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Změny v letošních maturitách, 
které nakonec po jednání 
s premiérem ministr školství 
představil, jsou podle zástupců 
školských asociací již přijatel-
ným kompromisem. Maturanti 
letos nebudou muset skládat 
ústní maturitní zkoušky z češ-
tiny a cizího jazyka. Ti, kteří 
pracují kvůli epidemii v ne-
mocnicích či domovech senio-
rů, nebudou muset dělat státní 
didaktické testy. Všechny bude 
čekat školní maturita ze dvou 
či tří předmětů, včetně případ-

né praktické zkoušky podle 
oboru. Termíny se posunou. 

„Jsem ráda, protože si my-
slím, že maturitní zkouška 
být musí, byť v této okleštěné 
formě,“ sdělila názor předsed-
kyně Asociace ředitelů gym-
názií Renata Schejbalová. „Je 
to kompromis, se kterým jsme 
schopni pracovat,“ dodala. Po-
dobně se vyjádřil i předseda 
Unie školských asociací ČR 
– CZESHA Jiří Zajíček. Za 
diskutabilní označil možnost 
dobrovolného konání ústní čás-

ti zkoušek z češtiny a z cizího 
jazyka. Velká část studentů se 
jim za těchto okolností zřejmě 
vyhne. Nicméně vzhledem 
k mimořádné situaci je to po-
dle něj akceptovatelné, protože 
většina bude muset z daných 
předmětů dělat alespoň di-
daktické testy. Za podstatné 
považuje zachování školní 
maturity podle oboru studia. 
Podle předsedy České středo-
školské unie Viktora Reného 
Schilkeho studenti mají výhra-
dy hlavně k posunutí termínů, 
které jim může komplikovat 
přijímací zkoušky na vysoké 
školy.

„Studenti sdružení v ně-
kolika iniciativách veřejně 
poukázali na velmi odlišné 
podmínky pro přípravu k ma-
turitám v tomto roce. Epide-
miologická situace se zhoršila 
a bohužel nebyla vedena dosta-
tečná komunikace, aby se pře-

dešlo mediálním přestřelkám. 
Ředitelé škol a učitelé, alespoň 
většina, zvládají náročnou si-
tuaci formou distanční přípra-
vy,“ dodává ke vzniklé situaci 
František Dobšík, předseda 
školských odborů. Podle něj se 
nelze divit například studen-
tům maturantům ze zdravot-
nických škol, kteří pomáhají 
v nemocnicích, že doposud vní-
mali jako velmi nízkou vstříc-
nost státu pomoci jim v jejich 
složité situaci úpravou maturit. 

Plošná úřední maturita te-
dy protentokrát mizí ze scé-
ny. Obavy z dalších možných 
aktivit premiéra však mezi 
zástupci školských asociací 
zcela neopadly. Premiér napří-
klad vyjádřil názor, že by se 
o ní mělo jednat ve školském 
výboru Parlamentu. Mohla by 
ještě vystrčit hlavu z politické-
ho propadliště.

red

MÍSTO ÚŘEDNÍCH MATURIT LEPŠÍ KOMPROMIS?
Nápad premiéra Andreje Babiše na tzv. plošnou úřední 
maturitu u pedagogické obce ani u politiků podporu 
nezískal, setkal se naopak s kritikou. Již dříve ho 
odmítl jak ministr školství Robert Plaga, tak zástupci 
zaměstnavatelů a vysokých škol. I školské odbory v něm 
viděly extrémní řešení. Výsledné známky z maturitních 
předmětů by se udělovaly na základě průměru za všechny 
roky studia, bez závěrečné zkoušky.
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„Copak kluk maturitu... Já mám státem úředně přidělenou i manželku!“
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Často si vzpomenu na tu An-
dersenovu pohádku, v níž lidé 
předstírají, že vidí, co nevidí, 
jen aby si nezadali, a kde císař 
dává metály podvodníkům, 
aby si ani on nezadal. Jen dí-
tě, které nebylo ješitné a ani 
se zatím nikoho nebálo, si do-
volilo ten luxus říkat pravdu.

Děti jsou, jak známo, bez-
prostřední. I já mám několik 
příkladů.

V osmdesátých letech byla 
v naší obci osamostatněna 
jeslová třída mateřské školy, 
a tak z jedné ze sester udělali 
vedoucí. Byla to moje mamka. 

K jejím povinnostem však při-
byla například ta, že musela 
jezdit na podivně nazvané ško-
lení – „stranické vzdělávání 
pro nestraníky“. A protože já 
jsem tehdy pracovala v Čes-
kém rozhlase, občas nezby-
lo, než aby vzala mou malou 
dceru na to školení s sebou. Ta 
si tam v klidu malovala. Jed-
nou však, když už účastníci 
opouštěli školicí místnost, se 
zamyslela nahlas: „To by mě 
zajímalo, co nám to ten pán 
vlastně chtěl říct.“ Školenci, 
kteří to slyšeli, se chytali za 
ústa a předstírali, že kašlou.

Pojďme do současnosti: 
Jedna moje známá mi vyprá-
věla historku se svou vnučkou. 
Šly spolu do obchodu, kde se 
v důsledku proticovidových 
nařízení musely zapáskovat re-
gály s některým zbožím. Třeba 
s hračkami. „Babičko, póč je to 
zapáskované, póč?“ ptala se jí 
ta malá. „Některé zboží se teď 
nesmí prodávat, aby se lidé ne-
nakazili,“ snažila se jí vysvětlit 
její babička. „Hm…,“ přemýšle-
la o tom a nahlas dodala: „Pán 
je hloupej, viď babičko. Chtěla 
bych tamtu hračku!“ „Tak si ji 
prohlédni, zapamatuj a za čas 

napíšeme Ježíškovi a on ti ji 
třeba přinese,“ chlácholila 
vnučku. „Babičko, to už pán 
nebude mít zapáskovaný?“

Co na to říct? A jak ještě 
vysvětlit, že když holčička 
vyrostla z bot, že ona si může 
vybrat nové, zatímco babička, 
které botky praskly, si nové 
koupit nesmí, i když jsou ve 
stejném obchodě?

Děti nejsou tak malé, jak vy-
padají. Na rozdíl od nás dospě-
lých dokážou pojmenovat věci 
pravými jmény. My dospělí už 
mnohdy rezignujeme.

Hanka SYNKOVÁ

FEJETON

CÍSAŘOVY NOVÉ ŠATY STÁLE MODERNÍ

Oproti úpravám, které před-
stavilo ministerstvo školství 
(MŠMT) již v lednu tohoto ro-
ku, dochází nyní k následují-
cím změnám:
 Posun termínů didaktických 
testů na 24., 25. a 26. května 
2021.
 Mimořádný termín pro ty, 
kteří se nebudou moci účast-
nit řádného termínu z důvodu 
karantény či onemocnění co-
vid-19, se bude konat 7., 8. a 9. 
července 2021.
 Úřední uznání didaktic-
kých testů u žáků zdravotních 
a sociálních oborů, kteří mají 
pracovní povinnost nebo vy-

pomáhají dobrovolně a odpra-
covali minimálně 160 hodin.
 Pro všechny žáky dobrovol-
ná ústní zkouška z českého 
a cizího jazyka.

Stále platí i úpravy, které 
byly představeny již v lednu, 
a totiž že u didaktických testů 
(DT) bude navýšen čas na jejich 
vypracování o 10 minut u čes-
kého a cizího jazyka, o 15 minut 
u matematiky. Konkrétně tak 
budou mít žáci na vypracování 
DT z češtiny 85 minut, z cizího 
jazyka 110 minut a z matema-
tiky 135 minut. U výběrové 
zkoušky „Matematika rozši-
řující“ zůstává čas nezměněn.

Didaktický test tvoří mi-
nimum garantované státem 
a je možné se na něj při-
pravit distančně, například 
pomocí vzorových testů na 
webu CERMATu či v aplikaci 
České školní inspekce, kde si 
mohou žáci didaktické testy 
procvičovat.  

V rámci profilové části ma-
turity byly zrušeny písemné 
(slohové) práce. V profilové 
školní části zkoušky bude ře-
ditelům škol umožněno, aby 
upravili jejich formu (včetně 
praktických) s přihlédnutím 
k situaci na konkrétní škole či 
v konkrétních oborech. Termín 

na praktickou zkoušku lze pro-
dloužit až do 27. srpna 2021.

