladě těchto dohod ne-
vztahují. Vzhledem 
k tomu, že zkušeb-
ní doba zde uvedena 
není, lze dovozovat, 
že zkušební dobu 
je možno sjednávat 
i u dohod o pracích 
konaných mimo pra-
covní poměr (tedy i u do-
hody o pracovní činnosti).

NÁROK NA HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ PŘI VÝPOVĚDI

 Poskytování pracovního volna k vy-
hledání nového zaměstnání upra-

vuje bod 11 přílohy k nařízení vlády 
č. 592/2006 Sb., kterým se stanoví okruh 
a rozsah jiných důležitých osobních pře-
kážek v práci. Pro případ uvedený v do-
taze platí, že se poskytuje pracovní volno 
s náhradou platu na nezbytně nutnou do-
bu, nejvýše na jeden půlden v týdnu, po 
dobu odpovídající výpovědní době v dél-

ce dvou měsíců. Pracovní volno je možné 
se souhlasem zaměstnavatele slučovat. 
S ohledem na povahu pracovního volna 
by toto mělo být zásadně využito k čin-
nostem vedoucím k hledání nového za-
městnání, které zaměstnanec zpravidla 
nemůže provádět mimo rámec pracovní 
doby (například návštěva úřadu práce 
nebo účast na výběrovém řízení u poten-
ciálního zaměstnavatele). Ostatně i pro 
tuto překážku v práci platí obecné pravi-
dlo obsažené v ustanovení § 206 odst. 2 
zákoníku práce, tedy povinnost zaměst-
nance její existenci zaměstnavateli proká-
zat a povinnost právnických a fyzických 
osob poskytnout zaměstnanci za tímto 
účelem potřebnou součinnost.

Zaměstnavatel sice nemusí splnění 

této povinnosti po zaměstnanci chtít, 
ale pokud má pochybnosti o účelném 
využití pracovního volna, je na něm, 
aby po zaměstnanci splnění výše uve-
dené povinnosti důsledně vyžadoval. 
Doporučuji proto, aby zaměstnance upo-
zornili na to, že musí čerpání pracovní 
volna za výše uvedeným účelem pro-
kázat patřičnými doklady nebo jiným 
věrohodným způsobem a že pokud se 
tak nestane, nevykážete jím zameška-
nou pracovní dobu jako překážku v prá-
ci z tohoto titulu (s ohledem na důvod 
výpovědi z pracovního poměru navíc 
placenou náhradou platu ve výši prů-
měrného výdělku), ale jako neplacené 
pracovní volno, v horším případě pak 
jako neomluvenou absenci.

 Zaměstnanec je ve výpově-
di pro nadbytečnost. Čerpá 

volno na hledání nového zaměst-
nání. Jak posuzovat dobu, kterou 
zamešká a neprokáže způsob její-
ho využití? 

 Bylo by možné sjednat zku-
šební dobu i při uzavírání do-

hody o pracovní činnosti?

ZKUŠEBNÍ DOBA PŘI DOHODĚ

PŘÍPLATEK ZA NOČNÍ PRÁCI

 Jak vyplývá z § 77 odst. 2 písm. h) 
zákoníku práce, na práci konanou 

na základě dohod o pracích konaných mi-
mo pracovní poměr (dohody o pracovní 
činnosti a dohody o provedení práce) se 
nevztahuje právní úprava odměňování 
zaměstnanců v pracovním poměru, s vý-
jimkou minimální mzdy. Zaměstnanci 

konajícímu práci v rámci dohody o pro-
vedení práce tak ze zákona nepřísluší 
příplatek za noční práci, na který mají 
právo zaměstnanci v pracovním poměru 
odměňovaní mzdou (§ 116 zákoníku prá-
ce) nebo platem (§ 125 zákoníku práce).

Není vyloučeno, aby zaměstnavatel za-
městnanci konajícímu práci na dohodu 
o provedení práce takový příplatek sjed-
nal nebo práci v noční době (v době mezi 
22. a 6. hodinou) zohlednil třeba ve výši od-
měny z dohody. Pokud jste tak však u noč-
ní práce neučinili, není váš po-
stup v rozporu s právní úpravou.

