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Národní pedagogický institut České 
republiky otevírá výukovou laboratoř 
s názvem Virtuální škola, zaměřenou na 
globální rozvojové vzdělávání. 

Ve výukové laboratoři je ke stažení 
sedm lekcí k  tématům, která hýbou 
světem, a  žáci se na nich mohou učit 
pochopit znalosti z  různých předmětů. 
Lekce jsou určeny hlavně pro 2. stupeň 
základních škol. 

Klimatické změny a  s  nimi spojené 
otázky o  podobě světa, ve kterém 
budeme za pár let žít, osud nejmladší 
nositelky Nobelovy ceny za mír nebo 
třeba dopad zablokovaného Suezského 
průplavu na světovou ekonomiku, to 
je jen několik příkladů tzv. globálních 
rozvojových témat, která v  sobě nejen 

spojují potenciál pro výuku například 
matematiky, přírodovědy či občanské 
výchovy, ale zároveň učí žáky přemýšlet 
o hlubších souvislostech světového dění 
a  o  svých možnostech jim porozumět 
a ovlivnit je.

Metodiky pro učitele a  pracovní listy 
pro žáky jsou určeny hlavně pro 2. stu-
peň základních škol. Jsou doplněny 
audiovizuálním obsahem z  Českého 
rozhlasu a z České televize. Obě veřej-
noprávní instituce jsou zároveň hlavními 
mediálními partnery projektu, na kterém 
dále spolupracovaly organizace ARPOK 
a Člověk v tísni. Ilustrace vytvořila Ilona 
Polanski.

Všechny lekce jsou již volně dostupné 
na www.npi.cz/virtualniskola.

Výuková 
laboratoř 
Virtuální 
škola zahajuje



Komentář

Ministr školství Petr Gazdík se již před 
nástupem do své funkce nechal slyšet, 
že bude podporovat zavádění Strategie 
2030+ do škol. Vedle změny rámcových 
vzdělávacích programů chce co nejdříve 
diskutovat o trvalejší podobě maturit.

Nový ministr zatím nechystá ve vzdě-
lávání žádnou revoluci ani zemětřesení. 
Nevyhýbá se však potřebným a důležitým 
změnám. Ještě v  poslanecké lavici nalé-
havě opakoval, že se musí proměnit sou-
časná podoba maturity a  modernizovat 
vzdělávací soustava pro 21. století. Dobrá 
zpráva je, že se opírá o schválenou Strategii 
2030+, čímž naznačuje, že chce pokračovat 
v tom, co se jeho předchůdci podařilo. Z ní 
hned vyloupl „dosluhující“ maturity. „Rád 
bych dosáhl jak společenské, tak odborné, 
tak politické shody podoby maturity, která 
tady bude deset nebo dvacet let,“ řekl.

Mimo jiné se zamýšlí nad možností 
zavést tzv. středoškolské minimum, které 
by si maturanti mohli splnit již v  průběhu 
vzdělávání. V  souladu se Strategií 2030+ 
hodlá nastolit možnost, aby se součástí 

maturit staly ročníkové práce, získaná port-
folia žáků, projekty s obhajobou. Vzápětí se 
objevují další návrhy možných změn a úprav 
stávající zkoušky dospělosti, která zápasí 
poslední léta o  své holé přežití. Prodělala 
už tolik prapodivných doplňků, „přílepků“ 
a  nečekaných obratů, že se dnes podobá 
dortu, který spolu upekli pejsek s kočičkou 
v Čapkově milém vyprávění. Možná by bylo 
mnohem snazší a prospěšnější zrušit stá-
vající formu a obsah maturity a nahradit ji 
zcela novým modelem.

Ministr Petr Gazdík se dlouhodobě hlásí 
k  modernizaci současného vzdělávacího 
systému. Už dříve k  ní hlasitě nabádal 
svého předchůdce. „Vyzýváme proto mini-
stra školství (Roberta Plagu, pozn. redakce) 
i zástupce ostatních politických stran, aby 
přestali o  změně školství pouze diskuto-
vat a začali ho i reálně měnit.“ Právě dnes 
nadešel pravý čas, kdy může nový ministr 
školství uvádět svou smělou představu do 
každodenního života. Úkol tuze nesnadný, 
odvážný a potřebný.      

Roman KANTOR

Cesta k modernizaci  
vzdělávání pro 21. století

Dosud neutichly vášnivé dis-
kuze kolem přetrvávajících 
podvodů při psaní diplomových 
prací. Přitom ministrem škol-
ství zamýšlená změna maturity 
(kolikátá už?!) by mohla ve 
školní části obsahovat obha-
jobu písemné absolventské 
ročníkové práce, nápadně 
připomínající vysokoškolskou 
diplomku. Stačí se podívat na 
internet a hned na vás zaútočí 
skvělé nabídky, jak si rychle 
objednat a  hlavně koupit 
téměř jakoukoli „vědeckou“ 
práci. Kdyby se ve střední škole 
zavedla obdoba diplomových 
prací, nenasytní podvodníci by 
hlasitě tleskali a jásali. Zvláštní 
je, že se právě nyní objevují 
názory, že vysokoškolské 
studium by se nemuselo vždy 
zakončovat možná už překo-
nanými a  stále snadno zfal-
šovatelnými diplomovými či 
bakalářskými pracemi. Jejich 
přínos pro praktický život bývá 
nejednou velmi sporný. Zpra-
covávaná, mnohdy prapodivná 
a z prstu vycucaná témata jsou 
obvykle jen z nouze ctnost – 
čili zbytečná. A něco podob-
ného bychom chtěli zavést 
mezi naše maturanty?

(KR)

EDITORIAL

Budou 
středoškoláci 
obhajovat 
„diplomky“?
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NAŠE TEMA

Vzdělání může být jednou z  nejvý-
nosnějších investic. Svou investicí 
do něj můžete zvýšit své celoživotní 
příjmy o statisíce, ba dokonce miliony. 
Rozhodnutí o  dalším vzdělávání po 
ukončení střední školy je závažné 
a  vždy je dobré prozkoumat své 
možnosti. Možná zjistíte, že kurz na 
pár měsíců vám pomůže dosáhnout 
kariéry, která vás baví, nebo se rozhod-
nete, že čtyřletý titul je cesta, kterou se 
chcete vydat. Kupříkladu titul z  infor-
matiky nebo podobného oboru jistě 
pomůže získat práci v oblasti techno-
logií, avšak není zcela nezbytný. 69 % 
vývojářů, kteří byli dotazováni, uvedlo, 
že jsou částečně samouky v  oblasti 
svých dovedností, a  13 % uvedlo, že 
nejsou vyškoleni vůbec. Pokud máte 
chuť se učit, můžete se dovednosti 
potřebné pro práci v  technice naučit 
sami.

Covidový dopad na 
vzdělání v číslech
Poslední data organizace UNICEF ze 
září 2021 říkají, že světová pandemie 
covidu-19 zasáhla více než 1,5 miliar- 
dy studentů a  463 milionů z  nich 
následně zůstalo bez možnosti se 
vzdělávat alespoň dálkově. Každé 
sedmé dítě zameškalo více než 75 % 

prezenční výuky v  důsledku uzavření 
škol. Odborníci hovoří o  „ztracené 
generaci studentů“.

Nyní jsou školy plně otevřeny ve 
117 zemích a 539 milionů žáků se vrá-
tilo do školních lavic, a to od předškol-
ních až po střední školy. To představuje 
35  % celkové populace studentů na 
celém světě, zatímco v září 2020, kdy 
byly školy otevřeny pouze částečně, 
se do škol vrátilo 16 % studentů 
v  94  zemích. Přibližně 117 milionů 
studentů, což představuje 7,5 % z cel-
kového počtu, je stále postiženo úplným 
uzavřením škol v 18 zemích. Počet zemí 
s  částečně otevřenými školami se za 
stejné období snížil z 52 na 41.  

94 % zemí přijalo politiku dálkového 
vzdělávání. Statistiky ukazují, že nej-
častějším přístupem byla digitální 
výuka, kterou v základním vzdělávání 
využívá 74 % zemí. Podobně 77 % 
zemí přijalo přístup digitální výuky pro 
vyšší sekundární vzdělávání a 42 % pro 
předškolní vzdělávání.

Uzavření škol a  sociální odloučení 
se podepsaly na duševním zdraví 
studentů. Nejnovější údaje medicín-
ského týdeníku The Lancet ukazují, 
že duševní zdraví každého pátého 
studenta se od začátku pandemie 
zhoršilo. Také 48 % studentů mělo 

kvůli pandemii finanční problémy 
a  38  % mělo problémy se soustředit 
na studium.

„V mém okolí se ale většina lidí sho-
duje, že networking přes Zoom nefun-
guje a  bez malých běžných interakcí 
s kolegy online řešíte jen to, co musíte, 
a ne to, co byste mohli, a tak přichá-

Mnoho lidí se zajímá o různé druhy finančních investic, zvažuje 
výhody a nevýhody a snaží se učinit nejlepší rozhodnutí pro 
svůj život. „Většina lidí přitom ignoruje fakt, že investice do 
vzdělávání je jednou z nejsilnějších a nejméně proměnlivých 
věcí, které mohou pro svůj blahobyt udělat, a to i z finančního 
hlediska,“ míní Jana Večerková, zakladatelka kurzů programování 
Coding Bootcamp Praha.

Dobrá strategie 
pro lepší život? 
Nepřestávejte se učit

Ačkoliv se může 
leckdo domnívat, 
že člověk ve 
středním věku 
se už nic nového 
nenaučí, není 
tomu tak
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NAŠE TEMA

zíte do budoucna o  hodně nápadů,“ 
deklaruje Jana Večerková z  Coding 
Bootcamp Praha.  

Investice do vzdělání  
není omezena věkem
Ačkoliv se může mnoho lidí domnívat, 
že vzdělávání je tématem hlavně mlad-
ších generací a  člověk ve středním 
věku už se stejně nic nového nenaučí, 
není tomu tak. Nikdy se nepřestávejte 
učit – to je dobrá strategie, jak zlepšit 
svůj život. Skvělé na této strategii je, že 
se můžete učit bez ohledu na to, kolik 
vám je let. Nevěřte rčení, že ‚starého 
psa novým kouskům nenaučíš‘ – věda 
říká, že to prostě není pravda.

Odborníci na psychologii a  neuro-
vědu zjistili, že náš mozek má úžas-
nou schopnost učit se novým věcem 
a získávat nové schopnosti bez ohledu 
na náš věk. Děje se tak díky neuroplas-
ticitě mozku, která může být prodlou-
žena i po skončení dětství.

„Naučit se třeba programovat může 
člověk v každém věku, ať už je to muž, 
nebo žena. Zde bych zmínila třeba 
příběh našeho absolventa Kamila 

Drozda, čtyřicetiletého otce dvou dětí, 
který i přesto, že během covidu-19 měli 
děti doma, zvládl u nás na jaře výborně 
dostudovat. Už během dubna a května 
dostal několik nabídek práce v oboru 
a v červnu nastoupil jako programátor 
do Inventi,“ dodává Jana Večerková.

Ale!
Není překvapením, že zaměstnanci 
technologických firem jsou obvykle 
mladší. Někteří starší zaměstnanci 
dokonce hlásí, že jsou kvůli svému 
věku nuceni ze svých firem odejít. 
Avšak dobrým příkladem pro všechny 
může být společnost Google, která má 
pro své starší zaměstnance dokonce 
název – greyglers. Ti jsou pro tým 
velkým přínosem. Dělí se o své zkuše-
nosti a obhajují potřeby zaměstnanců 
vyššího věku, podporují změny v prů-
běhu kariéry zaměstnanců tak, aby byl 
Google stále společností pro všechny. 