U závěrečných zkoušek na 
středních školách platí to, co 
bylo představeno v lednu - 
termín jejich realizace je pro-
dloužen do konce srpna 2021. 
Ke stejnému posunu termínů 
dochází i u absolutorií na 
vyšších odborných školách 
a konzervatořích. Pokud jde 
o jednotné přijímací zkoušky, 
ty se nově budou konat v ter-
mínech od 3. května 2021. 
Detailní informace o změnách 
naleznete na webových strán-
kách ministerstva školství na 
adrese: www.msmt.cz.

MŠMT ZVEŘEJNILO ÚPRAVY MATURIT A ZMĚNY TERMÍNŮ
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Jaký máte názor na to, že 
kvalifikovaní učitelé tuto si-
tuaci opravdu vnímají jako 
degradaci vlastního vzdě-
lání i profese učitele? Proč 
by šel po případném přijetí 
této novely někdo studovat 
učitelství, když může ab-
solvovat jakýkoliv jiný obor 
na vysoké škole a kdykoliv, 
kdy ho to napadne, odskočí 
si zaučit cokoliv a kamkoliv? 
Podpoříte novelu tak, jak ji 
přijali poslanci?

Jaromíra Vítková (KDU-ČSL),  
senátorka: 

Se zástupci škol ve svém 
senátním obvodu Blansko ko-
munikuji celkem často. Zku-
šenost středních odborných 
škol je taková, že je velká 
poptávka po vyučujících ně-
kterých předmětů technické-
ho zaměření. Pro mladé lidi 
to nejsou lukrativní místa 
a nikdo se na určité pozice 
nehlásí. Proto ředitelé někdy 
využívají současné výjimky, 
kdy mohou zaměstnat peda-
gogického pracovníka, který 
nesplňuje předpoklad odbor-
né kvalifikace, za určitých 

podmínek. Na straně jedné 
člověk s několika vysokými 
školami nemusí být zárukou 
dobrého pedagoga, který 
kvalitně předá studentům 
své znalosti. A naopak člověk 
s odborným vzděláním bez 
pedagogického základu mů-
že být pro studenty v odbor-
ném předmětu velice cenný. 
To není pravidlo, ale uvádím 
to jen jako příklad a musíme 
se na tuto problematiku dívat 
z obou stran.

Jiří Drahoš (bezp.), senátor:
Senátní výbor pro vzdělá-

vání jednomyslně schválil no-
velu zákona o pedagogických 
pracovnících (s jednou čistě 
technickou úpravou). Shodli 
jsme se na tom, že novela po-
může našemu školství v situa-
ci, kdy se v něm nedostává 
pedagogických pracovníků. Za 
největší plus novely považuji 
navázání platů učitelů na eko-
nomický růst, což dá učitelům 
jistotu finančního ohodnocení 
také do budoucna. V zákoně 
pozitivně vnímám také lepší 
finanční ohodnocení třídních 
učitelů, stejně jako posílení 

postavení uvádějícího učite-
le. V neposlední řadě novela 
obsahuje právní rámec pro 
školského logopeda, což rov-
něž vidím jako krok správným 
směrem.

Mikuláš Bek (bezp.),  
senátor:

Navrženou změnu považuji 
za problematickou ze dvou 
důvodů. Za prvé, chápu roz-
hořčení fakult, které vzdělávají 
učitele. V roce 2016 si MŠMT 
v novele zákona o vysokých 
školách prosadilo to, že studijní 
programy učitelství jsou regu-
lovány ministerskou vyhláškou 
podobně jako medicína. Tedy 
studium učitelství vypadá 
dnes všude tak, jak chtělo 
ministerstvo, a fakulty mu-
sely v posledních letech nově 
akreditovat všechny učitelské 
programy. Teď vlastně mini-
sterstvo říká, že regulovalo 
zbytečně a špatně. A za druhé, 
jsem sice příznivcem toho, aby 
do učitelské profese vedlo více 
cest než jen pětileté studium 
učitelství, umím si představit 
i kratší programy, dokonce 
i jednoleté magisterské pro 
absolventy „odborných“ ba-
kalářských programů, ale po-
važuji za chybu, aby docházelo 
k rozvolnění vstupních profes-
ních požadavků v systému, kde 
není nastaven kariérní systém 
žádným kariérním řádem, kte-
rý by vnesl pořádek do dalšího 
zvyšování kvalifikace učitelů. 
Považuji za chybu, že MŠMT 
zcela rezignovalo na diskuzi 
s učiteli o novém kariérním 
řádu, když předchozí pokus 
selhal. V Senátu se budu proto 

přiklánět ke změně navržené 
novely. Za kompromisní výcho-
disko ze sporu bych považoval 
například omezení navržené-
ho rozvolnění na tři roky tak, 
aby byl čas na nové kolo dis-
kuze o kariérním systému ve 
školství i podobě učitelských 
studijních programů.

Jiří Růžička (bezp.), senátor: 
Novelu zákona v Senátu ur-

čitě podpořím. Celou situaci 
ohledně úpravy zákona pova-
žuji za bouři ve sklenici vody. 
Pokud bude přijata, rozhodně 
to neznamená, že na školách 
začnou hromadně učit ne-
schopní laici. Nezapomínejme, 
že ředitelé budou mít i nadá-
le zájem na tom, aby na jejich 
školách učili vzdělaní a apro-
bovaní učitelé. A především na 
nich je, aby posoudili přínos 
učitelů i neučitelů v rámci 
výuky. Rozumím, že se novele 
brání pedagogické fakulty, kte-
ré by se dle mého názoru měly 
ale soustředit především na to, 
aby vytvořily obsahově zajíma-
vé studium tak, aby studenti 
pedagogické obory opravdu 
chtěli studovat. To samé platí 
i pro doplňkové pedagogické 
studium. Bohužel vzdělávání 
na pedagogických fakultách 
často nereflektuje vývoj kuri-
kula ve školách a na řadu na-
příklad volitelných předmětů 
fakulty vůbec nepřipravují. 
Zde považuji odborný přínos 
za nepostradatelný a nevidím 
důvod, proč by odborné před-
měty či předměty integrované 
a volitelné nemohli vyučovat 
odborníci z praxe.

ac

Poslanecká sněmovna rozhodla, aby odborníci z řad 
„neučitelů“ mohli ve školách působit až tři roky 
bez doplnění pedagogické kvalifikace. Učinila tak 
přes nesouhlas pedagogických fakult a profesních 
organizací, které to v argumentační výzvě poslancům 
odmítly. Nyní bude novelu zákona o pedagogických 
pracovnících posuzovat Senát. Se stejnou výzvou se 
představitelé uvedených organizací nyní obrátili i na 
senátory, aby opravili chybné rozhodnutí poslanců 
a zabránili degradaci učitelského povolání. 

NEUČITELÉ ZA KATEDROU. CO NA TO SENÁTOŘI
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UČŇOVSKÉ ŠKOLSTVÍ A ONLINE VÝUKA

Nejvíce to odborně odnášejí 
první ročníky, ve kterých žáci 
získávají nejdůležitější praktic-
ké dovednosti, na nichž se pak 
staví v dalších ročnících. Jde 
doslova o základní praktickou 
učňovskou abecedu a na to, jak 
ji v prvním ročníku zvládnou, 
pak mohou úspěšně navazovat 
dále. Takže si troufnu říci, že 
velkým obětním beránkem škol-
ského lockdownu jsou právě tito 
učni, říká pro Týdeník ŠKOL-
STVÍ Karel Dvořák, předseda 
Sdružení učňovských zařízení 
(SUZ) a ředitel Středního odbor-
ného učiliště Ohradní v Praze.

Obává se, aby se velký deficit 
praktické výuky neprojevil na 

kvalitě absolventů. U praktic-
kých zkoušek je nemyslitelná 
výrazná úleva. Řemeslník si 
nemůže dovolit něco neumět. 
Nikdo z nás by nechtěl, aby mu 
vyměňoval baterii někdo, koho 
jsme nechali prolézt jen proto, 
že byla pandemie. 