 Má být poskytován příplatek 
za noční práci zaměstnanci, 

který koná práci na základě doho-
dy o provedení práce? 
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Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

 Pracovní náplň je vám stanovena 
jako jednostranný příkaz zaměst-

navatele, kterým se blíže vymezují úkoly 
v rámci sjednaného druhu práce v pra-
covní smlouvě. Pracovní náplň může za-
městnavatel kdykoliv měnit – na rozdíl 
od sjednaného druhu práce, který může 
být změněn jen dohodou účastníků pra-
covního poměru. Vyjádření v pracovní 
náplni o plnění dalších úkolů je nevhod-
né, ale nemusíte se obávat, že se podpi-
sem takové pracovní náplně zavazujete 

k jakékoliv činnosti pro zaměstnavatele. 
Jednak (jak je uvedeno výše) nemá pra-
covní náplň smluvní povahu, jednak by 
se ony „další úkoly“ musely pohybovat 
v rámci sjednaného druhu práce. Uve-
denou formulaci je nutno chápat jako 
sdělení zaměstnavatele, že výčet činností 
není úplný a může vzniknout i potřeba 
výkonů činností i jiných než uvedených 
v pracovní náplni. Ani ty ovšem nesmí 
překročit sjednaný druh práce v pracov-
ní smlouvě.

 V ustanovení § 153 zákoníku prá-
ce je uvedeno, že podmínky, které 

mohou ovlivnit poskytování a výši ces-
tovních náhrad, určí předem zaměstna-
vatel. Z toho vyplývá, že počátek a ko-
nec pracovní cesty určuje vždy výhrad-
ně zaměstnavatel (a zaměstnanec není 
oprávněn na tomto rozhodnutí cokoliv 
jednostranně měnit). Jestliže tedy za-
městnavatel vyšle zaměstnance na del-
ší pracovní cestu, která bude zahrnovat 
i soboty a neděle, případně svátky, vzni-
ká zaměstnanci nárok na náhrady ces-

tovních výdajů také za tyto dny, i když 
nebude vykonávat práci. Pokud se týká 
stravného u zaměstnanců příspěvkových 
organizací, je v § 176 odst. 1 zákoníku 
práce výslovně stanoveno, že zaměst-
nanci přísluší za každý kalendářní den 
stravné (a dále je uvedena výše strav-
ného). Zaměstnavatel je tedy povinen 
poskytnout toto stravné, a to bez ohledu 
na to, zda bude, či nebude zaměstnanec 
vykonávat práci.

 Zaměstnavatel mi 
po podpisu pra-

covní smlouvy předal 
pracovní náplň, která 
ale není součástí smlou-

vy. Je v ní uvedeno, že 
mám plnit další úkoly dle 

potřeby zaměstnavatele. Je 
takový postup  v pořádku?

 Zaměstnanec byl vyslán na 
pracovní cestu, která trvala 

přes sobotu a neděli. V tyto dny za-
městnanec práci nevykonával. Má 
mu být přiznáno stravné i za sobotu 
a neděli?

PRACOVNÍ NÁPLŇ MŮŽE ZAMĚSTNAVATEL MĚNIT

NÁROK NA PŘIZNÁNÍ STRAVNÉHO ZA VÍKEND

 Zákoník práce předpokládá možnost 
čerpání dovolené v rozsahu půl dne, 

pokud je to důsledkem výpočtu její dél-
ky (např. poměrné části). V § 216 odst. 4 
zákoníku práce se stanoví:

„(4) Jestliže poměrná část dovolené činí 
necelý den, zaokrouhlí se na půlden; to 
platí i pro výpočet dvanáctin dovolené.“

Konkrétní způsob zaokrouhlování 

zákoník práce neupravuje. Ovšem váš 
výpočet uvedený v dotaze je v odbor-
ných právních výkladech běžně uvá-
děn a praxí akceptován. Je tedy nespor-
né, že vám vznikl nárok na poměrnou 
část dovolené v rozsahu 13,5 dne. Ten-
to nárok nelze krátit z důvodu, který 
vám uvádí paní účetní. Takový postup 
by byl protiprávní.

 Mladiství zaměstnanci jsou za-
městnanci mladší než 18 let 

(§ 350 odst. 2 zákoníku práce). Úpra-
va pracovní doby těchto zaměstnanců je 
obsažena v § 79a zákoníku práce. Podle 
tam uvedeného ustanovení nesmí délka 
směny v jednotlivých dnech překročit 

8 hodin a ve více základních pracovně-
právních vztazích (o jaké vztahy jde, 
vymezuje § 3 zákoníku práce) nesmí 
délka týdenní pracovní doby ve svém 
souhrnu překročit 40 hodin týdně.

