
Konferenci zahájila PhDr. Renata Schejbalová, předsed-
kyně AŘG ČR, spolu s organizátorem konference RNDr.
Zdeňkem Papežem, ředitelem Prvního českého gymnázia
v Karlových Varech. Připojili se Mgr. Jana Vildumetzová,
hejtmanka Karlovarského kraje, a Ing. Petr Kulhánek, pri-
mátor statutárního města Karlovy Vary. 

Bezprostředně po zahajovacích projevech se Mgr. Václav
Pícl, náměstek ministryně školství, a Ing. Petr Bannert,
Ph.D., ředitel odboru středního vzdělávání, ujali proble-
matiky změn ve financování regionálního školství. Pre-
zentací „Kvalita a efektivita počátečního vzdělávání ve
školním roce 2015/2016 – vybraná zjištění“ pokračoval
PhDr. Ondřej Andrys, MAE, náměstek ústředního školní-
ho inspektora. Oblast „Jednotné přijímací zkoušky, Mate-
matika+, Maturita“ tradičně patřila pravidelnému hostu
konferencí Ing. Jiřímu Zíkovi, řediteli CZVV (CERMAT).
Všichni vystupující následně ochotně odpovídali na
množství dotazů.

V druhém bloku odpoledního programu vystoupili před-
stavitelé vysokých škol s následujícími referáty:
� doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., děkan FAV ZČU

Plzeň: „Je pro vynikající absolventy gymnázií výzvou
studium technických a přírodních věd?“;

� doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., děkan PedF UJEP:
„Absolventi středních škol jako zájemci o učitelskou
praxi“;

� prof. Ing. Hana Machková, rektorka VŠE: „Porovnání
studijních výsledků absolventů gymnázií s absolventy
jiných typů středních škol na VŠE“.

Z vystoupení i diskuse byl patrný zájem vysokých škol
o absolventy gymnázií, a to zejména v přírodovědných
a technických oborech. První den zakončil kolega 
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Zpráva z konference
Asociace ředitelů gymnázií
České republiky
Ing. Alfréd Dytrt,
místopředseda AŘG ČR,
ředitel Gymnázia Ústí nad
Labem, Jateční 22

Koncem bfiezna A¤G âR jiÏ tradiãnû pofiádá na rÛzn˘ch místech âeské republiky
konferenci zamûfienou na nejfrekventovanûj‰í oblasti ‰kolské problematiky
souãasného i uplynulého období. Leto‰ní se v Karlov˘ch Varech úãastnilo témûfi
170 fieditelÛ gymnázií. S pfiíspûvky k tématu „Gymnázia na scestí“ vystoupilo
mnoho v˘znamn˘ch osobností nejen ze ‰kolského prostfiedí. JiÏ pfied zahájením
bylo zfiejmé, Ïe úvodní námût vystupující propojili s fiadou rÛzn˘ch témat (pojetí
kariérního fiádu, pfiijímací fiízení, mediálnû znám˘ zámûr podat ústavní stíÏnost na
postup pfii spou‰tûní povinné maturitní zkou‰ky z matematiky aj.).



PaedDr. Karel Výravský nadčasovou úvahou o českém
školství s názvem „Marťani útočí“.

Druhý den setkání zahájila ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., která se
zaměřila na nejdiskutovanější témata poslední doby –
maturitní zkoušku, matematiku, kariérní řád a financová-
ní škol. V diskusi sdělovala své názory na současné pro-
blémy a jejich řešení, představila své záměry pro nejbližší
roky a odpovídala na množství dotazů a reakcí.

Přednáška doc. Ing. Daniela Municha, Ph.D., výzkumného
a vědeckého pracovníka CERGE-EI, s názvem „Vzdělávací
politika založená na poznatcích výzkumů (co nevíme o pla-
tech učitelů a dopadech všeobecného vzdělání)“ přilákala
pozornost, stejně jako téma „Kvalifikace pro společnost
4.0“ PhDr. Miroslavy Kopicové, ředitelky Národního vzdě-
lávacího fondu. Z jiného úhlu se na gymnázia podívali doc.
Ing. Jakub Fischer, Ph.D., prorektor pro strategii VŠE
Praha, („Postoje a životní podmínky vysokoškolských stu-
dentů přicházejících z gymnázií“), Ing. Radek Špicar, vicep-
rezident Svazu průmyslu a dopravy, („Pohled zaměstnava-
telů na český vzdělávací systém“) a Jan Kala, ředitel Center
for Modern Education, („Budování kultury myšlení“).

V odpolední interní diskusi byly otevřeny a diskutovány
následující problémy:
� změny v organizaci přijímacích zkoušek (dlouhá pře-

stávka mezi testy, konání náhradních termínů ve spá-
dových školách, nesmyslná organizace přijímacího
řízení v oboru Gymnázium se sportovní přípravou,

a nebudou-li významnější rozdíly mezi „lepším a hor-
ším“ výsledkem, možnost použít výsledky jednoho
pokusu);

� maturitní zkoušky (povinná maturitní zkouška z mate-
matiky ve společné části, otázka možné ústavní stížnosti);

� kritický pohled na současnou podobu kariérního
řádu, účast v pracovní skupině pro změnu financová-
ní, změny v proplácení přímé a nepřímé pedagogické
práce, potřebnost Pedagogické komory aj.

Poslední den konference uzavřeli doc. Mgr. Jiří Zounek,
Ph.D., („Digitální technologie v životě dnešních studentů
a učitelů“), Janek Wagner („Trendy digitálního vzdělává-
ní“), PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D., („Využití dat z katalogů
astronomických objektů v ICT“) a RNDr. Alex Vinšů
(„Myšlenkové mapy ve vzdělávání“).
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Blýská se vyššímu odbornému
vzdělávání na lepší časy?
Ing. Marcela Davídková
Antošová, CSc.,
ředitelka VOŠ a SŠ
slaboproudé elektrotechniky,
Novovysočanská 2, Praha 9

Asociace vy‰‰ích odborn˘ch ‰kol (AVO·), která sdruÏuje velkou vût‰inu ‰kol
tohoto segmentu ãeského ‰kolství, uspofiádala 4. dubna 2017 v budovû M·MT
v Praze valnou hromadu. Úãast zástupcÛ ‰kol i pozvan˘ch hostí byla hojná. Jak by
ne, vÏdyÈ se valná hromada konala v dobû oãekávání pozitivních zmûn v oblasti
vy‰‰ího odborného vzdûlávání (VOV).



Proklamovaná podpora VOV ze strany MŠMT byla pod-
pořena účastí ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Kateřiny Valachové. Ta se ve svém příspěvku pochvalně
vyjádřila k výstupům VOV, zejména k jejich provázanosti
s praxí. Sepětí vzdělávacího systému s praxí je totiž jed-
ním z hlavních cílů vládní školské politiky, ale zároveň
i výraznou součástí odborné přípravy studentů vyšších
odborných škol. Důležitým úsekem příspěvku paní minis-
tryně byl rovněž slib podpory aktivit směřujících k navá-
zání, případně prohloubení spolupráce vyššího odborné-
ho a vysokého školství, která je logická, protože pro
chybějící části vysokoškolského vzdělávání (zejména
praxe) je účelné využívat VOV jako již existující segment
terciálního vzdělávání, který za více než 20 let své exi-
stence již jednoznačně prokázal odůvodněnost svého
místa ve vzdělávacím systému ČR.

Předsedkyně Asociace VOŠ Ing. Markéta Pražmová před-
nesla zástupcům 92 vyšších odborných škol zprávu o čin-
nosti asociace, o novele zákona o VŠ, která vstoupila
v platnost v roce 2016, a o aktivitách směřujících ke spo-
lupráci s VŠ. Informovala o dopise adresovaném rekto-
rům vysokých škol a reakcích na tyto dopisy, o jednání

s představiteli Rady vysokých škol a České konference
rektorů.

Dále referovala o standardizaci jazykového vzdělávání
a ukotvení úrovně B2. Tento standard zakládá do
budoucna možnost zařazení jazykové absolventské
zkoušky mezi státní jazykové zkoušky. To by mohlo mít
zásadní význam pro další uplatnitelnost absolventů VOŠ
na pracovních pozicích, na nichž je požadována určitá
úroveň jazykových dovedností.

Významným prvkem při ukončení studií je rovněž získání
mezinárodně uznávaného Europassu. Dnes už prakticky
všechny vyšší odborné školy vydávají tento dodatek svým
absolventům k diplomu. Od roku 2017 je v něm zakotven
převodník mezi stupni vzdělání EQF a ISCED. Důvodem
pro jeho vydávání je širší aplikovatelnost výstupů
i v zemích mimo EU.

Jako hosté na VH AVOŠ promluvili také Marta Stará
z MŠMT, Tatiana Matulayová z Asociace vzdělavatelů
v sociální práci, Irena Palánová z Národního ústavu pro
vzdělávání, Ondřej Chrást (tajemník Sdružení profesního
terciárního vzdělávání) a zástupci VŠ – Ivan Barančík,
místopředseda Národního akreditačního úřadu pro vyso-
ké školy, a Alena Štěrbová, místopředsedkyně Rady vyso-
kých škol.

Za jednotlivé vyšší odborné školy vystoupil Pavel Kluh
s příspěvkem o projektové činnosti probíhající na VOŠ
v Čáslavi a Adam Skovajsa z Uherského Hradiště, jenž
představil iniciativní soutěž pro studenty zejména ekono-
micky zaměřených oborů VOŠ Talent. První ročník pro-
běhl v září 2016 na jeho působišti ve VOŠ v Uherském
Hradišti a druhý, kam pozval zástupce ostatní škol, se
uskuteční letos 10. října. 

Velmi očekávanou částí valné hromady byl příspěvek
garanta prioritní osy 3 OP VVV Josefa Vozába, který pří-
tomným představil výzvu speciálně připravenou pro vyšší
odborné školy. Avízo projektu, které bylo na stránkách
MŠMT zveřejněno 24. 3. 2017, je dokladem dlouhých pří-
prav a diskusí mezi AVOŠ a zástupci MŠMT. Josef Vozáb
zdůraznil, že se jedná o koncepční výzvu, jejíž projektové
výstupy budou využity pro podrobnější ukotvení vyššího
odborného vzdělávání ve školském systému. K připravo-
vané výzvě se poté uskutečnila mezi zástupci škol, AVOŠ
a MŠMT čilá diskuse, která pokračovala i po ukončení ofi-
ciálního programu valné hromady. K samotné výzvě
uspořádá MŠMT několik seminářů, z nichž se první usku-
teční již 28. 4. 2017.

Přejme tedy „voškám“ hodně štěstí v jejich snaze získat po
více než dvaceti letech oprávněně pevné místo v českém
školství a zaměstnavatelům samé vynikající absolventy.
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Význam spolupráce škol se zaměstnavateli spočívá pře-
devším v tom, že umožnuje lépe reflektovat odborné
dovednosti vzhledem k aktuálním potřebám trhu práce,
novým trendům a dynamickému vývoji v některých odvět-
vích. V oblasti odborného školství mohou žáci například
absolvovat praktické vyučování v reálném pracovním pro-
středí a zapojit se v rámci svých možností do výrobní čin-
nosti podniku. V případě gymnázií se jako vhodní partne-
ři z řad zaměstnavatelů jeví vědecké a výzkumné
instituce, ale i místní samospráva či veřejné instituce typu
knihoven, muzeí, památkových objektů apod.

Zkušenosti z pracovního prostředí získané už v průběhu
studia jsou důležitým předpokladem k osvojení si pracov-
ních návyků a sociálních dovedností, jež zaměstnavatelé
od svých zaměstnanců automaticky očekávají. Patří mezi
ně mimo jiné ochota přizpůsobit se, schopnost převzít
zodpovědnost, pracovat v týmu nebo konstruktivně přijí-
mat kritiku. V těchto oblastech jsou absolventi bez prak-
tických zkušeností značně znevýhodněni.

Současný stav

V současné době je za kvalitu teoretického i praktického
vyučování formálně odpovědná škola, reálně se však
v oblasti odborné přípravy a vzdělávání jedná o sdílenou
odpovědnost, přičemž spolupráce škol a zaměstnavatelů
je postavena na principu dobrovolnosti. (Na rozdíl od
jiných evropských zemí, např. sousedního Německa či
Rakouska, kde je vzhledem k duálnímu systému vzdělá-
vání odpovědnost za jeho výsledky rozdělena i formálně.)

Zároveň u nás neexistuje jednotný model financování
spolupráce ani návod na něj. Ze strany firem však
v posledních letech zájem o spolupráci se školami stoupá,
protože v ní vidí cestu k přípravě absolventů se znalostmi
a dovednostmi odpovídajícími jejich aktuálním i budou-
cím potřebám. Zároveň si však mnozí zaměstnavatelé
dosud neuvědomují, že kýžený efekt přinese jedině jejich
systematické a dlouhodobé zapojení do počátečního
vzdělávání. Přehled nejčastějších forem a podob spolu-
práce škol a firem přinášíme v grafu.

Analýza potřeb škol, kterou na základě rozsáhlého dotaz-
níkového šetření zpracoval Národní ústav pro vzdělávání
v rámci projektu Podpora krajského akčního plánování
(P-KAP), ukázala, že odbornému vzdělávání a spolupráci
s firmami přikládají střední školy značný význam. Spolu-
práce konkrétní školy se zaměstnavatelem se zpravidla
rozvíjí postupně, od jednodušších forem (přednášky,
exkurze, individuální praxe žáků) ke složitějším (realizace
praktického vyučování, stáže pro učitele, společné nábo-
rové aktivity atp.) a je často založena na osobních vaz-
bách. Mnohé příklady však ukazují, že zapojení zaměst-
navatelů má pro školu i žáky největší přínos tehdy, když je
spolupráce komplexní. To ovšem neznamená, že by škola
měla usilovat jen o co nejvyšší kvantitu. Je určitě namístě
zaměřit se také na kvalitu – třeba zodpovědným plánová-
ním a kontrolou kvality, vzájemným provázáním jednotli-
vých aktivit a jejich cíleným posilováním či prohlubová-
ním (např. vazby mezi výukou v teoretických předmětech
a praktickým vyučováním).

AKTUÁLNù
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P-KAP: Zaostřeno na podporu
spolupráce škol a firem
PhDr. Daniela Kramulová,
projektová publicistka
projektu P-KAP, Národní
ústav pro vzdělávání

Podpora odborného vzdûlávání vãetnû spolupráce ‰kol a zamûstnavatelÛ se stala
jedním z klíãov˘ch témat krajského akãního plánování. Stfiední ‰koly, které se
pfiipravují na zpracování svého prvního ‰kolního akãního plánu, dostávají
moÏnost vyzkou‰et si know-how strategického pfiístupu k oblasti, která patfií ke
stûÏejním z hlediska budoucího uplatnûní jejich absolventÛ a prestiÏe ‰koly
samotné.



Inspirace pro školní akční plán

Z dlouhodobého horizontu by si měla každá škola při plá-
nování spolupráce pokládat strategické otázky, jako např.
„Jsme v daném oboru schopni držet krok se zaměstnava-
teli v kvalitě a inovacích vybavení?“. Zejména v technic-
kých oborech je třeba zvážit, nakolik je pro obě strany
výhodné, aby se žák s určitými technologiemi seznamoval
přímo na pracovišti spolupracujících podniků. (Pokud
stávající vybavení škola získala v rámci projektů financo-
vaných z ESF, je otázkou, zda bude mít i v budoucnu
dostatek zdrojů na jeho obnovu a modernizaci.) Jazýč-
kem na vahách podporujícím přítomnost žáků na praco-
vištích je i benefit výše zmíněných sociálních dovedností.

Zajímavou zkušenost k tématu navazování spolupráce
školy s firmami nabízí Ing. Jarmila Minaříková, ředitelka
Střední průmyslové školy strojnické ve Vsetíně. Zahájila ji
už v roce 2008 setkáním se 14 firmami z regionu, s nimiž
uzavřela smlouvu o partnerství, která se později otevřela
i dalším zájemcům. „Každá firma v rámci partnerství
může nabídnout v daném roce to, co odpovídá jejím mož-
nostem. Díky ‘kulatým stolům’ se nám podařilo získat
partnery i pro tvorbu a revize školního vzdělávacího pro-
gramu, takže například v technické oblasti jsou naše
učební materiály stále aktuální,“ říká Minaříková. „Když
jsme připravovali vstup našich žáků na pracoviště a popr-
vé jsem mluvila s představiteli firem o tom, že by měli
vědět, co od nich žáci očekávají, zaskočilo je to. Jenže
v každém lidském vztahu jsou očekávání přítomná –
pokud si je vzájemně sdělujeme, můžeme minimalizovat
mnohé problémy,“ dodává.

„Průběh praxe nejen sledujeme, společně o ní také mluví-
me. Student si třeba stěžuje, že v práci zametal. Ale co
dělal předtím a co potom? Dozvíme se například, že firma
dělá velkou reorganizaci, zavádí nový technologický tok.
To je skvělá příležitost k další diskusi: Víte, co je technolo-
gický tok? Dostali jste výkresy? Víte, jaký bude postup?

Nebo se žáci diví, že jejich profesor, vynikající strojní
inženýr, zakládal v rámci praxe ve firmě koše do kalicích
pecí. Zdá se jim to pod jeho odbornou úroveň. A tak
vysvětlujeme, že při plánování inovací by si měl každý
technolog určité věci sám vyzkoušet, vědět, jak to v praxi
přesně chodí,“ doplňuje Minaříková.

Studnice úspěšných příkladů

Ředitel Smíchovské střední průmyslové školy v Praze Ing.
Radko Sáblík zase doporučuje, aby si škola pěstovala
kontakty se svými absolventy, kteří mohou školnímu pro-
středí poskytnout řadu cenných podnětů z praxe
a mohou se různými způsoby zapojit do vzdělávacího
procesu, projektů i chodu školy.

Rozvíjení pokročilejších forem spolupráce nebo rozvíjení
a zajišťování vztahů s velkým množstvím spolupracujících
zaměstnavatelů se obvykle neobejde bez koordinátora,
jímž ve škole bývá obvykle učitel odborného výcviku nebo
zástupce ředitele pro praktické vyučování. Zkušenosti
úspěšných škol ukazují, že se osvědčuje vyčlenit tomuto
pedagogovi část pracovního úvazku právě na aktivity spo-
jené s koordinací.

Odborníci z Národního ústavu pro vzdělávání, kteří mají
v projektu P-KAP na starost oblast odborného vzdělávání,
mohou nabídnout širokou paletu inspirativních zkušeností
ze škol různého zaměření. Také na webových stránkách pro-
jektu www.pkap.cz najdete zajímavé příklady ze středních
odborných škol, učilišť i gymnázií. Je zde mimo jiné zpraco-
vána řada náborových aktivit, které školu zviditelní, nebo
způsoby organizování žákovských soutěží, které se konají ve
spolupráci s cechy či jinými profesními uskupeními.

Text vznikl s vyuÏitím podkladÛ garantÛ oblasti Podpora
odborného vzdûlávání Mgr. Martiny KaÀákové a JUDr. Petra
Jansy.

AKTUÁLNù
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Učitelé cizích jazyků na odborných středních školách jsou
často hnáni bičem požadavků společné maturitní zkouš-
ky, které jsou stejné pro všechny typy škol, a výuka odbor-
ného cizího jazyka je tak často odsunována na druhou
kolej. Schopnost být samostatným a efektivním jazyko-
vým uživatelem v budoucím zaměstnání by však naopak
měla být tím nejdůležitějším, co by si každý student
odborné střední školy měl osvojit. Pokud chceme mít
z absolventů plnohodnotné odborníky, kteří budou kon-
kurenceschopní i v evropském měřítku, je pro ně odbor-
ný cizí jazyk mnohem důležitější než znalost reálií Austrá-
lie nebo veršů Shakespeara.

Problematikou výuky odborného cizího jazyka se na
Střední zdravotnické škole v Berouně aktivně zabýváme
již od roku 2012, kdy byl díky projektu „EU peníze ško-
lám“ nejprve akreditován a později zaveden předmět
ošetřovatelství v angličtině, který již od počátku probíhal
prostřednictvím metody CLIL (Context Language Inte-
grated Learning). O okolnostech a úskalích výuky tohoto
zcela nového předmětu jsme informovali v šestém čísle
Speciálu pro střední školy z roku 2014.

Již od počátku projektu jsme se potýkali hned s několika
problémy. V první řadě bylo velice obtížné získat pro
předmět plnohodnotné vyučující. Odborní učitelé větši-
nou nemají dostatečné znalosti cizího jazyka a naopak
vyučující cizích jazyků postrádají odborné vědomosti.
Dalším problémem byla absence cizojazyčných výuko-
vých materiálů, které by reflektovaly nejen nejmoderněj-
ší výukové metody, ale zejména problematiku českého
zdravotnictví a které by byly přiměřené úrovni studentů
daného typu škol. Existující učebnice jsou totiž většinou
vytvořeny pro studenty z jiných zemí, kde výuka zdravot-
ních sester obvykle probíhá na úrovni vyšších odborných
a vysokých škol. Jejich náplň tak nekoresponduje s reálný-
mi potřebami českých sester anebo jsou příliš akademické
a pro studenty středních zdravotnických škol nepřiměřeně
obtížné. V neposlední řadě se jednalo o absenci kurzů
zaměřených na odborný cizí jazyk v oblasti ošetřovatelství
nejen pro učitele zdravotnických škol, ale i pro zájemce
z řad personálu partnerských institucí.

Všechny uvedené problémy se učitelé školy rozhodli řešit
prostřednictvím projektu „Zlepšení kvality výuky ošetřo-
vatelství v angličtině a zavedení výuky předmětu ošetřo-
vatelství v němčině na Střední zdravotnické škole
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Odborný cizí jazyk 
na středních školách – 
od teorie k praxi
Mgr. Karolina Bostlová,
lektorka cizích jazyků,
koordinátorka projektu,
Střední zdravotnická škola
Beroun

O nutnosti ovládat alespoÀ jeden cizí jazyk není tfieba v dne‰ní dobû spoleãného
evropského prostoru diskutovat. Tato potfieba se plnû odráÏí i v dÛleÏitosti, která
je cizím jazykÛm vûnována pfii skládání maturitní zkou‰ky. Otázkou v‰ak
zÛstává, zda je ve‰kerá snaha orientována správn˘m smûrem. Jak je moÏné, Ïe
absolventi, ktefií se jazyk vût‰inou uãí jiÏ od tfietích tfiíd základních ‰kol, ãasto
nejsou ve svém zamûstnání schopni aktivnû komunikovat v daném jazyce? Tohoto
paradoxu si v‰imli i pedagogové Stfiední zdravotnické ‰koly v Berounû a rozhodli
se situaci fie‰it zcela po svém. Zdá se, Ïe jejich snaha sklízí první úspûchy, a mohla
by tak b˘t inspirací i pro dal‰í stfiední odborné ‰koly rÛzn˘ch zamûfiení.



Beroun“, který byl realizován za finanční podpory pro-
gramu Erasmus+ Evropské unie v období od června 2015
do května 2017.

V rámci projektu byl vytvořen tým, který se skládal
z vyučujících cizích jazyků, kteří si kladli za cíl zlepšit své
odborné znalosti v oblasti ošetřovatelství, a z odbor-
ných vyučujících. Ti se naopak zlepšili v cizích jazycích.
Do spolupráce se zapojili i odborníci z partnerské organi-
zace školy Rehabilitační nemocnice Beroun. Projekt si
kladl za cíl nejprve zlepšit znalosti a metodické doved-
nosti vyučujících, ty pak využít při tvorbě chybějících výu-
kových materiálů a vzniklé texty následně zavést do
výuky. Výsledky projektu jsou v současné době sdíleny se
zaměstnanci partnerských institucí, s ostatními pedagogy
školy, ale i se zájemci z řad pedagogů z ostatních škol
v regionu v rámci bezplatných seminářů. Základ tvoří
komunikace a vzájemná podpora mezi vyučujícími cizích
jazyků a odborníky z praxe.

Spolupráce je velmi přínosná, oboustranně prospěšná
a zdá se být nejlepším řešením celé situace. Prvním kro-
kem bylo absolvování mobilit ve Velké Británii a Němec-
ku, kterých se vždy zúčastnila jak vyučující jazyka, tak
i registrovaná sestra. Pedagogové školy postupně absol-
vovali kurz, kde se blíže seznámili s novým výukovými
postupy a posléze prohloubili své znalosti všeobecného
i odborného cizího jazyka. Až poté bylo přikročeno k nej-
důležitější fázi projektu – tvorbě výukových materiálů.

V souladu se zásadami metody CLIL nejprve vznikly sady
pracovních listů. Postupně však vyvstala potřeba tvorby
jakési konverzační příručky, využitelné jak pro studenty
školy, tak pro zaměstnance partnerských institucí. Největším

problémem bylo definovat jazykové prostředky a komu-
nikační dovednosti, které jsou v daném oboru nejdůleži-
tější, a nezahlcovat tak studenty informacemi, které
v praxi nikdy nepoužijí. Za účelem definování klíčových
znalostí jsme se rozhodli uskutečnit menší průzkum,
v rámci kterého byly informace zjišťovány přímo
u zaměstnanců Rehabilitační nemocnice Beroun formou
krátkého dotazníku. Respondentům byla mimo jiné polo-
žena otázka, kterých pět vět ve své práci nejčastěji použí-
vají. Výsledky výzkumu byly analyzovány a následně pou-
žity při tvorbě příručky. Ta je zároveň v souladu se
zásadami a posloupností ošetřovatelského procesu, takže
slouží jako vodítko při komunikaci s pacientem, příjmem
počínaje a jeho propuštěním konče. Její součástí jsou
barevné fotografie nástrojů a vybavení přímo z praxe, ale
i stručně vysvětlená základní gramatika.

V současné době dochází k publikaci příručky, chystá se
seminář přímo v budově nemocnice a uvažujeme o stálé
nabídce kurzu odborné angličtiny, němčiny a na základě
rostoucí poptávky i ruštiny v oblasti ošetřovatelské péče.

Pokud vás projekt zaujal, navštivte webové stránky
www.erasmuspluszsberoun.webgarden.cz, kde se
dozvíte více. Stále je co zlepšovat, ale domníváme se, že
jsme nalezli cestu, jak problematiku výuky odborného
jazyka na středních školách řešit. Jazykáři, nebojte se spo-
lupráce s odborníky z praxe a komunikujte s nimi! Jen tak
lze dosáhnout skutečně efektivní výuky odborného cizího
jazyka, která je oboustranně přínosná. Není důležité,
o jaký typ odborné střední školy se jedná, toto pravidlo
platí zcela univerzálně.
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AKTUALITA

Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství 
ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací

otevírá 2. kolo e-learningového kurzu pro SŠ
„Výživa ve výchově ke zdraví“ pro školní rok 2017/2018 (od 1. 9. 2017)

E-learningový kurz je určen především středním školám a odborným učilištím s potravinářskými obory.

Třináct modulů e-kurzu obsahuje témata: principy správné výživy, výživová doporučení, potraviny živočišného
a rostlinného původu – jejich dopad na zdraví a bezpečné zacházení, nápoje a pitný režim, zpracování a úprava
potravin, zásady bezpečného stravování. 

Přihlásit se do 2. kola e-learningového kurzu můžete na adrese:
icbp.objednavky@mze.cz

Více informací: www.viscojis.cz/teens



Školní soutěže organizujeme pro každý obor zvlášť, ale
přihlásit se může každý žák, který má chuť „změřit“ své
dovednosti. Nejde tedy o soutěž předem připravených
a trénovaných jedinců, ale o snahu zapojit každého, kdo
má chuť získat nové zkušenosti.

Ačkoliv se jedná o školní akci, má vždy přesah i mimo
školu. Prezentace prací našich žáků spojujeme se dny
otevřených dveří, zveme např. rodiče žáků, zájemce o stu-

dium, zástupce partnerských organizací a zřizovatele.
Tím získává celá událost publicitu. Při přípravě soutěží
pečlivě promýšlíme témata prací a také složení hodnoticí
komise. V ní jsou obvykle zastoupeni přední odborníci
z praxe, často mediálně známé osobností, jejichž účast
přiláká pozornost a zvyšuje prestiž akce.

Soutěže organizujeme ve spoluráci se sponzory a pod
záštitou např. zřizovatele nebo starosty městské části,
v níž sídlíme. Ti nám pomáhají se zajištěním cen a účast-
ní se jejich předávání. V soutěžní den se tak mohou ve
škole setkat různí lidé, kteří společně sdílejí celou atmo-
sféru. Při organizování soutěží máme na mysli hlavně
motivaci žáků k jakékoli činnosti související s oborem.

Témata soutěží navrhují učitelé odborných předmětů
a odborného výcviku tak, aby soutěžící měli prostor pro
vlastní kreativitu. Mohu uvést příklady témat z letošního
roku: pro obor číšník jsme zvolili téma „Můj nápoj má pří-
běh“, pro obor cukrář téma „Vymysli z müsli“ a pro obor
kuchař bylo vyhlášeno téma „Není burger jako burger“.
I v minulých ročnících byla vybrána zajímavá témata,
která korespondují např. s obdobím, ve kterém se soutěž
koná – třeba příprava perníčků s vánoční či velikonoční
tematikou, valentýnské nápoje anebo témata vyzývající ke
zdravé výživě či použití méně obvyklé suroviny.

Omezení jsou tedy poměrně malá a žáci si sami vymýšlejí
receptury a zajišťují suroviny. Komise pak hodnotí nejen
chuť, ale i úpravu a prezentaci pokrmu na stole. Žáci mají
možnost své nápady a návrhy projednat s učiteli odborných
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Jak vzbudit zájem a aktivitu
žáků v odborném školství?
Mgr. Kateřina Mrvová,
ředitelka Středního
odborného učiliště
gastronomie, Praha 10

Titulek ãlánku tvofií otázka, nad kterou si láme hlavu nejeden fieditel stfiední
odborné ‰koly. Problematika je v‰eobecnû známá, proto se pokusím podûlit se
o dobré zku‰enosti v na‰í ‰kole. Stfiední odborné uãili‰tû gastronomie má více neÏ
stotfiicetiletou historii existence a pfiipravuje Ïáky na profese kuchafi, cukráfi
a ãí‰ník. Tradiãním motivaãním nástrojem jsou pro na‰e Ïáky odborné soutûÏe,
které kaÏdoroãnû pofiádáme jiÏ fiadu let. V ãem konkrétnû vidím jejich pfiínos?



předmětů ve škole nebo jim je ukázat, případně se pora-
dit na pracovišti odborného výcviku s instruktorem nebo
kterýmkoli pracovníkem. Na pracovištích je žákům často
poskytnuta všestranná podpora a oni pak své pracoviště
náležitě reprezentují. Je běžné, že se do přípravy na sou-
těž zapojuje celá rodina. Ta poskytuje žákovi podporu
a bývá prvním hodnotitelem. Rodiče pak nechybějí ani při
soutěži samotné a drží svým dětem palce, aby co nejlépe
obstály. V den soutěže je ve škole rušno, počet soutěží-
cích se v jednotlivých oborech pohybuje mezi 20 a 50.
Své výtvory prezentují prváci vedle třeťáků, prostě všich-
ni ti, kteří mají zájem. A těm, kteří nejsou aktivně zapoje-
ni, umožňujeme, aby si výrobky soutěžících spolužáků
prohlédli, a snažíme se je tak nalákat na aktivní účast
v dalším ročníku.

S přípravou soutěží začínáme vždy dlouho dopředu.
Stanovujeme termíny, vybíráme náměty, hledáme spon-
zory, oslovujeme komisaře, zajišťujeme ceny apod. Sami
tedy víme, co vše stojí za připravenými poháry, které si
vítězové odnáší spolu s hodnotnými cenami.

Pro některé žáky může být motivací posouzení jejich díla
uznávaným odborníkem z praxe. Odbornou porotu
sestavuji z odborníků na škole nezávislých, kteří se
nepodílejí na vzdělávání našich žáků a nejsou jejich rádci
při přípravě do soutěže. Porota je předem informována
o zadání soutěže a významu celé akce. Způsob hodnoce-
ní si určí sama. Obvykle začíná hodnocení pohovorem
s jednotlivými soutěžícími o jejich výrobku –proč a jak
atp. Jak již bylo řečeno, do hodnocení se zahrnuje také

prezentace výrobku. Každý soutěžící při-
pravuje dvě porce, jednu prezentuje a dru-
hou připraví komisi k degustaci, která je
druhým krokem hodnocení soutěže.

Pro účast v hodnoticí komisi se snažím
oslovit odborníky, kteří by pro žáky mohli
být vzorem. Často se jedná o úspěšné
absolventy naší školy, mediálně známé
osobnosti, osobnosti oceněné profesními
asociacemi apod. Pokud bych měla jmeno-
vat konkrétní osobnosti, které posuzovaly
naše soutěže v uplynulých dvou letech,
vyzdvihla bych např. kompletní komisi sou-
těže MasterChef Česko 2016 ve složení

Marek Raditsch, Marek Fichtner a Miroslav Kalina, dále
Roman Paulus a Jaroslav Sapík pro kuchaře. Cukrářské
soutěže hodnotili např. Jaroslava Stejskalová, Pavlína
Berzsiová nebo František Buchal. Výkony číšníků hodno-
tili např. František Holík, Zdeněk Javorský nebo Václav
Jahn, přední čeští barmani.

Pro motivaci žáků nestojí cena za soutěž na posledním
místě. Cena je důležitá, proto se snažím, aby byla hod-
notná, trvalá a pro žáky atraktivní. Na ceny přispívá spo-
lek rodičů a přátel školy a sponzoři z řad spolupracujících
firem. Jedná se o ceny, jako jsou tablety, kuchařské nože,
roboty, knihy a reklamní předměty. Všichni soutěžící
dostávají účastnické, malé ceny a také diplom za účast,
podepsaný odbornou porotou. Společně s fotografií se
pro mnohé z nich stává trvalou hmotnou vzpomínkou na
školu.

V posledních letech zveme k účasti také žáky z našich
zahraničních partnerských škol z Německa, Slovenska
a Polska. Odměnou za naše úsilí je pohled na žáky, kteří
se pyšní svým produktem. Naplňujeme snahu přimět
žáky k zájmu o obor, umožnit jim vyzkoušet si vlastní kre-
ativitu a naučit je prezentovat svou práci. V neposlední
řadě využíváme soutěží k prezentaci školy, nejen před
odbornou veřejností. Jsme potěšeni, že se o nášich akcích
lidé dozvídají i z médií, např. z reportáže, kterou při
poslední soutěži natočila Praha TV. Je to úsilí, které se
rozhodně vyplácí.
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Kdo je mladý dospělý? Jaká jsou úskalí tohoto
životního období?

Je jasné, že zletilost je ve většině případů skutečnou
dospělostí pouze v oblasti práva. Mladí dospělí jsou
nezralí, ještě zdaleka nejsou připraveni na samostatný
život. Potřebují zázemí a rodiče či jiní dospělí, dosud zod-
povědní za jejich výchovu, jsou stále velmi důležití, a to
nejen proto, že je živí, šatí, zabezpečují jejich potřeby
a poskytují jim domov. Měli by být také těmi, kdo je stále
ještě chrání a do určité míry vedou. Na druhé straně má
mladý dospělý svá práva, z nichž je v kontextu našeho
tématu nejdůležitější právo svobodně o sobě rozhodovat,
uzavírat smlouvy a právo disponovat vlastními příjmy
(přídavek na dítě, alimenty, sirotčí důchod). Má také při-
rozenou touhu se jako dospělý prosadit.

Tyto okolnosti mohou vést ke složitým situacím v rodi-
nách, v nichž není všechno v pořádku. Co tím myslím? Na
straně „dítěte“ je to rizikové chování, selhávání ve škole
a odmítání plnit jakékoliv povinnosti. Na straně rodičů to
může být přespříliš ochranářská či despotická výchova,
na opačném pólu pak jejich nezájem a někdy i nepřátel-
ství (např. v rodině, kde je nový partner a dítě je jen trpě-
né). Samostatnou kapitolou jsou pak rodiny sociálně
slabé, pro které žák střední školy představuje velkou
finanční zátěž, a také rodiny dysfunkční, s průvodními

sociálně patologickými jevy (závislosti, domácí násilí,
týrání nebo pohlavní zneužívání).

Je zřejmé, že problémy se neobjeví náhle, většinou pro-
bíhají dlouhodobě a měly být dávno řešeny. S nástupem
zletilosti však mohou eskalovat. Mladý člověk, ale i jeho
rodiče jsou ve svých pozicích zranitelnější. Rodiče jako by
„ztratili páky“ na usměrňování dítěte. Při řešení problémů
se musejí spoléhat především sami na sebe. A podobně je
na tom i mladý dospělý žijící v nevhodném rodinném pro-
středí. Ani jedna strana se často neorientuje ve svých prá-
vech, neví, kde hledat pomoc, kam se obrátit. Proto často
volí nevhodné kroky, či naopak nepodniknou nic.
V konečném důsledku pak nastává situace, kdy je další
zdravý vývoj mladého člověka zásadně ohrožen. Buď
zůstává „viset na krku“ svým rodičům a zahajuje parazi-
tický způsob života, nebo naopak odchází z rodiny do
nejistoty, často na úkor svého dalšího vzdělávání. Případ-
ně zůstává v nevhodném prostředí a trpí.

Mladí dospělí ve škole

Proč se vůbec zabývat problematikou mladých dospělých
na středních školách? V čem je jejich postavení specific-
ké? Domnívám se, že v mnoha případech škola ani nepo-
třebuje rozlišovat mezi nezletilými a zletilými žáky a vytvá-
řet zvláštní pravidla pro ty, kteří ke zletilosti dospěli. To
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Mladí dospělí ve škole
a práce s nimi
PhDr. Ludmila Boková,
socioložka, konzultantka
Rodičovské linky

·kolní poradenská pracovi‰tû (·PP) a pedagogové stfiedních ‰kol mnohdy fie‰í
problémy zletil˘ch ÏákÛ, aÈ uÏ jsou v˘chovné, v˘ukové, sociální, ãi pfiímo
existenãní, a právû na tuto problematiku se zamûfiuje následující ãlánek, kter˘ je
urãen pfiedev‰ím pracovníkÛm ve vedení ‰kol. Jeho cílem je poukázat na nároãnou
úlohu pracovníkÛ ·PP v kontextu vymezené problematiky a nabídnout zpÛsoby,
jak mÛÏe vedení pracovníky ·PP podpofiit. Vycházím pfiitom ze sv˘ch zku‰eností
konzultantky na Rodiãovské lince, kam se obãas pedagogové nebo rodiãe mlad˘ch
zletil˘ch obracejí, opírám se v‰ak také o informace z rozhovorÛ, které jsem vedla
s nûkolika pracovníky ‰kolních poradensk˘ch pracovi‰È.



platí tehdy, když všechno funguje, jak má, „děti“ si plní své
povinnosti a jejich rodiče, kteří už nejsou jejich zákonný-
mi zástupci, se chovají zodpovědně, mají se svými dětmi
dobrý vztah, vytvářejí jim dobré zázemí a ve studiu či
učení je podporují – a také se přirozeně zajímají o jejich
prospěch a docházku, komunikují se školou a jejich děti
to považují za samozřejmé. Vyskytne-li se problém (větši-
nou s prospěchem či docházkou), je spolupráce školy,
rodičů i dítěte zpravidla úspěšná a daří se nalézt řešení.
Mladý člověk pokračuje postupně a adekvátně vzhledem
ke svému věku na cestě ke skutečné dospělosti. Tak by to
mělo být a snad většinou i je.

V praxi však bohužel také není nouze o případy, kdy jsou
s nástupem zletilosti studenta pedagogové stavěni do
nové situace, a někdy dokonce i do nové role. Vycházet
přitom musejí z našeho právního řádu, podle kterého je
teď hlavním zodpovědným právě mladý, čerstvě zletilý
člověk, který ve škole selhává, případně ve své roli selhá-
vají jeho rodiče ( jak jsem popsala výše). Již zde nefiguru-
je OSPOD, na který by bylo možné se obrátit s žádostí
o spolupráci, není jednoduché volat rodiče k odpověd-
nosti a do hry vstupuje kreativita, osobní nasazení a zku-
šenosti pedagogů, zejména pak pracovníků ŠPP.

Zdá se, že mladých dospělých na školách v posledních
letech přibývá. Je to dáno jednak již léta rozšířenou praxí
odkladů povinné školní docházky a jednak také poměrně
snadným přecházením z jedné školy na druhou. Stává se,
že žák po předcházejících selháních nastupuje do další
školy, která jej ochotně přijme a dá mu další šanci. Pak
vedle sebe ve třídě sedí šestnáctiletí, ale i devatenáctiletí
a starší. Už to samo o sobě přináší specifickou situaci do
klimatu třídy. