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Na učebnicích 
je stále co 
zlepšovat, říká 
Daniel Ševčík

Reálné platy 
učitelů 
vláda snížila 
o několik 
procent!
Proč ministr školství na 
vládě o platech nehlasoval, 
čtěte na straně 6 a 7

Čtěte v rubrice Na pomoc školám 
na stranách 14 až 16

Dostaveníčko s osobností 
na stranách 10 a 11

Úloha 
školy 
v prevenci 
záškoláctví
Nejen sociální znevýhodnění 
bývá příčinou absence ve škole.

Šťastný

2022!a pestrý rok



Přes všechny možné zákazy souvise-
jící s  pandemií koronaviru můžeme 
počet nominací považovat za velmi 
úspěšný. V minulém ročníku přišlo jen 
o  tři přihlášky více. Ne všichni s  při-
hláškou souhlasili, ale drtivá většina 
nominovaných do souboje o  pomy-
slnou korunu krále českých učitelů 
jde. Děti jim tak vyjádřily svůj obdiv, 
úctu, uznání. „Podle mého názoru 
je nominace do Zlatého Ámose tím 
největším uznáním, kterého se uči-
telkám a  učitelům může dostat,“ říká 
zakladatel a  ředitel ankety Slávek 
Hrzal a dodává: „Zvítězili u nejpřísnější 
poroty – u svých žáků.“

Už poněkolikáté v  počtu nomi-

novaných zvítězila Praha – celkem 
16  přihlášek. O  3 nominace méně 
přišlo ze Středočeského kraje, na 

třetím místě s  11 nominovanými je 
kraj Jihomoravský. Ani jednoho oblí-
beného pedagoga nepřihlásili žáci 
z kraje Karlovarského a Jihočeského. 
Z  celkového počtu nominovaných je 
52 učitelek a  jen 18 přihlášek poslali 
středoškoláci.

V únoru budou jako tradičně probí-
hat regionální kola. „Pokud epidemio-
logická situace dovolí, rádi bychom 
jako obvykle uspořádali v  jednot-
livých regionech osobní setkání 
pedagogů, jejich žáků a  porotců. 
Z  nich vybereme 16 semifinalistů,“ 
upřesňuje Slávek Hrzal. Jestliže se to 
nepodaří, bude stejně jako v minulém 
ročníku probíhat výběr semifinalistů 
online.

Velké finále je plánováno na 
25.  března a  galavečer se slavnostní 
korunovací na sobotu 26. března.

Další informace a  jména a  školy 
všech nominovaných najdete na 
www.zlatyamos.cz. 

(hr)

Žáci vybrali 80 kandidátů 
na „Zlatého Ámose“
Už potřetí probíhá populární anketa o nejoblíbenějšího učitele 
Zlatý Ámos ve složitých podmínkách protiepidemických opatření. 
Přesto úspěšně. Poslední den minulého roku skončily nominace 
do 29. ročníku Zlatého Ámose. Žáci základních a středních škol 
do něj přihlásili celkem 80 pedagogů. 

Vítězem minulého ročníku ankety 
o nejoblíbenějšího učitele České 
republiky a držitelem titulu 
Zlatý Ámos 2021 se stal 
Tomáš Pírek ze Základní 
školy U Krčského 
lesa v Praze. 



10. LEDNA 2022  3Komentář: NOVÝ ROK

Začátkem nového roku připravují učitelé 
hodnocení svých žáků za první pololetí. 
Přitom by neměli zapomínat, že naše 
vzdělávání potřebuje změny. Jenže 
obtížně zvladatelná covidová pandemie 
vše narušuje a zpomaluje. 

Nový kalendářní rok obvykle dovoluje 
zapomínat na málo příjemné a nezdařené 
úsilí z  uplynulého období. Spíš nastoluje 
osobní přání a  opakovaná předsevzetí. 
Většinou dobře víme, že příliš neobstojí 
v čase. Můžeme je však vnímat jako nabíd-
nutou příležitost a naději, důvod k přemýš-
lení. Kdo se ve svém životě nebojí nastolit 
drobné, oživující změny, dokáže udělat pro 
ostatní hodně prospěšného. Vždy je pod-
nětné začít u sebe.  

Není obtížné shodnout se na jednom spo-
lečném přání. Naši žáci a učitelé potřebují 
pro svou každodenní práci doslova zdravé 
ovzduší zbavené nejen zhoubného infek- 
čního viru, ale i  přežitků, které zůstávají 
skryty v  prostorách každé třídy a  školy, 

v  každém kabinetu a  sborovně. Stále si 
slibujeme, jak budeme učit lépe a moderně, 
s vidinou aktuálních i budoucích potřeb spo-
lečnosti. Jenže se zatím musíme do úmoru 
rvát s  neústupným covidem a  nepřetržitě 
se věnovat náročné ochraně společného 
zdraví. Naše školství se navíc jen velmi 
obtížně vymaňuje ze zajetých kolejí. Na 
jednu stranu si na neměnnost hlasitě stěžu-
jeme, na druhou nám někdy vyhovuje skrze 
svou pohodlnost a stálost. Stín ustrnulosti 
spočívá v tom, že dostatečně nevnímáme 
probouzející se společenské požadavky.

Většina z nás se z nutnosti soustřeďuje 
na zdlouhavý a nekonečný souboj se zákeř-
ným a neviditelným covidem. Pak už nám 
nezbývá příliš mnoho času a odhodlání po- 
otočit kormidlo k rozvoji moderního vzdělá-
vání. Víme, že bychom tak co nejdříve učinit 
měli. Ne vždy však tušíme, jaké správné 
kroky udělat teď a zítra. Důležité je nečekat 
a začít.

Roman Kantor

Důležité je nečekat a začít

Vážení čtenáři, dostává se 
vám do rukou první dvojčíslo 
Týdeníku ŠKOLSTVÍ v  roce 
2022. Nelze si nevšimnout, 
že jsme přikročili ke změnám 
jak v  grafické úpravě, tak 
především v  obsahu. Tyto 
snahy jsou vedeny úmyslem 
zvyšovat zejména informační 
hodnotu pro vás. Přinášíme 
přehled o dění ve školství, jaký 
jinde nenajdete. Poskytujeme 
poradenství specializované na 
školskou legislativu i pracovní 
právo (předplatitelům odpoví 
odborník na dotazy zdarma). 
V  rubrice Digitální okénko 
načerpáte praktické rady pro 
bezpečný provoz školy „po síti“. 
Rubrika Školský ombudsman 
přináší příběhy inspirované 
reálnými životními situacemi, 
jejichž autorem je skutečný 
ombudsman Slávek Hrzal. 
Vláda – zřizovatelé – školské 
odbory = sociální partneři 
v praxi. Dozvíte se podrobné 
informace o  výsledcích 
vyjednávání, dopadech nejrůz-
nějších opatření a  chystáme 
i  další novinky… Uděláme 
vše, abychom v následujícím 
období dostáli mottu, které 
jsme si předsevzali: „Týdeník 
ŠKOLSTVÍ – časopis pro dobře 
informované“. 

Přejeme šťastný start do 
roku 2022, hodně pohody 
a hlavně zdraví!

Za redakci Evžen STANĚK, 
šéfredaktor

EDITORIAL

Pro dobře 
informované…
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LEDEN
  V  platnost vstoupila kritizovaná 

novela tzv. inkluzivní vyhlášky. 
Pedagogická intervence (například ve 
formě doučování) byla přesunuta mezi 
podpůrná opatření 1. stupně. O  nich 
nerozhoduje pedagogicko-psycholo-
gická poradna, ale škola – MŠMT to 
odůvodnilo snižováním zátěže pro školy 
i poradny. Novela tak znamená, že školy 
nedostávají peníze přímo pro intervence 
a nic je nenutí intervence nabízet.

  Byla zahájena pilotáž středního 
článku podpory. Posílení střední úrovně 
podpory a  vedení v  rámci systému je 
jednou z  priorit Strategie vzdělávací 
politiky ČR do roku 2030+, s  cílem 
zlepšit kvalitu vzdělávání v jednotlivých 
regionech. Ministerstvo školství si pro 
pilotáž vybralo Semilsko a  Svitavsko. 
Současně s pilotním projektem MŠMT 
pracuje na své vizi pro střední článek 
Partnerství pro vzdělávání 2030+. 
Funkci středního článku podpory se 
věnoval i  EDUinem každoročně vydá-
vaný audit vzdělávacího systému.

ÚNOR
  Ministerstvo školství vydalo upra-

vený rámcový vzdělávací program 
pro základní vzdělávání s  platností 
od 1. 9. 2021, který zohlednil „malou“ 

revizi informatiky. Dokument si vyslou-
žil vlnu kritiky za necitlivé škrtání ve 
vzdělávacím obsahu a  hodinových 
dotacích v jiných vzdělávacích oblas-
tech, ale také za to, že neřeší začle-
nění digitálních kompetencí do jiných 
oblastí. „Krásný příklad toho, že každá 
revize RVP se musí kvalitně komuni-
kovat a  učitelé musí být metodicky 
proškoleni,“ komentuje změnu analytik 
EDUinu Jan Zeman. 

ČERVENEC
  Byla schválena vyhláška, která mění 

jazykovou výuku žáků cizinců. Nově 
mají nárok na jazykovou přípravu děti 
v mateřských školách. Na základních 
školách kraj určuje školy, které výuku 
zajišťují, s  tím, že výuka se bude 
moci konat online i  offline, a  to nově 
v době, kdy probíhá běžné vyučování. 
Nezisková organizace META, která se 
vzděláváním dětí s  odlišným mateř-
ským jazykem zabývá, novelu obecně 
přivítala, vidí v ní ale řadu nedomyšle-
ností.

ZÁŘÍ
  787 škol začalo učit informatiku 

podle upravených RVP (rámcových 
vzdělávacích programů). Upravit výuku 
informatiky podle něj musí všechny 

školy nejpozději od školního roku 
2023/24.

  Začal pracovat Expertní panel 
k revizi RVP. Jeho úkolem je připravit 
zadání pro tzv. velkou revizi rámcového 
vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání. Práce na revizi RVP se 
v minulých letech opakovaně dostala 
do slepé uličky. Naposledy ji zastavil 
bývalý ministr Plaga s  odkazem na 
teprve připravovanou Strategii 2030+. 
Podle plánu současného vedení MŠMT 
by revize měla být hotová v roce 2024.