Proč do vzdělání investovat?
1. Udržujete se v  obraze. V  dnešním 
rychlém světě je důležité, aby člověk 
udržoval své znalosti, a  to v  souladu 

s trendy nebo i předpisy a zákony stano-
venými státem. Vzdělávání zvyšuje vaše 
know-how a může tak lehce zvýšit vaši 
konkurenceschopnost na trhu práce.
2. Doba návratnosti může být rychlá. 
Ihned po absolvování kurzu nebo 
například vysoké školy se danému 
uchazeči o  práci zvyšuje kvalifikace, 
která může být následně ihned využita 
v  praxi. Čím větší kvalifikace dosáh-
nete, tím větší finanční ohodnocení 
můžete získat. Toto je rozdíl oproti 
klasickým investicím, jako jsou akcie 
nebo nemovitosti, kde na výnos čeká 
investor většinou několik let.
3. Poptávka je obvykle vyšší než 
nabídka. Dalším prvkem, který činí 
vzdělávání atraktivní investiční příle-
žitostí, je skutečnost, že poptávka je 
obvykle větší než nabídka, zejména 
na rozvíjejících se trzích. Takovým 
perspektivním trhem jsou například 
informační technologie. Dlouhodobě 
hlásí obrovský převis nabídky nad 
poptávkou, kdy se v ČR pohybujeme 
až kolem 14 tisíc volných pracovních 
pozic, které by bylo možné obsadit.

zdroj: www.codingbootcamp.cz
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Chce prosazovat model 80 % platu 
do tarifů a  20 % do nenárokové 
složky a  hlásí se k  dokumentu, na 
kterém panuje široká politická shoda – 
Strategie 2030+, jde o klíčovou vizi pro 
rozvoj vzdělávací soustavy v Česku. Byli 
jsme spokojeni, to vše jsou klíčové body, 
které jsme prosazovali, zdůrazňuje 
František Dobšík, předseda ČMOS PŠ.

Před silvestrem přišel šok
Ovšem 29. prosince 2021 jsme byli 
doslova šokováni. Kabinet změnil vládní 
nařízení o platech zaměstnanců veřej-
ného sektoru bez řádného připomín-
kového řízení a  legislativního procesu 
a o sociální dialog s námi se ani nepo-
kusil. Ze slibovaných 3 % učitelé dostali 
2 %, nepedagogičtí pracovníci vůbec 
nic. Po programovém prohlášení a sli-
bech přichází velké zklamání. 

Naše reakce byla blesková – odsou-
dili jsme snížení reálných platů ve škol-
ství, překvapilo nás, že zaskočen byl 

i ministr školství Petr Gazdík. Podle 
našich propočtů však za naprosto 
neúnosné považujeme situaci nepe-
dagogů, nejenže se jim reálné platy 
propadnou, ale někteří budou pod 
úrovní minimální mzdy, uvádí Markéta 
Seidlová, místopředsedkyně škol-
ských odborů.

Nevzdáváme to
Hned jsme v rámci konfederace odbo-
rových svazů oslovili odborové svazy 
rozpočtové sféry i představitele vlády. 
Chceme intenzivně jednat a předložit 
návrhy, jak hledat nápravu. Z  terénu 
zaznívá, že učitelé v nejhorším případě 
snížení o procento „přežijí“, ale tristní 
situace nastala u nepedagogů.

První jednání těsně před tripartitou 
proběhlo s Marianem Jurečkou, mini-
strem práce a sociálních věcí. Uvedl 
jsem, že vláda musí hledat cestu, jak 
zvýšit zmrazené platy nepedagogům, 
kterým se reálný příjem propadá o 6 %. 

Situace je zoufalá, velká část platů 
nepedagogů v nejnižších platových tří-
dách je ostudně pod minimální mzdou 
16 200 Kč. To může dříve či později 
způsobovat problémy přímo s provo-
zem školských zařízení. Nepedagogové 
jsou neviditelnou součástí škol, které 
bez nich nemohou fungovat. Najímat 
si za ně externí služby je ekono-
micky nereálné. Platová tabulka pro 
nepedagogické pracovníky, zejména 
v  nejnižším tarifu, vůbec neodpovídá 
podmínkám školství. Ministr Jurečka 
několikrát zdůraznil, že státní rozpo-
čet je ve špatném stavu, zmínil ale 
možnost případných odměn. Jednání 
budou pokračovat. Požadujeme peníze 
do tarifů. Podle nás by měly být platy 
nepedagogům navýšeny minimálně 
tak, jak porostou mzdy v ČR. Predikce 
ministerstva financí a  České národní 
banky se pohybuje na letošní rok ve 
výši kolem 5 % a o takový nárůst usilu-
jeme, říká František Dobšík. 

František Dobšík, Markéta Seidlová: 

Nedůstojné platy nepedagogů 
se musí zvýšit
Vše zpočátku vypadalo nadějně, ČMOS pracovníků školství dostal 
možnost vyjádřit se k návrhu kapitoly školství připravovaného 
programového prohlášení. Ocenili jsme, že pro novou vládu je 
důležité, aby pozitivní vývoj ve školství pokračoval. Zavazuje se 
v něm dostat financování školství na průměr zemí OECD, platy 
pedagogů udržet na 130 % průměrné hrubé mzdy. 

Oldřich Skalický, SŠUP Ústí nad Orlicí: 
Nejednejte s námi jako s póvlem
Nepedagogové poskytují ve školství naprosto nezbytný servis. Školství 
má být prioritou – výkladní skříní společnosti, podle jeho úrovně se 
odvíjí vyspělý stát. V ČR se k servisním zaměstnancům školství stát 
chová tak, jako bychom byli póvl. Uklízečku, školníka ve škole nemůže 
dělat kdekdo, jsme v důstojném prostředí školy, i my přicházíme do 
styku s dětmi, musíme umět komunikovat. Škola je složitý segment, 
a aby mohli učitelé co nejlépe děti vzdělávat, bez kvalitního servisního 
zázemí se neobejdou. Jsou to spojené nádoby. Zažil jsem dobu, kdy se 
dokonce v roce 2009 i naše směšné platy ještě snižovaly. A teď v této 
složité době vládě opět nestojíme ani za korunu. Nepedagogové, co 
pracují ve školství dlouho, budou navíc ještě biti nízkou penzí. Vláda 
si neuvědomuje, že až my, co svoji práci ve školství máme rádi, ode-
jdeme, za naše platy nikdo pracovat nebude.

Jana Kauerová, MŠ Cheb 
Za naši almužnu mladí nástupci do školství nepřijdou
Možná moje slova budou znít někomu jako fráze, ale vařím pro 
děti 35 let, a kdybych svoji práci nedělala opravdu s láskou, dávno 
už bych odešla a  jako pokladní dělala v  Lidlu za dvojnásobek. 
Naše platy se vždy pohybovaly na hraně minimální mzdy a díky 
tomu, že rostla, alespoň o její valorizaci se nám muselo přidat. 
Vždy jsme byli na chvostě a přidávalo se nám ve školství vždy 
jako posledním. Zrušením superhrubé mzdy jsme si polepšili 
alespoň o pár stovek. V poslední době, když se konečně i naše 
platy začaly zvedat, vlastně se začal dohánět ten velký deficit 
z minulosti, tak v době, kdy vysoká inflace snižuje naši kupní sílu, 
nás vláda doslova hodila přes palubu. Moje generace kuchařek 
bude ve školkách za pár let končit, nedovedu si představit mladé, 
kteří to za naši almužnu převezmou.
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Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., 
předseda Výboru pro vědu, vzdělání, 
kulturu, mládež a  tělovýchovu 
PS pro Týdeník ŠKOLSTVÍ: Pane 
předsedo, Jistě jste zaznamenal 
negativní reakce školské veřejnosti 
i školských odborů na nedodržení 
slibu minulé vlády, kdy z navýšení 
o  3,5 % dostali učitelé 2 % 
a  nepedagogičtí pracovníci nic. 
Jak vnímáte tuto situaci?

„Byl jsem a  jsem stále zas-
táncem toho, aby byl slib navýšení 
o 3,5 % dodržen. Obávám se však, 
že navýšení o 2 % nebude v mých 
silách ani výboru změnit. Na 
jednání našeho výboru 2. února 
2022 bude přizván i pan ministr 
Gazdík. Předpokládám, že bude 
zmíněn i  návrh rozpočtu MŠMT 
a  k  tomuto se zcela určitě jako 
výbor vyjadřovat budeme.“

Kuchařky, školníci, uklízečky, ekono-
mové, administrativní pracovnice, IT 
technici, ti všichni se skrývají pod názvem 
„nepedagogové“. Platí pro ně platová 
tabulka, která se vztahuje i  na profese 
mimo vzdělávání. Náš dlouhodobý cíl je, 
aby pro školství existovala pouze jedna 
tabulka, jak pro pedagogy, tak i nepeda-
gogy, připomíná Markéta Seidlová. 

Otevřený dopis vládě –  
hodili jste nás přes palubu
„Naprosto jste nás jako nepedago-
gické pracovníky hodili přes palubu. 
Osobně si myslíme, že ani nevíte a ani 
nechcete vědět, jakou práci nepedago-
gičtí pracovníci denně vykonávají.

Je to z  vaší strany naprostý nezá-
jem o  nás, jako bychom vůbec ne- 
existovali a nepracovali. Myslíte si, že 
v naší republice pracují jenom učitelé 
a  zdravotníci? Nic proti jejich práci, 
ale všichni odvádějí svou práci zodpo-
vědně a jsou také v první linii, kterým 
jste přidávali. 

Jsme stejně ohroženi jako peda-
gogičtí pracovníci. Jsme neustále 
v kontaktu s žáky, s rodiči, přijímají se 
návštěvy, školníci prochází několikrát 
denně budovy a zajišťují opravy, řidiči 

zajišťují veškeré služby mezi jednot-
livými středisky, uklízečky uklízejí 
nepořádek a jsou v přímém kontaktu 
s  infekcí po žácích, kuchařky musí 
každý den uvařit, dodržovat přísná 
hygienická pravidla, vydávají obědy. 
I mezi nepedagogickými pracovníky je 
nemocnost, karantény, izolace a jejich 
práci musí zastat ostatní pracovníci.

Vy se jenom díváte, aby se ušetřil 
státní rozpočet, a  to plně chápeme 
s  ohledem ke složité situaci. Ale šet-
řit můžete v  pohodě úplně na jiných 
místech. Inflace, která je naprosto 
neúnosná, stoupající ceny energií, 
potravin a prostě všeho, na co se člo-
věk podívá, velmi citelně zasahují do 
peněženek nás všech zaměstnanců 
státní správy. Ano, dáváte kompenzace 
na energie, ale to je hlavně pro osoby, 
které jsou na sociálních dávkách, nehle-
dají si práci a nechtějí pracovat. A kde 
máte lidi střední vrstvy, na které vůbec 
nemyslíte, ale oni pracují, odvádějí daně 
a na vaše cílené dávky nedosáhnou. 

Věříme, že naše hlasy budou dosta-
tečně hlasité na to, abyste provedli revizi 
svého rozhodnutí ohledně navýšení 
platů i  nepedagogickým pracovníkům 
škol,“ stojí v  otevřeném dopise, který 

Rozhodnutí vlády nenavýšit od ledna platy pro nepedagogické pra-
covníky ve školách je pro nás velkým zklamáním. V době vysoké 
inflace dojde k poklesu již tak nízkých příjmů ve školních jídelnách. 
Dnes je těžko řešitelným problémem zajistit za odcházející pra-
covnici adekvátní náhradu na kteroukoli pracovní pozici a bude to 
ještě složitější, možná nereálné. V současné době jsou ve školních 
jídelnách zaměstnáni lidé, kteří svou profesi dělají s láskou, je to 
pro ně srdeční záležitost. Ale i tito lidé mají své finanční závazky, 
které lze jen s obtížemi s tak nízkými příjmy plnit. Stravování musí 
být zajištěno bez ohledu na to, zda je právě někdo nemocen či 
v  karanténě. Ve školní jídelně se práce nedá odložit, zastavit, 
školní jídelna se dá pouze zavřít, pokud nemá kdo vařit. Musíme 
také zajišťovat přísná, nová a stále se měnící hygienická opatření 
a reagovat na zvyšování cen potravin.