Zaměstnavatel je tedy povinen zabez-
pečit, aby ve všech základních pracov-
něprávních vztazích se všemi zaměst-
navateli nepřekročila týdenní pracovní 
doba ve svém souhrnu 40 hodin týd-
ně. Pracovní doba v jednotlivých pra-

covněprávních vztazích se sčítá. Proto 
je nutno při nástupu do práce u mla-
distvého uchazeče o zaměstnání ověřit, 
zda nepracuje u jiného zaměstnavatele, 
a pokud ano, zjistit, v jakém rozsahu. 
Rovněž se doporučuje mladistvého za-
městnance smluvně zavázat k poskyt-
nutí včasné informace o zahájení výko-
nu práce ještě u jiného zaměstnavatele. 
Ustanovení § 79a je kogentní (nelze se 
od něj odchylovat).

 Nastoupil jsem do zaměstná-
ní jako pedagog 1. září. V do-

mnění, že mi vznikl nárok na 13,5 
dne dovolené jsem požádal o 1,5 

dne dovolené. Mzdový program, 
který škola používá, není uzpů-

soben na proplácení půl dní.

 Jakým způsobem upravuje 
zákoník práce délku pracov-

ní doby mladistvých zaměstnanců?

MOŽNOST ČERPÁNÍ DOVOLENÉ V ROZSAHU PŮL DNE

DÉLKA PRACOVNÍ DOBY MLADISTVÝCH
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O důležitosti vzdělání tradič-
ně hovoří nejvíce učitelé a ně-
kdy i ministerstvo školství, 
nyní jsme se však dočkali 
toho, že o potřebě podpořit 
výuku hovořila i ministry-
ně financí. Konkrétně měla 
na mysli výuku finanční gra-
motnosti, která by podle ní 
neměla být záležitostí pouze 
škol, ale měla by se rozšířit 
i na seniory, nezaměstnané 
nebo lidi z vyloučených loka-
lit. Do vzdělávacích kurzů by 
se měli zapojit i policisté a so-
ciální pracovníci. Jako důvod 
uvedla, že je zapotřebí obča-
ny chránit před množstvím 

nejrůznějších šmejdů a ne-
investičních institucí, které 
poskytují velmi nevýhodné 
služby. Uvedla i to, že již na 
začátek příštího roku se chys-
tá testování toho, jak lidé klí-
čovým pojmům o financích 
rozumějí.

V každém případě by se 
slova ministryně financí, tedy 
jedné z rozhodujících osob-
ností, které můžou ovlivnit 
příliv finančních prostředků 
do školství, mohla interpre-
tovat jako výrazné ocenění 
důležitosti vzdělanosti. Na 
druhé straně je však jejími 
slovy jasně vyjádřený celý 

státní přístup k dlouhole-
tému problému, kterým je 
činnost nejrůznějších šmej-
dů a poskytovatelů nevýhod-
ných a podvodných služeb. 
Přehrát tento problém, který 
stát nechce nebo neumí ra-
dikálně odstranit, pouze na 
otázku nedostatku kvalitněj-
šího vzdělávání je velmi ali-
bistické. 

Kvalitnější vzdělanost 
mnohých občanů v otázkách 
finanční gramotnosti by jistě 
zabránila řadě osobních tra-
gédií. Nezměnila by ale nic 
na existenci systému, který 
– i přes nejrůznější morální 

odsudky – je stále po práv-
ní stránce trpěn a tolerován. 
Představa o tom, že občané 
budou před jeho existencí 
chráněni především jakými-
si kurzy, je více než iluzorní. 
Ochrana občanů před tímto 
systémem by měla vypadat 
úplně jinak. Takže systém, 
který je zlý a na společnosti 
parazitující, řešit nebudeme, 
ale poskytováním nejrůzněj-
ších vědomostí ho přinutíme 
k tomu, aby se dále zlepšoval 
a byl stále sofistikovanější. 
A budeme si pochvalovat, jak 
si nově vzdělanosti vážíme. 

 František MORKES

KOMENTÁŘ

VZDĚLANOSTÍ SENIORŮ A NEZAMĚSTNANÝCH PROTI ŠMEJDŮM

CHYTRÁ ŠKOLA JE NEJEN PRAŽSKÝ UNIKÁT

Její zřizovatel, kterým je Ma-
gistrát hl. m. Prahy, se rozhodl 
pro celkovou revitalizaci. Vý-
sledkem je vskutku unikátní 
projekt, díky kterému se z této 
školy stane skutečný vzdělávací 
ústav budoucnosti.

Inteligentní budova
V současné době i u nás sílí 
trend rekonstruovat v měst-
ských aglomeracích staré a star-
ší budovy. Nejedná se však 
o pouhé opravy a záchranné 
práce, ale architekti u těchto 
projektů úzce spolupracují s od-
borníky na ekologii a nejmoder-
nější technologie. Jen díky tomu 
se z těchto objektů stávají ony 
„inteligentní“ budovy, které fun-
gují na principech někdy trochu 
připomínajících sci-fi příběhy.