  Sněmovnou neprošla novela 
zákona o pedagogických pracovnících. 
Ta ji původně přijala i s pozměňovacím 
návrhem Pirátů na fixaci učitelských 
platů na 130 % národního průměru. 
Poté, co ji Senát vrátil, ale právě kvůli 
fixaci platů ve vládě i u poslanců nara-
zila. Spolu s tím spadlo pod stůl řešení 
dalších otázek (zakotvení pozice so- 
ciálního pedagoga v systému, zaměst-
návání nepedagogů atp.).

  Ministerstvo školství podepsalo se 
všemi fakultami, na kterých se vzdě-
lávají budoucí učitelé, memorandum 
o  podpoře reformy přípravy učitelů 
v ČR. „Pozitivní je v tomto ohledu také 
práce MŠMT, kde dokázali v  malém 
týmu vytvořit smysluplnou koncepci, 
jakým způsobem se má pregraduální 
studium změnit, a  to na základě dat, 
což není v  českém prostředí vždy 
zvykem,“ komentuje memorandum 
analytik Jan Zeman.

Jan Zeman (analytik)

Rok 2021 v českém  
školství – důležité změny
Rok 2021 nebyl v českém školství jen ve znamení pandemie. 
Přinášíme souhrn podstatných změn, ke kterým došlo 
v uplynulých dvanácti měsících v oblasti vzdělávací politiky.

Rok 2021 nebyl v českém školství 
jen ve znamení pandemie, odehrála 

se i řada významných změn
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Rok 2022 v českém  
školství – co nás čeká

LEDEN
  Národní plán doučování (250 mili-

onů korun) nahradí Národní plán 
obnovy (celkově 8 miliard korun 
do roku 2026, finanční prostředky 
jsou poskytnuty z  fondu EU – Next 
Generation EU). Finance je možné 
opět použít pouze na individuální nebo 
skupinové doučování. Odměna za 
doučování činí 250 korun za hodinu. 
Střední školy můžou peníze nově 
využít na doučování všech žáků, tedy 
nejen těch v  závěrečných ročnících. 
Prostředky do škol, které zřizuje kraj 
nebo obec, budou jednotlivým kraj-
ským úřadům rozepsány do 31. ledna 

2022 a  posléze rozeslány do škol. 
Doučovat mohou nejen pedagogičtí 
pracovníci daných škol, ale i  další 
odborníci z řad veřejnosti, studenti VŠ, 
popř. dobrovolníci.

  Testování:
Žáci všech škol se budou pre-

ventivně testovat antigenními testy 
v období od 3. ledna do 16. ledna dva-
krát týdně (každé pondělí a  čtvrtek). 
Následně od 17. ledna se testování 
bude opět provádět jednou týdně, a to 
každé pondělí.

  Platy pedagogů:
Letos vzrostou o pouze dvě procenta. 

Podle koaliční smlouvy je přitom cílem 

uzákonit, aby učitelské platy dosahovaly 
130 procent průměrného příjmu v ČR.

DUBEN
  Revize rámcového vzdělávacího 

programu (RVP):
Expertní panel představí hlavní 

směry budoucího RVP pro základní 
vzdělávání. Počítá přitom se zapo-
jením odborníků do diskuse a  infor-
mováním zejména školské veřejnosti 
o postupu prací a dílčích výstupech.

  Maturity a přijímací zkoušky: 
Aktuálně jsou naplánovány podle 

původních pravidel. Přijímací zkoušky 
na SŠ se budou konat vždy ve dvou 
termínech, u  víceletých gymnázií 
19.  a  20. dubna 2022, u  čtyřletých 
oborů 12. a 13. dubna 2022. Doba na 
didaktické testy u  maturit bude opět 
prodloužena jako loni.

ZÁŘÍ
  Informatika nově: 
Další školy začnou učit informatiku 

podle revidovaného RVP. Učit podle 
něj začalo od září 2021 přes 800 škol. 
Změny se promítly i do RVP pro gym-
názia, a to s účinností od 1. září 2022, 
změnit výuku budou muset nejpozději 
od 1. září 2025.

  Ředitelský program: 
Odstartuje nový vzdělávací program 

pro ředitele škol, s  Národním pedago-
gickým institutem ho připravuje organi-
zace Učitel naživo. Smyslem je posilovat 
a rozvíjet kompetence a dovednosti ředi-
telů jako pedagogických lídrů.

  Naplňování Strategie 2030+: 
Dokument stanovuje pro rok 2022 

několik bodů pro splnění: snížení 
průměrného počtu dětí na učitele 
v mateřských školách, podpora vzdělá-
vání rostoucího počtu dětí s odlišným 
mateřským jazykem v MŠ (počet dětí-
-cizinců v mateřských školách se za 
5 let zvýšil o cca 65 %), inovace obo-
rové soustavy středních škol, jejímž 
cílem je snížení počtu oborů vzdělání –  
vzdělání bude koncipováno s důrazem 
na společný odborný základ v  rámci 
příslušné skupiny oborů vzdělání. 

(DE)

Ministr školství Petr Gazdík pro média potvrdil, že letos se 
posune dopředu změna rámcového vzdělávacího programu. 
„Jako jeden z prvních přijmeme zákon o pedagogických 
pracovnících, který spadl v minulém roce pod stůl. V něm se 
zavede nárok na odměnu za třídnictví a zakotví se uvádějící 
učitel. Učit budou moci i lidé z praxe za předpokladu doplnění 
pedagogického vzdělání,“ uvedl Petr Gazdík. Letos se školy 
mohou těšit na posily v podobě psychologů, neboť na tyto 
profesionály se podařilo získat evropské peníze. 

„Přijmeme zákon 
o pedagogických 
pracovnících. 
V něm se zavede 
nárok na odměnu 
za třídnictví,“ 
říká nový ministr 
školství Petr 
Gazdík.



„V první chvíli jsem si myslela, že jde o nepo-
vedený silvestrovský žert,“ uvedla místo-
předsedkyně ČMOS PŠ Markéta Seidlová 
a  zdůraznila, že je zcela evidentní, že vláda 
rozhodla nepromyšleně, doslova ze dne na 
den, z televizních obrazovek se ministři před-
háněli v ujišťování, že 3 procenta pro učitele 
zachovají, a druhý den bylo vše jinak. 

Nevysmívejte se!
Podle Františka Dobšíka, předsedy ČMOS 
PŠ, to není dobrý začátek vládnutí, takto se 
moudrá a uvážlivá vláda nechová. I přesto, 
že státní rozpočet není v  dobré kondici, 
byla veřejnost do poslední chvíle ujištěna, 

že školství je priorita a 3 procenta navýšení 
přes nejrůznější škrty v  rozpočtu zůstanou 
zachována. Nelze se divit našim kolegům, 
kteří se nám ozývají, že vnímají situaci 
doslova jako podraz a výsměch. Nadzvedla 
je i reakce ministra financí Zbyňka Stanjury, 
že nejsme v první linii, a přesto dostaneme 
přidáno. Velmi výstižně to shrnula Romana 
Hlaváčková, předsedkyně Krajské rady 
ČMOS PŠ Libereckého kraje.

Uvedla, že slova pana ministra jsou výsmě-
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Reálné platy učitelů vláda snížila!
Velké zklamání školských odborů        Zaskočen byl prý i ministr školství Gazdík

Růst platů ve školství měl podporu současné koalice 
i opozice. Od ledna měly učitelům platy vzrůst i přes 
rozpočtové provizorium o 3 procenta v tarifech. O tomto 
navýšení ujišťoval veřejnost i sám ministr financí Stanjura. 
Do vládního prohlášení se připravovala deklarace, že 
vzdělávání bude prioritou i nové vlády. Všichni byli šokováni, 
když se nečekaně dozvěděli, že tato priorita znamená, že 
reálné platy učitelů se sníží o 4, nepedagogům o 6 procent!

Na fungování české školy 
se významně podílejí i další 
profese a  obhajoba jejich 
zájmů je úkolem ČMOS PŠ, 
který je jediným reprezen-
tativním odborovým sdru-
žením v  rezortu školství 
v ČR. 

O to, aby byl svaz co nej-
těsněji spjat s  problemati-
kou profesních požadavků 
svých členů, se starají tzv. 
profesní sekce. Dnes nám 
problematiku mateřských 
škol přiblíží Eva Soukalová, 
předsedkyně RV profesní 
sekce předškolního vzdělá-
vání.

Eva Soukalová: 
Pedagogové mateřinek 
mají nejvyšší dobu 
vyučovací povinnosti
Málokterá země se může 
pochlubit historicky a  svě-
tově zcela ojedinělým 
pojednáním o  výchově 
dětí v  nejmladším věku 

jako právě my – význam-
ným Komenského dílem 
Informatorium školy mateř-
ské. Je proto velmi smutné, 
že i v dnešní době je vstup 
do mateřské školy stále 
ještě považován jen za 
přechodné stadium mezi 
rodinou a  školou. Přitom 
jde o  úsek života dítěte, 
který má vliv na jeho roz-
voj. Učitelem/učitelkou 
mateřské školy rozhodně 
dnes nemůže být běžný 
středoškolák, v  souladu se 
zákonem je vyžadováno 
předepsané vzdělání.

Zavedení povinného 
předškolního vzdělávání 
a  stanovení, že je organi-
zováno pro děti ve věku od 

Bylo to věru špatné a  neče-
kané vládní rozhodnutí na 
prahu nového roku. Janek 
Ledecký vzkazuje, že „sliby se 
mají plnit aspoň o Vánocích“. 
Každý slib je projev důvěry 
a  vzájemné úcty. Slib není 
zákon, spíš podstata sluš-
nosti. Jeden by možná řekl, že 
ubrat na přidání platu o jedno 
procento není zase až taková 
tragédie. Možná. Pozorný 
volič si asi měl dát více pozor 
na rozdíl mezi laciným slibem, 
který nic nestojí, a politickou 
odpovědností, která zavazuje. 
Současná vláda nenastarto-
vala zrovna nejlépe. Ministr 
školství se brání s odkazem, 
že o připraveném snížení sli-
bovaných tří procent dopředu 
nevěděl. Prý vše za jeho zády 
upekli předsedové rozvětvené 
koalice. Tím hůře. Jediné, 
co zatím hlasitě pronesl 
o budoucí podobě vzdělávání, 
je potřeba naplňovat Strategii 
2030+, což je žalostně málo. 
Zahrávat si s důvěrou učitelů 
je stejně nebezpečné jako hrát 
si s ničivým ohněm.  (rk)

GLOSUJEME

Sliby se mají 
plnit aspoň 
o Vánocích

Jak to vidí předsedkyně profesní sekce ČMOS pracovníků školství?
ANKETA TÝDENÍKU ŠKOLSTVÍ

Eva Soukalová



chem všem učitelům, kteří testují své žáky, 
a přitom nejsou zdravotnickým personálem, 
starají se o  ně v  případě náhlé indispozice, 
pracují hybridně s částí žáků ve škole a s částí 
doma, komunikují s rodiči nad rámec povin-
ností určených pracovní smlouvou. Ředitelé 
nahrazují práci hygienických stanic, zajišťují 
pomoc rodičům s  PCR testy, dotrasovávají 
kontakty, berou na sebe odpovědnost při 
rozhodnutí o karanténě, plně se s tím ztotož-
ňujeme, zdůraznil Dobšík.  