Naše základní škola má 700 strávníků, vaříme 2 druhy jídel 
a  je velmi komplikované reagovat operativně na požadavky 
hygieny. Například v  13:45 h se dozvím, že od následujícího 
dne jsou 3 třídy v karanténě. Z další jídelny mám informaci, že 
v 21 hodin volal pan ředitel, že následující den jsou další třídy 
v karanténě. Je to stresující práce, nejprve strávníky odhlásit, 
přepočítat zpracované výdejky potravin, upravit vydané suroviny 
dle aktuálního počtu přihlášených strávníků na ten den. A to vše 
v 6 hodin ráno, kdy se již mělo začít vařit. Nadále vyřešit, jak 
zpracovat suroviny, které měly být ten daný den zpracovány. Ale 
ať už je to malé, či velké stravovací zařízení, všichni bojujeme 
s covidovou situací s velkým nasazením a věřili jsme, že za naše 
úsilí budeme i adekvátně ohodnoceni. Bohužel nás nová vláda 
hodila přes palubu. 

Jana Červencová, ZŠ České Budějovice: Velké zklamání

vládě poslali za nepedagogické pracov-
níky Střední školy hotelnictví a služeb 
a VOŠ Opava, příspěvkové organizace, 
Eva Vilášková a Lenka Pospíšilová.

Jana KAŠPAROVÁ

Ilustrační foto zdroj: jídelna 
ZŠ a MŠ Praha 5, U Santošky
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Dříve byla situace odlišná. Jednotný 
systém školství vedl k tomu, že většina 
školských zařízení dosahovala více-
méně podobných výsledků. Vyniknout 
mohlo jen málo výborných škol. Méně 
bylo podprůměrných, neboť všude 
kraloval průměr. Dnes se rozdíly ve 
kvalitě vzdělávání dramaticky pro-
hlubují, často v  přímé závislosti na 
(ne)vyspělosti jednotlivých regionů, na 

jejich rozdílném sociálním, ekonomic-
kém a kulturním postavení. 

Negativní vliv sociálně 
vyloučených rodin
V  naší společnosti se v  posledních 
desetiletích zvýšil počet materiálně 
všestranně zabezpečených rodin. 
Jejich děti mají všechny předpoklady 
k úspěšnému vzdělávání včetně vyso-

koškolského. Na straně druhé přibývá 
počet žáků z chudšího a zaostávajícího 
prostředí, kteří trpí, byť jen částečným, 
sociálním vyloučením a společenským 
znevýhodněním. Česká republika patří 
mezi země s  nejhlubšími vzděláva-
cími nerovnostmi. Zaostává třeba za 
Polskem, Estonskem a  Slovinskem. 
Téměř třicet procent žáků našich 
základních škol dosahuje velmi nízké 
úrovně čtenářské a  matematické 
gramotnosti (PISA). Negativní a málo 
inspirující vliv mnohých sociálně 
neukotvených českých rodin narůstá. 
Jejich nepříznivá sociální a  ekono-
mická úroveň varovně zhoršuje stu-
dijní výsledky žáků. Týká se to zejména 

ZAMĚŘENO NA

Prohlubující se rozdíly 
ve vzdělávání varují
České školství se už několik let marně snaží zmírňovat 
nerovnosti v kvalitě vzdělávání mezi jednotlivými školami a kraji. 
Málo příznivý, spíš negativní vliv rodinného prostředí stále 
častěji oslabuje společné výsledky.
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Karlovarského a  Ústeckého kraje. 
Často v nich scházejí kvalifikovaní uči-
telé a žáci dosahují úrovně vzdělávání 
Bulharska a Malajsie. 

Víceletá gymnázia  
prohlubují nerovnosti
Rozdíly ve kvalitě škol a  jejich vzdělá-
vání se neprojevují jen ve výše uvede-
ných regionech. Všude kolem nás jsou 
školy výborné, rodiči a dětmi vyhledá-
vané, s  vysokou přidanou hodnotou, 
ale i  školy docela průměrné, špatné 
a  zaostávající. Vznikající rozdíly jsme 
si způsobili sami, například zavedením 
víceletých gymnázií. Původně měli do 
jejich tříd přestupovat pouze výjimeční 
a mimořádně nadaní jednotlivci (kolem 
pěti procent). Dnes do nich míří až 
pětina žáků a  zájem zejména rodičů 
neustává. V  lavicích základních škol 
pak osamoceně zůstávají jen slabší, 
málo motivovaní žáci, což se projevuje 
ve zhoršených výsledcích školy a taky 
v oslabené motivaci samotných učitelů.

Rezignujeme na  
výchovu ve školách
K  další příčině nerovnosti ve vzdělá-
vání patří polistopadové rozhodnutí 
politiků. Škola už nebude vychovávat, 
ale tuto úlohu v  plném rozsahu pře-
vezme rodina. A  tak se stalo. Dnes 
jsme „schovali“ výchovu do všeobjí-
majícího pojmu vzdělávání. Najednou 
zjišťujeme, že mnoho rodin, nejenom 
ve znevýhodněných regionech, nároč-
nou výchovu svých dětí nezvládá. 
Potvrdily a  zvýraznily to i  nedávné 
zkušenosti z covidové výuky na dálku. 

Z  různých příčin se do ní nezapojilo 
nejméně deset tisíc žáků. Přitom při-
rozená, správně cílená a vhodně moti-
vovaná nejenom rodičovská výchova 
podporuje přirozenou touhu a potřebu 
vzdělávat se. Výchova rozvíjí schop-
nost dodržovat osvědčené hodnotové 
tradice, navazovat na ně a  tvůrčím 
způsobem je posilovat a rozvíjet, nikoli 
lhostejně přehlížet. 

Vzdělávání už není  
otevřená kniha poznání
Dnes máme dokonalejší „diagnostiku“ 
při posuzování zdraví našeho školství. 
I  proto jsou jeho rozdíly viditelnější. 
Žijeme v  globalizovaném a  hlavně 
digitalizovaném světě plném rozporů. 
Digitalizace se obrazně smrskla na 
„nuly“ a „jedničky“, které udávají rytmus 

našemu každodennímu životu. Více se 
věnujeme menšinám na úkor většiny. 
Začínáme zjednodušeně upřednost-
ňovat dovednosti před znalostmi. 
Znatelně se prohlubuje nerovnost ve 
všeobecných znalostech. Současná 
úroveň české vzdělanosti, velmi mírně 
řečeno, dlouhodobě pokulhává. Trpí 
zejména povrchností. Materiální 
hodnoty klademe před duchovní, 
mravní a  estetické. Vstupujeme do 
čtvrté průmyslové revoluce, ale mnozí 
z  nás ani netuší, oč jde. Léta přehlí-
živě ubližujeme přírodě a zlehčujeme 
význam dědictví lidových tradic. 
Málo si uvědomujeme, že současné 
demokratické principy školství dávají 
samy o sobě dostatečné předpoklady 
kvalitního vzdělání každého z  nás. 
Jen je umět ctít a dokázat s podporou 
státu správně využívat. Dříve stačila 
k  dobrému vzdělání „otevřená kniha 
poznání“. Dnes už je překonaná. 
Rozporuplný svět se výrazně proměnil 
a s ním i podoba vzdělávání.

Náš vzdělávací systém není v dobré 
zdravotní kondici. Zmiňované roz-
díly v  dosahované kvalitě škol jsou 
jen tichým varováním. Ani vládou 
schválená Strategie vzdělávací poli-
tiky České republiky do roku 2030+ 
nepřináší tolik potřebný uzdravující 
lék. V proklamacích a známých tezích 
naznačuje, kam by se mělo školství 
v příštích letech ubírat. Přesto pama-
tuje i  na nerovnosti ve vzdělávání, 
které jsou projevem a výsledkem spo-
lečenského, ekonomického, sociálního 
a  kulturního způsobu našeho života. 
Dnešní škola zdaleka není jediná, která 
se na něm podílí a která za jeho rozvoj 
a kvalitu odpovídá.

 (Rok)

Málo příznivý, 
vliv rodinného 
prostředí 
stále častěji 
oslabuje 
výsledky 
vzdělávání  
dětí
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Případů, kdy jednotlivé informace 
pocházející z  různých zdrojů jsou 
natěsnány do pouhých několika hodin 
či maximálně dnů, přitom spolu ale 
bezprostředně souvisejí a teprve jejich 
propojení a kritické vyhodnocení vytváří 
ten správný obraz, není příliš mnoho. 
V  případě školství k  takové situaci 
však těsně před jmenováním nové 
vlády došlo. Měli bychom si proto tři 
informace, které tehdy zazněly, nejen 
vzájemně propojit, ale také se nad nimi 
a jejich spojitostí zamyslet. Dalo by se 
přitom konstatovat, že všechny tři infor-
mace vycházely z  nejvýš povolaných 
míst. Jednalo se o ústředního školního 
inspektora, kandidáta na ministra škol-
ství a  prezidenta republiky. Ústřední 
školní inspektor jasně konstatoval, že 
současný systém středního školství je 
neefektivní a že struktura jeho studijních 
oborů neodpovídá potřebám. Ministr 
školství se ještě před svým jmenováním 

vyjádřil, že těžiště změn, k nimž by ve 
školství mělo v  jeho funkčním období 
docházet, by mělo být právě ve změ-
nách středního školství. A prezident ve 
svém kratším projevu před jmenováním 
vlády shromážděným ministrům sdělil, 
že za jeden z kladů vlády, v níž byl on 
premiérem, považuje to, že se podařilo 
přijmout zákon o krajském uspořádání.

Slova ústředního školního inspektora 
vycházela ze zcela průkazného stavu 
současného středního školství a nelze je 
zpochybňovat. Spíše by se dalo doplnit, 
že obdobně by se dalo hovořit i o vyso-
kém školství. To, že ministr školství již 
před svým jmenováním uvedl, že těži-
ště jím zamýšlených změn by mělo být 
právě ve středním školství, v  podstatě 
se slovy ústředního školního inspektora 
přímo koresponduje. Zda bude mít jako 
ministr k  určitým změnám v  oblasti 
středního školství dostatečnou sílu, je 
ale velkou otázkou. K tomu, aby střední 

školství přestalo být neefektivní, zdaleka 
nemohou stačit pouze proměny rámco-
vých a školních vzdělávacích programů, 
ale nutná by byla i  výrazná proměna 
stávajícího počtu a profilové orientace 
středních škol. 

Ovšem zřizovatelem středních škol 
není ministerstvo školství, ale kraj-
ské úřady, které si již zvykly o  „svých“ 
středních školách rozhodovat. Tím se 
dostáváme k  informaci, která zazněla 
v  Lánech v  prosinci před jmenováním 
nové vlády. Prezident Zeman minist-
rům sdělil, že přijetí zákona o krajském 
uspořádání považuje za pozitivní přínos 
a vklad vlády, v níž byl svého času pre-
miérem. Ovšem pro školství, protože 
střední školství spadající pod krajské 
úřady je kritizováno a  považováno za 
neefektivní, to nijak přínosný krok nepo-
chybně nebyl. Možná byl dobře myšlen, 
pro školství se ale buď nehodil, anebo 
se hrubě nepovedl. Prezidentova slova 
je tak zapotřebí vidět i v těchto souvis-
lostech a jejich věrohodnost proto brát 
s určitou rezervou. Současný, po právu 
kritizovaný stav je totiž do značné míry 
výsledkem právě již několikaletého 
krajského řízení. Potřebné proměny, 
kterých si nyní ministerstvo školství 
může být plně vědomo, tak sice může 
ze své pozice navrhovat a prosazovat, 
budou však stále provázeny kompeten- 
čním handrkováním a spory o vymezení 
a prosazení celostátních či regionálních 
preferencí, přičemž vážným problé-
mem může být i populistické vymáhání 
místních zájmů. Konečná realizace 
zamýšlených záměrů tak bude vždy až 
příliš závislá právě na krajských zastu-
pitelstvech, přičemž míra prosazení 
nutných perspektivních proměn může 
být v různých krajích i odlišná.

František MORKES

Důležitost 
propojování informací
V záplavě informací, které se na nás každodenně hrnou, jsme všichni – a žáci ve školách obzvlášť – 
vyzýváni, abychom je uměli vzájemně porovnávat, kriticky a se znalostí řady dalších údajů hodnotit 
a především správně vyhodnocovat, protože řada z nich může být mylná, úmyslně zkreslená či přímo 
lživá. Problémem může být i to, že informace, které spolu nepochybně souvisejí a teprve jejich propojení 
vytváří správný obraz, nedostáváme současně, ale mají mezi sebou někdy i značný časový odstup. 
Jejich vzájemná propojenost a návaznost nám pak uniká a mnohdy si na ni už ani nevzpomeneme.

V záplavě údajů, které se 
na nás každodenně hrnou, 
může být problémem i to, 
že informace, které spolu 
souvisejí a teprve jejich 
propojení vytváří 
správný obraz, 
mají mezi sebou 
někdy i značný 
časový odstup
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Vznikají po úmrtí člena rodiny nějaké 
povinnosti ve vztahu k jeho zdravotní 
pojišťovně? Co je zapotřebí udělat 
pro to, aby nepropadly přeplatky za 
léky, které od pojišťovny zemřelý člen 
rodiny dostával zpět? 

K  tomuto dotazu byl pojišťovnou 
podán následující výklad: Úmrtí pojiš-
těnce oznamuje zdravotní pojišťovně, 
resp. centrálnímu registru pojištěnců 
do osmi dnů od zápisu do matriky pří-
slušný obecní úřad pověřený vedením 
matriky. To znamená, že ve vztahu ke 
zdravotní pojišťovně, u níž byl dotyčný 
registrován, nemají jeho příbuzní nebo 
blízcí v souvislosti s úmrtím oznamo-
vací povinnost. Není ani stanovena 
povinnost vrátit průkaz zemřelého 
pojištěnce, ale pojišťovna uvítá, pokud 
se tak stane, i  s  ohledem na možné 
následné zneužití průkazu neoprávně-
nou osobou. Povinnosti ve vztahu ke 
zdravotní pojišťovně zemřelého mají 
dědicové jen v případě, že šlo o osobu 
samostatně výdělečně činnou. 

Případné přeplatky započitatel-
ných doplatků za předepsané léčivé 
přípravky částečně hrazené ze zdra-
votního pojištění nebo za potraviny 
pro zvláštní lékařské účely je potřeba 
buď uplatnit v průběhu řízení o pozůs-
talosti, nebo po jeho pravomocném 
skončení, kdy je nutné se s originálem 
usnesení soudu dostavit na kteroukoli 
pobočku pojišťovny a  požádat podle 
výše nabytí dědického podílu o vypla-
cení příslušné části poplatků.

Pojišťovna na základě údajů 
z  lékáren sleduje jejich celkovou výši 
u  každého klienta a  v  případě, že 
dojde k překročení limitu, jsou peníze 
v zákonem stanovené lhůtě automa-
ticky vráceny.

U zemřelého pojištěnce pracovníci 
pojišťovny vždy prověří, zda není 
v  informačním systému evidován 
přeplatek na doplatcích za léky. 
Pokud ano, provede se k aktuálnímu 
datu úmrtí individuální vyúčtování 
a  zjištěný přeplatek se spolu s  dal-

šími případnými nevypořádanými 
závazky a  pohledávkami, které jsou 
evidovány u  zemřelého pojištěnce, 
přihlásí do dědického řízení, resp. 
řízení o pozůstalosti. Finanční vypo-
řádání přeplatku na doplatcích pak 
vychází z  doručeného výsledku 
dědického řízení, tzn. z  toho, kdo 
je právním nástupcem zemřelého 
pojištěnce a v jakém rozsahu. Pokud 
soud zastaví řízení o pozůstalosti pro 
nemajetnost, zanechání majetku bez 
hodnoty nebo zanechání majetku jen 
nepatrné hodnoty, vydá se přeplatek 
osobě, která vypravila pohřeb. Ta je 
buď jmenovitě uvedena v  usnesení 
o zastavení řízení, nebo musí doložit 
písemné vyjádření notáře o  tom, že 
je osobou, která vypravila pohřeb. 
Závazky pojišťovny jsou následně 
finančně vypořádány bankovním 
převodem nebo složenkou nejpoz-
ději do konce měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém byl předložen 
výsledek dědického řízení. 

Rodina pozůstalého a zdravotní pojišťovna

Sídlo zaměstnavatele je v místě urče-
ném také v  pracovní smlouvě jako 
místo výkonu práce. Zaměstnanec 
má bydliště v sousední obci, odkud 
dojíždí. Je možné, aby při pracovní 
cestě mimo místo výkonu práce byl 
určen počátek této pracovní cesty 
v místě bydliště?

Platnou právní úpravu pro poskyto-
vání cestovních náhrad při tuzemských 
i  zahraničních pracovních cestách 
zaměstnanců obsahuje sedmá část 
platného znění zákoníku práce. Podle 
ustanovení jeho § 153 odst. 1 platí, 
že veškeré podmínky pracovních cest 
zaměstnanců vždy určuje výhradně 
sám zaměstnavatel a  zaměstnanec 
není oprávněn na zaměstnavatelem 
určených podmínkách svévolně coko-
liv měnit, a  pokud tak učiní, všechny 
důsledky padají na jeho hlavu a stávají 
se jeho soukromou záležitostí.

Ve zmíněném § 153 odst. 1 je 
přesně stanoveno, že podmínky, které 
mohou ovlivnit poskytování a výši ces-
tovních náhrad, zejména dobu a místo 
nástupu a ukončení cesty, místo plnění 
pracovních úkolů, způsob dopravy 
a  ubytování, určí předem písemně 
zaměstnavatel s tím, že přitom přihlíží 

k oprávněným zájmům zaměstnance.
Z toho jasně vyplývá, že zaměstna-

vatel určuje svým zaměstnancům při 
jejich pracovních cestách mimo jiné 
také počátek a  konec této pracovní 
cesty. A  protože zákonná formulace 
je obecná, může zaměstnavatel určit 
zaměstnanci pro každou jeho pracovní 

cestu její počátek a konec podle vlast-
ního uvážení kdekoliv s tím, že místo 
bydliště není vyloučené.

Z  uvedeného je tedy zřejmé, že 
v daném případě může zaměstnava-
tel bez problémů určit zaměstnanci 
počátek i konec pracovní cesty v místě 
bydliště. 

Určení místa počátku pracovní cesty
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Zásady pro poskytování příspěvků z FKSP
Může zaměstnavatel v  dohodě 
s  odborovou organizací v  zásadách 
pro čerpání FKSP určit, že posky-
tování některých příspěvků bude 
podmíněno (plně či v  jisté míře) 
určitou délkou pracovního úvazku 
zaměstnance nebo že nebude pří-
spěvek poskytován zaměstnanci při 
překážce v práci?

Pro poskytování příspěvků z  FKSP 
rovněž platí princip rovného zachá-
zení a  zákazu diskriminace stano-
vený v  §  16 zákoníku práce. Rovné 
zacházení nelze chápat jako absolutní 
a mezi zaměstnanci je možné, pokud 
jde o  poskytovaná plnění, rozlišovat. 
Případné rozdílné zacházení však musí 
být vždy postaveno na ospravedlnitel-

ném důvodu, který souvisí s povahou 
a účelem plnění.

Postup, který by nesplňoval výše 
uvedené kritérium a vedl by přímo či 
zprostředkovaně k rozdílnému zachá-
zení mezi zaměstnanci (či dokonce 
k diskriminaci jako rozdílnému zachá-
zení mezi nimi spočívajícímu v někte-
rém z  diskriminačních důvodů), by 
musel být označen za protiprávní 
a  zakládal by zaměstnanci právo na 
náhradu škody.

Některá z  plnění předpokládaných 
zmíněnou vyhláškou o  FKSP jsou 
z povahy věci vázána na výkon práce 
a  postup zaměstnavatele, který je 
nebude dočasně poskytovat zaměst-
nancům při překážce v práci dlouho-

dobějšího charakteru (třeba čerpání 
mateřské a  rodičovské dovolené), 
nelze považovat za nerovné zachá-
zení. Příkladem může být příspěvek na 
vybavení ke zlepšení pracovních pod-
mínek, na pracovní oděvy a obuv, a to 
nad povinné vybavení, a na jednotné 
oblečení.

Obdobně lze nahlížet na příspěvek 
na dovolenou, jestliže je zřejmé, že 
v době této překážky v práci zaměst-
nanec dovolenou ve smyslu zákoníku 
práce ani čerpat nemůže. Pro tento 
účel by si měl zaměstnavatel stano-
vit jasné zásady čerpání jednotlivých 
příspěvků z  FKSP, aby zaměstnanci 
věděli, za jakých podmínek jim právo 
na jejich poskytování vůbec vznikne.

K  jakým změnám došlo v  zákoně 
o  výkonu ústavní nebo ochranné 
výchovy?

Ve Sbírce zákonů ČR, částce 161 
rozeslané dne 8. října 2021, je publi-
kován zákon č. 363/2021 Sb., kterým 
se mění zákon č. 359/1999 Sb., o soci-
álněprávní ochraně dětí, a další souvi-
sející zákony. Mezi tyto další měněné 
zákony patří i  zákon č. 109/2002 
Sb., o  výkonu ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy ve školských zaříze-
ních a o preventivněvýchovné péči ve 
školských zařízeních. Po provedených 
změnách mají upravené části zákona 
č. 109/2002 Sb. toto znění:

§ 1 odst. 2: „Účelem zařízení je 
zajišťovat nezletilé osobě ve věku od 
4 do 18 let, případně zletilé osobě do 
19 let (dále jen ‚dítě‘), na základě roz-
hodnutí soudu o ústavní výchově nebo 
ochranné výchově nebo o předběžném 
opatření náhradní výchovnou péči 
v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné 
výchovy a vzdělávání. Zařízení spolu-
pracují s  rodinou dítěte a poskytují jí 
pomoc při zajišťování záležitostí týka-
jících se dítěte, včetně rodinné terapie 
a  nácviku rodičovských a  dalších 
dovedností nezbytných pro výchovu 
a  péči v  rodině. Zařízení poskytují 
podporu při přechodu dítěte do jeho 
původního rodinného prostředí nebo 
jeho přemístění do náhradní rodinné 
péče.“

§ 12 odst. 3: „Do dětského domova 
mohou být umísťovány děti ve věku 

od 4 do nejvýše 18 let. Do dětského 
domova se rovněž umísťují nezletilé 
matky spolu s  jejich dětmi, pro tyto 
děti neplatí omezení podle věty první.“

§ 20 odst. 1, písm. d): „Dítě s naří-
zenou ústavní výchovou má právo na 
společné umístění se svými souro-
zenci, nebrání-li tomu závažné okol-

nosti ve vývoji a vztazích sourozenců, 
to neplatí v případě dítěte do dovršení 
3 let, ledaže je společné umístění se 
sourozenci v  nejlepším zájmu dítěte 
do dovršení 3 let z důvodu zachování 
sourozeneckých vazeb.“
Změny zákona č. 109/2002 Sb. nabý-
vají účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Změny v ústavní a ochranné výchově

Do dětského 
domova mohou 

být umísťovány 
děti ve věku 

od 4 do 
nejvýše 

18 let 
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Cestovní náhrady  
předsedovi zkušební komise
Předsedovi zkušební maturitní 
komise v  naší škole poskytujeme 
cestovní náhrady ve výši stanovené 
zákoníkem práce stejně jako učite-
lům, kteří jsou zaměstnanci (stravné, 
jízdní výdaje apod.). Učitelé, kteří 
jsou zaměstnanci, však nemají nárok 
na cestovní náhrady za dobu, kdy 
jsou v  práci (v  místě výkonu práce 
nebo na pravidelném pracovišti). 
Máme předsedovi zkušební maturitní 
komise poskytovat cestovní náhrady 
pouze po dobu cesty z jeho bydliště 
do školy, nebo za celou dobu trvání 
pracovní cesty, tj. od počátku cesty 
až do návratu zpět?

V § 184 odst. 1 platného znění škol-

ského zákona se stanoví: „Účast členů 
ve zkušební komisi pro závěrečné 
zkoušky, maturitní zkoušky, absolu-
torium v  konzervatoři, absolutorium 
a činnost komisaře je jiným úkonem 
v  obecném zájmu, při němž náleží 
zaměstnanci náhrada mzdy nebo 
platu ve výši průměrného výdělku. 
V těchto případech se nepoužije § 206 
odst. 3 a 4 zákoníku práce. Právnická 
osoba, která vykonává činnost školy, 
ve které se zkoušky konají, poskytuje 
osobám uvedeným ve větě první ces-
tovní náhrady za podmínek a ve výši 
stanovených v části sedmé zákoníku 
práce s  tím, že za pravidelné praco-
viště pro účely cestovních náhrad se 

považuje bydliště těchto osob.“
Z  tohoto ustanovení, podle mého 

názoru, vyplývá, že předsedům zku-
šebních maturitních komisí náleží ces-
tovní náhrady za obdobných podmínek 
jako zaměstnancům školy, ve které se 
konají maturitní zkoušky. Ustanovení 
§ 184 odst. 1 školského zákona však 
pro uvedené účely stanoví fiktivní 
pracoviště, jímž je bydliště předsedy 
komise. Z toho důvodu budou cestovní 
náhrady předsedům komisí poskyto-
vány po celou dobu trvání pracovní 
cesty (od okamžiku, kdy odjedou 
z místa bydliště, až do jejich návratu 
zpět).

Je možné v zápočtovém listu vydáva-
ném při skončení pracovněprávního 
vztahu uvádět i  jiné údaje, než sta-
noví zákoník práce?

Zákoník práce v  § 313 odst. 1 
výslovně stanoví náležitosti potvrzení 
o zaměstnání, kterými jsou

a) údaje o zaměstnání, zda se jed-
nalo o pracovní poměr, dohodu o pro-
vedení práce, nebo dohodu o pracovní 
činnosti a o době jejich trvání,

b) druh konaných prací,
c) dosažená kvalifikace,
d) odpracovaná doba a další skuteč-

nosti rozhodné pro dosažení nejvýše 
přípustné expoziční doby,

e) zda ze zaměstnancovy mzdy jsou 
prováděny srážky, v  čí prospěch, jak 
vysoká je pohledávka, pro kterou mají 
být srážky dále prováděny, jaká je výše 
dosud provedených srážek a  jaké je 
pořadí pohledávky,

f) údaje o  započitatelné době 
zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii 
za dobu před 1. lednem 1993 pro účely 
důchodového pojištění.

Žádné další údaje na potvrzení 
o zaměstnání být nejenže nemusí, ale 
ani nesmějí. S  účinností od 30.  čer-
vence 2020 je povinnou náležitostí 
také uvedení orgánu (tj. v praxi exeku-
tor, příp. výjimečně soud), který srážky 

ze mzdy nařídil. Důvodem tohoto 
doplnění je skutečnost, že zákon 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
tuto informaci požaduje v  potvrzení, 
které si musí vyžádat každý zaměst-
navatel, pokud k němu nastupuje nový 
zaměstnanec. Takovým potvrzením je 
v praxi právě zápočtový list.

Součástí potvrzení o  zaměstnání 
tedy nejsou (nesmějí být) ani údaje 
významné pro přiznání podpory 
v  nezaměstnanosti (zejména výše 
průměrného výdělku a  údaj o  tom, 
zda pracovní poměr skončil z důvodu 
zvlášť hrubého porušení povinností). 
Tyto údaje je zaměstnavatel podle 
§ 313 odst. 2 zákoníku práce povinen 
uvést na odděleném potvrzení, pokud 
o jeho vydání zaměstnanec požádá.

Současně ani není přípustné 
do potvrzení o  zaměstnání uvá-
dět jakékoliv pracovní hodnocení 
zaměstnance. Pracovní hodnocení 
je součástí tzv. pracovního posudku, 
který je samostatným dokumentem, 
a  zaměstnavatel má povinnost jej 
v  souladu s  § 314 zákoníku práce 
zaměstnanci vydat do 15 dnů ode dne 
podání jeho žádosti.

Potvrzení pro účely přiznání podpory 
v  nezaměstnanosti a  pracovní posu-
dek jsou tedy na rozdíl od potvrzení 
o  zaměstnání nepovinnými doku-
menty, které se vydávají pouze na 
žádost zaměstnance.

Co patří do zápočtového listu a co ne

Na vaše otázky odpovídá právník 
školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka
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Zaměstnavatel je povinen předkládat 
odborové organizaci zprávy o  nově 
vzniklých pracovních poměrech 
a  dále ji seznámit s  jinými případy 
rozvázání pracovního poměru, než 
je výpověď nebo okamžité zru-
šení pracovního poměru ze strany 
zaměstnavatele. Jakou formou má 
zaměstnavatel tyto povinnosti plnit 
z  hlediska času a  obsahu? Stačí 
poskytnutí jen jako pouhý početní 
údaj?

K  této problematice se vyjádřila 
Asociace pro rozvoj kolektivního vyjed-
návání a pracovních vztahů. Ve svém 
stanovisku uvádí:

Zákoník práce v  obou případech 
předpokládá, že na lhůtách, v  nichž 
zaměstnavatel předloží odborové 
organizaci zprávu (seznámí ji s  pří-
slušnou informací), se obě strany 
dohodnou, přičemž dohoda nemusí 
být ani písemná. V  praxi se taková 
dohoda realizuje nejčastěji v  rámci 
kolektivní smlouvy a tento postup lze 
jen doporučit. Absence takové dohody 
může vyvolat pochybnosti o  plnění 
povinností zaměstnavatelem, tedy 
je v  zájmu obou partnerů, aby k  ní 
dospěly.

Vzhledem k tomu, že zákon povinuje 
zaměstnavatele informovat odborovou 
organizaci o již vzniklých a již rozváza-
ných pracovních poměrech (na tuto 
skutečnost je zpravidla vázán i  běh 
dohodnuté lhůty), nemusí zaměstna-
vatel poskytovat informaci předem, 
tím spíše, že to v některých případech 
ani není možné. Takovou povinnost 
nelze dovodit ani z ustanovení § 278 
odst. 2 zákoníku práce, které definuje 
pojem „informování“ a vychází z toho, 
že zaměstnavatel poskytne informace 

v  dostatečném předstihu. Dotčená 
definice má význam toliko pro reali-
zaci práva odborové organizace (pří-
padně jiných zástupců zaměstnanců, 
resp. zaměstnanců samotných) na 
informace vyjmenované v ustanovení 
§ 279 a § 287 odst. 1 zákoníku práce. 
Není ale vyloučeno, aby se v odůvod-
něných případech dohodl zaměst-
navatel s  odborovou organizací na 
poskytnutí informace o  vzniku nebo 
rozvázání pracovního poměru předem 
(např. pro účely vyplacení příspěvku 
odborové organizace zaměstnanci 
při jeho prvním skončení pracovního 
poměru po nabytí nároku na starobní 
důchod).

Nutno upozornit, že povinnost 
zaměstnavatele seznámit odborovou 
organizaci dle ustanovení § 61 odst. 
5 zákoníku práce se týká jen případů 
rozvázání (nikoliv obecně skončení) 
pracovního poměru, a to dohodou nebo 
zrušením ve zkušební době. Pokud 
pracovní poměr skončí např. uplynutím 

doby nebo smrtí zaměstnance, povin-
nost zaměstnavatele vůči odborové 
organizaci nevzniká. Také v  tomto pří-
padě se ale může zaměstnavatel dohod-
nout s odborovou organizací jinak.

Pokud jde o  obsahové vyjádření 
informace o  vzniku nebo rozvázání 
pracovního poměru, má asociace 
za to, že početní údaj (tedy uvedení 
počtu vzniklých nebo rozvázaných pra-
covních poměrů za příslušné období) 
není dostačující. Účelem povinnosti 
zaměstnavatele k odborové organizaci 
je, aby tato byla dostatečným způso-
bem informována o  vzniku a  rozvá-
zání pracovního poměru konkrétního 
zaměstnance a mohla naplňovat své 
poslání v  ochraně práv a  oprávně-
ných zájmů zaměstnanců. Proto by 
dle názoru asociace měla informace 
obsahovat základní identifikační údaje 
zaměstnance (jméno a příjmení), údaj 
o jeho pracovním zařazení a údaj o dni 
vzniku nebo rozvázání jeho pracovního 
poměru.

právník radí

Jak má zaměstnavatel informovat odbory

Jaký je správný postup při vyúčto-
vání cestovních výdajů v případě, že 
dva zaměstnanci jedou na společnou 
pracovní cestu a  jeden z nich koupí 
jízdenku pro oba. Vyúčtuje si ji jen 
jeden? Anebo se udělá fotokopie 
a  druhému zaměstnanci se vyplatí 
půlka jízdného?

Zákoník práce v  dotaze uvedenou 
záležitost výslovně neupravuje. Ve 
výkladech podávaných k problematice 

cestovních náhrad se běžně uvádí, že 
náhrada jízdních výdajů podle § 157 
odst. 1 zákoníku práce se poskytuje 
v  zásadě pouze v  prokázané výši. 
Jestliže je na pracovní cestu vysláno 
několik zaměstnanců společně 
a  zakoupí si společnou zlevněnou 
jízdenku (což by měli učinit z důvodu 
hospodárnosti), pak si po návratu z pra-
covní cesty vyúčtovává každý zaměst-
nanec svůj podíl, tj., když jedou dva, 

každý jednu polovinu ceny, když tři, tak 
každý jednu třetinu atd. Zdůrazňuje se 
také, že kontrolní orgány vyžadují tento 
postup, a pokud není dodržen, hodnotí 
jiný postup jako porušování zákoníku 
práce. Jízdenka se nefotí, nýbrž se 
připojí k jednomu cestovnímu příkazu 
a na ostatní se poznamená, u kterého 
je připojena. Fotokopie jízdenky by byly 
hodnoceny jako účtování v rozporu se 
zákonem o účetnictví.

Účtování společné jízdenky při pracovní cestě
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Podstata multidisciplinární práce spo-
čívá ve vytvoření aktivní sítě odborníků 
a odbornic různých oborů, kteří budou 
jako celek spolupracovat s pedagogy. 
Půjde tak o  aktivní a  přímou spolu-
práci škol a  sociálních služeb. Cílem 
je zabránit předčasnému ukončení 
studia na základních a  středních 
školách u  vybraných žáků a  stu-
dentů. „Oslovíme školy s  nabídkou 
spolupráce, která bude mít z počátku 
povahu case managementu, tedy 
konzultanti a konzultantky České aso-
ciace streetwork budou zodpovědní za 
vytvoření sítě okolo problematického 
momentu dítěte nebo mladého člo-
věka. Pomohou mu společně vyřešit 
jeho situaci na základě jeho vlastních 
potřeb tak, aby byl motivován k dokon-
čení studia na základní nebo střední 
škole,“ přibližuje pilotní fázi spolupráce 
koordinátorka projektu Aneta Sluková 
z České asociace streetwork.
Vstřícněji k dětem i k pedagogům

V počáteční fázi projektu bude také 
vytvořena platforma pro komunikaci 

s  pedagogickým sborem. Ta bude 
zaznamenávat konkrétní limity, pří-
nosy i ověřené metody, které se potvrdí 
v  rámci multidisciplinární spolupráce 
ve školách. Na základě činnosti 
sociálních pracovníků a poznatků zís-
kaných skrze platformu se následně 
dají dohromady multidisciplinární 
týmy. Jejich fungování bude následně 
ověřováno v rámci celého projektu. Do 
procesu utváření těchto týmů a metod 
jejich práce bude přizván pedagogický 
sbor i školské poradenské pracoviště.

Sociální služby součástí  
systému vzdělávání
„Chtěli bychom, aby děti a mladí měli 
možnost ve své situaci postupovat 
komplexně, tedy aby neřešili své pro-
blémy či těžkosti odděleně na mnoha 
místech a  s  mnoha lidmi. Zvyšuje to 
bariéru pomoci a naší snahou je bariéru 
naopak snižovat,“ zmiňuje cíle projektu 
ředitelka České asociace streetwork 
Martina Zikmundová a  dodává, že 
záměrem je také vyjít vstříc pedagogic-

kým pracovníkům škol. Těm má projekt 
ukázat, že existují služby, které jsou při-
pravené pomoci žákům a studentům ve 
specifických momentech a  situacích, 
na jejichž vyřešení školy často nemají 
kapacity či nástroje. Cílem celé inicia-
tivy je, aby se spolupráce škol a sociál-
ních služeb stala běžnou součástí 
vzdělávacího systému.

Projekt iKAP II – inovace ve vzdělá-
vání byl zahájen k 1. 6. 2021 a realizace 
projektových aktivit bude probíhat až 
do 30. 11. 2023. Projekt s pomocí 42 
partnerů pomáhá rozvoji funkčních 
partnerství škol, univerzit a  nezisko-
vého sektoru na území Prahy. Projekt 
je financován z fondů EU prostřednic-
tvím operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (MŠMT). 
 (red)

Prevence předčasných 
odchodů ze vzdělávání

Česká asociace streetwork je střešní 
organizací poskytovatelů terénních 
a  nízkoprahových sociálních služeb. 
Ty jsou snadno dostupné lidem a zcela 
zdarma. Pracují s  dětmi a  mládeží, 
s  lidmi bez domova, s  uživateli 
návykových látek a  dalšími osobami 
v nepříznivé sociální situaci. Mimo to 
ČAS vzdělává a vede mnoho vlastních 
projektů jako jdidoklubu.cz, pracenau-
lici.cz, restartshop.cz nebo nově casod-
casu.cz. ČAS v Česku funguje od roku 
1997. Více na streetwork.cz.

Česká asociace streetwork v rámci projektu implementace 
krajského akčního plánu (iKAP II – inovace ve vzdělávání) přichází 
s modelem takzvaných multidisciplinárních týmů. Ty budou řešit 
předčasné odchody ze vzdělávání. Tyto týmy nabídnou komplexní 
řešení a pomohou na základě individuálních potřeb žákům 
a studentům základních a středních škol, aby dostudovali. 
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To jste si předsevzala docela těžký 
úkol, přimět děti, aby četly…

Děti jsou dnes přesycené moderními 
technologiemi a čtení klasických kní-
žek, bohužel, upadá.

A  to byl také důvod, proč jste se 
rozhodla pro ně napsat pohádkový 
příběh? 

Ano, jeden z  důvodů. Trápí mě to 
hlavně doma, ve škole se mi daří děti 

motivovat snadněji. Tak jsem si řekla, 
že moji knížku by syn snad přečíst 
mohl.

No a?
Slíbil, že to zkusí. Našel ji pod stro-

mečkem a  znáte to – slibem nezar-
moutíš.

O čem vlastně vaše Pohádka o upaj-
dách je? 

Upajdy jsou malá ušatá stvoření, 
která žijí ve břehu řeky. Než je z  nor 
vyšplouchla velká voda, žila si spoko-
jeně a dny trávila stavěním tobogánů 
a vymýšlením lumpáren. Všechno se 
změnilo, když musela svůj břeh opustit 
a vydat se na cestu do neznáma.

V recenzi na vaši knížku se píše, že 
příběh hravým jazykem rozvíjí dět-
skou fantazii a  tříbí smysl pro češ-
tinu, na což se poslední dobou u dětí 
často zapomíná… Daří se vám to i ve 
škole?

Ráda si hraju se slovy. Občas se 
musím mít dost na uzdě, aby byl text 
ještě vůbec srozumitelný. Když ho pak 
s odstupem času čtu, hodně škrtám. 
Ve škole je to jednodušší než při psaní, 
protože mám spoluhráče. Moc mě 
baví, když děti přistoupí na hru a když 
je to taky zaujme. Vymýšlíme spolu 
nová slova, ale jsou tu pravidla, která 
musíme respektovat.

Takže jako učitelka češtiny píšící 
pohádky spojujete příjemné s  uži-
tečným?

Ano, mám krásnou práci. Děti jsou 
neuvěřitelně tvořivé!

Jsou podle vás výrazové schopnosti 
dětí, které knížky čtou, lepší?

O  tom není pochyb a  nikdy není 
pozdě začít číst. I z  toho, kdo přečte 
jednu knížku za rok, se může stát velký 
čtenář. Jde o to, potkat se ve správný 
čas se správnou knížkou, která ho 
chytí. A  spousta kvalitních knížek se 
dnes dá poslouchat i  před spaním, 
načíst ušima.

A  jak se s  tou správnou knížkou 
potkat?

Je dobré mít na výběr. U nás ve škole 
to děláme tak, že dětem připravujeme 

Kolikrát žasnu, 
jaké mám ve 
třídě čtenáře…
Mgr. Marcela Šedivá (53) učí již desátým rokem český jazyk 
a výtvarnou výchovu na ZŠ Na Slovance v Praze 8. Kromě toho 
má však zajímavý koníček – psaní pohádek pro děti. Ze všeho 
nejvíc se ale snaží v dětech podnítit touhu číst knihy.

16 číslo 3/4



seznam, ze kterého si vybírají. Každá 
z češtinářek do něj za sebe připisuje 
knížky, se kterými by se děti v určitém 
věku neměly minout. Mají tak opravdu 
z čeho vybírat.

Jak jinak ještě přimět děti víc číst?
Je spousta možností. Existují třeba 

různé aplikace, kde se dají zazname-
návat přečtené knížky, když je člověk 
lenoch na zapisování, a  sdílet je 
s  ostatními. S  páťáky si ale vedeme 
klasické čtenářské deníky, často jsou 
to hotová veledíla! Taky mi každý týden 
do teamsů zapisují počet stran – kolik 
kdo přečetl a  z  jaké knížky. Jednou 
za měsíc se sesedneme v  kroužku 
a  mluvíme o  knížkách. Děti si přine-
sou do školy tu, kterou právě čtou 
nebo už mají přečtenou, povídají o ní 
a předčítáme si zajímavé pasáže. Mají 
pak lepší představu, která knížka by je 
mohla bavit.

Tak… jaké máte čtenáře?
Kolikrát žasnu: to, co někteří pře-

čtou za týden, já přečtu za měsíc. Kdo 
nepřečte nic, zapíše si nulu. S  pět-
kou neodejde, ale jedničky jednou 
za měsíc při zúčtování rozdáváme. 
Někdy si říkám, jestli už s tím nejsem 
trochu otravná, ale jsem v  tomto  
celkem vytrvalec, takže knížky na 
teamsech a  lexikon nevypínám ani 
přes prázdniny. 

Tak to je dobře, že jste důsledná. 
A co je ten lexikon?

Je to hra na lovce slov. Děti si prů-
běžně zapisují slova, která jsou pro 
ně nová, na která narazily při čtení 
či během dne – v hovoru, nebo když 
poslouchají večer zprávy s  rodiči. 
Hodně slov ulovíme i  spolu během 
hodin. Funguje to i  opačně. Nejen já 
vysvětluji, co které slovo znamená. 
Taky od nich často něco pochytím. 

Vydáváte i školní časopis Slovanka. 
Pravidelně?

Jsme literární „občasník“, většinou 
spácháme dvě čísla za rok: o Vánocích 
a na Velikonoce. Na poslední redakční 
radě jsme společně vybírali, který 

z obrázků by měl přijít na titulní stranu 
vánočního čísla. Tahle uzávěrka mě 
bavila, protože poslední číslo vyšlo dis-
tančně a v nepapírové podobě. Takhle 
jsme mohli do poslední chvíle pilovat 
texty a vybírat ty nejlepší obrázky. Ale 
jinak jsme moderní redakce a pracu-
jeme i online.

To je chvályhodné, že jdete s dobou.
Mně se ty výdobytky distanční 

doby, zadávání úkolů a rychlý kontakt 
zamlouvají, taky to, že nemusíme plýt-
vat papírem a  stačí kliknout a  práci 
odeslat! A když je někdo v karanténě 
a je fit, může tak být s námi na hodině 
a  sedět přitom doma za stolem. 
Dnešní doba je plná čar a kouzel! 

Co vůbec pozitivního vnesla dlouhá 
distanční výuka do loňského školního 
roku?

Spíš do letošního… Kromě již zmí-
něné možnosti mít hodiny online 
a zadávání práce na různých chytrých 
platformách je to hlavně fakt, že jsou 
děti prostě rády spolu.

A jak s nimi zvládáte hybridní výuku?
Celkem to zvládáme, už jsme 

navyklí. Hybridní výuka je další plus, 
i  když je to pro učitele asi nejnároč-
nější forma výuky. Když jsou děti doma 
a  jsou schopné pracovat, připojují se 
do hodin rády a dobrovolně. 

Dostaveníčko s osobností

Spousta 
kvalitních 
knížek se dnes 
dá načíst 
ušima…
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FEJETON

Ředitel Macháček pomalu ukončuje 
poradu věnovanou protiepidemic-
kým opatřením, když málem na něco 
zapomněl: „Minule jsem vám uložil 
zvláštní úkol. Měli jste se zamys-
let, jak zabráníme inflaci, která už 
pronikla do hodnocení našich žáků. 
Nejenom covid-19 nám 
nadělal pěknou paseku, 
ale i  nedostatečná moti-
vace učit se, přidat na 
tempu, vzdělávat se pro 
sebe…“

„Všude kolem nás se 
zdražuje. Peníze ztrácejí 
na hodnotě. Doma škr-
tíme ventil od topení. 
Provětráváme peně-
ženku. A  co ve škole? To 
je docela jednoduché,“ vítězně se 
zatváří učitelka Túrová. Ve sborovně 
to znatelně zašumí. Někteří zvedají 
obočí, jiní zrak až ke stropu. „Když 
dnes hodnotím výkony svých žáků,“ 
pokračuje Túrová, „mám dojem, že 

naše známky taky ztratily na své 
hodnotě. Ani jednička dávno není 
tím, čím kdysi bývala, stejně jako 
obávaná pětka. Nůžky inflace se 
mezi nimi hodně rozevřely. Proto 
mne nenapadá nic jiného než prosa-
dit odvážnou myšlenku…“ Dokonce 
i unavený ředitel zpozorní a výrazně 

narovnává svá nahr-
bená záda: „No tak, 
nenapínejte nás, kole-
gyně. Co navrhujete?“

„Musíme zavést 
ještě jednu známku. 
A  to šestku. Pětka 
zůstane známkou 
naděje. Teprve šestka 
uzavře naši trpělivost 
a  nekonečnou snahu 

zachránit neprospívajícího žáka,“ 
jedním dechem vychrlí učitelka 
svůj odvážný nápad. Ve sborovně 
zavládne zvědavé ticho. Jen kolega 
češtinář opatrně otevře okno, aby 
závan čerstvého vzduchu osvě-

žil společnou povadlou mysl. 
„Vyslovený návrh nepovažuji za 
naprosto scestný. Naše digitální 
přítomnost počítá jen s  nulami 
a  jedničkami. My budeme počítat 
i se šestkou. Považte, vždyť i vládou 
slibovaná trojka se přes noc pro-
měnila v procentní dvojku. Co ještě 
včera znamenala nadějná trojka na 
vysvědčení, dnes musí zastat dvojka. 
Šestka spolehlivě nahradí ustraše-
nou pětku. To má přece logiku. Vždyť 
inflace už dohnala šestku,“ šibalsky 
se pousměje Hromádka a sborovnou 
zavane zjevné oživení. 

Ředitel Macháček nevěřícně zírá na 
kolegu češtináře: „Václave, ty přece 
celý život učíš češtinu a  najednou 
se pouštíš do matematiky. Poněkud 
zvláštní.“ „Jistě. Zvláštní doba vyža-
duje zvláštní uvažování a  postupy. 
Tam, kde jsme včera slibovali žákům 
trojku, jim dnes dáme dvojku. Oproti 
nám budou určitě spokojeni.“

(RK)

Šestkou bojujeme ve škole proti inflaci

Prý máte se svou třídou nějaký zají-
mavý vánoční zážitek z  návštěvy 
Národního muzea…

Ano, byla jsem se svými páťáky 
v Národním muzeu na výstavě o pra-
věku – a co jsme nenašli! Na zkame-
nělině hned vedle trilobita jsme objevili 
stopy prvohorních upajd! Byly sice 
trochu větší než stopy těch dnešních, 
asi tak velikost pět, ale že jde o upajdí 
stopy, o tom nemohlo být pochyb! :)) 
Velmi jsme se z toho objevu radovali. 
Z  té návštěvy budeme ještě chvilku 
těžit, protože nás čeká cesta do pra-
věku o výtvarce i v literatuře.

Vaše knižní upajdí novinka sklidila 
na předvánočním trhu velký úspěch. 
Jakým směrem se bude odvíjet vaše 
další spisovatelská činnost? 

Nějakou dobu už mám hotový druhý 
díl, takže je přede mnou opětovné kri-
tické pročítání a proškrtávání. Třetí díl 
je zatím ve stadiu poznámek, je na něm 
ještě spousta práce. Tu si ale nechávám 
až na prázdniny. Mám však i jiné další 
„neupajdí“ nápady, všechny si je zatím 
poctivě zapisuju a nechávám uležet.

Knihu jste si i sama ilustrovala, tak to 
je výhoda…

To není tak docela pravda, protože 
mi přitom zdatně asistovala i  naše 
kočka Micubiška. Když jsem měla nej-
větší frmol s titulkou, rozhodla se mi 
zalehnout stůl, na kterém pracuji. Mám 
ho po babičce a  je určitě kouzelný. 
Něco jako ubrousku, prostři se bez 
ubrousku. :)) V  čase distanční výuky 
se přeměňoval několikrát denně z jídel-
ního na pracovní, na katedru a zpět. 

Tak když jsme u těch kouzel: Umějí 
ty vaše upajdy zmírnit i bolest mého 
zubu?

Kdyby vám místo brufenu pomohlo 
pohádkové pofoukání od upajdí čaro-
dějky Brstanbídy, chytím upajdy za uši 
a  kamkoli je za vámi vyšlu. Jsou to 
přece cestovatelky!

Eva ROKYTOVÁ
Foto: archiv Marcely Šedivé
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PROJEKTY

Nový výukový program pro přetížené ředitele

Lídr školy přichází 

Program dostal název Lídr školy, star-
tuje v  září příštího roku a  vzniká ve 
spolupráci Národního pedagogického 
institutu České republiky (organizace 
spadající pod ministerstvo školství) 
a  organizátorů jiného výukového pro-
gramu pro ředitele, který se jmenuje 
Ředitel naživo (jedná se o  dvouletý 
akreditovaný vzdělávací program, jenž 
je určen pro ředitele základních a střed-
ních škol a jejich zástupce). Na novém 
kvalifikačním programu spolupracují 
obě výše zmíněné instituce společně 
s ministerstvem školství.

Pomoc hlavně těm začínajícím
„Lídr školy“ cílí zejména na budoucí 
a  čerstvé ředitele. Mají se především 
dozvědět, jak delegovat úkoly na ostatní 
a tím sami získat čas na činnosti, které 
nikdo jiný zastat nemůže, třeba aby se 
mohli věnovat právě problémům učitelů 
či žáků. Jiné současné kurzy obvykle 
nabízí jen právní znalosti, zaměření na 
organizační dovednosti chybí. 

„Kvalifikační studium pro ředitele 
v  současnosti vypadá tak, že se z  asi 
osmdesáti procent věnuje tomu, jak být 
právníkem, personalistou, správcem 
budovy a ekonomem, a pouze z dvaceti 
procent se zabývá tím, jak být pedago-
gickým lídrem, což je tedy dnes takové 
moderní slovo, ale v podstatě znamená, 
že se soustředíte na to, co se má dít ve 
třídách. Obávám se, že obsahem studia 
vysíláme začínajícím ředitelům špatný 
a matoucí signál o tom, že zajistit, aby 
se každé dítě posouvalo, aby chodilo do 
školy rádo a cítilo se tam bezpečně, aby 
ve škole učili učitelé, kterým na úspěchu 
dětí záleží a  dělají pro něj maximum, 
zkrátka tohle všechno že je jen malou 

částí jejich práce. To by ale přece mělo 
být to hlavní,“ říká pro média ředitel 
Národního pedagogického institutu 
České republiky Ivo Jupa.

„Myslím, že nás čeká celkové přehod-
nocení role ředitele ve škole. Je určitě 
potřeba řešit i  personalistiku a  další 
byrokracii, ale je také potřeba si umět 
uvolnit ruce a  soustředit se na to, co 
chceme, aby se ve školách hlavně 
odehrávalo, a  to je kvalitní učení dětí,“ 
dodává manažer programu Ředitel 
naživo Libor Pospíšil. 

Posunout školy o něco dál…
I když jsou ředitelé zavalení organizační 
a administrativní prací a nemají mnohdy 
čas na pedagogickou práci a vedení lidí, 
přesto existuje nemálo škol, kde to zvlá-
dají – ředitel umí určovat priority, zapojit 
lidi kolem sebe... Tyto dovednosti chtějí 
organizátoři učinit i  součástí nového 
studia. Má být časově náročnější než 
běžné kvalifikační studium, s rozsahem 

asi 220 hodin. Absolvent se má naučit 
všechno, co v  klasickém podobném 
kurzu, ale navíc bude mít sto hodin 
zaměřených na vedení lidí a práci s vizí 
školy, na což v klasickém kurzu zbývá 
jen několik hodin.

V  prvním pilotním ročníku se počítá 
zhruba se stovkou účastníků, a pokud 
bude zájem, lze podle Iva Jupy kapacitu 
zdvojnásobit. Podle Libora Pospíšila 
dlouhodobým cílem je, aby se české 
školy posunuly dál. Kvalita přípravy 
zejména nových ředitelů je pro tento 
cíl klíčová. Nejde jen o  jeden program. 
Nové zkušenosti by měly být postupně 
šířeny mezi co nejvíce účastníků, čímž 
se přispěje k systémové změně.

„Když to řeknu velmi zjednodušeně, 
naším dlouhodobým cílem je, aby 
žádné dítě nestrávilo devět let povinné 
docházky v instituci, kde se nebude cítit 
dobře nebo kde bude opakovaně zažívat 
neúspěch. Proto potřebujeme ředitele, 
kteří budou umět vést učitele k  tomu, 
aby ve svých třídách podporovali dobré 
klima a učení pro každého žáka,“ dodává 
Ivo Jupa.

Vznikající iniciativu kvitoval i  prezi-
dent Asociace ředitelů základních 
škol Luboš Zajíc. „Je to jedno z témat, 
o kterém hovoříme dlouho, a skutečně 
je zapotřebí, aby měli začínající ředitelé 
podporu,“ říká. 

(red)

Ředitele českých škol tíží stále více administrativa. Denně bojují 
s nikdy nekončící byrokracií, kterou nyní zhoršuje i covidová 
situace. Podle studie z roku 2019 jim provozní záležitosti 
a papírování zaberou ve srovnání s kolegy z jiných zemí Evropské 
unie nejvíc času. Změnit by to měl nově vznikající studijní 
program, který si dává za cíl ředitele naučit, jak pomáhat žákům 
a učitelům růst a administrativu delegovat. 
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Často slýcháte, že mladí lidé nic nedělají? Více než 950 
projektů dosud nominovaných na Cenu Gratias Tibi uka-
zují pravý opak! Již od roku 2014 oceňuje vzdělávací pro-
gram JSNS organizace Člověk v tísni mladé a aktivní lidi, 
kteří se snaží měnit svět okolo nás k lepšímu. 

Jednotlivci či skupiny mohou získat ocenění ve třech věko-
vých kategoriích – základní školy, střední školy a mladí lidé 
do 30 let. Latinská slova gratias tibi, která tvoří název ceny, 
symbolicky říkají všem soutěžícím: děkuji tobě. Nominovat 
můžete sami sebe nebo projekty, které vás zaujaly, na www.
gratiastibi.cz do konce března. 

Kromě základních věkových kategorií se vybírá také 
nejlepší projekt v  oblasti ochrany život-ního prostředí. Ze 
všech vybraných finalistů následně také hlasuje široká 
veřejnost o vítězi Ceny České televize, hlavního mediálního 
partnera projektu. V minulém roce i přes komplikace spo-
jené s pandemií koronaviru vybírala porota laureáty z téměř 
70 nominovaných pro-jektů. Ocenění převezmou vítězové na 
slavnostním večeru z rukou významných osobností kultur-
ního a společenského života. 

Inspirujte se loňskými vítězi 
V  kategorii základní školy vyhrál projekt Štěpána Mašíka 
I  děti chtějí pomáhat. V  době pandemie vytvořil pro Zoo 
Liberec únikovou hru Hon za pytlákem. Hra má charitativní 
rozměr a pomáhá tak zvířatům i samotné zoo. Štěpán chce 
aktivity projektu dále rozšiřovat a ukazuje tak, že na věku 
nezáleží, protože originální nápad a schopnost ho proměnit 
ve skutečnost může mít i  žák základní školy. V  nejstarší 
věkové kategorii do 30 let převzali ocenění zástupci pro-
jektu Medici PRO očkování, jejichž cílem je zvýšit povědomí 
o významu očkování, přispět k osvětě laické veřejnosti v této 
problematice a podporovat kritické myšlení nejen v oblasti 
medicíny. Tento projekt se stal mezifakultní iniciativou na 
půdě Univerzity Karlovy, propojuje studenty Lékařské fakulty 
a  Katedry marketingové komunikace a  public relations 
Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociál-
ních věd, kteří mají velký podíl na kampani a popularizaci 
projektu. 

Znáte i vy někoho, kdo se aktivně snaží zlepšit své okolí? 
Poděkujte jim za jejich úsilí a nominujte je na Cenu Gratias 
Tibi. Vítězové jednotlivých kategorií se mohou podívat do 
Štrasburku, Norska, získat finanční odměnu nebo workshop 
dle svého výběru. 

(red)

PROJEKTY

cena Gratias tibi:
Chcete pomoci zlepšit svět?

O ceně
Iniciátorem a hlavním organizátorem Ceny Gratias Tibi (z  lat. 
„děkuji tobě“) je společnost Člověk v tísni a její vzdělávací pro-
gram JSNS, který se už od roku 2001 snaží inspirovat mladé 
lidi k aktivnímu, zodpovědnému a otevřenému přístupu ke světu, 
v němž žijeme. Cena bude letos udílena osmým rokem. 

Z vyhlašování vítězů  
ceny Gratias Tibi 2021
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Digitální okénko

Pojem sexting můžeme interpreto-
vat jako rozesílání textových zpráv, 
fotografií nebo videí se sexuálním 
obsahem. Tento citlivý obsah se šíří 
nejčastěji dobrovolně, kdy si samotní 
uživatelé mezi sebou tento materiál 
rozesílají. Takové jednání přináší 
řadu rizik. Nejčastěji dochází ke 
zneužití materiálu proti odesílateli. 
Dochází k  vyhrožování a  vydírání, 
a  to i  citovému s  cílem například 
obnovit partnerský vztah. V  někte-
rých případech je pod pohrůžkou 
zveřejnění materiálu požadováno 
zasílání dalších fotografií a  videí. 
Specifikem tohoto fenoménu je, že 
je zde velmi často významný podíl 
samotné oběti sextingu, jelikož ona 
je osobou, která vytvořila fotografii 
či video se sexuálním obsahem. 
Jakmile tento materiál pošle do 
virtuálního prostředí, ztrácí oběť 
nad tímto materiálem kontrolu. 
Tento materiál může být ihned či 
v budoucnu použit proti ní. 

Příběh 
Petr a Kamila se seznámili na střední 
škole v prvním ročníku, kam oba nově 
docházeli. Postupem času se Kamila 

do Petra zamilovala a  začali spolu 
randit. Po večerech si psali nejčas-
těji přes aplikaci Snapchat. Jednoho 
večera vyzval Petr Kamilu, zdali by 
mu neposlala svou fotografii se 
sexuální tematikou. Kamila váhala. 
Styděla se. Petr ji přesvědčil tím, že 
fotografie na Snapchatu po deseti 
vteřinách zmizí, což byla částečně 
pravda, a  že se tedy Kamila stydět 
nemusí. Poslala tedy Petrovi několik 
svých velmi odvážných fotografií. 
Petr si všechny fotografie v aplikaci 
Snapchat přidržel a u fotografií, které 
přidržet nešly, si udělal tak zvaný 
snímek obrazovky. O tomto jednání 
se Kamile nezmínil. Několik 
měsíců spolu dále randili 
a  po večerech si psali. 
Petr stále častěji vyža-
doval po Kamile intimní 
fotografie. Sám ale žád-
nou neposlal. Po roce se 
Kamila rozhodla s Petrem 
rozejít. Zamilovala se do 
někoho jiného. Petr se nechtěl 
s rozchodem smířit a začal vyhrožo-
vat Kamile, že jestli se k němu nevrátí, 
tak zveřejní intimní fotografie, které 
mu Kamila poslala. Kamila tomu 

nevěřila a Petra ignorovala. Věnovala 
se naplno své nové lásce. Za několik 
dní se začaly objevovat na různých 
sociálních sítích Kamiliny intimní 
fotografie. Na webu byl vytvořen 
a publikován dokonce inzerát nabíze-
jící erotické služby, ke kterému byly 
přiloženy fotografie Kamily. Kamila 
se pokusila spáchat sebevraždu. 

Poučení 
Dospívání je velmi náročné. Dospí- 
vající začínají projevovat zájem 
o  opačná pohlaví, o  sexualitu a  inti-
mitu. Své touhy a projevy velmi často 

sdílejí v rámci virtuálního prostoru 
se svými přáteli. I  přesto je 

ale nutné myslet na rizika. 
Nejlepší prevencí sextingu 
je nevytvářet a  nešířit 
žádný choulostivý mate-
riál.  Tomáš HAMBERGER

Sexting

Tip Čím méně vytvoří uživatel intim-
ních fotografií, tím nižší je riziko, 

že se stane obětí, ale i  pachatelem 
sextingu. V případě, že oběť již poslala 
choulostivý materiál a  je vydírána, je 
nutné překonat ostych a svěřit se rodi-
čům, učiteli nebo policistovi. 

Stále se zrychlující vývoj moderních 
technologií zvyšuje i nároky na jejich 
ochranu. V laboratoři vestavné bez-
pečnosti na Fakultě informačních 
technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) 
se studenti učí, jak chránit chytrá zaří-
zení a předejít hackerským útokům. 
Zabývají se mimo jiné různými 
aspekty bezpečnosti, tzv. internetu 
věcí (IoT). 

V  dnešní době najdete inteligentní 
technologie všude kolem nás, v  řídi-
cích systémech dopravních pro-
středků, chytrých domácnostech, 
chytrých městech, ale i  domácích 
spotřebičích, klíčích od auta, plateb-
ních kartách. Tato zařízení jsou velmi 
náchylná k hackerským útokům. „Naši 
studenti se učí tyto útoky provádět 
a  také jim bránit. Právě praktická 
znalost těchto útoků je klíčová, neboť 

jedině pak budou vědět, jak se těmto 
typům poměrně běžných útoků mohou 
v  praxi účinně bránit,“ říká vedoucí 
laboratoře Dr. Ing. Martin Novotný.

Příkladem takových bezpečnostních 
hrozeb jsou útoky postranními kanály, 
kterými se útočník pokouší získat 

informace pro následné případné zne-
užití. Cílem útočníka bývá ovládnutí 
zařízení nebo získání dat uživatele 
(například zjištění použitého šifrova-
cího klíče či odhalení PINu). Chování 
napadeného zařízení se přitom často 
téměř nezmění a útok může proběh-
nout zcela nepozorovaně. Aby uměli 
studenti těmto útokům čelit a účinně 
se proti nim bránit, musí si je nejprve 
vyzkoušet v  praxi. V  laboratoři se 
studenti naučí toto realizovat od pří-
pravy zařízení a měření jeho elektrické 
spotřeby až po analýzu dat a konečně 
prolomení kryptosystému. Naučí se 
tak identifikovat konkrétní hrozby 
a v neposlední řadě i způsoby, jak tako-
vým útokům zabránit a systém řádně 
zabezpečit. 

Zdroj: Fakulta informačních  
technologií ČVUT – FIT ČVUT (cvut.cz)

INFORMUJEME

Příprava na boj proti hackerům
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Po pilotním režimu spouští spo-
lečnost Scio novou aplikaci 
ScioDoučování, která propojuje 
lektory se studenty. Zájem o ni mají 
i  školy, které se účastní Národního 
plánu doučování vyhlášeného minis-
terstvem školství.

Nová aplikace usnadňuje hledání 
češtináře, matikáře, angličtináře, 
fyzikáře, chemikáře nebo jiného 
odborného lektora na doučování nebo 
prohloubení znalostí. ScioDoučování 
je platformou jak pro lektory nabízející 
své služby, tak pro děti a jejich rodiče 
hledající pomoc se vzděláváním. Na 
stránkách Sciodoucovani.cz lze po 

registraci a vytvoření lektorského pro-
filu nabízet své pedagogické schop-
nosti nebo naopak hledat vhodného 
člověka na doučování. 

Následná výuka probíhá online, 
přičemž přístup je přizpůsoben indi-
viduálním potřebám studenta. Výuka 
může mít čistě individuální podobu či 
se společně může domluvit i více žáků 
a podělit se tak o náklady na lektora. 
Systém nabízí i  možnost rezervace 
konkrétního času výuky. Volit lze rov-
něž mezi „běžnými“ lektory a tzv. scio-
lektory, kteří prošli výběrovým řízením 
a  u  nichž tak Scio garantuje kvalitu 
výuky. 

Nová vzdělávací platforma star-
tuje v době, kdy ze strany rodičů, ale 
i samotných škol výrazně roste zájem 
o dohánění látky zameškané v uplynu-
lých měsících kvůli pandemii. Kapacity 
lektorů jsou k dispozici i školám, které 
v  rámci tzv. Národního plánu doučo-
vání pro žáky ZŠ a  SŠ vyhlášeného 
ministerstvem školství nebudou 
schopny zajistit doučování vlastními 
silami.  (scio)

Nápad na projekt zaměřený na 
ochranu přírody vzešel od učitelů 
z  řeckého města Larissa. Tato bez-
mála 150tisícová metropole se 
rozprostírá přímo pod bájnou horou 
Olymp z  antické mytologie. Děti se 
v  Řecku setkaly s  dětmi z  partner-
ských zemí (Portugalska, Rumunska 
a  Turecka) a  navázaly pevná přátel-
ství. „Řečtí přátelé pro nás nachystali 

spoustu aktivit. Zasadili jsme strom 
přátelství, naprogramovali recyklační 
jednotky a  vyrobili si herbář s  typic-
kými řeckými bylinkami,“ říká učitelka 
Tereza Rajnošek, která děti doprová-
zela.

„Naše poznávání však neprobíhalo 
jen na území školy,“ dodává koordi-
nátorka akce Lýdie Špániková, „ale 
navštívili jsme i  spoustu zajímavých 

míst, např. oblast zvanou Meteora, 
kláštery na skalách zapsané v  pro-
gramu Unesco, také několik přírodních 
muzeí a  samozřejmě nechybělo ani 
dvoudenní zastavení v kolébce vzděla-
nosti v Athénách.“ 

A  co se líbilo nejvíce dětem? 
Přátelské přijetí v  řeckých rodinách, 
kde byly děti ubytovány, poznání nové 
kultury a samozřejmě všudypřítomná 
výborná řecká kuchyně. V tomto pro-
jektu „Pětku“ čeká ještě mnoho nových 
zážitků. Doufejme, že si je děti budou 
moci opět vychutnat naživo.

Lýdie ŠPÁNIKOVÁ, učitelka, koordinátorka projektu

Aplikace pomůže najít lektora

Řecká škola hostila žáky 
z šumperské „Pětky“
Šumperská základní škola „Pětka“ se opět zapojila do 
mezinárodního programu Erasmus+. Tentokráte se stala součástí 
projektu s názvem „Save the nature, save the future“. 
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Středisko volného času, Ostrava 
– Moravská Ostrava, příspěvková 
organizace, uspořádalo IV. ročník 
soutěže Objektiv 2021. 

Ústředním tématem byla zvířata 
naší doby a účastníci mohli volit ze 
čtyř kategorií: krátký film, fotografie, 
prostorová tvorba a řemeslná tvorba. 
Žáci z  Horních Heřmanic zvolili 
kategorii řemeslná tvorba a obsadili 
první tři místa. Do Ostravy od nich 
putovaly výrobky budoucích sedlářů 
(ptačí brašna s  názvem Pod křídly 
od Terezie Foralové, kožené prasátko 
pod názvem Investice do budouc-
nosti od Michaely Kobrlové, kožené 
fotoalbum s  názvem Halloween od 
Ester Prymusové) a  kovový Luční 
koník od Ondřeje Straky, žáka oboru 
umělecký kovář. Některé z vítězných 
výrobků si můžete prohlédnout na 
fotografiích.

Zvířata naší doby 
objektivem žáků

1. místo 2. místo

3. místo
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