Mezi tento typ staveb se řa-
dí právě i budova COPTH, z níž 
se má stát ojedinělý projekt, 
a to nejen v České republice, 
ale i v evropském měřítku. Re-
konstrukce byla zahájena v září 
2019 a její dokončení je pláno-
váno na květen 2021. Celkové 

náklady na projekt, jsou kolem 
220 milionů korun, přičemž vět-
šina těchto peněz pochází z ev-
ropských fondů.

Moderní technologie
Stavba bude po dokončení zařa-
zena do kategorie A – mimořád-
ně úsporné budovy. Dopomůže 
k tomu například způsob vyu-
žití solární energie v kombina-
ci s bateriovými systémy, které 
zabezpečí dodávku elektrické 
energie v době, kdy nebude do-
cházet k aktivní výrobě energie. 
Počítá se také s rekuperačním 

systémem vzduchotechniky ne-
bo se systémem chlazení a vy-
tápění objektu pomocí strop-
ních konvektorů. Po celé budo-
vě budou rozmístěny detektory 
intenzity osvětlení i detektory 
přítomnosti. Data z těchto sen-
zorů budou přenášena do sys-
tému, který optimálně nastaví 
podmínky provozu dle daného 
rozvrhu nebo aktuálního využí-
vání budovy. Ohledně spotřebi-
čů bude zaveden automatický, 
dálkově ovládaný systém s mě-
řením spotřeb energií a vody. 
Samozřejmostí bude kvalitní 
a zároveň úsporné LED osvět-
lení, ovšem s maximálním vy-
užitím přírodního světla. 

Za zmínku stojí zateplení bu-
dovy, které tvoří dřevěný plášť 
ENVILOP, jenž je výsledkem 
českého aplikovaného výzku-

mu. Projekt počítá i s využi-
tím popínavé zeleně k odstínění 
místností nebo se zatravněnou 
střechou snižující v létě přehří-
vání budovy. 

Ohled na životní prostředí
Další převratná řešení provozu 
školy s ohledem na životní pro-
středí se týkají způsobu využití 
vody. Například voda ze sprch 
bude kumulována a následně 
zužitkována pro splachování 
WC. K zalévání zeleně v areá-
lu školy se počítá s využitím vo-
dy dešťové. 

Škola bude mimo jiné vyba-
vena moderními poplachovými 
a tísňovými systémy, vstupy do 
budovy i vjezdy do areálu bu-
dou řešeny přes elektronický 
systém a vnitřek zabezpečí vi-
deosystém. 

Moderně vybavené dílny a la-
boratoře poskytnou studentům 
optimální podmínky pro vzdě-
lávání, přičemž celá škola a je-
jí technologická řešení budou 
jednou velkou dílnou a zdrojem 
informací, kde studenti v praxi 
poznají, co a jak funguje. V areá-
lu vzniknou zelené oddychové 
plochy pro studenty a za eko-
logickou „třešničku na dortu“ 
lze považovat nabíjecí stojan pro 
elektrokola a jeden elektromo-
bil.  ros

Budova střední školy COPTH (Centrum odborné přípravy 
technickohospodářské) v pražských Hrdlořezích byla po-
stavena v 70. letech minulého století. Prošla sice řadou 
oprav, ale její momentální stav zdaleka neodpovídá sou-
časným standardům. 
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Zaručeně 
první
LEOPOLD KRÁLÍK

Autor s humorem, lehkos-
tí i nadhledem vzpomíná 
na své více než čtyřiceti-
leté pedagogické působe-
ní v Lanžhotě. Ke skvělým 
příběhům z místní školy 
přidává i „veselé historky“ 
z Lanžhota a lidová moudra 
stařečka Haječky. Unikátní 
kapitolou je první lanžhot-
sko-český (i když jistě ne 
kompletní) slovník.

Kniha s ilustracemi Mi-
lana Kocmánka vychází 
v brněnském vydavatel-
ství Knihovnicka.cz. 

LOGOPEDICKÝ KALENDÁŘ S ŘÍKANKAMI

KOZLÍ NADÍLKA V PIVOVARU VELKÉ POPOVICE
Navštivte pivovar Velké Popovi-
ce. Poslední předvánoční sobotu 
21. prosince mezi 10. až 16. hodi-
nou bude pro návštěvníky připra-
vena Kozlí nadílka. Ve 13 hodin 
proběhne prohlídka velkopopo-
vického pivovaru, jehož historie 
se píše již od roku 1874. Dozvíte 
se mnoho zajímavého z minulos-
ti i současnosti pivovaru, zjistí-
te, jak a z čeho se vaří poctivé 
velkopopovické pivo, a sami si 
jej vyzkoušíte načepovat, uvidí-
te stáčírnu lahví a sudů, expozici 
pivních obalů a pozdravíte živé-
ho maskota pivovaru, kozla Oldu.

