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Odborníci namítají, že bez vy-
světlení Newtonových zákonů 
a jejich pochopení bude na ně 
navazující učivo, které v os-
novách zůstalo, pro žáky ne-
přístupné. „Bez řádné diskuse 
s odbornou komunitou minis-
terstvo vyškrtalo z osnov pro 
předmět fyzika naprosto zásad-
ní témata. Neumím si předsta-
vit ani na základní škole coko-
liv ve fyzice vysvětlit bez zna-

losti Newtonových pohybových 
zákonů. Nechápu, jak mohou 
osnovy vůbec používat výraz 
síla, když tato veličina není 
pomocí Newtonových zákonů 
zavedena,“ uvedl děkan Příro-
dovědecké fakulty Univerzity 
Hradec Králové Jan Kříž.

Kritici ministerstvu vyčítají, 
že plánování změn nebylo do-
statečně transparentní. Podle 
nich mělo ministerstvo proble-

matiku šířeji diskutovat s od-
borníky předtím, než schváli-
lo finální verzi úprav. „Jednota 
českých matematiků a fyziků 
má s MŠMT uzavřenu smlou-
vu o této spolupráci, avšak ze 
strany MŠMT nebyla v tomto 
případě dodržena,“ potvrdila 
předsedkyně sdružení Alena 
Šolcová. Přidal se i předseda 
České fyzikální společnosti 
Jan Mlynář. „Revize osnov mi 
přijde skutečně nedomyšlená 
a nekoncepční, jako by byla ši-
ta horkou jehlou, hlavně aby se 
nakonec správně sečetly hodi-
nové dotace. Víme o řadě od-
borníků, kteří už před mnoha 
měsíci vyjádřili zájem spolu-
pracovat s ministerstvem na 

přípravě nových rámcových 
vzdělávacích programů, ale při 
aktuální revizi neprojevilo mi-
nisterstvo o jejich zkušenosti 
a odborný názor zájem,“ dodal.

Část učiva ministerstvo škol
ství z rámcových vzdělávacích 
programů (RVP) vypustilo, 
protože prioritou je podle něj 
informatika, pro kterou na 
druhém stupni ZŠ nově místo 
jedné požaduje čtyři vyučovací 
hodiny týdně. Pokud zvládnou 
školy zajistit plnohodnotné 
vzdělání v tomto oboru, fyziku 
mohou nechat beze změn. 
RVP jsou jen doporučení, 
rozhodnutí je na ředitelích 
a učitelích, míní ministerstvo. 

red

NEWTONOVY ZÁKONY UŽ V ČESKU NEPOTŘEBUJEME?
Více informatiky, méně fyziky. To je jedna ze změn, 
kterou při nedávné revizi osnov pro základní školy 
učinilo ministerstvo školství. Přírodovědcům vadí, že 
z druhostupňového učiva zmizely Newtonovy zákony, 
které jsou jedním z pilířů fyziky. Proti změnám se ohradili 
v otevřeném dopisu ministru školství Robertu Plagovi.
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„Českého lva získává Hermína Vopičková ze ZŠ Dolní Kotěhůlky za bravurní 
ztvárnění role uštvané učitelky v nekonečném seriálu DISTANČNÍ VÝUKA!“
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Mluvčí ministerstva školství 
Aneta Lednová sdělila, že úřad 
od začátku počítal s tím, že se 
o návratu žáků do škol bude 
rozhodovat podle epidemické 
situace. 

Odložení návratu žáků 
do lavic zástupce školských 
asociací nepřekvapilo. Podle 
předsedy Unie školských aso-
ciací CZESHA Jiřího Zajíčka 
a předsedkyně Asociace ředi-
telů gymnázií Renaty Schej-
balové by otevření škol za 
současné situace bylo špat-
né. Předseda Asociace ředi-
telů základních škol Michal 

Černý rozhodnutí epidemio-
logů hodlá respektovat, zají-
malo by ho ale, proč je na tom 
Česko nejhůř v Evropě.

Oddálení částečného návratu 
žáků do škol bude podle před-
stavitelů asociací ve školství 
asi největším problémem pro 
praktickou výuku. „Na gym-
náziích takový problém nevi-
dím,“ řekla Renata Schejbalo-
vá. Podle ní to záleží ale i na 
jednotlivých školách a kvalitě 
jejich výuky na dálku. Absen-
ce praktické výuky podle Jiří-
ho Zajíčka už začíná být velký 
problém nejen pro závěrečné 

ročníky, ale i ty nižší. „Výpadek 
praktického vyučování už nyní 
v březnu je skoro roční,“ uve-
dl. „Z mého pohledu jsou ohro-
ženy asi hlavně učební obory, 
kde podíl praktické výuky je 
výrazně vyšší, ale týká se to 
i maturitních oborů,“ dodal. 
Kdyby by se praktická výuka 
nemohla konat třeba ještě dva 
měsíce, muselo by se podle něj 
v některých oborech uvažovat 
například o úpravě učebních 
plánů, protože už by se všech-
no dohnat nestihlo. Pokud jde 
o deváťáky, tak podle Černého 
domácí příprava na přijímací 
zkoušky na střední školy pro 
většinu z nich problém asi ne-
bude. Potíže mohou mít ti, kteří 
doma nemají dobré podmínky 
k učení, řekl. Osobně se ale do-

mnívá, že ještě víc by se do la-
vic potřebovaly vrátit třetí až 
páté třídy. 

Do uzávěrky tohoto čísla ča-
sopisu vláda schválila vyhlá-
šení nového nouzového stavu 
do 28. března. „Mají být mj. 
uzavřeny všechny školy, ma-
teřské školy i dětské skupiny 
s výjimkou těch při zdravot-
nických zařízeních,“ řekl mi-
nistr zdravotnictví.  Nouzový 
stav v Česku platí nepřetržitě 
od loňského 5. října. Poslanci 
několikrát žádost vlády pod-
pořili, poslední návrh o pro-
dloužení nouzového stavu do 
16. března ale zamítli. Kabinet 
však na žádost hejtmanů ny-
ní vyhlásil navazující nouzový 
stav znovu.

red

Student prvního ročníku se 
domáhal ochrany před nezá-
konným zásahem vlády a žá-
dal, aby soud škole přikázal 
obnovit prezenční výuku tak, 
jak byla uskutečňována do 
2. října 2020. Gymnázium od 
5. října loňského roku učilo 

studenty. Soud pak přikázal 
gymnáziu obnovit denní for-
mu vzdělávání. Vycházel z to-
ho, že Sněmovna nevyslovila 
souhlas s prodloužením nou-
zového stavu, v jehož rámci 
vláda uložila distanční vy-
učování. Rozhodnutí je pra-

vomocné, lze proti němu po-
dat kasační stížnost k Nejvyš-
šímu správnímu soudu.

Premiér Andrej Babiš pro 
ČT24 uvedl, že jde o pro-
blém ministerstva zdravot-
nictví, které by mělo reago-
vat. „V případě, že by to mělo 
znamenat otevření této ško-
ly, tak požádáme pražskou 
hygienu, aby nastavila svoje 
opatření. K tomu pravomoci 
máme,“ sdělil České televi-
zi ministr zdravotnictví Jan 

Blatný. „MŠMT není účastní-
kem řízení, a proto se musí 
s rozhodnutím soudu teprve 
seznámit. Až poté bude mož-
né se k celé věci blíže vyjá-
dřit,“ komentovala mluvčí 
ministerstva školství Aneta 
Lednová.

Gymnázium na svém webu 
uvedlo, že ještě v den vyhlá-
šení rozsudku (23. 2. 2021) 
podalo k Nejvyššímu správ-
nímu soudu kasační stížnost. 

red

JAK STUDENT „VYŠKOLIL“ VLÁDU

ASOCIACE ODKLAD NÁVRATU ŽÁKŮ NEPŘEKVAPIL

Dle nedávného soudního rozhodnutí je distanční forma 
výuky ve školách zakázaná. Městský soud v Praze tímto 
verdiktem vyhověl žalobě podané studentem Gymnázia 
Na Zatlance, které se nachází v Praze na Smíchově. 

Premiér Andrej Babiš v posledním únorovém týdnu 
oznámil, že plánovaný návrat části žáků do škol od 
začátku března není s ohledem na epidemii možný.
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Hlavním prostředkem pro 
hodnocení podmínek, prů-
běhu a výsledků předškolní-
ho vzdělávání v jednotlivých 
mateřských školách jsou hos-
pitace, kterých inspektoři ve 
zmíněném školním roce pro-
vedli 4 103.

Vzdělávání v mateřských 
školách bylo od 11. března 
2020 v souvislosti s pandemií 
covidu-19 ovlivněno doporuče-
ním MŠMT zvážit omezení ne-
bo přerušení provozu mateř-
ských škol, což také ovlivnilo 
hospitační činnost. Z tohoto 
důvodu Česká školní inspek-
ce v období od 28. dubna 2020 
do 5. května 2020 realizovala 
ve všech mateřských školách 
zapsaných do školského rejs-
tříku, s výjimkou mateřských 
škol při zdravotnických zaříze-
ních, mimořádné tematické še-
tření formou inspekčního elek-
tronického zjišťování prostřed-
nictvím online dotazníku. 

Reforma přinesla lepší 
financování
V průběhu školního roku by-
lo šetřeno 83 stížností, které 
zahrnovaly celkem 124 bodů. 
Z tohoto počtu bylo 44,4 %, 
tedy necelá polovina, důvod-
ných. Stejně jako v předcho-
zích letech se nejvíce důvod-
ných stížností týkalo komu-
nikace školy se zákonnými 
zástupci dětí (14 %), provozu 
školy a organizačního zajiště-
ní vzdělávání (10,9 %). Nedo-
statky ve vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími po-
třebami byly shledány v 7 % 
stížností, nedostatky v zajiš-
tění bezpečnosti dětí rovněž 
v 7 % stížností. Obsahem dů-
vodných stížností byly napří-
klad i oblasti týkající se úrovně 
a průběhu vzdělávání a perso-
nálního zajištění výuky.

Důležitým aspektem pro za-
jištění bezproblémového cho-
du mateřské školy jsou finan-

ční podmínky získávané z více 
zdrojů. Nejdůležitějším zdro-
jem jsou finanční prostředky 
poskytované státem. Veřejné 
výdaje na jedno dítě se kaž-
doročně zvyšují, v loňském 
školním roce činily 77 018 Kč. 

Reforma financování škol 
a školských zařízení zřizova-
ných kraji, obcemi a svazky ob-
cí začíná ovlivňovat hospoda-
ření mateřských škol, výrazné 
zlepšení bylo zaznamenáno ve 
3,6 % navštívených škol, mírné 
zlepšení v 18,2 %, změna do-
sud nenastala v 77,3 %. V sou-
vislosti s reformou se zvyšuje 
i finanční ohodnocení pedago-
gických pracovníků, zejména 
v nenárokových složkách. 

Obce se snaží 
„mateřinky“ udržet
V kompetenci zřizovatele mateř-
ské školy je stanovení úplaty za 
předškolní vzdělávání, která je 
školami využívána především 
na neinvestiční zajištění provo-
zu. Celorepublikový průměr ve 

všech navštívených školách či-
nil 732 Kč měsíčně, což před-
stavuje mírný pokles oproti loň-
skému roku. Průměrnou výši 
úplaty za předškolní vzdělávání 
výrazně navyšují mateřské ško-
ly v privátním sektoru, napří-
klad průměr ve čtyřiceti navští-
vených školách činil 5 032 Kč. 
Nejvyšší částka byla zazname-
nána v mateřské škole v Praze, 
a to 15 000 Kč. Podle údajů z na-
vštívených škol činila nejvyšší 

průměrná úplata v Praze 1 619 
Kč, naopak nejnižší na Vysoči-
ně 243 Kč. V posledním obdo-
bí zřizovatelé zejména malých 
obcí stanovují nízkou výši úpla-
ty, případně ji nestanoví, aby 
pomohli školu v místě udržet.

Předškolní vzdělávání 
stagnuje
Mezi pozitivní zjištění školní 
inspekce v mateřských školách 
patří fakt, že téměř všechny 
mateřské školy vytváří každé-
mu dítěti a jeho rodině rovné 
příležitosti ke vzdělávání bez 
ohledu na jeho pohlaví, věk, 
etnickou příslušnost, kulturu 
či rodný jazyk, zlepšuje se in-
tegrace dětí se SVP, zejména 
spolupráce se školskými pora-
denskými zařízeními i se zá-

konnými zástupci dětí. Aktiv-
ním zapojením do vyhlašova-
ných projektů získávají další 
finanční prostředky pro zlep-
šování personálních podmínek, 
například pro logopeda, školní 
asistenty nebo chůvy, a vede-
ní škol stále aktivněji spolu-
pracuje se zřizovateli, což má 
setrvale příznivý dopad na 
zkvalitňování materiálních 
podmínek pro vzdělávání. 
Jako negativní zjištění označi-
la výroční zpráva České školní 
inspekce například skutečnost, 
že se nedaří realizovat záměr 
MŠMT zvýšit podíl dětí zapoje-
ných do předškolního vzdělává-
ní, i to, že zastoupení pětiletých 
dětí, které se účastní povinného 
předškolního vzdělávání, se ne-
mění, dokonce došlo k poklesu. 
Zpráva dále konstatuje, že podíl 
učitelů s odbornou kvalifikací 
v posledních třech letech mír-
ně klesá a v organizaci vzdělá-
vání a v uplatňovaných meto-
dách a formách práce přetrvá-
vají nedostatky, stále převažuje 
hromadný způsob vzdělávání, 
málo jsou zastoupeny přístupy 
založené na experimentování, 
objevování, kooperaci a řešení 
problémů. 

Táňa PIKARTOVÁ

Výroční zprávu České školní inspekce za školní rok 
2019/2020 představil poslancům Výboru pro vědu, 
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ČR ústřední 
školní inspektor Tomáš Zatloukal.

ČŠI HODNOTILA ÚROVEŇ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Mateřské školy vytvářejí každému 
dítěti a jeho rodině rovné příležitosti ke 
vzdělávání bez ohledu na jeho pohlaví, věk, 
etnickou příslušnost, kulturu či rodný jazyk.
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VYUŽIJME ODKLAD K TESTŮM A K OČKOVÁNÍ

Situace ve školkách  
je alarmující
Markéta Seidlová, místopřed-
sedkyně ČMOS školství, pro 
Týdeník ŠKOLSTVÍ uvedla, 
že informace, které mají od 
profesní sekce předškolního 
vzdělávání ČMOS PŠ, jsou vel-
mi znepokojivé. „Nákaza covi-
dem-19 je přenášena zejména 
mezi zaměstnanci. Proto škol-
ské odbory dlouhodobě bijí na 
poplach s nutností přednostní-
ho očkování v první řadě tam, 
kde jsou školská zařízení ote-
vřená. Současná situace se od 
jarní vlny liší zejména tím, že 
v době jarní pandemie se ro-
diče báli děti do mateřských 

škol vodit. Nyní někteří po-
sílají děti do školek i zjevně 
nachlazené s příznaky one-
mocnění. Ředitel nemá pak 
prakticky žádnou možnost 
bránit se skutečnosti, že na-
chlazení dítěte nemusí být jen 
běžná rýma či kašel a dítě by 
raději mělo zůstat doma. Ro-
diče často vyhrožují stížnos-
tí u zřizovatele.  Ti pak lec-
kdy rodiče hájí a vyhoví jim 

s odůvodněním, že rodiče ne-
mohou být s kdejakým banál-
ním nachlazením dítěte doma. 
Výsledkem takového jednání 
je, že děti nakazí další děti, 
zaměstnance školy a spirála 
se roztáčí i do rodin.“  Markéta 
Seidlová zároveň upozorňuje, 
že při opatřeních proti šíře-
ní koronaviru v mateřských 
školách není zohledněn počet 

dětí ve třídě, v jedné třídě se 
vyskytuje i 28 dětí. 

Mateřinky otevřené pro 
děti zaměstnanců krizové 
infrastruktury
Mateřským školám často chy-
bí respirátory a roušky, odpo-
vědnost za jejich zajištění se 
přenáší ze státu na zřizovatele, 

odtud pak na samotného ředi-
tele, což považujeme za chyb-
né. Nutné je zajistit pro zaměst-
nance dostatečný počet respi-
rátorů, ochranných pomůcek 
a jednoznačně přednostní oč-
kování. Požadujeme na nezbyt-
ně nutnou dobu uzavřít mateř-
ské školy, vyjma školek, které 
by zajišťovaly provoz pro děti 
rodičů pracujících ve zdravot-

nictví, v integrované záchran-
né službě. Napsali jsme v tomto 
smyslu ministrovi zdravotnictví 
a věříme, že najdeme společně 
řešení, jak zamezit šíření ne-, jak zamezit šíření ne-
moci v mateřských školách,“ 
zdůraznila Markéta Seidlová.

Postupujme  rychle, než 
se školy otevřou 
„Měli bychom maximálně vy-
užít čas, než se školy znovu ote-
vřou, a proočkovat pedagogy,“ 
je přesvědčen František Dob-
šík, předseda školských odborů.  
Vítá, že ministerstvo školství 
už vydalo pokyn k registraci. 
V první etapě mají na očková-
ní nárok od 55 let zaměstnan-
ci, kteří zajišťují provoz ško-
lek, speciálních škol, výchov-
ných ústavů, prvních a druhých 
tříd základních škol a poraden. 
Na očkování mají rovněž nárok 
učitelé a školští pracovníci, kte-
rých se týká obnovení prezen-
ční výuky. Konkrétní zaměst-
nance mají vytipovat ředitelé. 
Očkovat se bude vakcínou od 
firmy AstraZeneca. Další etapa 
by měla následovat po dvou až 
třech týdnech. František Dob-
šík pro média uvedl, že „školské 
odbory vnímají současnou epi-vnímají současnou epi-
demickou situaci jako vážnou 
a je namístě školy na nezbytně 
dlouhou dobu uzavřít.“ Včasné 
rozhodnutí o uzavření by podle 
něj mohlo pomoct situaci do 
budoucna zlepšit a školy opět 
brzo otevřít.  Znovu připomněl 
prioritu a zájem ČMOS školství 
o „udržitelné“ otevírání škol – 
tj., aby se nemusely zase hned 
zavírat.

Jana KAŠPAROVÁ

Ve chvíli, kdy už panoval téměř celospolečenský 
konsenzus na nutnosti postupně začít otevírat školy, došlo 
k extrémnímu zhoršení covidové pandemie. Březnový termín 
je v nedohlednu, a dokonce se stahují mračna i nad dosud 
otevřenými mateřskými školkami. Podle údajů ministerstva 
zdravotnictví se přitom právě v únoru šířila nákaza ve 
školních zařízeních – hlavně mateřských školách – více než 
kdy jindy. Ve druhém únorovém týdnu bylo v mateřských 
a základních školách zaznamenáno 114 ohnisek nákazy. 

Otevírání škol se odkládá, využijme to 
k proočkování učitelů, zajištění testů, 
vyzývají školské odbory.
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Na prvním stupni zde nejsou 
třídy rozděleny, proto probíhá 
denní výuka ve třídě pět dní 
v týdnu. Na vyšších stupních 
škol se učí na směny. Testy 
se provádějí dvakrát týdně, 
v pondělí a ve středu.

Otázka prvního uvolnění 
vyvolala diskuze o každém 
detailu. Tlak na ukončení 
domácí výuky sílil podob-
ně jako u nás. Spolková vlá-
da donedávna váhala. Exis-
tují totiž i velké obavy ze 
zavlečení britských a jihoaf-
rických mutací koronaviru, 
které byly v Rakousku zjiště-
ny a mohly by se ve školách 
rychle rozšířit. 

Spolková vláda zdůvodni-
la konečné rozhodnutí takto: 
„Situace je pro studenty, ro-

diče, učitele a ředitele zvláště 
obtížná kvůli dlouhému dis-

tančnímu vyučování. Odborní-
ci již varovali před problémy, 
zejména u studentů ze sociál-
ně znevýhodněných domovů 
a u rodin z migračního pro-

středí. Na konci ledna navíc 
došlo ke zvýšení nouzových 
situací a telefonátů kvůli ros-
toucímu psychickému stresu 
u dětí i dospívajících. Někteří 
z postižených museli být zařa-
zeni na čekací listiny do psy-
chiatrických oddělení, a to až 
na několik měsíců.“ 

Když se situace zhorší, 
zase zavřou

V lednu ministerstvo škol-
ství připravilo autotesty pro 
školáky. Ministr školství 
vydal vyhlášku o směnném 
vyučování ve školách až do 
velikonočních svátků, které 

budou na konci března / za-
čátku dubna. Bylo také stano-
veno, že žáci ve věku od 14 let 
a starší žáci a studenti musí 
mít ve třídě respirátor (masku) 
FFP2. Rozdíly jsou také me-
zi prvním stupněm a vyššími 
ročníky. V prvním případě se 
děti plně vrátí do tříd. Testy se 
však provádějí dvakrát týdně 

na místě pomocí takzvaného 
testu v nose, který je relativně 
jednoduchý a není bolestivý. 
U starších studentů probíhají 
směny ve dvou skupinách – 
dva dny za sebou a v pátek je 
domácí výuka. První den blo-
ku (pondělí či středa) probíhá 
vždy test na virus. Pokud ro-
diče odmítnou své děti testo-
vat, ty musí zůstat doma bez 
ohledu na úroveň školy. Po-
dle Sibylle Hamannové, člen-
ky školského výboru rakouské 
Národní rady, panovaly obavy 
z určitého chaosu i z toho, že 
řada rodičů by mohla odmítat 
povinné testy pro své děti. Ty-
to se však podle ní nenaplnily.

V Rakousku původně chtěli 
otevřít školy, až když počty 
klesnou pod 700 nově na- nově na-
kažených denně, ale nako-
nec se rozhodli otevřít o ně-
co dříve, ovšem s tím, že při 
stoupajícím počtu tzv. novo-tzv. novo-
infekcí nebudou váhat je opět 
zavřít. 

Organizace návratu do škol 
je totiž v pravomoci jednotli-
vých spolkových zemí. Jejich 
brány se otevřely mimo jiné 
ve dvou nejlidnatějších spol-
kových zemích (Severním Po-
rýní-Vestfálsku a Bavorsku), 
v metropoli Berlíně i v dalších 
oblastech. Částečně se začalo 
prezenčně vyučovat například 
v Sasku.

Pravidla spíše než 
testování
Byť se pravidla návratu do 
škol místně liší, jedno mají 
společné: spíše než na opako-
vané testování či na povinnost 
mít po celou dobu vyučování 
respirátory se Němci spoléhají 
na přesná pravidla s cílem co 

nejvíce zabránit styku mezi 
jednotlivými skupinami žáků 
a jejich rodinami. Školy při-
pravily podrobné hygienické 
plány, děti jsou většinou roz-
dělené do skupin, které se bě-
hem dne ve školách nemo-
hou potkat.

V sousedním Bavorsku 
nastoupili na prezenční 
výuku školáci nejnižších 
tříd, ne však všude. Pod-
mínkou je, aby během po-
sledního týdne byl v daném 
okrese kumulativní výskyt 
nových případů infekce koro-
navirem nižší než 100 přípa-
dů na 100 tisíc obyvatel. Tuto 
hranici překračují zejména 
některé okresy přiléhající 
k české hranici. Tam museli 

žáci zůstat doma a pokračují 
s distanční výukou.

Ti, kdo nastoupili do škol-
ních budov, musí v Bavorsku 
dodržovat rozestupy 1,5 me-
tru, což si vynutilo rozděle-
ní některých tříd. Žáci musí 
mít zakrytá ústa a nos, stačí 
však „obyčejná“ ochrana na-

příklad látkou. Učitelé jsou 
povinni mít chirurgické rouš-
ky; použití respirátorů bavor-

ské ministerstvo zdravotnic-
tví pouze doporučuje.

Více dobrovolnosti
Na rozdíl od situace např. 
v Rakousku není podmínkou 
nástupu do školy negativní 
test na koronavirus. Školáci 
vyšších tříd a zaměstnanci 
škol se budou časem moci 
testovat dobrovolně. V Ber-
líně mohou být školy vytí-
ženy na kapacitu nejvýše 60 

procent. Přednost při pre-
zenční výuce mají děti, 
jejichž rodiče vykonáva-
jí povolání „důležitá pro 
chod země“, případně 
ty děti, které ještě neo-
vládají dobře němčinu. 

„Je dobře, že tolik škol po 
celém Německu obnovuje 

prezenční vyučování. Děti, 
hlavně ty menší, se potřebují 
navzájem,“ uvedla spolková 
ministryně školství Anja 
Karliczeková.

red

JAK OBNOVUJÍ VÝUKU V RAKOUSKU

NĚMECKO: DOBRÁ ORGANIZACE PŘEDEVŠÍM

Rakouská spolková vláda, vládnoucí v koalici Lidovci 
a Zelení, rozhodla, že ve Vídni a Dolním Rakousku se děti 
vrátí do škol od 8. února. V ostatních spolkových zemích 
byla prezenční výuka obnovena od 15. února. 

Ve většině spolkových zemí Německa se žáci před 
více než týdnem vrátili do škol. Někde jsou povinné 
obličejové masky (respirátory), jinde se střídají 
skupiny po týdnech a v okresech s největší virovou 
náloží se nadále učí distančně. 
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KDY ZAMĚSTNANEC MŮŽE BÝT NADBYTEČNÝ

 Skutečnost, že zaměstnavatel při-
jme jiného zaměstnance na mís-

to uvolněné odchodem zaměstnance, 
kterému byla dána výpověď pro nad-
bytečnost, je zpravidla důkazem o neo-
podstatněnosti použitého výpovědního 
důvodu; v takovém případě totiž nelze 
hovořit o tom, že by se zaměstnanec, 
resp. druh práce, který na základě pra-
covní smlouvy vykonává, stal v důsled-
ku přijatého rozhodnutí o organizač-
ní změně nadbytečným a že by tedy 
opravdovým důvodem rozvázání pra-
covního poměru byly okolnosti uvedené 
v ustanovení § 52 písm. c) zák. práce. 
Na těchto právních názorech dovolací 
soud nadále setrvává. 

Uvedenou situaci však nelze ztotož-
ňovat s případy, kdy se zaměstnavatel 
v souladu s ustanovením § 69 odst. 1 
zák. práce rozhodne začít znovu při-
dělovat práci podle pracovní smlouvy 
zaměstnanci, kterému dal neplatnou 
výpověď z pracovního poměru podle 

ustanovení § 52 písm. c) zák. práce 
a který mu oznámil, že trvá na dalším 
zaměstnávání. Ze znění ustanovení 
§ 69 odst. 1 zák. práce totiž ve vztahu 
ke všem jednostranným právním jedná-
ním zaměstnavatele směřujícím k roz-
vázání pracovního poměru výpovědí, 
okamžitým zrušením nebo zrušením 
ve zkušební době, jejichž platnost se 
stala mezi účastníky pracovního po-
měru spornou, vyplývá předpoklad, že 
zaměstnavatel (po oznámení zaměst-
nance, že trvá na dalším zaměstnávání) 
skutečně umožní zaměstnanci, aby na-
dále práci vykonával, aniž by současně 
musel přistoupit na stanovisko zaměst-
nance o neplatnosti rozvázání pracov-
ního poměru; náhrada mzdy ve výši 
průměrného výdělku totiž zaměstnanci 
přísluší jen do dne, kdy mu zaměstna-
vatel umožní pokračovat v práci nebo 
kdy dojde k platnému skončení pracov-
ního poměru. Zákon tak bez ohledu na 
to, z jakého důvodu zaměstnavatel při-
stoupil k rozvázání pracovního pomě-
ru se zaměstnancem, výslovně počítá 
s tím, že (ačkoliv se dodatečně může 
ukázat, že pracovní poměr skončil výpo-
vědí, okamžitým zrušením nebo zruše-
ním ve zkušební době dříve) zaměstna-
vatel umožní zaměstnanci pokračovat 
v práci a zaměstnanec bude tuto práci 
vykonávat. Rozhodnutí o tom, zda tak 
učiní, nebo bude zaměstnanci 
platit náhradu mzdy, je přitom 
pouze na zaměstnavateli. Roz-
hodne-li se umožnit zaměst-
nanci pokračovat v práci, je 
také pouze jeho věcí, jakým 
způsobem to v rámci svých 
poměrů na pracovišti za-
řídí. Vzhledem k tomu 
u žádného z výpověd-
ních důvodů uvede-
ných v ustanovení § 
52 zák. práce nelze 
předem vyloučit 
možnost situace, 
že zaměstnavatel 
ještě před skonče-
ním soudního spo-
ru o neplatnost vý-
povědi umožní za-
městnanci pokračovat 
v práci, a odejmout tak za-

městnavateli právo volby, jakým ze způ-
sobů předpokládaných v ustanovení § 
69 odst. 1 zák. práce bude v průběhu 
soudního sporu o neplatnost rozvázá-
ní pracovního poměru výpovědí postu-
povat.

Dovolací soud proto dospěl k závěru, 
že také tehdy, dal-li zaměstnavatel za-
městnanci neplatnou výpověď z pra-
covního poměru podle ustanovení § 52 
písm. c) zák. práce, může zaměstnavatel 
zaměstnanci, který platnost rozvázání 
pracovního poměru neuznává a který 
trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, 
podle ustanovení § 69 odst. 1 zák. práce 
(ještě před skončením sporu o neplat-
nost výpovědi) znovu začít přidělovat 
práci podle pracovní smlouvy, aniž by 
to bez dalšího znamenalo neopodstatně-
nost uplatněného výpovědního důvodu.

 Zaměstnavatel zrušil pracovní 
místo a dal zaměstnanci 

výpověď pro nadbytečnost. S tím 
zaměstnanec nesouhlasil a podal 
žalobu na neplatnost výpovědi 
a trval na dalším zaměstnávání. 
Zaměstnavatel na toto oznámení 
reagoval tak, že zaměstnance 
skutečně vyzval, ať se do vyřešení 
sporu vrátí do práce. Zaměstnanec 
však do práce nenastoupil 
a zaměstnavatel s ním proto 
rozvázal pracovní poměr, a to pro 
neomluvené absence. Vznikl tak 
problém, zda vůbec zaměstnavatel 
má na oznámení zaměstnance 
o trvání na dalším zaměstnávání 
reagovat tím, že zaměstnance 
povolá zpět do práce, když jeho 
pracovní místo předtím zrušil. Výše 
uvedený problém řešil Nejvyšší 
soud ČR v rozsudku ze dne 16. 
1. 2019, sp. zn. 21 Cdo 862/2018. 
K jakému závěru dospěl?
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DOPROVOD DÍTĚTE DO PORADNY JAKO OMLUVENKA

VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 Doprovod dítěte do pe-
dagogicko-psychologic-

ké poradny není možné po-
suzovat jako návštěvu lékaře, 
resp. doprovod do zdravotnic-
kého zařízení, to však nezna-

mená, že na tuto životní si-
tuaci pracovněprávní předpi-

sy nepamatují. Nařízení vlády 
č. 590/2006 Sb., kterým se stano-

ví okruh a rozsah jiných důležitých osob-
ních překážek v práci, které je provádě-

cím předpisem k zákoníku práce, stanoví 
v bodě 8 písm. c), že v případě doprovodu 
dítěte do školského poradenského zařízení 
ke zjištění speciálních vzdělávacích potřeb 
dítěte se poskytne pracovní volno jen jed-
nomu z rodinných příslušníků na nezbyt-
ně nutnou dobu bez náhrady mzdy nebo 
platu. Pedagogicko-psychologické poradny 
jsou přitom zřizovány jako školská pora-
denská zařízení ve smyslu § 116 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění poz-
dějších předpisů.

Doprovod dítěte do dané poradny je za-
městnavatel povinen po nezbytně dlouhou 
dobu omluvit a poskytnout zaměstnanci 
za tímto účelem pracovní volno; náhrada 
mzdy za takto neodpracovanou část naříze-
né směny se přitom (na rozdíl od doprovodu 
rodinného příslušníka – dítěte do zdravot-

nického zařízení) neposkytuje. Z podmínky 
„nezbytně nutné doby“ vyplývá, že zaměst-
nanec je omluven z práce pouze na dobu 
skutečně nutnou pro to, aby návštěvu dané 
poradny se svým dítětem mohl absolvovat 
(zahrnující zejména cestu do poradny, čeká-
ní, trvání konzultace), ve zbývajícím čase je 
povinen být na pracovišti a vykonávat svoji 
práci. Tuto nezbytnost prokazuje zaměst-
nanec, zaměstnavatel nicméně nemusí na 
takovém prokazování trvat (v praxi k po-
dobnému prokazování dochází prakticky 
pouze tehdy, má-li zaměstnavatel o délce 
trvání překážky v práci pochybnosti). Po-
kud jde o frekvenci těchto doprovodů, ne-
ní výše uvedeným nařízením vlády nijak 
omezena. Zaměstnavatel je tedy povinen 
zaměstnance doprovázejícího své dítě do 
poradny uvolnit na nezbytně dlouhou dobu 
tak často, jak to předmětná pedagogicko-
-psychologická péče o dítě vyžaduje.

 Je možno doprovod  
dítěte do pedagogicko- 

-psychologické poradny uznat 
zaměstnanci jako omluvenku 
(návštěva lékaře) do 
zaměstnání?

 Přerušení dovolené je upraveno 
v § 219 odst. 1 zákoníku práce, kde 

se stanoví:
Nastoupí-li zaměstnanec během dovolené 

vojenské cvičení nebo službu v operačním 
nasazení v ozbrojených silách, byl-li uznán 
dočasně práce neschopným, poskytuje-li 
dlouhodobou péči nebo ošetřuje-li nemoc-

ného člena rodiny, dovolená se mu přerušu-
je; to neplatí, určil-li zaměstnavatel čerpání 
dovolené na dobu poskytování dlouhodobé 
péče, na dobu ošetřování nemocného člena 
rodiny nebo na dobu výkonu vojenského cvi-
čení nebo služby v operačním nasazení na 
žádost zaměstnance. Dovolená zaměstnan-
kyně se přerušuje také nástupem mateřské 
a rodičovské dovolené a zaměstnance také 
nástupem rodičovské dovolené.

Z citovaného textu vyplývá, že pouze 
v tam uvedených případech se z důvo-
du překážek v práci dovolená přerušuje. 
V ostatních případech k přerušení dovolené 
ze zákona nedojde. Z výše uvedeného je te-
dy zřejmé, že jiná důležitá osobní překážka 
v práci podle nařízení vlády č. 590/2006 
Sb., kterou je mimo jiné i úmrtí rodinného 
příslušníka, přerušení dovolené nepřivodí. 

S účinností od 1. 1. 2021 bylo novelizová-
no ustanovení § 219 odst. 1 zákoníku práce 
a jeho znění je následující:

Nastoupí-li zaměstnanec během dovole-
né vojenské cvičení nebo službu v operač-
ním nasazení v ozbrojených silách, byl-li 
uznán dočasně práce neschopným, posky-
tuje-li dlouhodobou péči nebo ošetřuje-li 
nemocného člena rodiny, dovolená se mu 
přerušuje; k přerušení dovolené v době po-
skytování dlouhodobé péče, ošetřování ne-
mocného člena rodiny, vojenského cvičení 
nebo služby v operačním nasazení nedo-
jde, požádá-li zaměstnanec o pokračování 
v čerpání dovolené během těchto překážek 
v práci. Dovolená zaměstnankyně se přeru-
šuje také nástupem mateřské a rodičovské 
dovolené a zaměstnance také nástupem ro-
dičovské dovolené.

JE POHŘEB DŮLEŽITOU PŘEKÁŽKOU V PRÁCI?
 Zaměstnanec čerpal 
dovolenou a v této době mu 

zemřel otec. Zaměstnanec vyřizoval 
pohřeb a také se ho účastnil. Je 
možné uplatnit důležitou osobní 
překážku v práci s náhradou platu 
s tím, že v tyto dny překážky v práci 
nečerpal dovolenou?

 V § 34 odst. 10 školského zákona 
se stanoví:

„Vzdělává-li se dítě v mateřské škole 
pravidelně kratší dobu, než odpovídá pro-
vozu, v němž je vzděláváno, může se ve 
zbývající době vzdělávat další dítě, aniž 
by se započítávalo do počtu dětí v ma-
teřské škole pro účely posouzení soula-
du s nejvyšším povoleným počtem dětí 

zapsaným v rejstříku škol a školských 
zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e).“

V návaznosti na toto ustanovení pak § 6 
odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb. uvádí, že 
pro dítě, které se podle § 34 odst.10 škol-
ského zákona takto nezapočítává, stanoví 
výši úplaty ředitel mateřské školy, nej-
výše však ve výši odpovídající 2/3 výše 
úplaty v příslušném provozu. 

 V jaké výši se stanoví úplata 
za předškolní vzdělávání 

u dětí, které se podle školského 
zákona nezapočítávají do počtu 
dětí pro posouzení souladu 
s nejvyšším povoleným počtem?
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HISTORII ZŮSTÁVÁM VĚRNÁ. JE MÝM OSUDEM

 Evidentně jste zdědila 
umělecké geny z rodi�

ny: maminka sochařka, ba�
bička malířka…

Umělecké geny se u nás 
dědí od 19. století – předkové 
z maminčiny strany byli nada-
ní výtvarníci. Teprve babička 
šla studovat umění, pak i mo-
je maminka, sestra a v tradi-
ci pokračuje i můj syn a neteř. 
Ale každý studoval a studuje 
něco jiného.

 A co jste studovala vy?
UMPRUM v 80. letech 

minulého století, v době rozdě-
leného světa. Na profesionál-
ní dráhu jsem vstoupila v do-
bě sametové revoluce. Cítila 
jsem obrovskou svobodu, ale 
můj obor – tedy tvorba knih 
– se tehdy ocitl v existenční 
krizi, mnoho nakladatelství 
skončilo. Moje ilustrace ale 
zaujaly pařížského naklada-
tele, který publikoval knihy 
pro celý svět. Na ilustracích 
ke klasickým pohádkám bratří 
Grimmů či Andersena jsem se 
naučila kosmopolitnímu pro-
jevu a hlavně pokoře.

 Vlastní knihy si v po�
sledních letech i sama 

ilustrujete. Jak jste se k to�
mu dostala?

Prvním zlomem v mé prá-
ci byla dvě autorská převy-
právění biblických textů, Sta-
rý a Nový zákon. Za ilustra-
ce k nim jsem posbírala ceny 
doma i v zahraničí. A nauči-
la jsem se pracovat s celým 
prostorem knihy – i s textem. 
Dalším přelomem byla na za-řelomem byla na za-
čátku nového milénia práce na 
knihách o historii. V naklada-
telství Práh jsme začali vydá-
vat útlé, ale formátem velké 
knihy, které byly stručnými 

ilustrovanými portréty slav-
ných osobností našich dějin. 
Asi nejvýznamnější byl tehdy 
životopis Tomáše Garrigua Ma-
saryka, který mi vynesl prv-
ní nominaci na prestižní cenu 
Magnesia Litera.

 Kde berete inspira�
ci k psaní pro děti  

a mládež?
Velkou inspirací pro mou 

autorskou tvorbu byl vždyc-

ky můj syn. Sledovala jsem, 
co se učil – hlavně ve vlasti-
vědě a v dějepisu –, a iritoval 
mě jednostranný pohled, ne-
ustálý důraz pouze na české 
dějiny. Proto jsem před dese-
ti lety vytvořila svou patrně 

nejobjemnější a nejrozsáhlej-
ší knihu – „Historie Evropy“. 
Od ní se pak odvozovaly dal-
ší projekty, třeba 3D výstava 
„Stroj času“.

 A kdy jste začala vy�
učovat?

Bylo to nedlouho po této vý-
stavě. V roce 2016 mě oslovil 
děkan Fakulty designu a umě-
ní Ladislava Sutnara v Plzni. 
Nabídl mi, zda bych tam ne-

chtěla pedagogicky působit 
v ateliéru didaktické ilustrace. 
S nadšením jsem přijala a nyní 
už tam učím čtvrtým rokem.

 Jak se vlastně učí ilu�ě učí ilu�
strace?

Snažím se dělit o své zkuše-
nosti, nic víc. Studenti musí jít 
svou vlastní cestou. Říkám jim, 
že jsem jen jejich starší kole-
gyně. Spíše se považuji za ja-
kýsi katalyzátor jejich růstu.

 Dá se tímto způsobem 
dojít k nějakému vý�

sledku?
Já myslím, že ano. Studen-

ti pracují na svých vlastních 
projektech, ale vedle toho spo-
lečně sestavujeme takové mo-
zaiky obrázků, kterými vypra-
vujeme historii.

Vystavovali jsme už v USA, 
Holandsku, Irsku a Jižní Kore-
ji. Velká nakladatelství vydá-
vají naše knihy pro starší děti 
v mnohatisícových nákladech. 
Tyto knihy mají pomáhat při 
výuce méně populárních pasá-
ží v moderních dějinách. 

 Proč právě ilustrace 
moderních dějin?

Domnívám se, že se na ně 
ve školách zapomíná anebo se 
jejich výuka už nestihne – po 
tom, co se po mnoho měsíců 
učitelé věnují třeba starově-
ku. Na události – dejme tomu 
90. let – už pak nezbývá čas. 
Proto jsme vytvořili třeba kni-
hu o našich slavných olympio-
nicích „Česká zima“ a také kni-
hu „Velvet Effect 1988–1993“. 
Studenti se tu doslova pusti-
li do žánru „orální historie“. 
Prostě se vyptali rodičů, jak 
to bylo. A pak jejich vyprávě-
ní ilustrovali.

 Taková práce musí stu�
denty určitě bavit!

Já doufám, že ano. Takhle 
společně pracujeme celou do-
bu a myslím, že je pro mladé 
lidi výhodou, když mohou už 
na škole sklízet plody svého 
úsilí. Třeba kniha „Dobrých 
100“ představila sto let naší 
republiky a podílelo se na ní 
čtyřicet studentů. Vloni jsme 
se studenty ilustrovali knihu 
„Hrdinky“ – o významných 

Renáta Fučíková (57) je vynikající česká ilustrátorka, 
výtvarnice a spisovatelka, která se věnuje i psaní 
a ilustrování knih pro děti a mládež. Její knihy sklízejí 
úspěchy nejenom u nás, ale i v zahraničí.

Velká nakladatelství vydávají naše knihy pro 
starší děti v mnohatisícových nákladech...

Renáta FUČÍKOVÁ

Ateliér Renáty FUČÍKOVÉ
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„Žáci se při online výuce ne-
soustředí, vidím, že vedle mo-
nitoru mají mobil nebo tab-
let nebo jiný tahák, a já jim 
ho nemohu zabavit.“ Cituji ze 
stížnosti jedné paní učitelky 
na střední škole, která poža-
dovala urychlený konec dis-
tanční výuky. A úvodní věta 
byla jedním z důvodů, proč to 
mám zařídit. Vybral jsem ji 
záměrně. Zároveň jsem totiž 
dostával stížnosti na to, že ško-
la nutí žáky, aby při distanční 
výuce měli zapnuté kamery. 

Taháky nejsou ve škole ni-
čím novým. Dovolím si tvr-
dit, že existují stejně dlouho 
jako povinná školní docházka. 

Vzpomínám si, jak za mých 
studentských let spolužačky 
připevňovaly taháky pod suk-
ně. Já osobně jsem si je psal na 
dlaň nebo drobným písmem 
na malou papírovou skládač-
ku, která se v dlani dala dobře 
ukrýt. Inu, tehdy neexistova-
ly chytré mobily ani počítače 
a o škole online se nám ani ve 
snu nezdálo. Samozřejmě, že 
učitelky a učitelé o našich ne-
povolených pomůckách věděli 
a že nám je občas zabavovali. 

Nedávno jsem pročítal vý-
zkum České středoškolské 
unie. Téměř 7 000 žáků v něm 
odpovídalo na dotazy souvise-
jící s distanční výukou. Pře-

kvapilo mě, že na dotaz, jestli 
jim vadí zapnutá kamera při 
distanční výuce, téměř dvě 
třetiny respondentů odpovědě-
lo ano, vadí. A pak jsem se při 
jedné online konferenci při-
stihl, že jsem si také vypnul 
kameru. A podobně to udělala 
většina účastníků. Důvod? Po-
slouchal jsem řečníky a záro-
veň jsem dělal něco jiného. Pil 
kávu, občas jsem překontrolo-
val maily a SMS, prostě jsem 
dělal něco, co jsem nechtěl, 
aby ostatní viděli. Ale to také 
není nic nového pod sluncem. 
I moje generace při vyučová-
ní občas nedávala pozor, hrá-
li jsme tajně piškvorky nebo 

parníky, pod lavicí jsem si če-
tl, posílal jsem psaníčka. Holt 
jsme neměli dnešní techniku.

Podobných stížností jsem 
dostal mnoho. Jejich pisatel-
ky a pisatele jsem svou odpo-
vědí asi nepotěšil. Snad každý 
pochopí, že školský ombuds-
man nemůže nařídit prezenční 
výuku. A jinak žádná práva pa-
ní učitelky porušena nebyla. 
Jen si musí uvědomit, že žáci 
vždy budou vymýšlet, jak si 
usnadnit zkoušení. A měla by 
zkusit připravit si takový styl 
distanční výuky, aby žákům 
používání taháků znesnadnila, 
a to i při vypnutých kamerách. 

hr

ZÁPISNÍK ŠKOLSKÉHO OMBUDSMANA

TAHÁKY SE UŽ POD SUKNĚ NESCHOVÁVAJÍ…

ZAMĚŘENO NA...

ženách našich dějin. A stej-
nojmenný výstavní projekt 
rozesílají Česká centra po ce-
lém světě. A v těchto dnech 
jsme vydali i knihu a výsta-
vu „Záhadné pouto“. Ta zas 
mapuje tisíciletou historii 
vztahů českého a izraelské-
ho národa.

 V roce 2019 jste měla 
v pražské galerii Villa 

Pellé velice úspěšnou retro�
spektivní výstavu „Stories“. 
Jak jste ji pojala?

Zkusili jsme to trochu 
netradičně. Výstava měla 
spoustu interaktivních prv-
ků, které dokázaly vtáhnout 

návštěvníka do českých a ev-
ropských dějin. Ukázala jsem 
na exponátech svou škálu 
výrazových prostředků, ale 
i schopnost vyprávět dějiny 
jako příběhy.

 Historie tedy stále zů�
stává vaší velkou vášní, 

ba přímo osudem?
Ano, velice ráda jí zůstanu 

věrná. Teď právě dopisuji tře-
tí pokračování volného cyklu 
o slavných divadelních hrách. 
Tentokrát se bude věnovat 
ruskému dramatu a ruským 
dějinám. Bude se jmenovat 
„Čechov &“ a vyjde na pod-
zim. Samozřejmě bude boha-
tě ilustrovaná a s komiksový-
mi adaptacemi sedmi nejslav-
nějších ruských dramat.

Eva ROKYTOVÁ

Ilustrace z knihy Franz Kafka – Člověk 
své i naší doby, napsal Radek Malý Historie Evropy 
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VZDĚLÁNÍ PRIORITOU 
NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY 
Finální návrh tzv. Národního 
plánu obnovy, schválený vlá-
dou, má být předložen Evrop-
ské komisi do konce dubna to-
hoto roku. Česká republika by 
měla od Evropské unie dostat 
zhruba 182 miliard korun. 

Pro ministerstvo školství 
současný návrh požaduje 
18 miliard korun. Prioritní-

mi cíli je například snížení 
nerovnosti v přístupu ke kva-
litnímu vzdělávání a umožně-
ní maximálního rozvoje po-
tenciálu dětí, žáků a studen-
tů nebo zvýšení efektivnosti 
správy vzdělávací soustavy, 
snížení nepedagogické zátě-
že škol a rozhodování na zá-
kladě dat a informací.

CENA MINISTRA ŠKOLSTVÍ ZA VÝZKUM STARTUJE
Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy (MŠMT) zaháji-
lo přijímání návrhů do dalšího 
ročníku Ceny ministra škol-
ství, mládeže a tělovýchovy za 
mimořádné výsledky výzku-
mu, experimentálního vývoje 

a inovací dosažené význam-
nými vědkyněmi a vědci za 
rok 2020. 

Cenu uděluje ministr škol-
ství, mládeže a tělovýchovy 
za mimořádné výsledky vý-
zkumu, experimentálního 

vývoje a inovací dosažené na 
základě podpory poskytnuté 
z účelových nebo institucio-
nálních výdajů na výzkum, 
vývoj a inovace z rozpočto-
vé kapitoly MŠMT, od jejichž 
uplatnění neuplynulo více 

než pět let. V jednom kalen-
dářním roce lze udělit jednu 
nebo více cen v souhrnné vý-
ši až 500 000 Kč. Návrhy je 
možné předložit nejpozději do 
30. září 2021. Více informa-
cí naleznete na webu MŠMT.

INFORMUJEME

Vzdělávací program JSNS spo-
lečnosti Člověk v tísni zveřej-
nil výsledky reprezentativní-
ho průzkumu realizovaného 
ve spolupráci s agenturou 
STEM/MARK. Dotazníkové 
šetření proběhlo koncem mi-
nulého roku mezi osmi sty 
školními metodiky preven-
ce na základních a středních 
školách v ČR. Průzkum zjiš-
ťoval, kdo na českých školách 
zastává roli školního metodika 
prevence, jak se cítí kompe-
tentní zastávat tuto funkci po 
odborné stránce, kolik věnuje 
přípravě a koordinaci agendy 

související s funkcí metodika 
prevence mimo svou případ-
nou další školní činnost ne-
bo jaké má podmínky pro tu-
to práci. 
Hlavní zjištění:
 Případů rizikového chování 
v oblasti „kyberbezpečnosti“ 
podle metodiků přibývá.
 Za posledních 5 let vzrost-
la četnost výskytu online zá-
vislostí u žáků. Shoduje se na 
tom 64 % školních metodiků.
 Zvýšila se četnost výskytu 
kyberšikany na škole (uvedlo 
57 % respondentů). 
 Kyberšikana je nejčastěji 

uváděným problémem, který 
metodici během posledních 
dvou let ve škole řešili.
 Současně je kyberšikana 
i tématem, kterému se v rám-
ci problematiky bezpečnosti 
v kyberprostoru respondenti 
ze středních škol a druhého 

stupně základních škol věnu-
jí v oblasti primární prevence 
nejčastěji (průměrně 3 vyučo-
vací hodiny za rok). 

Úplnou závěrečnou zprávu 
z průzkumu naleznete na we-
bu programu JSNS na adrese 
https://www.jsns.cz/.

Pokračuje pilotní projekt Pra-
hy 9 a GHC Genetics. V jeho 
rámci se zavádí pro školáky 
a děti v mateřských školách 
neinvazivní testování pro-
střednictvím speciálních an-
tigenních testů vyhodnocova-
ných ze slin. 

„Pilotní testování v Praze 9 
jsme uskutečnili v MŠ Veltrus-
ká. Bylo osloveno sto čtyřicet 

dětí a šestnáct zaměstnanců. 
Své děti odmítlo testovat dva-
cet devět rodičů, s testem sou-
hlasilo sto jedenáct. Odevzdání 
testu bylo dobrovolné, osmde-
sát sedm odevzdaných testů 
bylo negativních, dvacet čtyři 
testů rodiče neodevzdali,“ vy-
světluje Zdeněk Davídek, rad-
ní pro oblast školství Prahy 9 
a dodává: „Data, která získává-

me, pomáhají najít řešení, jak 
bezpečně a s co nejmenšími 
omezeními vrátit děti zpátky 
do škol.“  

Magistrát hlavního měs-
ta požaduje, aby školy měly 
větší svobodu ve volbě dru-
hu a způsobu testování žáků 
s ohledem na reálnou validi-
tu forem testování nejen podle 
nejnižší ceny a harmonogramu 

dodávek. „Aby se podařilo za-
jistit efektivní návrat dětí do 
škol, musejí být ruku v ruce 
s testováním školáků také oč-
kováni pedagogičtí i nepedago-
gičtí pracovníci,“ uvádí primá-
tor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib. 
Všechny informace jak o oč-
kování, tak o testování žáků 
jsou průběžně aktualizovány 
na webu ockovani.praha.eu.

ZÁVISLOST A KYBERŠIKANA NA POSTUPU

TESTOVÁNÍ POKRAČUJE I V „MATEŘINKÁCH“

GLOBAL TEACHER PRIZE 2021
Ocenění Global Teacher Pri-
ze Czech Republic chce pro-
střednictvím sdílení a zvidi-
telnění dobré praxe skvělých 
učitelů zvýšit prestiž tohoto 
povolání. Kandidáty na cenu 
GTP CZ ze základních a střed-
ních škol bude i v tomto roce 
podle čtyř odborných kritérií 
hodnotit porota, která také po-
soudí jejich práci během vy-
učovacích hodin, nyní zřejmě 

na online hodinách. Ocenění 
pedagogové z GTP CZ se také 
stávají vyhledávanými mento-
ry a profesionály ve svých re-
gionech a zároveň odbornými 
poradci vzdělávacích institucí 
a úřadů v celostátním měřít-
ku. Vítězové letošního roční-
ku budou slavnostně vyhlášeni 
10. června v prostorách Senátu 
PČR. Přihlášky je možno podat 
do 14. 3. 2021.

Online závislostí a kyberšikany mezi žáky základních 
a středních škol přibývá. Ukázal to reprezentativní průzkum. 
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Tématem letošního roku 2021 
pražské Botanické zahrady 
jsou jedovaté rostliny. Před-
nášky jsou tedy zaměřené na 
botaniku, jedovatost, fytotoxi-
kologii, vlivy jedů na člověka, 
travičství. 

11. 3. 2021 
 Vybrané druhy dřevin 
Appalačského pohoří

V říjnu roku 2019 uspořá-
dala Botanická zahrada Pra-
ha expedici do východní části 
Spojených států amerických, 
do Appalačského pohoří. Bě-
hem úžasné cesty od jihu až 
po nejsevernější část v Mary-
landu procestovali naši botani-

ci tyto hory křížem krážem od 
nejnižších poloh až po vrchol-
ky hor. Během přednášky vám 
kurátor dřevin mírného pás-
ma Tomáš Vencálek předsta-
ví stromy, které možná známe 
i z českých parků. V Appalač-
ském pohoří je najdeme v je-
jich původním prostředí plané 
a v kultivarech, které určitě 
neznáme. 

18. 3. 2021 
 Jedovaté rostliny ve sbír�
kách trojské botanické za�
hrady 

Všichni známe příběhy ot-
rávených šipek, odvarů z bo-
lehlavu či durmanu nebo po-

krmů ze špatně připravených 
fazolí. Možná máte na zahra-
dě nebo v bytě jednu jedova-
tou rostlinu vedle druhé a ani 
o tom nevíte. Naše přednáška 
uvádí celoroční téma jedova-
tých rostlin v naší přírodě i za-
hradě. Pojďte s námi prozkou-

Divadlo S+H pokračuje ve spo-
lupráci s online divadelním 
portálem DRAMOX.cz. Pro vel-
ký zájem malých i velkých fa-
noušků natočilo divadlo další 
čtyři hry pro děti a dvě hry pro 
dospělé, tak aby mohlo i v této 
chvíli udržet kontakt s diváky. 
Fanoušci jsou v tomto online 

prostoru srdečně zváni na dět-
ská představení Jak s Mánič-
kou šili všichni čerti, Hurvín-
kova nebesíčka, Hurvínkovo 

přání a Hurvínek mezi osly. 
Pro dospělé diváky jsou pak 
připravena představení Spejbl 
versus Drákula a Hotel Spejbl.

DIVADLO S+H NA FANOUŠKY NEZAPOMNĚLO Spiknutí 
oběšenců
VLASTIMIL VONDRUŠKA

Poblíž Benešova u Ploučnice 
buduje pro panovníka brat-
ranec Marka z Vartemberka 
hrad Ostrý. Stavbu provázejí 
potíže, a proto Marek požá-
dá o pomoc svého švagra Ol-
dřicha z Chlumu. Dříve než 
se může svých povinností 
ujmout, je v Benešově zavraž-
děn rychtář a podle jeho ženy 
to udělali tři bratři a jejich ses-
tra. Ti byli obviněni z lupičství 
a večer předtím byli oběšeni 
v Děčíně. Jenže těla oběšenců 
zmizela. Lidé jsou vystrašeni 
a zvláště s královskými úřady 
nechce nikdo mluvit. Více na 
www.mobaknihy.cz.

mat tajemství nebezpečných 
rostlin.

Pokud to situace dovolí a bo-
tanická zahrada bude opět ote-
vřena, budou se přednášky ko-
nat i naživo.

Další plánované akce 
v roce 2021
 Motýli: 30. 4. – 13. 6. 2021
 Výstava sukulentů: 11. 6. – 
11. 7. 2021
 Výstava orchidejí: 16. 9. – 
3. 10. 2021 

Novinky a další informace 
najdete na www.botanicka.cz.

PŘEDNÁŠKY S BOTANICKOU TEMATIKOU