Ministr Gazdík nehlasoval
Zaskočen náhlým rozhodnutím byl prý i sám 
ministr školství Gazdík, který pro média uvedl, 
že se zdržel hlasování. „2 procenta byl koaliční 
návrh vyjednaný předsedy koaličních stran 
večer na poslední chvíli před středečním jed-
náním vlády a já jsem byl pak postaven před 
hotovou věc,“ vysvětloval ministr. Bude se nyní 
snažit vysvětlovat, že hlavní bude zachovat 
objem prostředků plynoucích na platy učitelů, 
aby byl zachován poměr 130 procent k prů-
měrné mzdě. 

Jak se zachovají školské odbory?
„Změna vládního nařízení o platech, které se 
týká všech zaměstnanců ve veřejném sektoru, 
neprošla řádným legislativním procesem, 
tedy žádným připomínkovým řízením, a  byl 
ignorován sociální dialog, který ani nezačal. 
Není to dobrá vizitka vlády, která deklarovala, 
že chce věci veřejné řešit jinak. Taková cesta 
je velmi špatná,“ zdůrazňuje František Dobšík 
a Markéta Seidlová dodává: nevzdáváme to, 
rozpočtové provizorium nemůže trvat věčně, 
chceme dále jednat a předložit návrhy, jak se 
s tím lépe vypořádat.

  Jana Kašparová
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Reálné platy učitelů vláda snížila!
Velké zklamání školských odborů        Zaskočen byl prý i ministr školství Gazdík

2 do 6  let, postavilo před 
pedagogy MŠ nové nároky. 
Naše sekce se zabývá celou 
škálou problémů, které 
právě vznikají s  nárůstem 
přibývajících činností v rám-
ci výchovně-vzdělávacího 
procesu a už přesahují sta-
novené povinnosti. Přitom 
učitelé MŠ, a málo se o tom 
ve veřejnosti ví, mají v rám-
ci celého školství absolut-
ně nejvyšší rozsah přímé 
výchovně-vzdělávací čin-
nosti – 31 hodin, na přípravu 
(příprava, případně výroba 
pomůcek, dokumentace, 
příprava plánu na daný den, 
další vzdělávání…) jim tak 
zbývá cca 1,5 hodiny denně, 
což je naprosto nedostaču-

jící. To je největší vyučovací 
povinnost v celém školství. 
Například u učitele ZŠ je to 
23 hodin. 

Dalším naším požadav-
kem je nutnost personální-
ho posílení nebo případně 
zvýšení tzv. překryvu učite-
lek v  MŠ. Není možné, aby 
za bezpečnost 20 dětí na 
vycházce odpovídala jedna 
učitelka. Požadujeme jas-
ně deklarovaný počet dvou 
pedagogických pracovní-
ků na 1 třídu. Usilujeme 
i  o  změnu zařazení učitelů 
MŠ do vyšší platové třídy, 
úpravu v  katalogu prací 
a zabýváme se postavením 
vedoucích učitelek v  MŠ. 
Naše návrhy chceme řešit 

i  ve spolupráci s  příslušný-
mi asociacemi předškol-
ního vzdělávání. Problémů 
s  mateřinkami je více, 
detailně je probíráme v rám-
ci ČMOS PŠ, zejména s mís-
topředsedkyní Markétou 
Seidlovou, která naše pro-
středí dobře zná. 

Na závěr se musím vyjád-
řit k situaci, kdy vláda sym-
bolickým zvýšením platů 
o 2 % ponížila učitele a zcela 
ignorovala nepedagogy, bez 
nichž se kvalitní školství 
neobejde. Bojím se, aby-
chom se nevrátili do doby, 
kdy jsme byli chudou priori-
tou a pro mladé bylo školství 
finančně neperspektivní. 

(kaš)

Ministr školství a  někdejší 
učitel Petr Gazdík v rozho-
voru pro Právo přiznal, že 
zaskočen byl i  on sám. 
Konečná dvě procenta 
pro učitele byl koaliční 
návrh vyjednaný předsedy 
koaličních stran večer před 
jednáním vlády, na kterém 
se o  platech rozhodovalo, 
a on byl pak postaven před 
hotovou věc.

„V  první chvíli jsem si 
myslela, že jde o  nepo-
vedený si lvestrovský 
žert,“ odpověděla médiím 
místopředsedkyně ČMOS PŠ 
Markéta Seidlová na dotaz, 
co si myslí o  rozhodnutí 
vlády, kterým byly sníženy 
reálné platy učitelů v  roce 
2022.

Jak to vidí předsedkyně profesní sekce ČMOS pracovníků školství?



Ve své zprávě se pak pokusila popsat, 
co stojí za úspěchem těchto konkrét-
ních škol, a  to nejen těch absolutně 
nejlepších, které mají charakter výbě-
rových, ale i  sedmi takových, které 
dosahují nadstandardně dobrých 
výsledků, i když fungují v obtížnějších 
socioekonomických podmínkách. 

„Nelze pojmenovat jednu oblast, 
jejímž zlepšením by stoupla kvalita kte-
rékoliv školy. Podařilo se nám ale iden-
tifikovat procesy, které vybrané školy 
spojují, přestože jsou různě velké, fun-
gují v různých regionech a mají odlišné 
podmínky pro vzdělávání,“ řekl ústřední 
školní inspektor Tomáš Zatloukal. 
Především na prvním stupni se však 
vybrané školy liší od ostatních tím, že 
výrazným způsobem v hodinách pod-
porují sebedůvěru žáků. 

Cílevědomé vedení
Vše začíná dlouhodobou koncepční 
prací ředitele školy. Na 11 ze 13 popi-
sovaných škol působí ředitel více než 
10 let. Svou vizi a hodnoty navíc vedení 
školy dokáže přenést na pedagogy, 
kteří je pak razí při práci se žáky, ale 
i v komunikaci s rodiči.

Na jedné ze škol tak funguje napří-
klad princip otevřené ředitelny, kam 
mohou žáci kdykoliv přijít s jakýmkoliv 
svým problémem.

Systematická práce ředitele se pro-
jevuje také v tom, že se dokáže rozlou-
čit s  učiteli, kteří nejsou ochotni vizi 
a hodnoty školy sdílet. „Je to jedna ze 
zásadních manažerských dovedností 
vedoucího pracovníka, tedy že dokáže 
získat pro svou vizi většinu sboru 
a nahradit lidi, kteří sdílenou představu 
nenaplňují,“ dodává Zatloukal.

Spolupráce a důvěra
Místo slov jedno číslo – 98 procent 
učitelů v  popisovaných školách je 
v práci spokojených, a to především ze 

tří důvodů: díky 
přístupu vedení 
školy, přátelskému 
a  soudržnému 
kolektivu učitelů a celkově příjemnému 
klimatu ve škole, včetně vztahů s  žáky 
a jejich zákonnými zástupci.

„Cením si vstřícného přístupu vedení 
školy, za kterým můžeme jít vše 
konzultovat a  které má snahu nám 
pomoci. Pokud se vymyslí nějaká akti-
vita mimo pracovní dobu, pak oceňuji 
dotaz, zda si mohu jako rodič dvou 
malých dětí vše zařídit a  plánované 
aktivity se zúčastnit. Jsme spíše menší 
škola, je tu méně dětí, méně lidí, menší 
hluk o přestávkách, víc bezpečno, fajn 
kolektiv, který se utužuje i  mimo pra-
covní dobu,“ popisuje jedna z učitelek.

Zcela běžně na školách fungují hos-
pitace jako forma podpory mezi uči-
teli s důrazem na hodnocení pokroků 
v práci se žáky. 

I kvalita učitelů je ale na nejlepších 
školách vyšší. Příslušné pedagogické 
vzdělání má větší nebo minimálně 
stejný počet učitelů ve srovnání se 

školami v  tomtéž správním obvodu. 
Aprobovanost vyučovacích hodin – 
tedy že pedagog učí předmět svého 
zaměření – tu dosahuje 87 procent, 
a je tak o 12 procent vyšší, než je celo-
republikový průměr.

Všechny navštívené školy s výjimkou 
jedné mají rovněž zajištěnu psycholo-
gickou péči pro své žáky, ať již interní, 
nebo externí formou. Česká školní 
inspekce ale doplňuje, že na zmíněné 
škole je zároveň malý počet žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami.

Individuální výuka
Především na prvním stupni se 
vybrané školy liší od ostatních tím, 
že výrazným způsobem v  hodinách 
podporují sebedůvěru žáků, a to pro-
střednictvím individualizace, tedy tak, 
aby každý žák mohl ve škole zažít 
úspěch. Přes 90 % žáků těchto škol je 
pak přesvědčených, že jejich učitelům 
záleží na tom, kolik se toho naučí.

Inspekce teď chce na svých zjiště-
ních stavět cílenou podporu ve ško-
lách. Chystá proto v  Karlovarském, 
Plzeňském a  Ústeckém kraji pilotní 
projekt ve spolupráci s  Národním 
pedagogickým institutem. Školy 
dostanou nejen informaci o svých sil-
ných a slabých stránkách, ale i návod, 
jak se zlepšit, a také případně podporu 
zvnějšku, pokud inspektoři usoudí, že 
jim pomůže.  (IŠ)

8 číslo 1/2NAŠE TÉMA

Tři body pro zlepšení školy
Česká školní inspekce přišla s návodem, jak na to
Česká školní inspekce přišla s návodem na zlepšení českých 
škol. Inspekce vytipovala 13 škol, kterým se daří v národních 
i mezinárodních šetřeních, a na jejich příkladu dala dohromady 
univerzální návod pro ostatní, jak se mohou zlepšit. Obsahuje 
tři hlavní body.

Úspěšné školy 
se liší od 
ostatních i tím, 
že výrazně 
v hodinách 
podporují 
sebedůvěru 
žáků.