Individuální konzultace 
i pro učně
Karla Dvořáka velmi zlobí, když 
se hovoří o postupném otevírání 
škol a různých výjimkách a uč-
ňovské školství jako by neexisto-
valo. Zapomíná se na ně, a proto 
bijeme na poplach. Vždyť ve hře 
jsou desetitisíce učňů. 

SUZ navrhuje, aby podobně 
jako maturanti, kteří mají výjim-
ky a mohou absolvovat indivi-
duální konzultace, měli možnost 
tuto formu využívat i žáci třetích 
ročníků učňovských oborů. Na 
kozultaci by se po hodině po 
jednom střídali. Tento bezpeč-
ný konzultační režim by žákům 
moc před závěrečnými zkouška-
mi pomohl. „Proto prosazujeme 

tuto výjimku i pro učně,“ zdů-
razňuje Karel Dvořák.

Proč dílny zůstávají 
zbytečně zavřené?
Ti, co rozhodují, by si měli uvě-
domit, že umožnění prezenční 
výuky odborného výcviku 
alespoň posledních ročníků 
středních škol a učilišť je mno-
hem méně epidemiologicky ne-
bezpečné než třeba výuka na 
prvním stupni základních škol. 
Odborný výcvik probíhá v ma-
lých pracovních skupinách 
a o jejich počtu rozhoduje uči-
tel odborného výcviku. Navíc 
každý žák většinou pracuje 
samostatně u svého pracovní-

ho stolu. Rozestupy mezi jednot-
livými žáky jsou tedy značné.  

Dohánět se bude 
o prázdninách
Ministerstvo školství doporuči-
lo, aby praktická výuka v matu-
ritních a učňovských oborech 
probíhala o prázdninách, a závě-
rečné zkoušky se mohou konat 
až do konce srpna.

„Kolik škol se nakonec uchý-
lí k praktické výuce o prázd-
ninách, zatím není jasné, ale 
nemáme-li odepsat odborný 
výcvik, prázdninová výuka je 
nevyhnutelná,“ je přesvědčen 
Karel Dvořák. 

Jana KAŠPAROVÁ

Zámečník, truhlář, zedník se podle videa potřebné 
dovednosti nenaučí, automechanik nevymění alternátor či 
brzdové destičky. Dílny učňovských oborů zejí v letošním 
školním roce stále prázdnotou. 

Zejména mezi rodiči se vžil po-
někud zjednodušený názor, že 
pokud získají jejich děti ma-
turitu, snadno a pohodlně se 
uplatní v životě. Řemeslo raději 
odsouvají na vedlejší kolej. Ně-
kteří se dokonce za něj stydí. 

Maturita měla ještě před 
několika desítkami let vel-
mi vysokou úroveň a těšila 
se společenskému uznání. 
To lze jen stěží tvrdit o její 
dnešní podobě. Poslední léta 
se o ni ucházejí i žáci, kte-
rým scházejí potřebné stu-
dijní předpoklady. Řemeslo 
jim nevoní, a tak se zbytečně 
trápí v maturitních lavicích. 
V době bouřlivé digitalizace, 
robotizace a automatizace se 

zdá, že by kvalitní řemeslo ne-
muselo přežít. Často se spoju-
je jeho obraz s mechanickou 
montovnou aut. Jenže poctivé 
řemeslo je stále žádoucí, byť 
mu mnozí nepřejí. 

V naší společnosti, nikoli 
v zahraničí, trvale přežívá 
zkreslený názor, že řemeslo 
je podřadné a pro mladého 
člověka málo důstojné. Matu-
rita a vysokoškolský diplom 
údajně nabízejí zaručenou 
vstupenku do lepšího světa. 
Přesto se v posledních letech 
více mladých uchází o učební 
obory. Nadále však trvá nedo-
statek vyučených řemeslníků, 
zejména pokrývačů, klempířů, 
tesařů a truhlářů.

U žáků, kteří si vloni vy-
bírali své budoucí povolání, 
se do popředí vyhoupl napří-
klad cukrář. Školy jich moh-
ly přijmout téměř o tisícovku 
méně z počtu přihlášených. 
Že by jejich rozhodnutí mo-
tivovaly nekonečné televizní 
soutěže a pořady, v nichž se 
peče a dusí jako o život? Bez 
povšimnutí zůstal obor vče-
lař. A to už nezdůrazňujeme 
neochotu vyučit se slévačem, 
montérem vodovodů, kamná-
řem či sklenářem. V každém 
kraji se situace poněkud liší. 
Jde o to, skloubit proměnlivý 
zájem uchazečů s možnou 
kapacitou škol a hlavně s ur-
čující poptávkou trhu práce. 

Cukrář stavebnictví příliš 
nespasí.

Získat výuční list není dáv-
no žádná hanba. Schopný 
a zručný řemeslník si doká-
že velmi slušně vydělat a do-
sáhnout ve svém okolí dobré 
pověsti. Ti, kteří se ustavičně 
vyhýbají poctivé práci ruka-
ma, hledají záchranu v kan-
celáři s maturitou. Přitom 
nepřestává platit, že řemeslo 
má zlaté dno, ale pouze kvalit-
ní a s vysokou technologickou 
úrovní. Není vyloučené, že se 
brzo dočkáme doby, kdy nám 
domů přijde opravit rozvody 
vody šikovný instalatér s po-
čítačem pod paží.  

Roman KANTOR

KOMENTÁŘ

BÝT ŘEMESLNÍKEM NENÍ PŘECE HANBA

Karel DVOŘÁK
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První verzí kurzu, která byla 
spuštěna loni na jaře, prošlo 
1804 účastníků z řad pra-
covníků prevence, pedagogů 
a dalších skupin, pro které je 
obsah kurzu důležitý z hledis-
ka jejich povolání. „Věříme, že 
obsah bude užitečný i pro stu-
denty pedagogických fakult, 
policisty a kohokoliv dalšího, 
kdo se s touto problematikou 
setkává nebo se o ni zajímá. 
Otevíráme tedy kurz pro veřej-
nost,“ dodává odborný garant 

kurzu Mgr. Tomáš Hamberger, 
poradce předsedy vlády pro ob-
last školství.

Kurz je rozdělen na základní 
a rozšířenou verzi. Kratší verze 
obsahuje základní lekce, jaký-
mi jsou například sexting, ne-
tolismus nebo kybergrooming. 
Časová dotace je přibližně 
3 hodiny a po složení testu na 
konci mohou zaregistrovaní 
uživatelé získat certifikát. 

V rozšířené verzi jsou navíc 
i témata jako poruchy příjmu 

potravy a internet, rizika počí-
tačových her nebo hate speech. 
Tato verze obsahuje i kapitoly 
k tzv. mediální gramotnosti, 
které pro kurz připravilo Mi-
nisterstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy (MŠMT) ve spo-
lupráci se Zvolsi.Info. Rozšíře-
ná verze uživateli zabere více 
než 6 hodin a na jejím konci 

také získá certifikát.
Odborným garantem obsa-

hu kurzu v oblasti vzdělávání 
a prevence v kybernetice je 
Národní úřad pro kybernetic-
kou a informační bezpečnost 
(NÚKIB). Veškeré informace 
potřebné k registraci do kur-
zu naleznete na webu NÚKIB, 
www.nukib.cz.

Systém podpory profesní-
ho rozvoje učitelů a ředitelů 
(SYPO) je součástí Národního 
pedagogického institutu Čes-
ké republiky (NPI ČR). SYPO 
představil projekt Pískoviště 
pro podporu učitelů. 

Jedná se o virtuální prostor 
pro setkávání nad jedním 
konkrétním tématem. Nabíd-
ne možnost setkání s kolegy, 
sdílení zkušeností k danému 
tématu vzdělávání, získání 
nových informací a inspirací. 

Každý účastník může ukázat 
praktické tipy na metodiku vý-
uky, online i prezenční, a hlav-
ně získat náměty od dalších 
účastníků. Obsahem není od-
borný výklad lektora. Cílem je 
hlavně to, aby si učitelé ukáza-

li možnosti výuky, ze kterých 
jsou nadšení, případně se zdo-
konalili v tom, v čem si nejsou 
jistí. Další informace nalezne-
te na webu NPI ČR na adrese 
https://projekty.npi.cz/sypo. 

pik

„BEZPEČNĚ V KYBER!“ PRO PEDAGOGY I VEŘEJNOST

SYPO UVÁDÍ ONLINE PÍSKOVIŠTĚ PRO UČITELE

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 
(NÚKIB) otevírá pro veřejnost online kurz Bezpečně 
v kyber! Zaměřuje se na kybernetickou bezpečnost 
a rizikové jevy v kyberprostoru, jako jsou kyberšikana, 
kyberstalking nebo hate speech. Je primárně určen pro 
pracovníky vzdělávání a prevence, pedagogy i ředitele 
škol, ale může se k němu připojit kdokoliv, kdo má 
o problematiku zájem.

Soutěže a ankety sportovců, zpě-
váků či herců se kvůli současné 
pandemické situaci překládají 
nebo se nekonají vůbec. Anketa 
o nejoblíbenějšího učitele Zlatý 
Ámos však i ve ztížených pod-
mínkách pokračuje. 

„Není to jednoduché ani pro 
nás pořadatele, ani pro žáky 
a jejich učitele,“ říká Slávek 
Hrzal, zakladatel ankety. „Děti 
nás však nominacemi svých 
oblíbených učitelů přesvědči-
ly, že právě nyní je třeba práci 
učitelek a učitelů ocenit.“

V únoru tradičně probíhají 
regionální kola, kde žáci svou 
nominaci obhajují před porotou. 
Letos to měli trochu složitější. 
Museli svou obhajobu zpracovat 
na počítači a porotu přesvědčit 
na dálku, navíc v situaci, kdy 

třídní kolektivy v podstatě ne-
fungují. A přece drtivá většina 
z nich zvládla úkol na jedničku, 
ti menší s pomocí dospělých, 
starší s vervou a znalostmi 
práce s kamerou či mobilem. 
Fotografie, videa, powerpoin-
tové výtvory, kresby, básničku, 
dokonce i kramářskou píseň, 
to vše posuzovali porotci, kteří 
ocenili nejen nasazení a práci 

učitelů, ale i originalitu, nápady 
a vtip při zpracování jednotli-
vých prezentací.

Přesvědčení dětí, že „pro nás 
je naše paní učitelka Zlatým 
Ámosem i bez oficiálního ví-
tězství“, je asi největším vyzna-
menáním pro každého kantora. 
Podobně jako žáci Petra Šedy ze 
ZŠ Kbely si i ostatní cení, když 
„dělá pro nás hodně věcí, a to ne-
jen materiály k výuce, ale také 
spojuje naši třídu dohromady. Je 
na nás milý, ale když zlobíme, 
tak přitvrdí“.

„S paní učitelkou Roháčkovou 
je každý okamžik příhodou. Pod 
pevnou skořápkou respektu se 
skrývá skvělý člověk,“ popsali 
svou oblíbenou kantorku její 
žáci.

Obhajobu paní učitelky z FZŠ 

v Olomouci doprovázelo heslo 
„Baše je naše!“.

Přihlášek ze středních tech-
nických škol nebývá mnoho, 
kluci v pubertě takové věci 
moc neřeší, o to víc potěší slova 
studentů STŠ v Brně: „Pan Josef 
Korčák je férový, rozumný učitel, 
pro kterého je důležité, abychom 
si z jeho výuky něco odnesli. Hle-
dí na nás jako na sobě rovné, 
což je pro nás studenty nevšední. 
Motivuje nás být dobrými žáky, 
dosahovat lepších výkonů. Jsem 
velmi rád za to, že smím být jeho 
studentem.“ Podobných vyjádře-
ní byla celá řada.

Semifinále se uskuteční 
16. března 2021. Seznam učitelů, 
kteří do něj postoupili, najdete 
na webových stránkách ankety 
na adrese www.zlatyamos.cz.

VÝBĚR NEJOBLÍBENĚJŠÍHO UČITELE NA DÁLKU
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STO PROCENT NAVÍC PRO VYNIKAJÍCÍ PRACOVNÍKY

ZMĚNA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

 Poskytování osobního příplatku 
upravuje § 131 zákoníku práce, 

kde se v odst. 2 stanoví:
„Zaměstnanci, který je vynikajícím, 

všeobecně uznávaným odborníkem 
a vykonává práce zařazené do desáté až 

šestnácté platové třídy, může zaměstna-
vatel poskytovat osobní příplatek až do 
výše 100 % platového tarifu nejvyššího 
platového stupně v platové třídě, do které 
je zaměstnanec zařazen.“

Pojem vynikající, všeobecně uznáva-
ný odborník zákoník práce blíže nespe-
cifikuje. Toto posouzení proto přísluší 
zaměstnavateli. Měřítkem by měly být 
výsledky práce konkrétního zaměstnan-
ce, kterých dosáhl v určitém oboru nebo 
povolání. Ze samotného pojmu „vynika-

jící, všeobecně uznávaný odborník“ je 
zřejmé, že by profesionální úspěšnost 
takto označovaného zaměstnance měla 
být známá a oceňovaná i v rámci širší-
ho území, popř. širší odborné veřejnos-
ti, nikoli jen v podmínkách konkrétního 
zaměstnavatele. Jsou-li splněny zákonné 
podmínky a zaměstnavatel shledá důvo-
dy pro poskytování osobního příplatku, 
může jej v tomto případě zaměstnanci 
poskytovat už od vzniku pracovního 
poměru.

 Jedním z těchto měněných souvise-
jících zákonů je skutečně i školský 

zákon, v němž je § 163 doplněn o odstavce 
3 a 4, které znějí:

 „(3) Ministerstvo může v průběhu 
roku se souhlasem vlády stanovit další 
finanční prostředky státního rozpočtu na 
výdaje spojené s činností škol a školských 
zařízení nezbytné k naplnění krizového 
opatření vlády vyhlášeného podle krizo-
vého zákona nebo mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví podle zvláštní-
ho zákona, a to pro jednotlivé právnické 
osoby vykonávající činnost školy nebo 

školského zařízení. Ministerstvo stanoví 
a zveřejní ve Věstníku

 a) podmínky a kritéria pro poskyt-
nutí těchto dalších finančních 
prostředků a 

 b) účel, na který může 
právnická osoba tyto další 
finanční prostředky použít, 
a případné další podmínky, 
které musí právnická oso-
ba v souvislosti s použitím 
těchto dalších finančních 
prostředků splnit. 

(4) Další finanční 
prostředky podle 
odstavce 3 minis-
terstvo poskytuje 
postupem podle 
odstavce 1 a krajský 
úřad má povinnost 
je právnickým oso-
bám poskytnout.“

Zákon č. 94/2021 
Sb. nabývá účinnosti 
27. února 2021.

 V jakých případech je možné 
poskytovat zaměstnanci 

osobní příplatek až do výše 100 % 
platového tarifu?

 Ve Sbírce zákonů ČR, částce 
38 rozeslané dne 26. února 

2021, je publikován zákon č. 94/2021 
Sb., o mimořádných opatřeních 
při epidemii onemocnění covid-19 
a o změně některých souvisejících 
zákonů.  Ovlivní to i současné znění 
školského zákona?

 Toto právo zaměstnance upra-
vuje § 190 zákoníku práce. 

Stanoví se v něm, že pokud sjedná 
zaměstnavatel, popřípadě vnitřním 
předpisem stanoví nebo individuálně 

písemně určí podmínky, výši a způsob 
poskytnutí náhrad za opotřebení 
vlastního nářadí, zařízení nebo jiných 
předmětů potřebných k výkonu práce 
zaměstnance, poskytne mu tuto 
náhradu za dohodnutých, stanovených 
nebo určených podmínek. Zákoník 
práce v § 190 odst. 2 ale výslovně 
uvádí, že se výše uvedený postup 
nevztahuje na používání motorového 
vozidla, u kterého se poskytování 
náhrad řídí § 157 až 160. Ve školství 

se běžně ustanovení § 190 zákoníku 
práce aplikuje například u náhrad 
za opotřebení lyžařského vybavení 
pedagogů při lyžařských kurzech, při 
použití vlastního hudebního nástroje 
apod. 

NÁHRADA ZA POUŽITÍ VLASTNÍCH NÁSTROJŮ
 Jakým způsobem upravuje 
platný zákoník práce 

poskytování náhrad zaměstnanci za 
opotřebení vlastního nářadí a předmětů 
potřebných pro výkon práce?
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PETICE MOHOU PODEPISOVAT I NEZLETILÍ

KAM SAHÁ PRAVOMOC ŘEDITELE MŠ

 Petiční právo je za-
kotveno v ustanovení 

čl. 18 Listiny základních práv 
a svobod (Listina je součástí 

ústavního pořádku České re-
publiky), kde je uvedeno:

(1) Petiční právo je zaručeno; ve vě-
cech veřejného nebo jiného společného 

zájmu má každý právo sám nebo s jiný-
mi se obracet na státní orgány a orgány 
územní samosprávy s žádostmi, návrhy 
a stížnostmi.

(2) Peticí se nesmí zasahovat do nezá-
vislosti soudu.

(3) Peticemi se nesmí vyzývat k poru-
šování základních práv a svobod zaru-
čených Listinou.

Článek 18 Listiny je bezprostředně 
aplikovatelný. Podrobnější úpravu vý-
konu petičního práva obsahuje zákon 
č. 85/1990 Sb., o právu petičním. V § 2 
tohoto zákona se stanoví, že ve výkonu pe-
tičního práva nesmí být nikomu bráněno 
a výkon tohoto práva nesmí být nikomu 
na újmu. Pokud jde o věk osob, je v § 3 
odst. 3 zákona uvedeno, že „členové pe-
tičního výboru jsou povinni určit osobu 
starší 18 let, která je bude zastupovat ve 

styku se státními orgány“, a v § 4 odst. 4 
zákona se stanoví, že „shromažďováním 
podpisů na místě přístupném veřejnosti 
může být pověřena osoba, která dosáhla 
věku 16 let“.

Zákon tedy nevylučuje z uplatňování 
petičního práva osoby, které jsou nezle-
tilé (které nedosáhly věku 18 let, jak 
požaduje § 30 občanského zákoníku). 
To uvádí i komentář v publikaci Ústava 
a ústavní řád České republiky, 2. díl, 
Práva a svobody (Pavlíček V., Hřebejk J., 
Knapp V., Kostečka J., Sovák Z., naklada-
telství Linde Praha, a. s., 1995), v němž 
je vyjádřeno stanovisko, že petenty mo-
hou být i osoby mladší 18 let a že petici 
může podpořit i nezletilý občan, jestliže 
obsahu a cílům petice může vzhledem 
ke své rozumové a mravní vyspělosti 
porozumět.

 Je stanovena věková 
hranice pro vznik práva 

fyzické osoby podepsat 
petici? Je podmínkou např. 
zletilost občana? Ve školství 
jde o problém petičního 

práva u žáků středních 
škol. Který zákon to 
upravuje?

INSPEKCE PRÁCE POUZE BEZ UTAJENÍ

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci prá-
ce, uvádí v § 8 písm. a) jako povinnost 

inspektora „informovat příslušný odborový 
orgán nebo radu zaměstnanců nebo zá-
stupce pro oblast bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci o zahájení kontroly, jestliže 
u kontrolované osoby působí.“

Ačkoliv zde není uvedeno, v jakém 

časovém okamžiku by mělo k takové in-
formaci dojít ani jakým způsobem, lze 
dojít k závěru, že z hlediska účelu takové 
informace by k její realizaci nemělo dojít 
později než při samotném zahájení kon-
troly, a co do formy lze doporučit formu 
prokazatelnou. Tato povinnost inspektora 
není vázána na žádný konkrétní časový 
okamžik, když zákon o inspekci práce 
nestanovuje, že by informace musela být 
podána před zahájením kontroly, při je-
jím zahájení nebo v konkrétní lhůtě od 
zahájení kontroly. 

Jakkoli se následující oprávnění od-

borové organizace, rady zaměstnanců 
nebo zástupce pro oblast BOZP nikte-
rak nedotýká samotné činnosti orgánů 
inspekce práce, ke vztahu zaměstnava-
tele a těchto zástupců zaměstnanců je 
možno rovněž odkázat na ustanovení 
§ 108 odst. 7 zákoníku práce, dle ně-
hož je „zaměstnavatel povinen umož-
nit odborové organizaci a zástupci pro 
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci při kontrolách orgánů, kterým 
přísluší výkon kontroly podle zvlášt-
ních právních předpisů, přednést své 
připomínky“.

 Má být odborová organizace 
informována o tom, že je 

u zaměstnavatele prováděna 
kontrola orgánem inspekce práce?

 V ustanovení § 34 odst. 2 a 3 zá-
kona 561/2004 Sb., školský zákon, 

je uvedeno:
„(2) Zápis k předškolnímu vzdělávání 

od následujícího školního roku se koná 
v období od 2. května do 16. května. Ter-
mín a místo zápisu stanoví ředitel ma-

teřské školy v dohodě se zřizovatelem 
a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

 (3) Ředitel mateřské školy rozhoduje 
o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípa-
dě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, 
jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. 
Do mateřské školy zřízené obcí nebo svaz-
kem obcí se přednostně přijímají děti, kte-
ré před začátkem školního roku dosáhnou 
nejméně třetího roku věku, pokud mají 
místo trvalého pobytu, v případě cizinců 
místo pobytu, v příslušném školském ob-
vodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné 

v tomto obvodu v dětském domově, a to 
do výše povoleného počtu dětí uvedeného 
ve školském rejstříku.

V dohodě se zřizovatelem postupuje ře-
ditel mateřské školy při plnění náležitostí 
podle odst. 2. Do rozhodování ředitele 
mateřské školy již zřizovatel nemá žádné 
oprávnění zasahovat (např. stanovovat 
kritéria k přijímacímu řízení). O přijetí 
k předškolnímu vzdělávání rozhoduje 
ředitel mateřské školy; při tomto rozho-
dování je nezávislý a za své rozhodnutí 
zodpovědný.

 Je v pravomoci zřizovatele 
mateřské školy, aby nějak 

zasahoval do přijímacího řízení při 
přijímání dětí do mateřské školy?
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Z ÁMOSE „CHEMIKÁŘE“ YOUTUBEREM

Petr vystudoval Pedagogickou 
fakultu Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích. Potkal 
tam mnoho nadšených a cíle-
vědomých pedagogů, kteří 
se mu stali nevyčerpatelným 
zdrojem inspirace pro profesi 
učitele na druhém stupni zá-
kladní školy – vzpomíná.

Stovky hodin měly smysl
A že to na Petra mělo vliv v je-
ho dráze učitele, svědčí fakt, že 
vyhrál anketu Hvězdy výuky 
na dálku. „Vítězství pro mě by-
lo silným životním momentem. 
Nejenže jsem obdržel nejvíce 
hlasů ve své kategorii, ale stal 
jsem se i vítězem celkovým. To 
pro mě bylo potvrzením sku-
tečnosti, že stovky hodin inves-
tovaného volného času, který 
jsem například mohl věnovat 
osobnímu životu, měly smysl. 
Mnoho žáků, rodičů i kolegů 
totiž ve videích našlo oporu 
pro distanční výuku,“ dodává 
a s pokorou si pochvaluje ode-
zvu i ve vlastní škole: „Musím 
říct, že přijímání chvály od ko-
legů ze školy je těžké, protože 
se za nějakou hvězdu určitě ne-
považuji. Chci být hlavně dob-
rým učitelem, který své žáky 
dokáže nadchnout a případně 
i posouvat správným výchov-
ným směrem. V naší kmenové 
třídě visí heslo: S kloboukem 

v ruce projdeš celý svět, kte-
rým se řídím i já.“

Žák „základky“ a koncept 
atomu?
Petr učí na druhém stupni. 
Ve svém badatelství jde sice 
napříč předměty, ale srdeční 
záležitostí je pro něj chemie. 
„Tíhnu především k organické 
chemii a genetice, tedy k vě-
dám, kterých se na základní 
škole dokážeme dotknout 
pouze okrajově. I tak je ale 
úžasné, když se žáky ve vě-
ku kolem 14 let dokážeme na 
hodině izolovat například DNA 
banánu. Takovéto okamžiky 
mě snad nikdy nepřestanou 
bavit,“ říká s entuziasmem 
a náruživě se rozpovídá o tom, 
jak by se podle něj měla učit 
chemie na základních školách: 
„V těchto okamžicích se nad 
směřováním výuky chemie 
vede plamenná diskuze nejen 

v odborných kruzích. Po pěti 
letech ve školství sám stojím 
na rozcestí a kladu si mnoho 
otázek typu: Dokáže žák ZŠ 
pochopit koncept atomu? Je 
nutné učit chemické výpo-
čty? Patří do ‚základoškolské‘ 
chemie názvosloví? Jedná se 
zdánlivě o jednoduché otázky, 
na které je ovšem náročné jed-
noduše odpovědět. Zatím jsem 
si jistý jen v tom, že chemie by 
měla být založena optimálně 
především na jevech ze žáko-
va života a na rozvoji principů 
vědeckého smýšlení. To ale ne-
jde bez kvalitního vědomost-
ního základu, který jako by se 
v posledních letech dostával 
do ústraní.“