Ve stylově vyzdobeném Koz-
lově obchůdku můžete nakoupit 
vánoční dárky. Na pivní sklenice 
vám na místě vygravírují osobní 
přání nebo jméno. Domů si ve 
svátečních patentních litrových 
lahvích můžete odnést čerstvě 
stočené pivo. Více na https://
www.kozel.cz/pivovar/prohlid-
ka-pivovaru.

Správná výslovnost R, Ř i dal-
ších hlásek bývá pro děti vý-
zvou, kterou se jim ne vždy 
podaří úspěšně zdolat. Potí-
že s řečí naštěstí dokáže včas 
a efektivně řešit logopedie. Po-
mocníkem je Logopedický ka-
lendář 2020 s říkankami pro 
rozvoj řeči od zkušených logo-

pedek Jany Havlíčkové a Ilo-
ny Eichlerové a ilustracemi 
Michaely Bergmannové, kte-
ré děti vtáhnou do veselých 
příběhů. Součástí kalendáře 
je 380 samolepek a hra s pís-
menkovou kostkou. Kalendář 
je určen dětem od 2 let. Více se 
dozvíte na www.knizniklub.cz.

Tereza Maxová, Ester Ledec-
ká, Vlastina Svátková, Karel 
Dobrý, Rosťa Novák, Petr Čech, 
Musa, Vica Kerekes a další za-
jímaví lidé se během posled-
ních čtyř let ocitli před objek-
tivem Tomáše Třeštíka. A dost 
možná si vyslechli doporuče-

ní: „Dej tu bradu trochu níž!“ 
Právě tenhle oblíbený pokyn 
známého fotografa dal název 
výstavě portrétů, která je k vi-
dění ve Vnitroblocku v Pra-
ze-Holešovicích do 25. ledna 
2020. Více na https://vnit-
roblock.cz/.

PORTRÉTY V HOLEŠOVICKÉM VNITROBLOCKU

Leopold KrálíkLe
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Zaručeně první 
lanžhotsko-český slovník
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Téma inkluze od počátku vy-
volává mezi širokou veřejností 
rozporuplné reakce. Jedni jsou 
pro a jiní proti.

Dobře připravit učitele
Projekt Dynamická inkluze 
přichází s pomocí pro učitele, 
kteří mají ve třídě děti se spe-
ciálními vzdělávacími potře-
bami. Základem je dobře při-
pravit učitele na novou formu 
práce se skupinami žáků, kdy 
každá z nich má jinou dyna-
miku, jinak reaguje na podně-
ty a vyžaduje odlišný přístup 
a způsob práce. V listopadu 
2017 se rozběhl tříletý pro-
jekt, který bychom vám rádi 
krátce představili. 

Učitelé se během celého pro-
jektu učí pracovat s diagnos-
tickým nástrojem CA method 
(www.camethod.com).

Vlastní profil učitele
Na samotném počátku projek-
tu byli zapojení pedagogové se-
známeni s již existujícími pro-
dukty diagnostiky určenými 
pro školy a školská zařízení. 
Všichni měli možnost si je vy-
zkoušet a následně s pomocí 
odborníků interpretovat svůj 
vlastní „profil učitele“. Pedago-
gům byly vysvětleny základní 
principy práce s diagnostickou 
metodou určenou pro jednot-
livce a skupinu a její možnosti 
a přínosy.

Na pravidelných worksho-
pech v jednotlivých centrech 
kolegiální podpory, které jsou 
tři – jedno centrum v každém 
zúčastněném kraji –, se peda-
gogové společně s lektory me-
tody, psychology a speciálními 
psychology učili s profily tříd-

ních skupin i učitelů pracovat 
a analyzovat výstupy. Učitelé 
velmi rychle pochopili výhody 
práce s přesnými a často nový-
mi informacemi, které přináší 
diagnostika. 

Silné stránky učitele
Mohlo by se zdát, že diagnos-
tická metoda poukazuje na ne-
dostatky učitelů a jejich chyby, 
ale není to tak. Metoda dává 
pedagogům užitečné informa-
ce o tom, jaké jsou jejich sil-
né stránky, o které se mohou 
opřít, jaká jsou rizika, s nimiž 
se musí počítat a o nichž je 
dobré vědět. Také přináší infor-
mace o tom, jak funguje sku-
pinová dynamika třídy a jaký 
způsob práce a komunikace je 
pro skupinu vhodný. 

Spolupráce s rodiči
V projektu samozřejmě také 
spolupracujeme s rodiči, pro 
které pořádáme workshopy 
a semináře. Setkali jsme se 
také s názorem, že děti zatě-
žujeme, že je obtěžujeme tes-
továním. Rodiče se nechávají 
slyšet, že nechtějí, abychom na 

jejich dětech „dělali pokusy“. 
Můžeme s klidným svědomím 
říci, že nic takového se neděje.  

Fungování skupin (třídy) 
může být narušeno, pokud 
množství dětí se specifickými 
potřebami učení překročí urči-
tou mez. Dynamika „přirozené 
zdravé“ skupiny je pak naruše-
na a nemůže snadno fungovat.  

Profily třídních skupin
V současné fázi se účastní-
ci projektu soustředí přede-
vším na profily konkrétních 
tříd a jejich vývoj v čase. Za-
měřují se na konkrétní problé-
my skupin, proměny a inter-
pretaci změn, které souvisejí 
s postupem žáků do vyššího 
ročníku nebo s přechodem na 
druhý stupeň základní školy. 
Učitelé dostávají od psycholo-
gů působících v projektu také 
podpůrné informace o vývojo-
vých obdobích a zákonitostech 
individuálního vývoje dětí. Ře-
ší se také spolupráce v peda-
gogických sborech, různé pe-
dagogické styly a metody je-
jich práce.
 red 

PROJEKT DYNAMICKÁ INKLUZE FINIŠUJE

REDAKČNÍ RADA ŠKOLNÍHO ČASOPISU SLAVÍ

V září 2017 vešla v platnost novela školského zákona, kte-
rá mimo jiné upravuje podmínky vzdělávání. V této době se 
velmi intenzivně začal skloňovat pojem inkluze ve školství 
– tedy stav, kdy jsou do běžné výuky zařazovány také děti 
se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Mladí redaktoři školního časo-
pisu ZŠ a MŠ Elišky Krásno-
horské z Frýdku-Místku mají 
důvod k oslavě. V celostátním 
kole soutěže Školní časopis ro-
ku, které se konalo 22. listopa-
du na Fakultě sociálních studií 
Masarykovy univerzity v Br-
ně, zvítězil jejich HOT maga-
zín v kategorii obsah časopi-
su a v kategorii školní časopis 
roku získal 5. místo. 

Postup do celostátního ko-
la zajistilo HOT magazínu 
hned trojnásobné vítězství 
v krajském kole soutěže v zá-
ří v Třinci (školní časopis roku, 
obsah časopisu a cena školních 
redakcí). 

Soutěž organizuje už třinác-
tým rokem Asociace středo-
školských klubů České repub-
liky ve spolupráci s Katedrou 
mediálních studií a žurnalisti-
ky FSS Masarykovy univerzi-

ty. Letos porota vybírala vítěze 
z 385 přihlášených časopisů 
z celé republiky. Slavnostní 
vyhlášení výsledků soutěže 
proběhlo v rámci akce Multi-
mediální den 2019, během níž 
se na půdě Fakulty sociálních 
studií MU představily redak-
ce nejvýznamnějších českých 
médií, televizních, rozhlaso-
vých, tištěných i interneto-
vých. Začínající redaktoři tak 
měli možnost nahlédnout do 
práce mediálních profesionálů 
a zároveň zalistovat soutěžící-
mi školními časopisy. Výstav-
ka časopisů jasně ukázala, jak 
vysoká je v současnosti obsa-
hová a grafická úroveň škol-
ních tiskovin v celonárodním 
měřítku.  

O to větší radost z úspěchu 
prožívá všech 32 současných 
členů redakční rady. Mladí 
novinářští kolegové se každo-

ročně obměňují, starší a zku-
šení odcházejí na střední školy 
a na jejich místa přicházejí no-
ví nadšenci z šestých ročníků. 
Redakční kolotoč se u nás otá-
čí už šestnáctým rokem, pod 
hlavičkou HOT magazínu od 
roku 2012. Zdá se, že zásoba 
nadšených, aktivních pracantů 

je nevyčerpatelná. Jejich elán 
je o to obdivuhodnější, že za 
své úsilí neočekávají jedničky, 
odměny či pochvaly. Veškerá 
redaktorská práce se odehrá-
vá mimo školní vyučování, ve 
volném čase.

Olga LAHNEROVÁ, 
vedoucí školní redakce HOT magazínu 
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bude v pátek, protože kdo oprav-
du drží sobotu – šábes –, tak ten 
den nesmí ani telefonovat, a ani 
řídit auto. V sobotu je v Izraeli 
vše zavřeno a nejezdí veřejná 
doprava.

 Kdyby došlo k přemís-
tění českého zastupi-

telského úřadu do Jeruzalé-
ma, jak moc by to ovlivnilo 
chod školy?

Nijak. Škola je krajanská ak-
tivita mimo ambasádu.

 Navštěvuje školu i vaše 
čtrnáctiletá dcera Kor-

dula? 
Nenavštěvuje, protože umí 

česky obstojně. Vzhledem k to-
mu, že se učí u nás v rezidenci, 
tak v sobotu ani neopouští svůj 
pokoj. Je tady opravdu rozruch 
a ona je introvert. Výuka probí-
há na zahradě, na terase, v re-
zidenčním oficiálním prostoru.

 Avšak denně navštěvuje 
základní školu ve zdej-

ší americké škole. Jak jí to jde 
v cizím jazyce?

Je velmi statečná a nemá to 
lehké. Americká angličtina je 
hodně jiná. Já se domluvím ang-

licky dobře, ale přízvuku jejích 
spolužáků a učitelů vůbec ne-
rozumím. Učí se chemii, algeb-
ru – to je na porozumění těžké 
i v češtině, natož v angličtině. 
Mají i jiné předměty než v Če-
chách, třeba sborový zpěv ne-
bo dramatickou výchovu, a také 
každý den tělocvik. Obecně mi 
ale přijde americká škola snazší. 
U nás je ve výuce víc drilu a ta-
dy se klade důraz na projekty 
a samostatnou činnost. Učitelé 
v dětech hodně podporují sebe-
vědomí a důvěru ve vlastní síly. 
Proto jsou pak Američané čas-
to úspěšní. Věří si. To mi v Če-
chách chybí.

 Jaká je izraelská ško-
la a jak se její přístupy 

k žákům liší od škol u nás? 
Například učitelé nesmějí děti 

stresovat a od čtvrté třídy lec-
kde nedostávají domácí úkoly.

 Co je míněno tím nestre-
sovat děti?

Izraelci děti podporují a ne-
traumatizují. Děti jsou tady klid-
né a rodiče taky. Mají pohodu 
jako životní styl. Přesto z nich 
vyrostou výjimeční vědci napří-
klad v oboru HT technology. Na 

ortodoxních školách se děti ne-
učí mnoho předmětů. Myslím, 
že třeba fyzika a chemie tam 
není. Naopak se učí číst z Bible.

 A co ještě dalšího nám 
prozradíte z izraelské 

školy?
Tak třeba to, že učitelka na 

střední škole klidně ráno uvaří 
ve třídě studentům kávu. Děti 
učitelky oslovují křestním jmé-
nem. A když někdo z psychic-
kých nebo zdravotních důvodů 
potřebuje asistenta pedagoga, 
tak ten s ním sedí i na potítku 
u maturity.

 Od kolika let děti pijí 
kávu? 

To nevím. V americké škole je 
naopak zakázaný prodej Coca-
-Coly a také se tam nesmí nosit 
do školy kvůli alergii cokoliv, co 

obsahuje oříšky. A hodně se dbá 
na zdravou výživu.

 Jsou vztahy dětí ve ško-
le podobné jako u nás? 

Američané hodně podporují 
mezi dětmi přátelství. Mají ko-
lektivní sporty, školní kapely, 
sbory. Dětem naslouchají a ne-
shazují je.

 Máte s manželem stejný 
názor na výchovu dětí?

Já jsem určitě tolerantnější. 
Manžel je přísný.

 Stále hrajete v českých 
filmech a seriálech. 

S manželem milujete divadlo 
a to vám v Izraeli musí chy-
bět. Nezaložíte české divadlo?

Už jsem založila. Ale není to 
české divadlo. Existuje tady or-
ganizace partnerů diplomatů. 
Jsou to zároveň rodiče Kordulči-
ných spolužáku z americké ško-
ly. Oslovila jsem je a jsou moc 
nadšení. Zkoušíme amatérsky 
Shakespeara v originále: Much 
Ado About Nothing (Mnoho po-
vyku pro nic). Přijeďte na pre-
miéru, budeme hrát ve školním 
divadle svým puberťákům. Ti 
budou koukat.   

 Eva ROKYTOVÁ 

...pokračování ze strany 5
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NEJLEPŠÍ DÁREK POD STROMEČEK JE KNIHA

Odjet jako chirurg na misi s Lékaři bez 
hranic neznamená jen vracet vyhřezlá 
střeva zpátky do břicha. I přes každo-
denní hřmění střelby, všudypřítomnou 
hrozbu cholery, operace těžce postře-
lených dětí a nedostatek spánku se 
autor na své jemenské misi snaží po-
zorovat běžný život. Dozvíte se, jak se 
žije muslimským lékařkám a jaké lidské příběhy se ukrývají 
za tvářemi pacientů. Více na www.paseka.cz.

Balada o lásce mezi nebem a zemí, krá-
se a opojení, zločinu a trestu, o čaro-
ději od Divokého jezera, který dokonal 
dávný sen všech alchymistů a stvořil 
nesmrtelného člověka, o dívce obda-
řené schopností vidět do svých minu-
lých životů a o milencích, kteří spolu 
prožili nejkrásnější krásno všech krásen. Kdysi, před sto le-
ty. Pohádku pro dospělé plnou magie a fantazie vydalo na-
kladatelství JOTA.

Bez skrupulí, věcně, ale s humorem popi-
suje Beatrice Landovská své dětství strá-
vené v Praze-Vokovicích ve společnosti bo-
hémských rodičů, herce Pavla Landovského 
a scénografky a dramatičky Heleny Landovské. Nechybějí ani 
historky, v nichž se objevují známé osobnosti, nejlepší rodin-
ný přítel Pavel Juráček, Václav Havel, Ludvík Vaculík a všich-
ni herci Činoherního klubu 60. a 70. let. Vydává Garamond. 

Prašinu sevřel mráz, neobydlené ulice jsou 
zaváté sněhem. Od prvního dobrodružství 
Jirky a En uplynulo několik měsíců, přímo 
v tajemné čtvrti si vybudovali klubovnu 
zvanou Doupě a objevili prašinskou část 
Krchleby, ze které přichází hrozba pro ce-
lé město. Přesto se zdá, že jejich přátelství 
slábne. Na koho se ještě mohou spolehnout, 
když i oni dva před sebou mají tajnosti? Knihu vydalo na-
kladatelství Paseka.

Nebe nad Jemenem

Rytec kamejí

Nikdy není pozdě 
na šťastné dětství

Prašina – Černý merkurit

TOMÁŠ ŠEBEK

IVAN FÍLA

BEATRICE LANDOVSKÁ

VOJTĚCH MATOCHA
Srozumitelná a komplexní příručka 
k výchově batolat podle Montessori. 
Chcete najít způsob, jak si výchovu bato-
lete víc užívat? Přístup Montessori vede 
děti k tomu, aby samy objevovaly svět 
vlastníma rukama a přebíraly odpověd-
nost, když je potřeba, zatímco dospělí 
fungují jako vedení. Tato kniha nabízí jednoduché, praktické 
rady, jak uplatnit zásady učení Montessori do každodenního 
života s dítětem ve věku do tří let. Více na www.euromedia.cz.

Montessori batole
SIMONE DAVIESOVÁ

Rozsáhlý román se odehrává v norma-
lizačním Československu 70. a 80. let. 
Jedná se o spleť historek, primárně hos-
podských a postelových, které spojují 
Rezkovi (anti)hrdinové Nikola a Petr. 
Na příběhu těchto tápajících postav au-
tor nabízí mimořádnou generační vý-
pověď své doby. Koření chudých vám zprostředkuje pravou 
atmosféru 70. a 80. let bez jakéhokoliv romantizování a kli-
šé. Knihu vydalo nakladatelství Práh.

Redaktor Pralesních novin Nártoun 
Olin vás zavede do zvířecí říše, kde 
se setkáte se spoustou rošťáků, kte-
ří nemají nouzi o dobrodružné zážit-
ky, ale ani o všelijaké průšvihy. Lev 
Tonda a bobr Pepa navzdory mnoha 
nástrahám nakonec zachrání nejen 
své přátelství, ale vlastně celou zvířecí říši. Čtenáři budou 
pátrat a dostávat otázky, a tak se stanou Olinovými spolu-
pracovníky. Více na www.nartounolin.cz.

Koření chudých

Nártoun Olin

ALEŠ REZEK

PATRIK KLÁN, RADEK ŠTÍCHA

„Díky autismu nejste zákonitě ani sexy, ani 
geniální matematik, to je jen klišé z filmů,“ 
vysvětloval Martin Selner ve své prvotině 
Autismus & Chardonnay. Podle autora je 
ve světě autismu správné rajčata ze sa-
látu vyndat, až když je salát hotový, než 
je tam vůbec nedávat. Autor neutápí své 
příběhy v patosu, přesto život s autismem 
nijak nezlehčuje a uvědomuje si jeho tíhu. Knihu vydalo na-
kladatelství Paseka.

Autismus & Chardonnay 2
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