Existuje a  bývá prezentována ale 
i  řada také zcela zbytečných anebo 
minimálně nadbytečných a  jistě 
nepotřebných průzkumů dotýkajících 
se přímo  školství. Jsou realizovány 
i  organizacemi či spolky, o  jejichž 
existenci až do zveřejnění výsledků 
jimi realizovaného dotazování prak-
ticky nikdo nic – anebo téměř nic 
– nevěděl. Zřejmě provádění jaké-
hokoliv průzkumu, kdy nijak blíže 
specifikovaná či odpovědně vybraná 
kohorta respondentů je na určitou 
věc, problém nebo skutečnost dota-
zována přímo na ulici, telefonicky, 
písemně anebo mailem, je pro řadu 
lidí činnost zajímavá, tedy i vyhledá-
vaná a s chutí provozovaná. Mnohdy 
také nadneseně bývá, na podkladě 
třeba i objednaných referencí a dopo-
ručení, považována přímo za bohu-
libou a  potřebnou činnost. Pak je 
i  finančně podpořena nejrůznějšími 
granty či sponzorskými dary. Velká 

pozornost a péče bývá obvykle věno-
vána mediální prezentaci výsledků 
průzkumu. S  tím nebývají problémy, 
protože výsledky jakýchkoliv a  třeba 
i  zbytečných šetření a  průzkumů se 
setkávají tradičně se značným čte-
nářským zájmem. Problém ale vzniká 
v  okamžiku, kdy autoři takového 
průzkumu výsledky nejen prezentují, 
ale pro potvrzení jejich významnosti 
požadují i to, aby údajné nedostatky, 
které průzkum „objevně“ zjistil, byly 
napraveny. Protože řada takto reali-
zovaných průzkumů se velmi často 
zabývá znalostmi či postoji dětí, bývá 
jako viník jejich neznalostí prezento-
vána a  veřejně za viníka označena 
právě škola. Na školu jsou pak vzná-
šeny požadavky, aby – pokud možno 
ihned anebo alespoň urychleně – 
objevené nedostatky a  pochybení 
ve své práci napravila. A  protože 
výsledky každého průzkumu bývají 
automaticky považovány za objektivní 

a průkazné, nemají školy – na jejichž 
názor se nikdo neptal – příliš šancí na 
efektivní obranu.

Školy a především učitelé se dostávají 
pod velký tlak, protože ani zřizovatel, 
ani ministerstvo školství často nebývají 
těmi, kteří by je před útočnými zásahy 
zvenčí vždy zásadně a  rezolutně brá-
nili. Představa, že když něco nefunguje 
anebo na něco žáci špatně odpovídají, 
tak za to v plném rozsahu může pouze 
a jen škola, je totiž současnou společ-
ností se zřejmým  alibismem obecně 
sdílená. A  protože počet výukových 
hodin nejde do nekonečna navyšovat, 
dochází k  tomu, že vyslovený poža-
davek na to, aby „nově“ objevenému 
nedostatku byl pro jeho odstranění 
vytvořen speciální výukový předmět 
anebo alespoň výuková hodina, je 
smířlivě řešen rozhodnutím, že uvedený 
problém by se měl objevit ve školních 
vzdělávacích programech, samozřejmě 
nejlépe přímo u  několika předmětů. 
S tím pak může být spojen požadavek, 
aby k jeho řešení a odstranění byli i uči-
telé speciálně vyškoleni a instruováni. 
Měli by nejen upravit školní vzdělávací 
programy, ale dbát i na důsledné uplat-
ňování jejich upravené verze. Případné 
námitky, že uvedeným problémem se 
již dlouhodobě ve výuce zabývají a není 
proto nijak zapotřebí stávající programy 
měnit, obvykle nenalézají oporu a bývají 
nesprávně interpretovány spíše jen jako 
nechuť či myšlenková zpozdilost školy.
 František Morkes
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Opravdu potřebujeme 
všechny průzkumy?
Nerozumím tomu, proč nás sdělovací prostředky soustavně 
zahrnují množstvím nejrůznějších průzkumů. Nechápu, proč 
jsou s nepříliš dlouhými intervaly soustavně zveřejňovány 
průzkumy o tom, kdo by vyhrál volby, kdyby se konaly v tom 
čase. Za podobně nesmyslnou a zcela nadbytečnou informaci 
považuji i to, že se téměř denně prezentují haléřové změny 
v cenách pohonných hmot. Tím spíš, že mě jako Pražáka uváděná 
průměrná cena spíše pobaví, než informuje, protože reálně 
platím i o několik korun více.

Existuje a bývá 
prezentována 

ale i řada také 
zcela zbytečných 
anebo minimálně 

nadbytečných 
a jistě 

nepotřebných 
průzkumů 

dotýkajících se 
přímo školství.



Vzpomínáte si ještě na své první školní 
učebnice?

Obvykle mám dobrou vizuální paměť, ale 
v tomto případě jsem narazil na její limity. 
Pamatuji si jen na svůj Slabikář (s písmeny 
ABC a  se třemi postavičkami na obálce). 
A pak si vzpomínám na učebnici dějepisu 
ze sedmé třídy. Jednou jsem se totiž na- 
učil recitovat celou kapitolu téměř slovo od 
slova – to abych se nechal vyvolat. Paní 
učitelka ale neměla pro můj přístup pocho-
pení. 

A jak na vaše pojetí učiva reagovala?
Vrátila mě do lavice a odmítla mne kla-

sifikovat. Vzpomínám si, jak mě to tehdy 
rozčílilo. Dnes jí však rozumím :-).

Kolik školních učebnic vydává nakladatel-
ství Prodos ročně?

Pokud máte na mysli novinky, jsou to 
jednotky. Pokud jde o aktualizované tituly, 
pak nižší desítky. Obecně máme v prodeji 
asi 300 tištěných a 140 elektronických titulů 
pro 1. i 2. stupeň základní školy a víceletá 
gymnázia – od novinek až po oblíbené stá-
lice, které jsou na trhu velmi dlouho.

Prodos je nakladatelský dům s dlouhole-
tou tradicí…

Ano, první učebnice jsme začali vydávat 
již v  roce 1990. Nebyli jsme tehdy jediní, 
kdo se pustil do autorské tvorby. Ale i  po 
30 letech, kdy je konkurence mnohem 
větší, se snažíme, aby byl Prodos první 
volbou pro učitele, rodiče a žáky, kteří chtějí 
poctivě zpracované publikace, se kterými je 
radost (se) vzdělávat. Jen ten psací stroj, 
vystřihování, lepení a další ruční práce nad 
stránkami nahradila trpělivá práce u počí-
tače. Všichni se stále máme co učit a na 
učebnicích je stále co zlepšovat.

Jak takové zlepšování a revidování učeb-
nic vypadá?

Jednou vydaná učebnice není uzavřený 
projekt. Jak se mění okolní svět, naše 
poznatky o  něm i  požadavky, čím má 
vlastně vzdělávací proces žáky vybavit do 
života, tak se musí neustále proměňovat 
i učebnice. Před každým dotiskem a schva-
lovacím řízením na MŠMT tak většinu učeb-
nic procházíme a  vyhodnocujeme, jaké 
zásahy v  nich uděláme. Tu Velká Británie 
opustila EU, tam se Makedonie přejmeno-
vala na Severní Makedonii… Zároveň roste 
potřeba dávat více prostoru úlohám na 
porozumění textu, vést žáky k častější práci 
s informačními technologiemi nebo rozvíjet 
jejich měkké dovednosti (soft skills).

Jaké jsou vůbec dnes školní učebnice 
z vašeho pohledu?

Napadají mě dvě hlavní charakteristiky. 
Především jsou neobyčejně pestré. Většina 
učitelů by měla být snadno schopna vybrat 
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Na učebnicích je  
stále co zlepšovat
„Naším cílem není masová produkce titulů ‚na jedno použití‘. Baví nás 
vydávat učebnice a pracovní sešity, které mají učitelé rádi pro jejich 
vkusnou úpravu i odbornou správnost a na které si rádi vzpomenou 
i žáci po opuštění školních lavic,“ říká šéfredaktor pedagogického 
nakladatelství Prodos Daniel Ševčík (40).

Děti zajímá 
při čtení knih 
nejenom obsah, 
ale zejména 
výtvarný 
doprovod



z nabídky různých nakladatelství učebnici, 
kterou pořídí svým žákům. Současně bych 
ale řekl, že jsou učebnice na školách pře-
stárlé a  přesluhují mnoho let. K  učebnici, 
která po 10 letech sotva drží pohromadě, je 
upatlaná a obsahově zastaralá, si jako žák 
těžko vytvoříte nějaký vztah. Jenže většina 
škol finanční prostředky na častější obnovu 
učebnicového fondu nemá. 

Jak je možné, že některé důležité časové 
úseky našich moderních dějin nebyly do 
školních učebnic dosud zahrnuty?

To je nesmysl. Proč si to myslíte?

Vnuk mi tvrdí, že se ve škole vůbec nevě-
novali událostem z  roku 1968. Jak je to 
možné? 

To nebude učebnicí. Jsem si jistý, že 
byste v  České republice nenašla žádnou 
dějepisnou řadu učebnic s platnou schva-
lovací doložkou MŠMT, která by kterékoliv 
z  důležitých dat naší historie opomenula. 
Váš vnuk možná chyběl nebo učitel tématu 
nevěnoval dostatek pozornosti, to se bohu-
žel stát mohlo.

Domníváte se, že učebnice z  vašeho 
nakladatelství věnují moderním dějinám 
dostatek prostoru? 

Ano, aktuální požadavky rámcového vzdě-
lávacího programu splňují téměř všechny 
naše učebnice, včetně těch dějepisných. 
To však neznamená, že je budou žáci číst 
od první po poslední stránku. Klíčová je role 
učitele, který obsah hodin obvykle skládá 
z mnoha dalších podkladů, mezi nimiž má 
učebnice jen omezený prostor. A je to tak 

v  pořádku. Rámcový vzdělávací program 
ale právě prochází podrobnou revizí, ze 
které vyjdou moderní dějiny „silnější“. Takže 
nás opět čeká spousta práce.

Na tvorbě každé učebnice spolupracují 
autoři a  lektoři ze všech stupňů škol 
a odborníci na didaktiku. Kdo ještě?

Naše publikace posuzují nejen recenzenti 
MŠMT, ale také odborníci a  učitelé, které 
sami oslovujeme. Při tvorbě nových titulů 
pak nasloucháme i samotným žákům. Ke 
schválení některých učebnic, zejména zmí-
něných dějepisů, pak potřebujeme posu-
dek institucí jako Muzeum romské kultury, 
Česká biskupská konference nebo Česká 
židovská obec. Posuzují, zda učebnice 
neobsahují zavádějící informace, nepodpo-
rují xenofobní postoje či nezkreslují celkový 
obraz minorit. Vyhovět všem požadavkům 
nebývá jednoduché.

A to ani nemluvě o problematice gende-
rové vyváženosti! Ovšem celkový dojem 
z  učebnice netvoří jen obsahová náplň. 
Jak důležité je výtvarné zpracování?

To je pochopitelně zásadní – a to ani ne 
tak pro udělení schvalovací doložky jako 
spíš pro celkové přijetí učebnice u učitelů 
a žáků. 

Co dalšího musí učebnice, potažmo i pra-
covní sešity, splňovat?

Kde začít? Předně musí být srozumitelné 
a čtivé – není těžké napsat správné znění 
Archimédova zákona, záleží ale na jeho 
vysvětlení a na tom, jak podněcujete žáka 
k  samostatnému přemýšlení nad problé-
mem. Učebnice by měly být také přehledné, 
vkusné a  myslím, že i  vtipné. Pracovním 
sešitům prospívá pestrost a  různá obtíž-
nost zadání vycházející z  praktických 
problémů, mezipředmětové vazby a  opět 
neuškodí humor.

Platí to i  o  pracovních sešitech k  příro-
dopisu živočichů a  přírodopisu člověka, 
jejichž jste spoluautorem?

No to mi řekněte vy, já to mohu těžko 
objektivně posoudit. Ale upřímně jsme se 
o to snažili. Kolegové v redakci byli napří-
klad skeptičtí k  nápadu dávat do sešitů 
šifry. Ale věřím, že je to příjemné oživení. 

A která učebnice z vašeho nakladatelství 
lahodí vašemu oku nejvíc a proč?

To je jednoduché – určitě je to náš 
Slabikář Radka Malého a Hany Mikulenkové 
s  krásnými a  originálními ilustracemi 
Matěje Formana, který svého času získal 
Zlatou stuhu na Veletrhu dětské knihy 
v Liberci. Eva ROKYTOVÁ
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Na učebnicích je  
stále co zlepšovat

Šéfredaktor pedagogického 
nakladatelství Prodos Daniel Ševčík
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Žák může plnit školní docházku také 
individuálním vzděláváním. Školský 
zákon v  § 41 stanoví mimo jiné, že 
ředitel školy individuální vzdělávání 
povolí, pokud jsou dány závažné 
důvody pro individuální vzdělávání. Co 
by mělo být bráno v úvahu při posuzo-
vání závažnosti důvodů? 

Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy zpracovalo informace a dopo-
ručení k individuálnímu vzdělávání žáků 
v základní škole (čj. MSMT-27466/2016 
ze dne 11. 10. 2016). K  ustanovení 
§ 41 odst. 3 písm. a) školského zákona 
se v tomto materiálu MŠMT uvádí:

„Rozhodnutí o povolení individuálního 
vzdělávání je rozhodnutí správní (§ 165 
odst. 2 písm. k) školského zákona), 
na které se v  plném rozsahu vztahuje 
správní řád. Ředitel školy rozhoduje 
podle důvodů uvedených v  § 41 odst. 
3 školského zákona. Z dikce školského 
zákona jasně vyplývá, že pokud žadatel 
o individuální vzdělávání splní všechny 
zákonem předepsané podmínky, ředitel 
školy individuální vzdělávání žáka povolí. 

Školský zákon pojímá individuální 
vzdělávání jako zcela výjimečný způsob 
plnění povinné školní docházky. Pro povo-
lení musí být mimo jiné dány závažné 
důvody. O  závažnosti důvodů pro indi-
viduální vzdělávání rozhoduje ředitel 
příslušné školy, a  to v  rámci správního 
uvážení, které je soudně přezkoumatelné. 
Ředitel musí posuzovat důvody uvedené 
v  žádosti vždy v  kontextu s  ostatními 
informacemi, které získal. Své rozhodnutí 
musí zdůvodnit ve vztahu k  jednotlivým 
zjištěním, tak aby bylo možné sledovat 
úvahu, která stojí za rozhodnutím. Jako 

postačující důvod proto není uvedení 
např. ‚rozhodnutí rodičů‘ a  nemělo by 
být posuzováno jako závažný důvod, 
neboť každá písemná žádost zákonného 
zástupce o povolení individuálního vzdě-
lávání je projevem rozhodnutí rodičů, 
resp. zákonných zástupců, své dítě vzdě-
lávat individuálně. Posuzování závažnosti 
důvodů pro individuální vzdělávání ředite-
lem školy by se v případě uznání ‚rozhod-
nutí rodičů‘ za takový závažný důvod stalo 
bezpředmětným. Úmyslem zákonodárce 
nepochybně nebylo vyprázdnit pojem 
‚závažné důvody‘ – pokud by zákono-
dárce měl v úmyslu tento pojem vymezit 
tak široce, že by de facto každá žádost 
o individuální vzdělávání byla závažným 
důvodem, logicky by při procesu schvalo-
vání školského zákona došlo k vypuštění 
písmene a) v § 41 odst. 3. 

Správní uvážení ředitele školy má 
však své zákonem stanovené meze. 
V souladu s § 2 odst. 4 správního řádu 
správní orgán dbá, aby:

  přijaté řešení bylo v souladu s veřej-
ným zájmem a odpovídalo okolnostem 
daného případu; možnost správního 
uvážení tedy není prostorem pro libo-
vůli ředitele školy, ale naopak zdánlivě 
volnější právní úprava umožňuje řediteli 
školy přijmout řešení, které nejvíce vyho-
vuje skutkovým zjištěním;

  při rozhodování skutkově shodných 
nebo podobných případů nevznikaly 
nedůvodné rozdíly; jedná se o  promít-
nutí obecného zákazu diskriminace 
a zásady rovnosti před veřejnou správou 
do úpravy správního řízení. Ředitel školy 
si musí být vědom toho, že svým roz-
hodnutím podle § 41 školského zákona 
v  konkrétním případě sám vymezuje 
další hranice svého správního uvážení 
v  dalších shodných nebo obdobných 
případech. Ustanovení § 2 odst. 4 
správního řádu nepřipouští, aby ředitel 
školy v dalším skutkově shodném nebo 
podobném případě bezdůvodně rozhodl 
odlišným způsobem.“ 

Kdy ředitel povolí individuální vzdělávání

Výroční zpráva školy – náležitosti
Jak je podle platných předpisů upra-
vena povinnost škol zpracovávat 
výroční zprávu o své činnosti?

Podle ustanovení § 10 odst. 3 škol-
ského zákona ředitel základní, střední 
a vyšší odborné školy zpracovává kaž-
doročně výroční zprávu o činnosti školy 
za školní rok, zasílá ji zřizovateli a zveřej-
ňuje vždy na přístupném místě ve škole. 
Do výroční zprávy může každý nahlížet 
a pořizovat si z ní opisy a výpisy nebo 
za cenu v místě obvyklou může obdržet 
její kopii. Poskytování informací podle 
zákona o svobodném přístupu k  infor-
macím není tím dotčeno.

Způsob, jakým má být prováděno hodno-
cení škol, a to ve vztahu k naplňování cílů 
výchovy a  vzdělávání stanovených škol-
ským zákonem a vzdělávacími programy, 
upravuje § 12 školského zákona. V  § 12 
odst. 1, 2 a 3 tohoto zákona se stanoví:

„(1) Hodnocení školy se uskutečňuje 
jako vlastní hodnocení školy a  hodno-
cení Českou školní inspekcí. 

(2) Vlastní hodnocení školy je výcho-
diskem pro zpracování výroční zprávy 
o činnosti školy. 

(3) Hodnocení vzdělávání ve škol-
ských zařízeních provádí Česká školní 
inspekce.“

Podle § 12 odst. 5 může hodnocení 
školy ve školském zařízení provádět 
také jejich zřizovatel podle kritérií, která 
předem zveřejní.

Východiskem pro zpracování výroční 
zprávy o  činnosti školy je podle § 12 
odst. 2 školského zákona vlastní hod-
nocení školy. Škola ovšem nemá povin-
nost zpracovávat vlastní hodnocení jako 
samostatný dokument. V návaznosti na 
školský zákon upravuje obsah o zpraco-
vání výroční zprávy o činnosti školy § 7 
vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se sta-
noví náležitosti dlouhodobých záměrů 
a výročních zpráv.
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Jak bude upraven začátek a  konec 
letního času v  roce 2022 a  v  letech 
dalších?

Dnem 1. ledna nabývá účinnosti naří-
zení vlády č. 348/2021 Sb., o zavedení 
letního času v  letech 2022 až 2026. 
V § 2 až § 4 tohoto právního předpisu 
se stanoví:
Počátek letního času v  letech 2022 
až 2026

(1) Letní čas se zavádí
a) v roce 2022 dne 27. března,
b) v roce 2023 dne 26. března,
c) v roce 2024 dne 31. března,
d) v roce 2025 dne 30. března,
e) v roce 2026 dne 29. března.
(2) Ve dnech uvedených v odstavci 1 

se ve 2:00 hodiny středoevropského 
času mění čas na 3:00 hodiny letního 
času.

Konec letního času v letech 2022 až 
2026

(1) Letní čas končí
a) v roce 2022 dne 30. října,
b) v roce 2023 dne 29. října,
c) v roce 2024 dne 27. října,
d) v roce 2025 dne 26. října,
e) v roce 2026 dne 25. října.

(2) Ve dnech uvedených v odstavci 1 
se ve 3:00 hodiny letního času mění 
čas na 2:00 hodiny středoevropského 
času.
Vliv zavedení letního času na stano-
venou týdenní pracovní dobu

(1)  Stanovená týdenní pracovní 
doba u zaměstnanců, kterým počátek 
letního času v letech 2022 až 2026 při-
padne do jejich směny, pokud se tato 
směna v  důsledku zavedení letního 
času zkrátí, bude v příslušném týdnu 
o 1 hodinu kratší.

(2) Stanovená týdenní pracovní doba 
u zaměstnanců, kterým konec letního 
času v letech 2022 až 2026 připadne 
do jejich směny, pokud se tato směna 
v  důsledku ukončení letního času 
prodlouží, bude v  příslušném týdnu 
o 1 hodinu delší.

Jak je upraveno zvýšení důchodů 
v roce 2022?

Dnem 1. ledna 2022 nabývá účinnosti 
nařízení vlády č. 356/2021 Sb., o výši 
všeobecného vyměřovacího základu 
za rok 2020, přepočítacího koeficientu 
pro úpravu všeobecného vyměřovacího 
základu za rok 2020, redukčních hranic 
pro stanovení výpočtového základu pro 
rok 2022 a základní výměry důchodu 
stanovené pro rok 2022 a  o  zvýšení 
důchodů v roce 2022.

Zvýšení důchodů v  roce 2022 je 
upraveno v  § 4 tohoto vládního naří-
zení, kde se stanoví:

Důchody starobní, invalidní, vdovské, 
vdovecké a sirotčí přiznané před 1. led-

nem 2022 se zvyšují od 1. ledna 2022 
tak, že

  základní výměra důchodu se  
zvyšuje o 350 Kč měsíčně,

  procentní výměra důchodu se  
zvyšuje

a) o  1,3 % procentní výměry 
důchodu, která náleží ke dni, od něhož 
se procentní výměra zvyšuje, a

b) o  300 Kč; jsou-li splněny pod-
mínky nároku na výplatu více důchodů, 
zvyšuje se o tuto částku ten důchod, 
který se vyplácí v plné výši.

Je-li důchod upraven pro souběh 
s  jiným důchodem nebo se vyplácí 
ve výši poloviny nebo se nevyplácí 
pro souběh s  výdělečnou činností, 

upraví se při změně výše vypláce-
ného důchodu, která souvisí s důvody 
úpravy důchodu, nebo při obnovení 
výplaty důchodu zvýšení procentní 
výměry důchodu podle odstavce 1 
písm. b), a to podle té výše procentní 
výměry důchodu, která náleží ode dne 
této změny nebo obnovení výplaty 
důchodu. Procentní výměry vdov-
ských, vdoveckých a sirotčích důchodů 
se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny 
z procentních výměr důchodů zvýše-
ných podle odstavce 1.

Důchody v roce 2022

V některých případech jsou prostory, 
v nichž je poskytována služba péče 
o  dítě v  dětské skupině, využívány 
k jiným činnostem. V jakém rozsahu 
je poskytovatel služby povinen zajis-
tit úklid po ukončení těchto činností?

Dnem 1. října 2021 nabyla účinnosti 
vyhláška č. 350/2021 Sb., o provedení 
některých ustanovení zákona o posky-
tování služby péče o  dítě v  dětské 
skupině (jde o zákon č. 247/2014 Sb.). 
Povinnosti poskytovatele v  případě 
uvedeném v dotazu jsou uvedeny v § 7 
této vyhlášky, kde se stanoví:

„Rozsah úklidu prostor dětské sku-
piny po ukončení jiných činností

(1)  Jsou-li prostory, které jsou 
určeny k  poskytování služby péče 
o dítě v dětské skupině, mimo provozní 
dobu dětské skupiny užívány k  jiným 
činnostem, poskytovatel ihned po 
ukončení těchto jiných činností zajistí 
úklid prostor dětské skupiny

a) setřením všech podlah a povrchů 
na vlhko, podle potřeby s  následnou 
povrchovou dezinfekcí, u  koberců 
vyčištěním vysavačem,

b) vynesením odpadků,

c)  umytím umyvadel, záchodů  
a dětských nočníků za použití čisticích 
prostředků s následnou dezinfekcí,

d) vyvětráním prostor.
(2) Nezamezí-li poskytovatel v době, 

kdy jsou prostory pro poskytování 
služby péče o  dítě v  dětské skupině 
využívány k  jiným činnostem, než je 
poskytování služby péče o dítě v dět-
ské skupině, používání vlastních lát-
kových ručníků dětí, které navštěvují 
dětskou skupinu, je poskytovatel povi-
nen zajistit výměnu látkových ručníků 
ihned po skončení této činnosti.“

Prostory pro dětské skupiny a jejich úklid

Úprava letního času v následujících letech

Na vaše otázky odpovídá právník 
školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka



Článek vychází z metodiky Systémová 
spojení: Spolupráce jako nástroj  
překonávání důsledků sociálního zne-
výhodnění ve vzdělání projektu „Do 
lavic!“ realizovaného organizací Člověk 
v tísni (podrobnější informace o cílech 
projektu najdete pod článkem). 

Záškoláctví
Běžné označení pro neomluvené 
a  úmyslné absence dítěte ve vyučo-
vání. Jev, který je zařazen mezi poru-
chy chování, mezi sociálněpatologické 
jevy. Dítě bez vědomí rodičů (někdy 
i s jejich vědomím) nedochází do školy 
– buď pravidelně, nebo jen občas. 
Příčinou mohou být obecné obavy ze 
školy, nechuť ke vzdělávání, prostá 
neukázněnost, napojení na nevhod-
nou partu nebo obava ze zkoušení 
z některých předmětů, ale i obava ze 
spolužáků (šikana) nebo z učitelů. Roli 
mohou hrát i rodiče bez odpovědného 
vztahu ke vzdělání.[1]

Skryté záškoláctví
Skryté záškoláctví omlouvají rodiče 
vlastním podpisem a může se vyskyto-
vat už od první třídy. Autorský kolektiv 
Člověka v  tísni v  rámci odborné pří-
ručky Mají na to![1] popisuje pět para-
metrů, které mohou v praxi indikovat 
skryté záškoláctví:

1) Velmi časté krátkodobé absence, 
většinou ve dnech kolem víkendu, 
v  celkovém součtu kolem 150 hodin 

za rok, přičemž rodiče nepřítomnost 
omlouvají poukazováním na zdravotní 
problémy nebo rodinné důvody.

2) Děti, které jsou údajně nemocné, 
jsou viděny na veřejných prostran-
stvích, jejich nepřítomnost ve škole 
také souvisí s počasím – za pěkného 
počasí je častější.

3) Malý zájem rodičů o  vzdělávací 
dráhu a výsledky dítěte.

4) Neschopnost nebo neochota 
zajistit školákovi všechny školní 
potřeby nebo uhradit poplatky, 
následné radikální řešení situace, kdy 
se rodina i dítě bojí reakce školy. 

5) Tyto jevy se vyskytují dlouhodobě, 
často už od prvních ročníků, takže mají 
velký vliv na start dítěte ve škole.[2] 

Řádky níže pomohou s tím, jak roz-
lišit skryté záškoláctví od „běžného“ 
záškoláctví starších dětí v případě, kdy 
rodiče o  absenci dítěte často nevědí 
a dítě ji zapírá. 

Příčiny absence ve škole
V  komunikaci mezi rodičem ze 
sociálně znevýhodněného prostředí 
a učitelem je možné vysledovat určité 
vstupní překážky a  bariéry, které se 
následně promění v  tyto možné pří-
činy záškoláctví a skrytého záškoláctví 
u dítěte: 

1. Nerovné postavení rodičů a uči-
telů: rodiče žijící v odlišných kulturních 
a jiných životních podmínkách se hůře 
orientují v situacích odehrávajících se 

na formálním základě. Se sociálním 
statusem souvisí také sebevědomí. 
Schůzky se téměř vždy odehrávají na 
půdě školy, učitelé tedy v očích rodičů 
vždy zastávají „pozici silnějšího“. 

2. Vzájemná podezřívavost, vytvo-
ření negativního obrazu druhé strany 
a  ochota přiklánět se ke špatným 
tvrzením o  ní („s  tou rodinou/školou 
mám také své zkušenosti, které bych 
nikomu nepřál“). 

3. Dopad na pozici dítěte ve třídě 
a  ve škole: to, jak doma rodiče 
komunikují záležitosti týkající se 
školy a učitelů, má dopad na chování 
a sebevnímání dítěte ve školním kon-
textu. Naopak negativní zážitky učitele 
s rodiči se mohou každý den výrazně 
promítat do jeho vztahu s dítětem.

4. Opakovaná zkušenost školního 
neúspěchu dítěte: dítě opakovaně 
zažívá problematické situace ve škole, 
bývá nepřipravené, nemá pomůcky, 
domácí úkoly apod. 

Absence vzájemné důvěry je pro 
situaci, kdy se škola snaží zabránit 
vzniklému záškoláctví, velmi typická. 
Jak vyplývá ze zkušenosti terénních 
pracovníků Člověka v  tísni, rodiče při 
konfrontaci ohledně nahlášení ne- 
omluvených hodin na OSPOD subjek-
tivně prožívají pocit nespokojenosti se 
školou, nepochopení, nespravedlivého 
zacházení a  kritiky. Situace může 
gradovat v projevy agrese, verbálních 
útoků a vyhrožování ze strany rodičů. 
Často za problémovou situaci rodiče 
viní školu, která je zodpovědná za 
průběh vzdělávání dítěte. Svou vlastní 
roli v procesu a výsledném neúspěchu 
naopak vůbec neakceptují. Rodiče jsou 
také téměř vždy na straně dítěte.[3] 

Nepříjemná atmosféra, kdy vázne 
komunikace a spolupráce neprobíhá, 
ještě více prohlubuje sociální vylou-
čení rodiny. Škola je totiž pro mnohé 
dospělé klienty sociálních služeb jed-
nou z  mála veřejných institucí, které 
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Úloha školy  
v prevenci záškoláctví 
a skrytého záškoláctví
Nejen sociální znevýhodnění bývá příčinou absence ve škole. 
Jak se popasovat s prevencí záškoláctví ze strany vedení školy 
a učitelů? Jaké jsou příčiny záškoláctví a skrytého záškoláctví? 
Jakou roli v tomto fenoménu hraje ztráta důvěry rodičů ke škole? 
Proč je potřeba budovat partnerské vztahy s rodiči? Přinášíme 
inspiraci pro školy, úřady i neziskové organizace, jak budovat 
nová partnerství a jak zefektivnit stávající síť podpůrných 
a vzdělávacích služeb pro dítě ohrožené školním neúspěchem. 



v jejich životě nejsou primárně repre-
sivní a  mají tedy potenciál k  rozvoji 
jejich sociálních kompetencí. 

Vytvoření vztahu důvěry a  funkční 
spolupráce je dlouhodobý a  náročný 
úkol. Rodiče mají často negativní 
zkušenosti ze svých vlastních studií. 
Změnit jejich přístup je možné, ale 
i při poměrně velké snaze to jde velmi 
pomalu.

Doporučení pro vedení školy 
k úspěšné prevenci záškoláctví 
a skrytého záškoláctví 

1. Nastavení jasných pravidel pro 
prevenci záškoláctví a  skrytého 
záškoláctví, zprostředkování všem 
učitelům

Pro účinné nastavení prevence skry-
tého záškoláctví nestačí mít pouze 
správné formulace ve školním řádu. 
Tento dokument má smysl, pouze 
pokud budou jeho ustanovení aktivně 
využívána všemi učiteli. Současná 
situace je v některých školách mnohdy 
nevyhovující proto, že třídní učitel 
nastavuje konkrétní pravidla ve své 
třídě sám. V rámci jedné školy se tak 
mohou objevit výrazné rozdíly. 

Je třeba, aby učitelé získali jasnou 

představu o  způsobu řešení různých 
situací, např. formou kazuistik řeše-
ných na poradách školy. Náročné je 
například prověřování oprávněnosti 
omluvenky při podezření na skryté 
záškoláctví. To ale platí spíše pro 
situaci před zavedením transpa-
rentních pravidel pro přísnější režim 
omlouvání, protože předem domlu-
vená spolupráce s pediatrem snižuje 
potřebu „vyšetřování“ ze strany učitele.

2. Garance systému prevence 
záškoláctví jednou pověřenou oso-
bou

Obecně by systém prevence záško-
láctví na škole měla garantovat jedna 
osoba – výchovný poradce nebo meto-
dik prevence. Ten by měl s třídním uči-
telem konzultovat postup v jednotlivých 
případech, měl by pravidelně připomínat 
jednotnou linii školy. Zároveň by měl 
fungovat jako styčná osoba pro komu-
nikaci s dalšími subjekty, které hrají roli 
v systému prevence: OSPOD, Policie ČR, 
nestátní nezisková organizace. Důležité 
je v této souvislosti také pravidelné sle-
dování výše omluvené absence, a to jak 
u  jednotlivých dětí, tak v  mezitřídním 
srovnání, které může ukázat signifi-
kantní rozdíl jako důsledek rozdílně 
nastavených pravidel třídními učiteli. 

Úkol sledování absencí a  usvědčo-
vání rodiče z  nedbalosti není v  žád-
ném případě povznášející. Nutná je 
podpora vedení školy: od počátku 
nastavení systému změnou školního 
řádu přes jednání s rodiči o nastavení 
zvláštního režimu omlouvání absencí 
až po konzultace a jednání na výchov-
ných komisích. 

3. Zájem o  zvýšení úspěšnosti 
dítěte – společné téma pro školu 
i rodiče

Protože se v  případě řešení záško-
láctví jedná o jasný restriktivní prvek, 
jehož dopad může být na rodiče 
poměrně velký, bylo by vhodné, 
aby škola rodičům při projednávání 
potenciálních sankcí („hrozby“) dala 
zároveň najevo, že má maximální 
zájem na zvýšení úspěšnosti dítěte ve 
škole. Vedle empatické komunikace 
i  neverbálních reakcí naznačujících 
přijetí druhé strany by to měly být 
konkrétní nabídky, které pomůžou 
utlumit negativní emoce a stres rodičů 
spojené s projednáváním nepříjemné 
záležitosti. Může se jednat o nabídku 
kroužků, doučování a další formy pod-
pory (např. splátkový kalendář výdajů 
spojených s exkurzemi atd.). Je také 
třeba naučit se vnímat jakékoli drobné 
pokroky u  osob žijících v  situaci so- 
ciálního vyloučení (tedy nejen u  dětí, 
ale i u rodičů).

Doporučení pro učitele  
k úspěšné prevenci záškoláctví 
a skrytého záškoláctví 

1. Důkladné seznámení rodičů 
s  pravidly – využití všech komuni-
kačních kanálů 

Se zněním školního řádu musí být 
rodiče seznámeni prokazatelnou for-
mou. Většinou se tak děje podpisem 
jejich prohlášení na začátku školního 
roku. Zároveň je ovšem dobré sezná-
mit rodiče přímým a  maximálně sro-
zumitelným způsobem s  pasážemi 
dokumentu, zaměřenými na způsoby 
omlouvání dítěte a  na důsledky pří-
padného zanedbání. Toto seznámení 
je možné podpořit vlepením konkrét-
ních pasáží školního řádu, týkajících 
se omlouvání absencí, do žákovské 
knížky.

K  životu v  sociálním vyloučení 
patří nejistota, nedůvěra v  psaný 
text a  formální instituce, snaha 
obcházet a „zkoušet“ limity systému. 
Transparentní pravidla proto přinášejí 
benefity všem zúčastněným stranám, 
jakkoli je tak nemusí zpočátku všichni 
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Jaké jsou příčiny 
záškoláctví 

a skrytého 
záškoláctví? 

Jakou roli 
v tom hraje 

ztráta důvěry 
rodičů ke 

škole? 



vnímat. Pro zavádění nových pravidel 
je z  tohoto důvodu nezbytné využití 
všech komunikačních kanálů, aby 
došlo k přenosu informací v maximální 
možné míře. Nutné je posléze ujištění, 
zda jim opravdu rozumí všechny 
zúčastněné strany.

2. Vnímání rodiče jako partnera – 
bez předsudků, hodnocení a  porov-
návání

Co znamená běžně přijímaná teze, 
že „rodič má být pro školu partne-
rem“, v případě jeho dlouhodobě tíživé 
sociální situace? Tento rodič zákonitě 
nemůže naplňovat představu kompe-
tentního a  zodpovědného zákonného 
zástupce, protože jeho životní zkuše-
nost je často radikálně odlišná. Bohužel, 
důsledkem této odlišnosti může být 
absence respektu vůči rodičům ze 
strany školy, zvláště v případě negativ-
ních zkušeností při jednání s nimi. 

3. Přijetí obavy rodičů ze ztráty 
důstojnosti
Mnohé výpovědi potvrzují, že někteří 
rodiče žijící v  odlišných kulturních 
a  jiných životních podmínkách citlivě 
vnímají, pokud je v komunikaci patrná 
nějaká míra odstupu anebo pohrdání, 
které vůči nim (často zcela nevě-
domě) projevují někteří pedagogičtí 
pracovníci. Jedna z kazuistik zmiňuje 
odůvodnění klientky, proč nechodí na 
třídní schůzky: „Klientka má obavu, 
že ji bude učitelka shazovat před 
ostatními rodiči.“ Citlivé věci je jed-
noduše potřeba vyřizovat výhradně 
v  soukromí. Pracovníci školy by měli 

být schopni jednat s  respektem vůči 
rodičům, a to i v situaci, kdy si ho zdán-
livě nezaslouží. Učitel by měl být tím, 
kdo udělá první krok pro řešení situace 
a zároveň nabídne pomocnou ruku. 

4. Posílení komunikace s rodinou, 
vyvážení restrikce vstřícnými kroky

V praxi je důležité vědět, že problémy 
s  docházkou často souvisí s  dalšími 
rizikovými faktory (nastavení rodičů 
vůči škole, malé zkušenosti při jednání 
s  institucemi, nedůvěra k  institucím, 
finanční potíže, které mají dopad na 
trávení volného času dítěte, přípravu 
pomůcek do školy apod.). Ty je třeba 
znát a přizpůsobit jim způsob řešení. 
Zvládnutí problémů v prvních krocích 
předpokládá intenzivní komunikaci 
s rodinným zázemím dítěte. Restrikce 
musí vždy předcházet a  doprovázet 
vstřícné kroky ze strany školy, jinak 
dojde spíše k prohloubení těchto rizi-
kových faktorů vedoucích k selhávání 
dětí ze sociálně znevýhodněného pro-
středí v hlavním vzdělávacím proudu. 

5. Nastavení takových podmínek, 
aby dítě mělo šanci zažívat ve škole 
úspěch 

Je třeba dát dítěti nějaké perspektivy, 
důvod, proč se do školy těšit. Jeden ze 
zástupců pedagogicko-psychologické 
poradny na jednání expertní skupiny pro-

jektu Do lavic! realizovaného organizací 
Člověk v  tísni uvedl, že vyšší absence 
dětí ze sociokulturně znevýhodněného 
prostředí je většinou reakcí na školní 
neúspěšnost. Jedná se o  začarovaný 
kruh: reakce únikem, vyhýbání se si- 
tuacím, které jsou nepříjemné, tedy únik 
do nemoci apod. Jednou z  možností, 
jak řešit takovou situaci, je přizpůsobit 
přístup dítěti na míru – u  chronicky 
neúspěšného navodit situaci úspěchu, 
tím pomalu budovat a zlepšovat vztah 
ke škole. Pak se může tendence k úniku 
zmenšovat a  v  jeho důsledku se sníží 
i školní absence. 

Shrnutí 
Nastavení jasných pravidel a důkladné 
komunikování rodině, budování vzá-
jemné důvěry a  respektu a  společná 
práce na zvýšení školní úspěšnosti 
dítěte je klíčem k nastartování potřeb-
ných změn v  přístupu rodin a  dětí ke 
škole. Děti se sociálním znevýhodněním 
mají oproti ostatním až dvojnásobné 
omluvené absence, což výrazně snižuje 
jejich šanci na úspěch ve vzdělávání.[4] 

Autorský tým APIV B
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V  základních a  středních školách se 
od září 2021 konalo doučování, které 
mělo ve vzdělávání vyrovnat rozdíly 
z  výuky na dálku v  minulých vlnách 
epidemie covidu-19. Stát na podzimní 
doučování vyčlenil 250 milionů korun. 
Od nového roku bude doučování pokra-
čovat s  podporou evropských peněz 
z  Národního plánu obnovy. Peníze 
budou krajským úřadům poskytnuty 
do konce ledna, poté budou rozeslány 
do škol.

Zapojit se mohou i nepedagogové
Ostatní podmínky využití peněz zůsta-
nou stejné jako na podzim. Odměna 
pro doučující může činit maximálně 
250 korun za hodinu a může být vyplá-

cena pouze formou odměny z dohod 
o  pracích konaných mimo pracovní 
poměr zaměstnanců škol. (Tyto pod-
mínky však byly z více stran kritizovány 
jako nevyhovující a jako jedna z příčin 
skutečnosti, že nemálo škol peníze 
zcela nevyužilo.) 

Do doučování se mohou nadále 
zapojit nejen pedagogičtí pracovníci 
daných škol, ale i  odborníci z  řad 
veřejnosti, studenti vysokých škol 
nebo dobrovolníci po uzavření dohody 
o provedení práce nebo dohody o pra-
covní činnosti. Školy mohou též samy 
nadále rozhodovat o frekvenci doučo-
vání pro jednotlivé žáky i o velikostech 
skupin pro skupinové doučování.

Do 28. února musejí školy informovat 

ministerstvo školství o způsobu využití 
peněz určených pro podzimní doučo-
vání. Stejná povinnost bude platit i pro 
nadcházející doučovací období, termín 
byl stanoven na konec října 2022. 
Peníze na doučování budou poskytnuty 
i  na další dvě období, od září do pro-
since 2022 a od ledna do srpna 2023.

Ne všechny školy se přidaly
Podle vyjádření České školní inspekce 
(ČŠI) potřebovalo v důsledku distanční 
výuky doučování v  prvním pololetí 
aktuálního školního roku 220 000 žáků 
a studentů. Zhruba 20 procent z nich 
se do něj ale nezapojilo. Ústřední 
školní inspektor Tomáš Zatloukal řekl, 
že doučování potřebovalo 180  000 
žáků základních škol a  40 000 stře-
doškoláků. Z nich se na ZŠ nezapojilo 
přes 30 000 žáků a  na SŠ více než 
15 000 studentů. Nejvíce nezapoje-
ných žáků bylo údajně v  Ústeckém 
a  Moravskoslezském kraji, ale 
i  v  Jihočeském a  Olomouckém kraji, 
které nepatří ke strukturálně znevýhod-
něným regionům.

Podle ČŠI 7 procent ZŠ, 10 procent 
SOŠ a 30 procent gymnázií doučování 
neorganizovalo. Nejčastěji doučova-
nými předměty byly čeština a matema-
tika. Následoval cizí jazyk, na středních 
školách pak i  odborné předměty. 
K  hlavním problémům škol – kromě 
nezapojení žáků – patřil nedostatek 
lidí, kteří by doučování vedli. Část škol 
i kvůli tomu nemohla vyčerpat dotaci, 
kterou dostaly. „A  studenti z  peda-
gogických fakult nebo fakult připra-
vujících učitele jsou do těchto aktivit 
zapojeni minimálně,“ dodal ústřední 
školní inspektor.

Jako pozitivní příklady ČŠI vyzdvihla 
školy, které dopad doučování hodně 
sledovaly a  zapojily do něj žáky 
i  během pololetí. Jako prospěšné 
se ukázalo zařazení doučování do 
běžného rozvrhu v kratších úsecích – 
místo odpoledních termínů, kdy jsou 
žáci unavení. Osvědčila se i odstupňo-
vaná podpora škol podle podílů žáků, 
kteří se distanční výuky účastnili málo, 
případně z  ní vypadli. Školy s  větší 
finanční podporou organizovaly více 
aktivit.  (soš)
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Změny v tomto roce a výsledky z roku minulého
Další kolo doučování startuje
Pro další podporu doučování od ledna do konce školního roku 
2021/2022 ministerstvo školství vyčlenilo zhruba 400 milionů 
korun. Mohou ji využít základní a střední školy a konzervatoře 
zřizované obcemi a kraji. Oproti podzimu minulého roku 
bude možné doučovat žáky všech ročníků středních škol 
a konzervatoří, nejen závěrečných. Vyčleněné peníze lze využít 
jen na individuální a skupinové doučování, nikoli na aktivity 
socializačního charakteru. Školy o tom informoval náměstek pro 
řízení sekce vzdělávání a mládeže Jan Mareš.

Nejednomu řediteli 
způsobily komplikace 

s doučováním 
v minulém 

roce vrásky a ne 
všechny školy byly 

schopny státem 
poskytnuté finanční 

prostředky zcela 
využít.



Chystané změny ve výuce informa-
tiky na základních školách předsta-
vilo ministerstvo školství již v únoru 
2021. Školy podle nich musí upravit 
svou výuku nejpozději od 1. září 2023 
ve všech ročnících prvního stupně 
a nejpozději o rok později na celém 
druhém stupni. Mohly ale začít i od 
září roku 2021.

Podle Národního pedagogického 
institutu (NPI) se pro termín září 2021 
rozhodlo 787 škol. V  září jich pak 
výuku podle upravených plánů sku-

tečně zahájilo kolem 600. Průzkum 
v těchto školách podle institutu ukázal, 
že nejdůležitější pro úspěšný přechod 
na novou informatiku je dostatek času 
na přípravu. Školní metodik ICT Tomáš 
Řebíček z NPI proto školy vyzval, aby 
využily nabízených školení a  zapojily 
se do nich co nejdříve.

Sdílení zkušeností mezi pedagogy
Zájem o webináře, workshopy a další 

vzdělávací akce na toto téma podle něj 
roste, školení se na podzim zúčastnilo 
přibližně 3 tisíce učitelů. (V  Česku je 
zhruba 4 200 ZŠ, na kterých učí podle 
ministerstva asi 86 tisíc pedagogů.) 
Nabídka školení obsahuje webináře 
pro ředitele a zástupce škol či meto-
diky a  učitele informatiky. Lektory 
dělají učitelé informatiky a  ředitelé 
ze škol, kde se již podle upraveného 
vzdělávacího plánu učí. K  dispozici 
jsou mimo jiné kurzy pro výuku robo-

tiky nebo takzvaná DIGI plovárna, kde 
si pedagogové mohou navzájem radit 
a sdílet své zkušenosti. 

Nové návody pro výuku i kritika
Nové pojetí informatiky ověřovalo 
ministerstvo v předešlých dvou letech 
ve spolupráci s pedagogickými fakul-
tami ve vybraných školách. Na základě 
toho vznikly nové učebnice a návody 
pro výuku. Zástupci školských organi-
zací ale kritizovali, že resort o přípravě 
změn dopředu dost neinformoval. 
Kritika se snesla i  na redukci učiva 
v  některých předmětech, jako třeba 
ve fyzice, přírodovědě či zeměpisu, 
a to právě na úkor informatiky. Podle 
ministerstva školství školy nyní učivo 
omezit mohou, ale nemusejí. Větší 
celková redukce v  učebních plánech 
by měla přijít v  nadcházejících dvou 
až třech letech. 

(den)
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Digitální okénko

O výbornou propagaci tohoto feno-
ménu se zasloužil dokumentární 
film V síti. Realita, ve které se ode-
hrává kybergrooming, je filmovému 
zpracování velmi podobná. Sexuální 
predátor si na sociální síti vyhlédne 
oběť a  naváže s  ní komunikaci. 
Cílem sexuálních predátorů je získat 
intimní materiál, na základě kterého 
začnou oběť vydírat a  manipulovat 
k osobním schůzkám. 

Obětí kybergoomingu se 
může stát kdokoliv, nej-
častěji jsou ale oběťmi 
dívky ve věku 11 až 
17 let. Sexuální predá-
toři velmi často vystu-
pují na sociálních 
sítích pod falešnými 
profily. Snaží se vzbu-
zovat důvěru a  v  komu-
nikaci jsou velmi trpěliví. 
Pokud se sexuálnímu predátorovi 
podaří oběť zmanipulovat k reálnému 
setkání, hrozí nebezpečí sexuálního 
či fyzického zneužití oběti. 

Příběh 
Anička oslavila 14. narozeniny. Ten 

den ji kontaktoval na Facebooku 
velmi pohledný chlapec Marek, který 
ve svém profilu uváděl věk 18 let. 
Aničce to přišlo jako nejhezčí dárek 
k narozeninám. S Markem si ihned 
začala psát. Viděla v něm konečně 
někoho, kdo jí ve všem rozumí. Psali 
si velmi intenzivně několik měsíců, 
až konečně Marek navrhl osobní 
setkání. Anička byla štěstím bez 
sebe a  na schůzku se velmi těšila. 
Den před termínem schůzky ovšem 

Marek napsal Aničce, že si 
zlomil nohu a  není schopný 

na místo schůzky dorazit. 
Anička byla velmi zklamaná, 
ale Marek měl řešení. 

Navrhl Aničce, že ji na místě schůzky 
vyzvedne Markův otec a autem při-
veze k  Markovi domů. Anička sou-
hlasila a  opět se nemohla dočkat, 
až uvidí svého Marka. Na druhý den 
dorazila na místo setkání, kde jí už 
z auta dával znamení k nastoupení 
do vozidla postarší pán. Anička 
nastoupila do auta v přesvědčení, že 
jde o Markova otce. Aničku již nikdo 
neviděl. 

Poučení 
Sociální sítě jsou dnes typické přede-
vším tím, že je na nich velmi jednodu-
ché vytvořit falešný profil s falešnou 
identitou. Uživatelé mohou velmi jed-
noduše zaměňovat svá jména, svůj 
věk, bydliště, zájmy, ale i fotografie. 
Je velmi těžké odhalit falešnou 
identitu uživatele. Z  tohoto důvodu 
je dobré vést děti k  obezřetnosti 
v  komunikaci s  cizími osobami na 
sociálních sítích. V  případě Aničky 
mohlo pomoci důsledné dodržení 
pravidla, že na osobní schůzku se 
nechodí s osobou, kterou známe jen 
z internetu. 

Tomáš HAMBERGER

Kybergrooming

Tip Ukazujte žákům svět sociálních 
sítí a  internetu takový, jaký je. 

Seznamujte je s možnými riziky, se kte-
rými se zde mohou potkat. Využívejte 
různých besed a  přednášek na tato 
témata. Nepřidávejte si neznámé osoby 
mezi své kontakty na sociálních sítích. 
Jestliže se dozvíte o podobném případu 
nebo se sami stanete příjemcem rizikové 
komunikace, tak kontaktujte Policii České 
republiky. 

Jak postoupila výuka informatiky



Nakladatelství Sondy připravuje na přelom 
 května a června 2021 nové vydání úplného znění zákoníku 

práce od renomovaných autorů, kteří reprezentují dlouholetou 
odbornou erudici nabytou v rámci svého profesního působení 

v akademickém světě, soukromém a veřejném  
sektoru i v odborech. Propojují tak při zasvěceném a obsáhlém 

výkladu jednotlivých ustanovení znalosti a zkušenosti  
hlavních uživatelů pracovního práva s využitím rozsáhlé 

aktuální judikatury, která hraje v moderním pracovním právu  
stále výraznější roli. Publikace se stane velmi účinným 

pomocníkem pro odborové organizace.

Objednávky zasílejte již nyní na adresu Sondy, s. r. o., nám. W. Churchilla 2, Praha 3, 
e-mailem: sondy-odbyt@cmkos.cz, telefonicky na č. 739 534 613 nebo na www.e-sondy.cz.

Předplatitelé Sondy Revue mají 15% slevu v případě, že uvedou variabilní s. — číslo faktury.
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pomocníkem vaší organizace



TISÍCE UČITELŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL
            VYUŽÍVAJÍ  VÝHODY
ČLENSTVÍ ŠKOLSKÝCH ODBORŮ

OTEVÍRÁME DVEŘE VŠEM, 
 KTERÝM NENÍ LHOSTEJNÝ 
 VÝVOJ VE ŠKOLST VÍ 
 A PODMÍNKY V PRÁCI

•   Se školskými odbory v tom 
 NEBUDETE SAMI

•  Získáte vliv na dění
 VE ŠKOLSTVÍ

•    Diskutovat ve sborovnách 
 NESTAČÍ

v í c e  i n f o r m a c í :  w w w . u c i m e s e b y t s i l n e j s i . c z