Zmrzne horká voda 
rychleji?
Ve výuce Petr miluje bádání 
a objevování. Došli se žáky ně-
kdy při pokusech k nějakému 
převratnému objevu? „Dovolím 
si tvrdit, že převratného objevu 
v pravém smyslu slova nelze 
s přihlédnutím k současnému 
poznání lidstva na ZŠ dosáh-
nout. Osobně ale za převratný 
považuji každý objev, kterého 
žák dosáhne vlastním přičině-

ním. Nedávno jsme se žáky 
ověřovali takzvaný Mpembův 
jev, v rámci kterého by horká 
voda měla paradoxně zmrz-
nout rychleji než voda studená. 
Vyšlo nám, že existence jevu 
je minimálně sporná. Ale na 
odborný článek to určitě ne-
bude,“ směje se.

Školní technika za vlastní
Ptám se Petra, v čem žáky 
a učitele změnila distanční 
výuka. „Určitě nás posunula 
k větší spolupráci. Na online 
hodinách se často směji nejen 
já a žáci, ale mnohdy i přítomní 
rodiče. Celá tato situace snad 
do budoucna povede ke stmele-
ní trojúhelníku žák, rodič, uči-
tel. Jsem si vědom těžké situace 
rodičů, podnikajících osob či 
lidí, kteří ztratili své blízké, 
ale jak říká evoluce – k vývoji 
často dochází v okamžicích 
razantního diskomfortu.“ 

Petr svá výuková videa pro 
kanál YouTube začal natáčet 
hned v prvním týdnu po uza-
vření škol. Jak vzpomíná na 
tyto zřejmě krušné začátky? 
„Kvalita prvních videí byla 
z mého dnešního pohledu 
děsivá – přece jen mi chvilku 

Mgr. Petr Curko (35 let) je učitelem přírodopisu a chemie 
na ZŠ Blatenská v Horažďovicích. Ve škole se mu daří 
nadchnout děti pro vědu netradičním způsobem, ale 
zavření škol z něj udělalo docela slavného youtubera…

Mgr. Petr CURKO

Video Jak vyplnit přihlášky na SŠ (videotutoriál 
pro žáky, kteří právě podávají přihlášky na SŠ)
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trvalo, než jsem si vše takří-
kajíc osahal. Ještě v době před 
finanční injekcí MŠMT pro 
nákup techniky do škol jsem 
zainvestoval vlastní prostředky 
do nákupu kvalitnější techniky 
– videa tak točím mimo pra-
covní dobu z domova.“

Přes 280 videí „na 
kanálu“
A na YouTube mu chybí už 
jen několik desítek odběra-
telů do dosažení magické 
hranice 10 000 – tak tomu se 
říká úspěch! „Ano, velmi brzy 
se dostanu na úroveň 10 000 
odběratelů, tedy diváků, kteří 
chtějí být informováni o kaž-
dém novém videu. Nedávno 
jsem si s tímto číslem pohrával 
v hlavě a došlo mi, že se vlast-
ně jedná o 400 školních tříd při 
naplněnosti 25 žáky. A to už 
je velký závazek pro kvalitu 
odváděné práce,“ uvědomuje 
si závazek, který si sám dob-
rovolně naložil na svá bedra.

Jeho veřejně přístupná výuko-
vá videa používají učitelé z celé 
republiky. Čemu přičítá takovou 
obrovskou odezvu? Myslí, že se 
přesně trefil do požadavků ak-
tuální distanční výuky – snaží 
se, aby videa byla tak akorát 
dlouhá, informačně nepřehlce-
ná, a pokud to jen trošku jde, 
i okořeněná špetkou humoru 
a hrstí zajímavostí z našeho ži-
vota. Přípravou jedné videolekce 
stráví průměrně čtyři až pět ho-
din. „Musel jsem si zakázat ná-
sobit počet mnou vytvořených 
videí a investovaného času, aby 
se o mě nepokoušely případné 
mrákoty,“ dodává s úsměvem.

Ať čtou Ferdu Mravence...
Videa jsou zajímavá i tím, že 
je Petr obohacuje o různé vý-

jevy z filmů. To je podle něj 
velice potřebné a důležité. Na-
příklad v kapitole o plazech 
hovoří o filmu Jurský park, 
při poznávání paryb odkazuje 
k filmu Hledá se Nemo a před 
vstupem do světa hmyzu na-
bádá žáky k přečtení příběhů 
Ferdy Mravence. Ve videu, 
kde šesťákům vysvětluje viry, 

se snaží názorně ukázat, jak 
jsou oproti bakteriím malinké, 
proč je lékaři dlouho nemohli 
odhalit a jak velký a speciální 
musí být mikroskop, aby i ty 
nejmenší viry dokázal za-
chytit. „Žáci tím získají zcela 
konkrétní představu k probí-
ranému tématu,“ vysvětluje 
způsob své ne zrovna tradiční 
výuky.

Vážím si každého 
ocenění…
Je třeba zdůraznit, že v prů-
běhu přísných epidemiolo-
gických opatření se Petr stal 
učitelem, který svými videi 
pomohl nejenom žákům, ale 
i učitelům. A dočkal se od 
nich poděkování? „Od dubna 

do června loňského roku ne-
bylo snad jediného dne, kdy 
by mi nepřišla děkovná zpráva 
od nešťastných rodičů, doma 
zavřených žáků nebo tech-
nicky méně zdatných kolegů. 
Beru to tak, že když nemohu 
pomáhat v první linii, nabízím 
pomocnou ruku alespoň tímto 
způsobem.“

Ovšem k ocenění jeho nad-

standardní učitelské práce do-
šlo již před dvěma lety, kdy 
se Petr stal – v anketě Zlatý 
Ámos – nejoblíbenějším uči-
telem chemie (rok 2019). Petr 
s pokorou říká, že si nesmírně 
váží každého získaného oce-
nění, obzvláště pak pokud 
vzejde z podnětu jeho žáků, 
a na závěr dodává: „Kdo mě 
ale zná trošku blíže, tak ví, že 
jsem workoholik, pro něhož je 
hlavním smyslem cesta samot-
ná. Patřím totiž ke šťastlivcům, 
kteří do zaměstnání chodí 
s úsměvem na tváři.“

(Poznámka redakce: Podle 
aktuálních informací Petr 
Curko opět postoupil do se-
mifinále ankety Zlatý Ámos 
o nejoblíbenějšího učitele 
v jejím právě probíhajícím 
28. ročníku. Bližší informace 
o letošní anketě najdete na 
straně číslo 5 tohoto vydání 
Týdeníku ŠKOLSTVÍ.)

Eva ROKYTOVÁ

Chci být dobrým učitelem, který žáky dokáže 
nadchnout. Když nemohu pomáhat v první 
linii, nabízím pomocnou ruku alespoň takto...

Video Lentilková výzva (aneb jak se naučit tvorbu 
a ověřování hypotézy s využitím běžně dostupných sladkostí)

V anketě Zlatý Ámos se Petr CURKO stal 
nejoblíbenějším učitelem chemie v roce 2019

Video Praktický filmový efekt (video ukazuje, jak byly chemické 
znalosti využity pro praktický filmový efekt ve slavném filmu Vetřelec) 

Foto: archiv P. CURKA
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„PŘEDURČENÉ“ ŠKOLY JIŽ TESTUJÍ
Testování dětí v tzv. předurče-
ných školách Středočeského 
kraje odstartovalo. Těchto 
zařízení je ve Středočeském 
kraji osmdesát sedm. 

Využijí se PCR testy, které 
jsou sice dražší, ale citlivěj-
ší, a s nimiž je možné děti 

testovat méně často. Tyto 
testy dopadly nejlépe v pi-
lotním testování ve středo-
českých školách, které ve 
spolupráci s krajem prováděla 
MUDr. Laura Roden z organi-
zace Lékaři pomáhají Česku. 
Děti budou testovány pouze se 
souhlasem rodičů, a to nein-
vazivní metodou tzv. cucacího 
PCR testu. Vyhodnocení pak 
provádí síť laboratoří Spadia 
LAB, která též řeší násled-
nou komunikaci se školami, 
hygienou a systémem ISIN. 
Každá škola obdrží unikátní 
vstup do online aplikace Vir-
tual Lab, kam budou zaslány 
výsledky testů žáků. 

INFORMUJEME

PRAŽSKÉ SLUCHÁTKO OCENÍ UČITELE
Pražské sluchátko ocení nejin-
spirativnější příběhy učitelů 
a učitelek v době covidu.

V první fázi bude pražská 
veřejnost zasílat tipy na ty 
z pedagogů, kteří se i přes ob-
tíže pandemie snaží o kvalitní 
vzdělávání a kteří mohou být 
příkladem pro ostatní. 

V druhé fázi vyberou pořa-
datelé pět nejinspirativnějších 
osobních příběhů. Jejich pro-

tagonisté pak budou tvářemi 
kampaně, kterou chce hlavní 
město poděkovat učitelkám 
a učitelům v první linii.

Nominace může veřejnost 
posílat do 19. března pomocí 
formuláře na webu Pražského 
sluchátka www.prazskeslu-
chatko.cz nebo na e-mailovou 
adresu info@prazskesluchatko.
cz. Výsledky pořadatelé před-
staví na konci března, kdy také 

začne komunikační část celé 
kampaně a kdy se slaví Den 
učitelů.

Pražské sluchátko je oceně-
ním pro výjimečné pedagogy 
a pedagožky. „Nejde o soutěž, 
ale o způsob, jak poděkovat 
alespoň některým z těch, kdo 
i nyní excelují za pomyslnou 
virtuální katedrou,“ uvedl mj. 
radní hl. m. Prahy pro oblast 
školství Vít Šimral.

„Dobrý den, chtěla bych podat 
stížnost na paní řetitelku zš 
a mš, neboď se mi její chování 
zdá, nepřiměřené a nevhodné.“ 
Přesně takto, i s těmi pravopis-
nými chybami, začala dlouhá 
stížnost maminky prvňáka, 
přesněji řečeno dočasného 
prvňáka.

„V září nastoupil syn do této 
školy. Měl doporučený odklat, 
ale jak mi bylo v poradně řeče-
no, poslední rozhotnutí zustava 
na rodičích. Mám to i písemně. 
Syn se do školy těšil, rozumově 
na to měl. Rozhodli jsme se ho 
do školy dát.“ 

Samozřejmě jsem se při ře-

šení stížnosti obrátil na školu, 
pedagogicko-psychologickou 
poradnu (PPP) i OSPOD (or-
gán sociálněprávní ochrany 
dětí, který už měl s rodinou své 
zkušenosti). Všichni potvrdili 
slova stěžovatelky – doporučili 
odklad povinné školní docház-
ky. Důvod – školní nezralost. 
Rodiče byli několikrát upo-
zorňováni na možné následky 
nástupu jejich syna do školy. 
Přesto trvali na svém. Maminka 
přece nejlépe ví, co je pro její 
dítě nejlepší. A pokud ona roz-
hodne, že její syn na nástup do 
školy rozumově má, a navíc se 
do ní těší, není co řešit.

Nadšení novopečeného prv-
ňáčka se už během září kamsi 
vytratilo. Nestíhal se ráno v šat-
ně přezout a denně chodil do 
vyučování pozdě. Z hodin tělo-
cviku nic neměl, protože než 
se převlékl do cvičebního, už 
se zase musel oblékat do škol-
ního. Psaní, čtení, počítání, 
prvouka, distanční výuka… 
Ani úlevy doporučené PPP nic 
neřešily. A jak stojí psáno ve 
výše citované stížnosti, může 
za to paní ředitelka: „… neboď 
se mi její chování zdá nepřimě-
řené a nevhodné,“ konstatovala 
stěžovatelka. Zákonní zástupci 
nejdříve hodnocení školy ne-

brali na vědomí. Následovala 
řada dalších rozhovorů rodičů 
s třídní učitelkou, s ředitelkou, 
s pracovnicemi PPP a OSPOD. 
Nakonec rodiče souhlasili 
s dodatečným odkladem škol-
ní docházky. A poslali stížnost 
školskému ombudsmanovi.

Stěžovatelce jsem odpověděl, 
že podle mého názoru je doda-
tečný odklad školní docházky 
v nejlepším zájmu jejího syna. 
A jen tak pro sebe jsem si ří-
kal, že v některých případech 
by rozhodující slovo měli mít 
odborníci, ne zákonní zástupci. 
Ubylo by nešťastných dětí.

hr

ZÁPISNÍK ŠKOLSKÉHO OMBUDSMANA

MAMINKA TO VÍ VŽDYCKY NEJLÉPE?

Zkrátí si dovolenou a o prázdni-
nách se budou věnovat žákům. 
Učitelé základních škol ve Znoj-
mě se rozhodli po roce odlouče-
ní a online výuky takto pomoci 
svým školákům. Chtějí společně 
s nimi obnovit návyky a režim 
v kolektivu, napravit výuku.  

S nápadem pořádat letní do-
učovací kurzy pro děti přišel 
místostarosta Jan Grois, který 
má školství na starosti. „Ředi-
telé dostali volnost v tom, jak 
připravit návrhy, které budou 
co nejlépe vyhovovat jejich po-
třebám. Všichni kladou hlavní 
důraz na obnovení sociálních 
kontaktů. Vypadá to, že se ve 
Znojmě uskuteční několik let-
ních škol pro různé ročníky. 

Zapojí se všechny školy,“ oce-
nil Jan Grois. Programy letních 
prázdninových kurzů už pilují 
například ve znojemské Základ-
ní škole na Václavském náměs-
tí. „Letní doučovací kurzy jsme 
pojali v odlehčené formě. Dětem 
nejvíce chybí sociální vazby, 
každodenní osobní kontakt s ka-
marády, společné zážitky. Proto 
jsme hledali způsob, jak k těmto 
potřebám přidat i výuku. Jdeme 
spíše cestou zážitkové pedago-
giky, tedy učení prožitkem, ne 
biflováním nových informací,“ 
přiblížila ředitelka školy Rena-
ta Jahodová. Prázdninové školní 
aktivity naplánovala s učiteli na 
druhý týden v srpnu, vždy od 
pondělí do pátku. 

OŽELÍ DOVOLENOU, POMOHOU ŽÁKŮM



17. března 2021  11ŠKOLSTVÍ

Nebezpečný efekt – kniha 
o chování v online světě 
Kniha Nebezpečný efekt vypráví 
o tom, jak pobyt v online světě 
zásadním způsobem mění naše 
chování, a tím i celý náš život. „Je 
skvělou četbou pro všechny zájem-
ce o technologie a psychologii, 
určitě by po ní ale měli sáhnout 
učitelé a rodiče malých či dospí-
vajících dětí,“ říká nakladatel Jan 
Dražan z Nakladatelství ZEĎ, ve 
kterém kniha vychází. Děti jsou 
v online světě nejvíc ohroženy. Au-
torka Mary Aiken přináší spoustu 
varovných příkladů, postřehů i no-
vých, vědecky ověřených poznatků. 

„Internet je jako katalog přání, 
který si říká o prolistování,“ trefně 
píše Mary Aiken. V knize přibližu-
je témata, jako je kyberšikana, 
kyberpletky, kybercelibát, kyber-
chondrie a další nové fenomény. 
Ty často souvisejí s falešným 
pocitem anonymity, bezpečí a lá-
kavé, ničím neohraničené zábavy.

Co tedy můžeme dělat s tím, že 
na děti ve věku 8 až 12 let číhají 
na sítích trollové, aby se jim zača-
li vysmívat? Jak je nejspíš zkusí 

ulovit devianti? Souvisí u chlapců 
hraní počítačových her s poruchou 
pozornosti (ADHD)? Proč dochází 
ke kyberšikaně, když by jí dnes 
uměly chytré technologie elegant-
ně bránit? Co ještě dětem dovolit 
a co už radši ne? Co způsobuje 
u teenagerů záchvaty vzteku, když 
je rodiče nutí jejich tablet nebo 
mobil vypnout? A co ve virtuální 
realitě hrozí dospělým toužícím 
se jen trochu „povyrazit“? To vše 
se dozvíte v této fascinující knize.

Soutěžní otázka: Kdo knihu přeložil do češtiny?
Více hledejte na www.knihyzed.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce knih. Odpovědi posí-
lejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 28. března 2021. Do 
předmětu uveďte „Nebezpečný efekt“.
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Vyhrajte Muzikopohádky 
z nakladatelství Portál
Kniha v sobě snoubí pohádky, 
písničky, muzikoterapeutic-
ké a hudebně vzdělávací hry 
a postupy výroby hudebních 
nástrojů. Ke každé pohádce 
náleží písnička odkazující 
k tématu pohádky, stejně tak 
hry i ruční výroba nástrojů 
jsou laděné v duchu pohádky. 
Podle knihy lze vést hodiny ve 
školkách či na nižším stupni 
ZŠ, ale i hrát si s dětmi hry 
doma a předčítat pohádky 
před spaním. Hlavní myšlen-
kou této knihy je propojení 
příběhu s dalšími výchovně-
-vzdělávacími a terapeutický-
mi procesy. 

V každé pohádce je řešena 
situace, která vychází z dět-
ského prostředí (přátelství, 
láska, zrada, poslušnost, ne-
shody v komunikaci atd.). Je 
zde kladen důraz na pocho-
pení situace, pojmenování 
pocitů, prožití dané situace 
a rozebrání možných reakcí 

za pomoci právě terapeutic-
kých technik. Děti se též učí 
základní dovednosti v oblasti 
hudební výchovy. Autorka kni-
hy Šárka Komárková je učitel-
ka pro druhý stupeň ZŠ, obor 
matematika – hudební výcho-
va. Absolvovala klasický kurz 
muzikoterapie u Markéty Ger-
lichové v Praze. Ve své knize 
vychází z vlastních bohatých 
zkušeností s prací s dětmi.

Soutěžní otázka: Jaká je cena knihy?
Více hledejte na www.portal.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce knih. Odpovědi posí-
lejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 28. března 2021. Do 
předmětu uveďte „Muzikopohádky“.
 Na výhru nevzniká právní nárok.

Výherci soutěže Dermacol:  
E. Vyhňáková, J. Cachová, 
M. Rybárová
Výherce soutěže Čejkovice: 
H. Vocelková
Výherce soutěže Mravenečník: 
M. Gondeková

Výherci soutěže Přírodě na 
stopě: E. Breuer, M. Pospíšil, 
M. Chudárková
Výherce soutěže Kufřík:
J. Hrušovská
Výherce soutěže Marp 
kočky: E. Šedá

Výherci soutěže Dermacol 55:  
M. Habichová, Š. Hábová, 
M. Drahovzalová
Výherce soutěže Bon-bon: 
M. Machů
Výherce soutěže Marp olej: 
B. Štěpánková

Výherci soutěže Konec 
plýtvání jídlem: M. Kaftan, 
P. Bittnerová, P. Panošová
Výherci soutěže Válkonoška: 
H. Vocelková, A. Kubová, 
P. Mašátová
Výhercům blahopřejeme!

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ

Najdete nás na
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DOPLŇTE SI KNIHOVNU NOVINKAMI Z GRADY

Publikace přináší nový a originální pohled 
na dívčí vzdělávání v 19. století, který se 
odlišuje od dosavadní historiografie. Au-
torka pojímá téma z genderového hlediska 
a používá metodu diskursivní analýzy, 
díky čemuž se objevují opomíjené aspekty 
dívčího vzdělávání a jsou vyvráceny doposud platné závěry 
o „nevzdělanosti“ českých dívek.

Prožijte s dětmi úžasné chvíle se 
spoustou nejoblíbenějších lidových 
písniček a krásnými ilustracemi 
Josefa Lady. Součástí knihy je také 
příloha s obrázky zvířátek z pravého 
českého lesa, který si můžete spo-
lečně vystřihnout a sestavit. Kniha 
je určena dětem od čtyř let a ocení 
ji nejen rodiče, ale i učitelky mateř-
ských škol.

S pomocí této knihy si dokážete poradit 
se záplavou informací, které se na nás 
v současnosti bez ustání valí. Užiteč-
ná doporučení, zajímavé tipy a sdílené 
zkušenosti vás provedou nejen oblastí 
informačního detoxu, ale také informač-
ním minimalismem, tedy udržitelnějším 
systémem práce s informacemi, a infor-
mačním wellness, který přináší inspiraci 
pro relaxaci a restart. 

Ženy trpí neduhem, který se nazývá ne-
reálná očekávání. Chodí po světě s před-
stavou, jaké by měly být, čeho by měly 
dosáhnout a jak by při tom měly vypadat. 
Měly by vychovat hodné a chytré děti, na 
které budou pyšné, budovat skvělou karié-
ru, neustále rozvíjet partnerský vztah plný vášně a podpory, 
mít pevná přátelství, být aktivní a pozitivní.

Výchova dívek v Čechách  
a na Moravě

Tradiční české písničky

Informační detox

Můžete mít všechno, jen ne 
vše najednou

EVA DVOŘÁKOVÁ KANĚČKOVÁ

JOSEF LADA

M. DOMBROVSKÁ, Z. ŠIDLICHOVÁ

ROMI NEUSTADT

Autorka shrnuje zkušenosti ze své ví-
ce než dvacetileté praxe. Přináší pře-
hled aktuální diagnostické klasifikace 
traumatu a posttraumatické stresové 
poruchy. Vychází z nejnovějších poznat-
ků o neurobiologických souvislostech 
traumatických zkušeností a popisuje 
různé přístupy terapeutické péče o děti 
i rizika psychoterapie a srovnává z těch-
to hledisek systémy zdravotnictví, školství a sociální péče. 

Už jste někdy potkali vlka v brýlích? Asi 
ne, ale Bernard je opravdu potřebuje. Ka-
marád krtek pro něj nachystal hledací hry 
a aktivity, které ho budou bavit a ještě 
mu zostří zrak. Překvapí vás, kde všude 
pod zemí se může vlk pohybovat. Knížka 
obsahuje spoustu aktivit, hledání, zodpovídání otázek, řešení 
problémů. Cvičí myšlení, oči, pozornost i trpělivost.

Trauma u dětí

Najdi mě! Dobrodružství 
pod zemí

LEONA JOCHMANNOVÁ

AGNESE BARUZZIOVÁ

Tato kniha vás provede pestrým světem 
příkrmů pro děti do jednoho roku. Na-
jdete zde rady, jak na rychlé a zdravé 
vaření z běžně dostupných surovin, 
i autorčiny zkušenosti s přípravou jídel 
pro malé dítě. Recepty jsou přehledně 
uspořádány podle věku dítěte a většina 
z nich je navíc doplněna o tipy na do-
chucení jídla, aby si pochutnala rovnou 
celá rodina.

Mami, mám hlad
JANA ŠMÍD WINTEROVÁ

Nová kniha představuje detox jako ozdrav-
nou metodu, která může podpořit léčbu 
chronických onemocnění. Jedy a patogeny 
způsobující chronická onemocnění jsou 
téměř ve všem, ohrožují zdraví dětí ještě 
před narozením. Patogeny každodenně zhoršují kvalitu na-
šeho života. Detox je důležitý nástroj k očistě od patogenů, 
díky němuž se můžete, pokud jej provádíte správně, chránit.

Mystický léčitel: Detox jako 
cesta ke zdraví
ANTHONY WILLIAM


