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9. listopadu
V tomto týdnu se uskuteční volební konference
oblastních rad odborového
svazu pracovníků školství
například v Plzni, v Jihlavě
a v Jeseníku. Jejich delegáti
budou volit nové vedení
svých oblastních rad.

10. listopadu
Prezident České republiky Miloš Zeman se setkal
s předsedy odborových
svazů a představiteli Českomoravské konfederace
odborových svazů.

11. listopadu
Odbornou konferenci ke
globálnímu rozvojovému
vzdělávání pod názvem
Rozumíme současnému
světu? uspořádalo ministerstvo zahraničních věcí spolu
s ministerstvem
školství.

Nový způsob financování regionálního školství žádnou školu nepoškodí,
tvrdí Václav Pícl z ministerstva školství
„Financování vzdělávání bude jednodušší, spravedlivější a předvídatelné,“ říká o změně financování regionálního školství Václav PÍCL z ministerstva
školství, který ji spolu se svým týmem připravuje.
Současný systém financování regionálního školství, kdy peníze dostávají
školy podle počtu žáků, je
již přežitý a nevyhovující.
Různorodost škol a počtu
žáků vedou k tomu, že
platy učitelů se v jednotlivých krajích od sebe výrazně liší, a to za obdobnou práci. Jak chce váš
model tento stav změnit?
Máte pravdu, podle stávajícího systému jsou nejen učitelé, ale všichni zaměstnanci
regionálního školství odmě-

notlivých krajích je však vzdělávání různě drahé, záleží na
mnoha faktorech, například
na velikosti školy, počtu málotřídních škol, počtu žáků
ňováni značně rozdílně. Dů- v plně organizovaných škovod je nasnadě. Každý
lách, počtu a typu středních škol i počtu zákrajský úřad dokla
stane odpovída-kladních umělecjící výši peněz
kých škol. Důou
n
l
e
sledek? Různá
podle počtu
t
em
ovna
žáků v té
výše krajských
Za sr náleží vš m
práci ěstnancůá
normativů pro
které věkové
m ateln
a
z
kategorii. Tu
stejné obory
srovn ěna.
vzdělání, a tím
pak musí podle
odm
i rrůzná výše platů.
svých normativů
A to
rozepsat tak, abyy ve
toto chce náš mosvém kraji zajistil odpovídel odstranit. Za srovnadající vzdělávání pro všechny telnou práci náleží všem zaděti od mateřských až po městnancům školství srovnavyšší odborné školy. V jed- telná odměna.

„Příteli k pomoci třeba o půlnoci.“

České přísloví

Jak tedy financování regionálního školství konkrétně změníte?
Prováděcím předpisem stanovíme maximální rozsah
vzdělávání a maximální rozsah
poskytovaných školských služeb, které uhradíme ze státního rozpočtu. Konkrétně to
znamená, že podle RVP určíme
maximální týdenní počet hodin
výuky, včetně nezbytného dělení. Vycházíme z toho, že učitel musí odučit stejný počet hodin, ať je ve třídě 17, nebo 22
žáků. Ředitel školy tak bude
vědět, kolik potřebuje učitelů
na svůj počet tříd, aby zajistil
vzdělávání v odpovídajícím rozsahu a kvalitě.
(Pokračování na str. 3)
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Zápisník
Pro speciální pedagogy
Mimořádné přijímací
řízení otevřela 1. listopadu
Pedagogická fakulta
Masarykovy univerzity.
Nabízí tak možnost
dostudovat posluchačům
zrušeného navazujícího
magisterského oboru
speciální pedagogika na
pražské Univerzitě Jana
Amose Komenského.
Pokud uchazeči splní
podmínky přijímacího řízení,
mohou znovu studovat od
jarního semestru tohoto
akademického roku.
tf

Mlčení bolí
Od června tohoto roku
probíhá celorepubliková
kampaň intervenčních
center ČR s názvem
Mlčení bolí, která se
snaží informovat širokou
veřejnost o problematice
domácího násilí, bourat
mýty a tabu, které ve
společnosti přetrvávají.
Více na mlceniboli.cz.
zm

Čtení pomáhá
Do projektu Čtení pomáhá
se zapojilo už 17 procent
českých žáků. Projekt
tak překročil hranici
200 tisíc zapojených dětí

„Už léta učím zeměpis a přírodopis, ale netušil jsem, že ve Španělsku žijí i kolibříci!“

Sněmovna podpořila novelu školského zákona

P

oslanecká sněmovna v prvním čtení podpořila novelu školského zákona, podle
níž má být od roku 2017 povinný poslední rok mateřské
školy. Ve stejném roce se mají
sjednotit přijímací zkoušky na
střední školy a o čtyři roky později se má zavést povinná maturita z matematiky.
Ministryně školství Kateřina
Valachová si od povinného
roku v mateřské škole slibuje

snížení počtu odkladů pro nástup do základní školy, lepší
adaptaci dětí při přechodu do
základní školy a také zmírnění
sociálních rozdílů mezi dětmi.
Od jednotných přijímacích
zkoušek na střední školy ministerstvo očekává objektivnější zjištění předpokladů pro
studium jednotlivých uchazečů. Jednotné testy z češtiny
a matematiky vytvoří a dodá
Centrum pro zjišťování vý-

sledků vzdělávání. Výjimku by
měly mít střední školy s talentovou zkouškou, tedy konzervatoře, umělecké školy a sportovní gymnázia. V návaznosti
na jednotné přijímací zkoušky
by měla být zavedena povinná
maturita z matematiky. Má
se to týkat oborů, v nichž se
matematika vyučuje v dostatečném rozsahu, u ostatních
bude zavedena později.
čtk

Výbor chce přidat vysokým školám a sportu

S
a jeho prostřednictvím
mladí čtenáři rozdělili
už 37 milionů korun na
385 dobročinných aktivit.
Naposledy mladí čtenáři
pomohli získat peníze na
monitor životních funkcí
pro těžce nemocné děti
v Nemocnici Žatec.

Veletrh Gaudeamus
Na brněnském výstavišti
proběhl Evropský
veletrh pomaturitního
a celoživotního vzdělávání
Gaudeamus. Ten je
nejvýznamnějším zdrojem
informací o možnostech
dalšího studia, nejen po
maturitě. Účastnilo se ho
213 vystavovatelů. čtk

němovní školský výbor
projednal návrh státního
rozpočtu na rok 2016, kapitola 333 – ministerstvo
školství.
Podle poslance Petra Kořenka je to historicky nejvyšší rozpočet kapitoly. Jedinou oblastí, která by si měla

ve srovnání s rokem 2015 výrazně pohoršit, jsou vysoké
školy. Další oblasti byly navýšeny. Regionální školství si ve
srovnání s rokem 2015 polepší o 4,742 miliardy korun.
Peníze pokryjí jak navýšení
platů o tři procenta a růst výkonů, tak i odvody do FKSP.

Výbor návrh doporučil
k přijetí s tím, aby bylo do
rozpočtu ministerstva školství
na rok 2016 přidáno 200 milionů korun pro vysoké školy
a 250 milionů korun na sport,
které by měly být využity na
rekonstrukce sportovišť v reoš
gionech.

ts

Více technické výuky již od útlého dětství

V

mateřských a základních
školách by měla být posílena polytechnická výchova,
děti by měly častěji samy něco
fyzicky vyrábět. Ministerstvo
školství si od toho slibuje zlepšení vztahu dětí k technickým
oborům.
Směrem k technicky zamě-

řeným činnostem by se měly
upravit rámcové vzdělávací
programy pro předškolní a základní vzdělávání. Ve všech základních školách by se měl povinně učit předmět, při němž
budou žáci něco fyzicky dělat. Současný rámcový vzdělávací program v oblasti Člo-

věk a svět práce stanovuje
jako povinnou pouze část zaměřenou na orientaci na trhu
práce. Jednotlivé školy si pak
mohou vybrat, zda budou vyučovat dílny, nebo například
vaření, provoz a údržbu domácnosti, či pěstitelství.
čtk

11. listopadu 2015
školy, konzervatoře, školní
družiny, školní kluby, dětské
domovy, domovy mládeže,
internáty a školská poradenská zařízení. Krajské úřady
však budou i nadále dostávat
od ministerstva školství podle
stávajících pravidel peníze na
volnočasové
aktivity
škol a žáků a ty budou prostřednictvím svých krajských normativů financovat. Nově by
také z finanční
rezervy od ministerstva
měly
lní
pokrývat
aktuální
změny výkonů od počátku
školního roku do prosince
a také podpůrná opatření,
která budou školy nově v průběhu roku potřebovat. Přetrvávající podpůrná opatření budou zahrnuta ve standardním
rozpočtu školy.
Důležitou součástí každé
školy jsou i nepedagogičtí

například i rozsáhlejší technické zázemí u středních škol,
dále skutečnost, kdy škola má
více samostatným pracovišť,
a samozřejmě i fakt, že uklízečky musí uklízet stejnou plochu, ať je ve třídě 17, nebo 25
žáků.
Rád bych proto zdůrazn
raznil, že ředitel
šk
školy bude stejně
jjako u pedagogů, i u nepedagogů vědět,
že na určitý počet tříd oboru
vzdělání mu stát
d
dá peníze na určitý počet jak pedagogických, tak nepedagogických pracovníků. Bude tak
moci lépe plánovat. Jeho rozpočet bude více předvídatelný
a úbytek jednoho, dvou či tří
žáků ho nikterak neohrozí.
Budou stejná pravidla
jako doposud platit i pro
ostatní neinvestiční prostředky?

noho žáka či studenta v tom
kterém oboru vzdělání. Rozdíl
ale bude v tom, že ani v tomto
případě by už krajský úřad neměl možnost tyto finanční
prostředky dál přerozdělovat.
Škola tedy dostane to, co stanoví ministerstvo.
Kdy by plánovaná změna
financování regionálního
školství měla začít platit?
Aby navrhovaný model
mohl začít platit, musí se změnit školská legislativa. To nějakou dobu trvá. Očekáváme,
že změna školského zákona
by mohla být projednána
a schválena do poloviny roku
2016 a navazující podzákonné
normy do konce roku 2016.
Ředitelé škol by tak mohli organizaci svých škol přizpůsobit novému způsobu financování od školního roku
2017/2018. Podle nových pravidel by se školy měly financovat od ledna 2018. To je tedy
rok, kdy by se mělo současné
financování škol podle počtů

zaměstnanci. Bude se měnit
Ano, i u nich se počítá se
i jejich odměňování?
stejným způsobem jejich přiAno, i tady počítáme s tím, dělování. To znamená, že
že škola musí mít nárok na výši „onivek“ bude stanovourčitý počet technicko-hos- vat ministerstvo školství popodářských pracovníků. Ten dobně jako nyní. Ministerbude stanoven podle počtu stvo i nadále bude určovat,
tříd. Bude se ale brát v úvahu jaká částka připadne na jed-

žáků překlopit do nového systému financování, dalo by se
říci nákladového.

e
Mám no
ře
ě
m
a
z
na...
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(Dokončení ze str. 1)
A protože ministerstvo školství má přesné statistiky, kolik učitelů v té které škole učí,
v jaké jsou platové třídě a platovém stupni, tak bude jednotlivým školám posílat peníze na
zajištění tarifních platů odpovídající tomuto stavu.
Ministerstvo ale také stanoví
jasná pravidla pro ostatní mimotarifní nárokové a nenárokové složky platu. Ty zohlední
například průměrný počet
žáků ve třídě. Podle konkrétní
situace v každé škole jí pošle
odpovídající objem finančních
prostředků na všechny složky
platu. Upozorňuji ale zároveň
na to, že i nadále zůstane zachována kompetence ředitelů
škol hospodařit s poskytnutými finančními prostředky na
platy podle svého rozhodnutí.
Říkáte, že ministerstvo
školství bude posílat peníze
přímo každé škole. Znamená to tedy, že z celého
systému rozpisu rozpočtu
vypadne krajský úřad?

3

Náš systém bude
spravedlivější, a jak
říká ministryně školství
Kateřina Valachová,
nemůže být založený
na tom, že bohatým
ubereme, abychom
chudým mohli přidat.
Nechceme bohatším
školám brát. Já si
totiž nemyslím, že
šestadvacet tisíc korun
měsíčně pro pedagoga
je odpovídající
odměna.
Václav PÍCL

Nikoliv. Finanční prostředky
se i nadále budou posílat škole
prostřednictvím
krajského
úřadu. Ministerstvo stanoví
rozpis pro pedagogické pracovníky vybraných druhů škol
a školských zařízení. Jsou to
mateřské, základní a střední

Olga ŠEDIVÁ

(POZNÁMKA REDAKCE: Na
straně 10 najdete tabulky,
které ukazují výši normativů na
žáka v jednotlivých krajích.)
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Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Listopadové zvýšení platů učitelů s problémy?
Odborový svaz pracovníků školství musí pečlivě sledovat situaci kolem zvyšování platů zaměstnanců
regionálního školství od letošního listopadu, zaznělo na jednání předsednictva Českomoravského
odborového svazu pracovníků školství.

V

e výplatě za listopad by už
učitelé a ostatní pracovníci škol měli zvýšení základních platů pocítit. Někde se však objevují obavy, zda ředitelé škol nebudou muset v některých
případech snížit nenárokové složky.
V čem je problém?
V každé škole je jiné věkové složení pedagogického
sboru, krajské úřady jim však
rozepsaly přibližně stejně.
A tak se může stát, že v některé škole bude navýšení
platů skutečně reálné, jinde,

kde je více učitelů, kteří přejdou do 6. platového stupně,
bude přidělených peněz nedostatek.
Krajské
úřady mají rezervu,
kterou musí do
konce listopadu
rozpustit, a tu
zřejmě
využijí
přednostně pro
školy, které mají
minimální finanční
prostředky na nenárokové
složky. Ostatní školy budou
muset o konkrétní situaci jednat se svými zřizovateli.
Od ledna bude situace jiná.
K žádnému snižování osobních příplatků a podobným

krokům
by nemělo
docházet,
protože
státní rozpočet počítá nejen se
zvýšením
platů zaměstnanců škol, ale
například
i s tzv. novými výkony, tedy s nárůstem
počtu žáků ve školách, který je
logicky spojen s větší potřebou
pedagogické práce.
Členové předsednictva se
zabývali i dalšími problémy regionálního školství, zejména
nastavením podmínek pro inkluzivní vzdělávání v běžných
základních školách. Předsedkyně profesní sekce výchovně-vzdělávacích zařízení upozor-

nila na možné dopady na práci
školních družin, kde se s žádnými asistenty či s jinými podpůrnými opatřeními nepočítá. Společné vzdělávání žáků
v hlavním vzdělávacím proudu
bylo i hlavním tématem odborného semináře, který ve
spolupráci s ministerstvem
školství uspořádala profesní
sekce základních škol.
Karla TONDLOVÁ

Kdo jedná za odborově neorganizované?
U zaměstnavatele působí dvě odborové organizace. Může za odborově neorganizované zaměstnance jednat kolektivní smlouvou určená odborová
organizace?

V

§ 286 odst. 6 zákoníku
práce se stanoví: „Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, jedná za
zaměstnance v pracovněpráv-

ních vztazích ve vztahu k jednotlivým zaměstnancům odborová organizace, jíž je zaměstnanec členem. Za zaměstnance, který není odborově or-

ganizován, jedná v pracovněprávních vztazích odborová organizace s největším počtem
členů, kteří jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru,
neurčí-li tento zaměstnanec jinak.“ Z citovaného ustanovení
vyplývá, že právo změnit pravidlo obsažené v tomto ustanovení (kdo jedná za odborově

neorganizovaného
zaměstnance v pracovněprávních
vztazích) má jen zaměstnanec
sám. Tedy jen zaměstnanec,
a ne kolektivní smlouva, může
určit, že jednat za něj bude
jiná odborová organizace než
ta, která má u zaměstnavatele
nejvíce členů v pracovním poměru.
Vít BERKA

Myšlenka inkluze nemá ve školách jednoznačnou podporu
Společné vzdělávání dětí a žáků školské odbory
neodmítají, přesto vnímají, že ve školách vzbuzuje
obavy a nedůvěru. Například odboráři z jižní Moravy se obávají dopadů připravovaných změn.

J

sou přesvědčeni, že svojí
důležitostí budou mít zásadní vliv na podobu českého
školství, stejně jako tomu bylo
u zrušení odvětvového řízení či
jednotných učebních osnov.
„Česká republika mohla být
až donedávna právem hrdá na
to, že má jako jedna z mála
zemí prakticky nulovou ne-

gramotnost. To už dnes bohužel neplatí a v případě přijetí navrhovaných opatření se
situace i nadále bude zhoršovat,“ uvádí se v jejich stanovisku. Upozorňují na to, že na
tyto žáky bude mít učitel v běžných třídách podstatně méně
času a podle jejich názoru ani
případná účast asistentů pe-

dagogů a přijetí podpůrných opatření tuto situaci výrazně nezlepší. U žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v oblasti mentálního deficitu se dopady inkluze podle
členů krajské rady odborového
svazu Jihomoravského kraje
projeví ve frustraci z nezvládání učiva, v nemožnosti zažít
úspěch a v nárůstu s tím spojených výchovných problémů.
„Nabýváme dojmu, že důvodem připravovaných legislativních změn není pomoci zne-

výhodněným žákům, ale že se
jedná o účelovou záležitost některých zájmových skupin a že
argumentace ze strany orgánů
EU je pro ně pouze zástěrkou,“
uzavírají jihomoravští odboráři.
Cílem
Českomoravského
odborového svazu pracovníků
školství je ovlivnit podobu prováděcích předpisů k paragrafu
19 školského zákona tak, aby
navrhované změny byly skutečně ve prospěch žáků a měly
co nejmenší dopad na práci
učitelů.
kat
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Učím dítě, které nežije ve vlastní rodině. S čím musím počítat?
Učitelé dnes mnohem častěji než dříve mají ve třídách žáky se složitou rodinnou situací. Děti z rozvedených rodin, děti s novými matkami či otci,
děti ve střídavé péči. A co teprve ty, které vyrůstají
v náhradní péči. Co by měl vědět učitel, aby trauma
těchto dětí nezvětšoval?
ejprve je potřeba si uvědomit, jaké situace nastaly,
že dítě nežije se svými rodiči.
V každém případě lze konstatovat, že u konkrétního dítěte
byly nedostatečně plněny povinnosti matky a otce. Dítě je
absencí svých rodičů zcela jistě
limitováno. Jeho emoční stabilita bude určitě narušena, některým pojmům nebude rozumět, jeho přání a sny nebudou
vždy v souladu s přáními a sny
jeho vrstevníků.
Každý pedagog musí počítat s tím, že život dítěte je
limitován výchovnými možnostmi jeho vychovatelů –
rodičů či jiných osob. Dítě,
které žije v rodině svých příbuzných, se vyrovnává s nenaplněným přáním žít se
svými rodiči. Tak trochu se
stydí, ale zároveň se také obviňuje z toho, že se svými rodiči nežije. Je více emočně
zranitelné, častěji má potřebu
tento handicap maskovat
různými excesy ve třídě, mezi
spolužáky. Takové dítě bývá
častěji účastníkem procesu šikany (ať již jako oběť, či pachatel). Častěji se v mladším
školním věku potřebuje fyzicky kontaktovat s dospělým
člověkem, poutá pozornost
různými způsoby a často i takovými, které mohou být pro
dospělé až obtěžující.
Dítě, které žije v rodině
svých prarodičů, zaměstnává
svoji mysl také častěji otázkami existence, především
otázkami, co by bylo, kdyby
babička vážně onemocněla,
případně zemřela. Tyto otázky
k věku dítěte nepatří a taková
zátěž vede k uzavírání dítěte,
menší schopnosti zapojit se
do skupiny vrstevníků. Dítě je
ochuzováno i o určité zážitky
z činností, které by již prarodiče nezvládli.

Nejde opomenout ani děti,
které nežijí v širší rodině, ale
žijí v cizí péči. Tyto děti velmi
těžce přijímají kulturu nové rodiny, do které byly umístěny. Musí se sžít
s novými podmínkami
bydlení, denními rituály a zejména
s novými požadavky, které
jsou na ně novou rodinou klaen
deny. Soupeří nejen
se spolužáky, ale i s ostatními dětmi, které jsou již v rodině integrované. Žijí s pocitem, že si lásku nové rodiny
musí zasloužit a snaží se pozornost ostatních poutat.

kami, ale zároveň i odporem
k vykonávání úkolů, které budou pro ostatní děti banální
(například nakreslit svoji rodinu, popsat nejhezčí zážitek
z víkendu). Zároveň musíme
velmi citlivě přistupovat k hodnocení dětí, jejich dovedností,
protože vlivem selhání role rodičů nejsou schopné využívat
svůj rozumový potenciál. Potřebují více chválit, a to i za
velmi malé pokroky a nepatrné výsledky. Jsou emočně
nevyrovnané, učitel by měl
být proto opatrný na citlivá témata během výuky, nehodnotit některé jejich projevy, které
se mohou jevit jako arogantní,
neurvalé nebo citově ploché.
Je třeba chápat a rozumět jejich chování, ale také vyjádřit
nesouhlas s jejich chováním.
Učitel může posilovat sebevědomí těchto dětí, udělat
přednost z toho, že žijí v jiné
rodině a mají možnost alespoň
část života prožít jako děti,

Všechny děti, které nežijí ve
vlastní rodině, nemají dobrou
zkušenost s matkou a otcem,
na rozdíl od většiny ostatních
dětí ve vrstevnické skupině.

učíme, je zranitelné, ale zároveň má zkušenosti, které
v řadě případů nemáme ani
my dospělí. Dítě nás může
překvapit neobvyklými otáz-

a nikoliv jako předčasně dospělí jedinci, kteří ztratili právo
na dětství.

Naše
téma

ILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

N

Velmi těžce se jim hovoří o rodině, zážitcích s rodiči. Obsahy
některých emocí vůbec nedokážou vyjádřit. Jsou zatěžovány myšlenkami na svoji nejistou budoucnost. Ke svým
skutečným rodičům zaujímají
ambivalentní postoj – velmi
by s nimi chtěli žít a zasloužit si jejich lásku a zároveň je
odsuzují, někdy i nenávidí, za
to, že s nimi nemohou žít.
Jejich životní zkušeno
nosti neodpovídají
žživotním
zkušenostem vrstevníků,
častěji mají zkušenosti dospělých,
například pečova
valy o sourozence,
měly hlad, bály se rodičů a velkých trestů, nerozuměly tomu, co se v jejich
životě dělo.
Jak tedy k těmto dětem přistupovat? Především je nutné
si uvědomit, že dítě, které

Lenka PRŮŠOVÁ
speciální pedagog
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Prostředky z FKSP i pro důchodce?
Jaké jsou možnosti čerpání prostředků z FKSP pro
důchodce?

O

FKSP. Jak postupovat při poskytování příspěvku na stravování“ autorek V. Zdeňkové, H. Čornejové, H. Peterové (Sondy s.r.o., 2014), kde
se uvádí: „V souladu s § 33b
zákona č. 250/2000 Sb., zákonem č. 557/2004 Sb. a § 69
zákona č. 218/2000 Sb. může
organizace ve vlastních
ních
stravovacích zaříze-ních, pokud je to
upraveno v kolektivní smlouvě
nebo ve vnitřním
předpise,
poskytovat zvýhodněné stravováníí
i důchodcům, kteří v ní
pracovali při odchodu do důchodu. Výši příspěvku na stravování důchodců (bývalých zaměstnanců) z FKSP je nutné
upravit v pravidlech pro čerpání FKSP. Pokud ale organi-

ík
Právn í
rad

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

kruh osob, kterým lze
z FKSP poskytovat plnění, je uveden v § 3 odst. 3
vyhlášky č. 114/2002 Sb.,
o FKSP. Z tohoto ustanovení
vyplývá, že fond je určený zaměstnancům v pracovním poměru k zaměstnavateli, příslušníkům ve služebním poměru, soudcům, žákům SOU
a učilišť, důchodcům, kteří při
prvém odchodu do starobního
nebo invalidního důchodu pro
invaliditu třetího stupně pracovali u zaměstnavatele, případně rodinným příslušníkům
zaměstnanců. Na poskytnutí
příspěvku nebo jiné plnění
z fondu není právní nárok (§ 3
odst. 5 vyhlášky o FKSP).
K možnosti zvýhodněného
stravování důchodců v příspěvkových organizacích sděluji výklad z publikace „Jak
správně vytvářet a využívat

zace v kolektivní smlouvě nesjedná nebo ve vnitřním předpise nestanoví, že důchodcům
bude poskytovat jídlo za sníženou úhradu, nemůže být důchodcům poskytnut ani samostatně příspěvek na závodní
stravování z FKSP. Při zabezpečování stravování ve vlastním zařízení je organizace povinna uhradit veškeré náklady
na provoz tohoto zařízení
rozpočtu organizace
z roz
a nemůže proto od
důchodců požad
dovat
úhradu
části
režijních
nákladů na provoz. Pokud organizace zabezg
pečuje stravování
pe
prostřednictvím jiného
prostř
subjektu nebo formou pronájmu vlastního zařízení, tak
podle výše citovaného ustanovení nemůže organizace důchodcům poskytovat příspěvek na stravování ani z rozpočtu organizace, ani z FKSP.“
Příspěvek na rekreaci upravuje § 8 vyhlášky č. 114/2002
Sb., o FKSP. V ustanovení § 8
je uvedeno, že „z fondu lze
přispívat zaměstnancům…“.
Přitom označení zaměstnanec
je legislativní zkratka zahrnující i důchodce – viz § 3 odst. 3
vyhlášky o FKSP. Z možnosti
plnění z FKSP tedy nejsou důchodci vyloučeni ani v tomto
případě.

Dříve do penze
Zaměstnanci vznikne nárok na důchod
na konci roku, ale
on chce odejít do
důchodu dříve. Musí
to zaměstnavatel akceptovat?
Zaměstnanec má nárok
na starobní důchod před
dovršením
důchodového
věku za podmínek stanovených v § 31 zákona o důchodovém pojištění (zákon
č. 155/1995 Sb.). Pokud je
zaměstnanci přiznán starobní důchod, ať již řádný,
nebo předčasný, a pokud již
nehodlá pracovat, musí svůj
pracovní poměr ukončit dohodou o rozvázání pracovního poměru nebo výpovědí. Přiznáním starobního
důchodu pracovní poměr
automaticky nekončí.
Jestliže tedy zaměstnanec
požádal o rozvázání pracovního poměru dohodou
ke dni přiznání předčasného důchodu a zaměstnavatel s tímto termínem nesouhlasí, pak k uzavření dohody nedojde. Zaměstnavatel může navrhnout jiný termín skončení pracovního
poměru nebo sdělit pouhý
nesouhlas s návrhem zaměstnance. Pak má zaměstnanec možnost dát zaměstnavateli výpověď z pracovního poměru podle § 50
odst. 3 zákoníku práce.

Vít BERKA

Přijímací zkouška na střední školu
Jak je po novelizaci vyhlášky o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách upraveno konání přijímací zkoušky?

V

yhláška č. 671/2004 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího
řízení ke vzdělávání ve středních školách, byla změněna
vyhláškou č. 245/2015 Sb.
Změněna byla i úprava průběhu přijímacího řízení. Dosavadní § 3 vyhlášky byl nahrazen tímto novým zněním:
(1) Přijímací zkoušku, po-

kud o jejím konání rozhodl ředitel školy, lze konat
prostřednictvím
a) zkoušek zadávaných ředitelem školy,
b) centrálně zadávaných
a vyhodnocovaných testů
nebo
c) kombinací způsobů podle
písmen a) a b).
(2) Přijímací zkouška podle

odstavce 1 písm. a) se v prvním kole přijímacího řízení
koná v pracovních dnech
v termínech od 22. do 30.
dubna.
(3) Konání přijímací zkoušky
podle odstavce 1 písm. b)
může ředitel školy předřadit až
o 5 pracovních dnů dříve, než
je termín stanovený pro přijímací zkoušku podle odstavce
1 písm. a).
(4) Talentová zkouška do
oboru vzdělání s talentovou
zkouškou v prvním kole přijí-

macího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od
2. do 15. ledna.
(5) Talentová zkouška v konzervatoři v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od
15. do 31. ledna.
(6) Dny konání zkoušky
podle odstavců 1 až 5 stanoví
ředitel školy.
Tato změna týkající se přijímací zkoušky nabyla účinnosti
dnem 30. září 2015.
Vít BERKA
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zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Na exkurzi pravěkem žáky přivítal mamut ve skutečné velikosti
Žáci naší školy dostali obrovskou šanci přenést se
do pravěku, kdy po naší planetě chodila velká nebezpečná zvířata a pralidé, do doby, kdy se naše
civilizace začala teprve rozvíjet.

V

stupní branou do minulosti, o které se žáci zatím učili pouze z učebnic nebo
měli možnost ji poznat díky
filmům, se stala jednoho dne
naše tělocvična, kde pro žáky
bylo připraveno prožitkové
učení Exkurze pravěkem s tématy evoluce lidstva a život
v pravěku jako takový.

Keltové v Poohří
Prožitkové učení v rámci
výuky využíváme tak, jak to
jen jde, a má pro všechny žáky
obrovský význam. Děti se učí
mnohem efektivněji, jestliže je
atmosféra učení naplněná radostí a jestliže se tak mohou
do předmětu učení zcela ponořit. Vidět něco na vlastní oči
a zároveň mít možnost vyzkoušet různé činnosti, to vydá za
mnoho učebnic i videí. Kromě
akcí připravených samotnými
třídními učiteli navštěvují například děti z 1. stupně už pravidelně na jaře projekt Keltové v Poohří, který se koná
na místním zámku a v přilehlém parku. Jde o zhruba tříhodinový program, v jehož průběhu zažijí děti spoustu zajímavého. Hravou a zábavnou formou jsou seznámeny

s kulturou a civilizací starověkých Keltů, kteří podle dochovaných nálezů žili právě v naší
oblasti.
Součástí programu je také
divadelní představení, které
děti přesune do let dávno minulých, dále jsou pro děti připraveny ukázky keltských řemesel. Děti si tak v loňském
školním roce mohly vyzkoušet umlít obilí, vyválet těsto
a upéci si z něj placky, rozdmýchat ohniště, roztavit kov,
odlít a vyrazit mince, vytvořit
jednoduché šperky a z luku si
zastřílet na cíl.

Přivítal nás mamut
Protože máme s touto formou výuky jen ty nejlepší zkušenosti, neváhali jsme ani
v případě nabízené Exkurze
do pravěku. Rozhodli jsme se,
že to bude zatím pro všechny
třídy z 1. stupně a pouze některé třídy z 2. stupně. Se žáky
jsme se na zážitkový den pečlivě připravovali. Zopakovali
jsme si to, co už jsme se společně učili, děti kreslily prehistorická zvířata, přemýšlely
o tom, jak lidé dříve žili, co ke
svému životu všechno potřebovali. Hodně svých znalostí

si děti přinášely i z domova,
vždyť není snad jediné dítě,
které by aspoň jednou nevidělo film Jurský park. Děti také
většinou dobře znají prehistorická zvířata z nejrůznějších
výstav nebo expozic, například
z plzeňské či vyškovské zoo.
Děti tedy byly připravené,
nebo jsme si to aspoň všichni
mysleli. Na to, co jsme objevili
po vstupu do tělocvičny, nás
však nikdo nepřipravil – přivítal nás mamut ve skutečné velikosti a také šavlozubý tygr,
který na nás výhružně cenil
své tesáky. Žádné obrazy, ale
skutečné 3D modely! Kromě
těchto maket zde byla rozmístěna celá řada dalších exponátů – mamutí kly, keramické
nádoby, maketa Věstonické
venuše, naučné panely a další
zajímavosti.

Boty z doby ledové
Zkušená lektorka Šárka Dvořáková nás názorně seznámila
s vývojem lidstva, kulturou,
způsobem lovu zvířat, životem pravěkých lidí, ale i s problémy tehdejšího obstarávání potravy. Nešlo o pouhou přednášku, žáci byli zapojováni formou dotazů, ale
i různými praktickými úkoly.
Děti soutěžily, kdo si dokáže
vyrobit boty z kožešiny tak,
aby byly funkční a obstály
i v době ledové. Žáci si mohli
také vyzkoušet rozdrtit obilí
na mouku, což nebylo pro ně

skutečně nic jednoduchého.
Seznámili jsme se názorně
i s výrobou prvních keramických nádob, nejrůznějších pravěkých zbraní a nástrojů. A protože v naší republice máme také významná archeologická naleziště, nezapomnělo se ani na Dolní Věstonice a Věstonickou venuši.
Bylo vidět, že naše průvodkyně pravěkem je skutečně
velice dobře připravená, dokázala zodpovědět každou
otázku, dokázala děti zaujmout a také svůj výklad přizpůsobit věku žáků.
V druhé části naší výpravy
do dob dávno minulých jsme
mohli už přímo k exponátům.
Děti si vše nejen prohlížely, ale
také fotily – pro své kamarády,
ale i pro další výuku. Mnohé
z těch fotek použijí přímo
v hodině vlastivědy nebo dějepisu. Velice rychle se o průběhu akce dozvěděli i ostatní
žáci, kteří teď možnost zúčastnit se Exkurze pravěkem neměli. Bylo na nich vidět, že je
jim líto, že nemohli také aspoň
na chvíli nahlédnout do této
dávné historie.
Alena TUČÍMOVÁ

Kontakt:
Soňa Strnadová
ZŠ Krátká 676
hří
Klášterec nad O
atka.cz
kr
zs
strnadova@
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Přímá pedagogická činnost ředitelů mateřských škol
V jakém předpise je upravena povinnost přímé pedagogické činnosti ředitelů mateřských škol? Jaká
je nová úprava?

V

e Sbírce zákonů ČR,
částce 99 rozeslané
dne 24. září 2015, je publikováno nařízení vlády
č. 239/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 75/2005 Sb., o stanovení
rozsahu přímé vyučovací,
přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé

pedagogicko-psychologické
činnosti pedagogických pracovníků. Tato změna nabývá
účinnosti dnem 1. září 2016.
Úvazky ředitelů mateřských
škol jsou stanoveny v bodech 1.2 a 1.4 přílohy k nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
Po provedené úpravě uvedené body zní:

Počet tříd

1.2 ředitel

1.4 ředitel MŠ
s internátním
provozem

1 až 2
3 až 4
5 až 6
7 až 10
11 a více
1
2
3 až 6
7 až 10
11 a více

Týdenní rozsah hodin přímé
pedagogické činnosti
20
15
12
9
6
16
14
12
9
6

Výdělečná činnost při pobírání mateřské
Jaká pravidla platí pro možnost výdělečné činnosti
při pobírání peněžité pomoci v mateřství?

P

eněžitá pomoc v mateřství je dávkou nemocenského pojištění poskytovanou ženám v době těhotenství a mateřství. Tato dávka
se poskytuje ženám v období ode dne nástupu na mateřskou dovolenou do uplynutí podpůrčí doby. Poskytování peněžité pomoci v mateřství ve vztahu k výdělečné činnosti je upraveno v § 16 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, kde se
v písm. a) mimo jiné stanoví,
že nárok na výplatu peněžité
pomoci v mateřství nemá pojištěnec za dobu, po kterou vy-

konává v pojištěné činnosti, ze
které tato dávka náleží, práci
nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Z toho tedy současně
vyplývá, že v jiných případech
je souběh poskytování peněžité pomoci v mateřství
a výdělku možný, a to
bez ohledu na výši
dosahovaného

příjmu. To znamená, že beze
ztráty nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství
lze konat práci v jiném právním vztahu, než
ze kterého je vyplácena. V době
poskytování peněžité po-

moci v mateřství lze vykonávat
práci i pro stejného zaměstnavatele, pokud se jedná o jiný
právní vztah. V souvislosti se
sjednáváním dalšího pracovněprávního vztahu lze ještě upozornit na § 34b odst. 2 zákoníku práce, kde se stanoví, že
zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu
u téhož zaměstnavatele nesmí
vykonávat práce, které jsou
stejně druhově vymezeny. Jiné
práce (práce jiného druhu) lze
tedy vykonávat.

Na vaše otázky odpovídá
Mgr. Ing. Vít Berka

Zajímavosti z dějin českého školství
Velká diskriminace
Výrazně nedemokratická
opatření ve školství byla realizována již v období tzv.
druhé republiky. Tedy v období od mnichovské dohody do vytvoření protektorátu 15. března 1939. Patřilo k nim například usnesení
vlády o židovských zaměstnancích z ledna 1939, které
bylo na vysoké školy rozesláno ministerským oběžníkem. Židovští profesoři a docenti měli být posláni na dovolenou, ostatní židovští zaměstnanci dostali tříměsíční

výpověď. Z německých vysokých škol měli židovští zaměstnanci – pokud tam ještě
byli – odejít okamžitě. Ještě
počátkem března 1939 vydala vláda nařízení, podle
kterého bylo možno libovolně přemisťovat i propouštět vysokoškolské profesory
rozhodnutím vlády či prezidenta – již bez jakékoliv spoluúčasti škol.

Vysoké školy
Ve školním roce 1945/46
bylo na celém území Československa pouze 11 vysokých
škol se 44 fakultami. Studo-

valo na nich 54 902 studentů.

Ocenění
V roce 1872 byl ustanoven
Komitét dam pro dozor na vyučování ženským ručním pracím v pražských školách. Ředitelkou byla zvolena Anna
Srbová-Lužická, která v této
funkci setrvala až do roku
1906. Její zcela mimořádné
zásluhy o rozvoj dívčího vzdělávání ocenila v tomto roce
pražská městská rada rozhodnutím umístit její portrét
mezi podobizny významných
českých žen na Staroměstské
radnici.

Rozhodnutí
V září 1952 rozhodlo předsednictvo ústředního výboru
KSČ, že do 31. ledna 1953 je
nutno připravit návrh na úpravy
stávajícího školského systému.
Návrh měl respektovat nové
potřeby národního hospodářství a přihlížet k vývoji sovětského školství. Nový školský zákon v roce 1953 proto zkrátil povinnou docházku na 8 let
a v organizaci školství zcela
zpřetrhal dosavadní historickou
kontinuitu a tradici a celé školství připodobnil systému sovětskému.
František MORKES
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Projektový rok „Čím budu?“ v V. A

V

Základní a mateřské škole
17. listopadu, Chomutov,
ve třídě V. A proběhlo letos již
několik projektových dnů na
téma, čím budu.
První projektový den jsme
byli zvědaví, jak se rodí takový
rohlík nebo houska. Jak se zadělává dobrý chléb? A kdo
všechno se stará o to, abychom
měli denně čerstvé pečivo? Přivítali nás jaksepatří. Ošatka
plná koblih a donutů. Mňam!
Byli jsme překvapeni, jak čisto
a voňavo v provozu bylo. Samé
bílé oblečení jako u doktora.
A ta vůně! Nejlákavější to bylo
u paní cukrářky. Těch dortů,
krémů a dobrůtek! Na rozloučenou jsme dostali dortíček –
košíček – přímo z výroby.
Druhý projektový den byl
jakýmsi protikladem. Tentokrát jsme svou pozornost zaměřili na maso. A řezníci? To
jsou chlapi jako hory. Provedli
nás svým provozem, kde bylo
chladno a studeno. Už víme,
kde se maso bourá a porcuje,

mele nebo udí. Tohle není ale
pro slabé povahy. Všude plno
masa a dřina. Abychom na ně
nezapomněli, pohostili nás,
jak jinak… než párečkem!
Moc se nám tam líbilo!
Nejen fyzickou prací je živ
člověk. Také psychická práce
se velmi cení. A tak jsme byli
zvědaví, jak vypadá práce zapisovatelky, soudkyně, dozorce a obhájce. Nejprve nás
ochranka soudu provedla
přes bezpečnostní rám. Viděli

Znáte je?

jsme na rentgenové televizi,
co všechno mají naši spolužáci
ukryto v batozích. Potom jsme
odešli boční chodbou do cel.
Viděli jsme místo, kde zločinci
čekají na soud. Sáhli jsme si
na pouta, na revolver, dostali
jsme prázdné nábojnice. Nakonec jsme viděli soudní přelíčení. Oblékli jsme si talár, ve
kterém soudci soudí. Všechno
bylo napínavé a zajímavé. Zažili jsme dobrodružný den.

nojmo jako místo neodmyslitelně spojené s vínem znovu zabodovalo. Pochlubit se může navíc školou – SOU a SOŠ SČMSD na
Přímětické ulici – vychovávající budoucí sommeliery.
Právě tito budoucí somme-

lieři a sommelierky pravidelně
opanují vrcholné soutěže
sommelierů.
Studentky znojemské střední
školy ovládly i v tomto roce juniorské mistrovství sommelierů. Mistryní České republiky
se mezi dvaceti soutěžícími

JOHN CORK
COLLIN STUTZ

Bohumila RÝZNEROVÁ

Znojmo má opět sommelierskou mistryni republiky

Z

JAMES
BOND

na 18. ročníku Trophée Bohemia Sekt – Sommelier ČR stala
Erika Juránková, která letos
obhájila loňský titul mistryně.
Odnesli jsme si i bronz, další
se probojovali i do semifinále,
což nebylo vůbec jednoduché.
Libor HANZAL

Nejnovější doplněné vydání encyklopedie z nakladatelství Mladá fronta potěší fanoušky Jamese Bonda. Pro ty je jeho
jméno synonymem světa,
kde se může stát cokoliv, světa smělých činů na
hranici života a smrti, velikášsky zlovolných bídáků,
nezapomenutelně nádherných žen a nebezpečných dobrodružství v exotických lokalitách. Encyklopedie oslavuje, objevuje, odhaluje a objasňuje
každý aspekt světa J. Bonda, agenta 007, nejcharismatičtějšího a nejschopnějšího superšpióna, kterého kdy stvořila lidská
fantazie.

Add.: Inkluze se týká i mimořádně nadaných žáků (TŠ č. 33)

P

otřebovali bychom nižší
počet dětí ve třídách a asistenta pedagoga i pro nadané
děti.
Při vzdělávání talentovaných žáků v naší Základní
škole Na Smetance v Praze vychází výuka z principů individualizace a vnitřní diferenciace. Pedagogové vyhledávají talentované žáky ve spolupráci se školním psychologem, speciálním pedagogem i výchovnými poradci.
Na základě testů a doporučení pedagogicko-psycholo-

gické poradny je pro ně sestavován individuální vzdělávací plán. Podle doporučení je
jim umožněn rozvoj a obohacování výuky, případně i akcelerace – mohou navštěvovat
výuku některých předmětů ve
vyšších ročnících, je jim nabízena účast v soutěžích, rozvíjejících kroužcích.
V minulosti jsme akcelerovali několik žáků v jednom
předmětu a jeden žák přeskočil ročník. Problémem byl
nízký věk žáka, jeho nižší sociální vyspělost a s tím sou-

visející problémy se začleněním do kolektivu starších
spolužáků.
Každé nadané dítě je jiné,
nelze stanovit univerzální způsob práce, práce s nadanými
dětmi klade velké nároky na
flexibilitu učitele a je časově
náročná. Některé nadané děti
mohou být i sociálně nekonformní, vyrušují, vstupují do
konfliktů s vrstevníky i autoritami a stávají se tak problémovými osobnostmi, žáky.
Některé nadané děti jsou
emocionálně přecitlivělé, úz-

kostné, je nutno jim poskytovat podporu.
V nižším školním věku (při
vstupu dítěte do školy) je
častý výrazně nerovnoměrný
vývoj a menší samostatnost
žáků. Vzhledem k různorodému složení třídního kolektivu se nemůže učitel často
odpovídajícím způsobem věnovat všem žákům a bez podpory další osoby (asistenta)
může dojít jen k posilování
oslabených oblastí a k menšímu rozvoji silných stránek
dítěte.
Šárka KUČEROVÁ
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číslo 35

Krajské normativy mzdových prostředků pedagogů v roce 2015
– Základní školy tvořené oběma stupni – 1. stupeň
27 000
Hl. m. Praha

normativ MP pedagogů v Kč/žák

25 500

Středočeský
24 000

Jihočeský
Plzeňský

22 500

Karlovarský
Ústecký

21 000

Liberecký
Královéhradecký

19 500

Pardubický
Vysočina

18 000

Jihomoravský
16 500

Olomoucký
Zlínský

15 000

Moravskoslezský
1

21

41

61

81

101
121
počet žáků

141

161

181

Základní školy tvořené oběma stupni – 2. stupeň
36 000
34 000
Hl. m. Praha

normativ MP pedagogů v Kč/žák

32 000

Středočeský
Jihočeský

30 000

Plzeňský
Karlovarský

28 000

Ústecký
Liberecký

26 000

Královéhradecký
24 000

Pardubický
Vysočina

22 000

Jihomoravský
Olomoucký

20 000

Zlínský
Moravskoslezský

18 000
1

21

41

61

81

101

121 141 161 181 201 221
počet žáků

241

261 281

Krajské normativy mzdových prostředků nepedagogů - základní školy tvořené oběma stupni
4 400
Hl. m. Praha

normativ MP nepedagogů v Kč/žák

4 200

Středočeský

4 400

Jihočeský

3 800

Plzeňský

3 600

Karlovarský

3 400

Ústecký

3 200

Liberecký

3 000

Královéhradecký
Pardubický

2 800

Vysočina

2 600

Jihomoravský

2 400

Olomoucký

2 200

Zlínský

2 000

Moravskoslezský
60

100

140

180

220

260

300
340
380
počet žáků

420

460

500

540

ZDROJ: MŠMT
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Vzdělávací lídr – závěrečná publikace

P

oslední ze série článků věnujících se projektu České školní inspekce Kompetence III,
respektive jeho části, tzv. Vzdělávacímu lídrovi, bude tentokrát
zacílen na hmatatelný výsledek
vzdělávacího programu pro řídící pracovníky základních škol, tedy na shrnující materiál v podobě závěrečné publikace s názvem
Vzdělávací lídr – zkušenosti s realizací vzdělávacího programu pro
vedoucí pracovníky ZŠ.
Vedením České školní inspekce
i autorským týmem vzdělávacího
programu bylo několikrát zdůrazňováno, že se jedná o program,
který navazoval na výsledky šetření TALIS 2013, tedy že byl ovlivněn názory samotných ředitelů
škol, byl jim šit na míru a měl by
tím pádem reagovat na aktuální
situaci ve školském terénu.
Cílem vzdělávacího programu nebylo pouze vzdělat necelé tři stovky ředitelů českých základních škol. Ambice byly mnohem vyšší – vytvořit pilotní vzdělávací program, ověřit jeho realizaci a získat co nejvíce plastickou
zpětnou vazbu, která by pomohla
jeho dopracování či následné inovaci. Tento jistě chvályhodný postup bohužel pořád nepatří mezi
standardní činnosti našich vzdělavatelů, u nichž mnohdy konkurenční obavy vítězí nad logikou
vzájemného sdílení poznatků. Výstupy tohoto vzdělávacího programu jsou tedy nejen veřejně
přístupné, jak je to nakonec podmínkou u evropských projektů,
ale v závěrečné publikaci je důležitá kapitola věnována otevřené
reflexi a předání poznatků ostatním vzdělavatelům. Bude správné, pokud závěry budou v maximální míře využity pro následující
vzdělávání jiných řídících pedagogických pracovníků, ať už je bude
realizovat kdokoli.
Pozorný čtenář publikace jistě
rychle najde specifika vzdělávacího programu, přesto u nich chvíli zůstanu a upozorním na klíčová místa textu, jehož plné znění je k dispozici na webových
stránkách České školní inspekce
(www.csicr.cz).
První část publikace je kromě
samotného úvodu věnována východiskům vzdělávacího programu. Odkazuje na již zmiňované
výsledky šetření TALIS 2013, které odhalilo slabá místa v přípravě
vedoucích pedagogických pracovníků, zejména v oblasti řízení pe-

dagogického procesu. Vzhledem
k požadavkům, které jsou na české ředitele kladeny, je tento výsledek alarmující. Tato okolnost spolu s dalšími výsledky šetření TALIS
2013 byly základním impulsem
pro sestavení vzdělávacího programu v jeho cílové podobě.
Ukázalo se, že právě tato skutečnost byla jednou ze silných
stránek programu, neboť ten byl
sestavován v přímé návaznosti na
současné potřeby ředitelů škol
a částečně vyplnil mezeru v jejich
připravenosti ve třech oblastech.
Tyto oblasti byly posléze zhmotněny do třech dílčích modulů
Mezinárodní šetření

TALIS 2013

Vzdělávací lídr – zkušenosti s realizací vzdělávacího
programu pro vedoucí pracovníky ZŠ

vzdělávacího programu – rozvoj
sebe samých, mentorské dovednosti vedoucích pracovníků a vedení a řízení změny.
V další části textu nalezneme
popis celého programu, jednotlivých částí i kompletní strukturu. Z těchto řádků bude patrné,
že program zajímavým způsobem
spojoval teorii s praxí, docházelo
k synergiím vzniklým v seminárních místnostech i prostorách navštěvovaných škol. Mezi jednotlivými semináři se totiž účastníci scházeli ve školách, kde ovšem
měli systematicky strukturovaný
program navazující na předchozí seminář. Byl tak vytvořen jakýsi sendvičový model střídající více
druhů činností.
Z hlediska účastníků byl celý vzdělávací program orámován
úvodním setkáním a závěrečnou
minikonferencí. Během úvodního setkání byli všichni seznámeni
s obsahem projektu Kompetence III a šetřením TALIS 2013, byla jim vysvětlena struktura a požadavky. Hned na počátku byl zadán tzv. miniprojekt, který každý
z účastníků postupně vytvářel za
pomoci poznatků získávaných

v dílčích částech programu. Z tohoto důvodu nepřekvapí, že je akcentována důležitost osoby, která
stála v čele jednotlivých krajských
středisek. Nešlo totiž pouze o člověka, který by byl schopen se postarat o formální část programu,
který by zajistil místnost, občerstvení a prezenční listinu. Ve vzdělávacím programu byly tyto osoby nazývány odbornými mentory.
Byl na ně kladen veliký důraz a tito odborní mentoři byli pro průběh programu nezastupitelní. Je
to logické, neboť členové autorského týmu nemohli být přítomni
na všech vzdělávacích akcích nebo na všech setkáních ve školách.
Odpovědnost ležela právě na odborných mentorech, kteří potom
vykonávali nejen formální činnost
krajského koordinátora, ale také
přednášejícího, facilitátora, rádce i posuzovatele závěrečných miniprojektů. Není divu, že jedno
ze základních doporučení autorského týmu se týká právě výběru těchto osob, práce s nimi i míry
nezbytné podpory.
V publikaci jsou samozřejmě
popsány dílčí moduly, je možno
nalézt doplňující a problémové
otázky, stejně tak odkazy na zajímavou literaturu sloužící k hlubšímu poznání a pochopení záludností té které konkrétní oblasti.
Tuto část doplňují autorské medailonky členů autorského týmu
i seznam všech lektorů, kteří se
podíleli na seminářích.
Jak bylo řečeno na počátku,
stěžejní bylo získávání otevřené
reflexe od všech zúčastněných
osob. Proto je další část publikace
věnována právě reflexi průběhu.
Čtenář je lépe obeznámen s metodikou získávání dat od účastníků i lektorů. Každému modulu je
zvlášť věnován potřebný prostor
umožňující se věnovat specifikům
každé oblasti. Text je doplněn srozumitelnými grafy, z nichž je na
první pohled patrný názor účastníků a jejich hodnocení. Je jistě
příjemné, že se na první pohled
program ředitelům škol trefil do
jejich chuti a ti otevřeně dávali najevo svoji spokojenost. Opět nechám na pozorném čtenáři, aby
si srovnal výsledky dílčích modulů i názory účastníků na to, kde
se nejvíce posunuli a které čás-

ti programu byly tedy pro ně nejvíce přínosné. Za textem jsou navíc vloženy přílohy. Jde o formulář pro zaznamenání průběhu návštěvy ve školách jistě využitelný
i lidmi mimo ředitelské vzdělávání. Dále je přiložena metodika návštěv ve školách s impulsy a radami. Poslední přílohou je autentický text sestavený jednou z účastnic těchto akcí ve školách.
Kapitola Miniprojekt jako absolventský výstup dává tušit další specifikum vzdělávacího programu.
Každý z účastníků měl za úkol vytipovat na své škole slabé či jinak
pojmenováníhodné místo a připravit projekt, v němž připraví proces řízení změny. Téma miniprojektu bylo svobodnou volbou každého účastníka, ovšem s podmínkou provázanosti na jeho vlastní řídicí kompetence především směrem k pedagogickému procesu.
Byly sestaveny velice zajímavé miniprojekty, které jistě účastníkům
posloužily nejen k procvičení, ale
určitě budou využity v autentickém školním prostředí.
Text je uzavřen neobvyklou kapitolou Zkušenosti z realizace,
náměty pro budoucí vzdělavatele. Právě v této části jsou otevřeně pojmenovány zkušenosti autorského týmu, je poukázáno na
úskalí, popř. je naznačeno, na co
by si následující vzdělavatelé mohli dát pozor. Věřím tomu, že by se
do budoucna mohla tato praxe
rozšířit mezi autory dalších vzdělávacích programů. Jistě by to pomohlo samotným účastníkům.
Vzdělávací program se nachýlil ke svému konci. Je příjemné
číst spokojené názory účastníků,
studovat závěrečné miniprojekty i prezentace. Jsem přesvědčen,
že forma programu byla vhodně
zvolena. Všechny části programu
jsou veřejně přístupné a nic nebrání tomu, aby byly využívány
pro podporu a rozvoj ředitelů našich škol. Nechci to opakovat stále
dokola, ale je jasné, že oblast řízení pedagogického procesu si zaslouží potřebnou pozornost a nepřipravenost ředitelů by mohla
negativně ovlivňovat budoucí vývoj našich škol.
Václav TROJAN
odborný garant TALIS
Česká školní inspekce

inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce
KNIHY / UČEBNICE / SEŠITY / SKRIPTA

OBALY
NA MÍRU

SKLADNÝ A LEHKÝ PŘÍSTROJ
S LCD DISPLEJEM PRO SNADNÉ
A PŘESNÉ OBALOVÁNÍ UČEBNIC,
KNIH, SEŠITŮ A SKRIPT. VELMI
JEDNODUCHÁ MANIPULACE!

 NEZÁVAZNÉ PŘEDVEDENÍ U VÁS 
DOVOZ, ZAPOJENÍ, ZAŠKOLENÍ U VÁS
 RYCHLÉ A PRŮBĚŽNÉ DODÁVKY OBALOVÉHO
MATERIÁLU  ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
 V PŘÍPADĚ PORUCHY NÁHRADNÍ STROJ

KONEC STAROSTÍ
S ATYPICKÝCH
ATYPICKÝMI
ROZMĚRY UČEBNIC
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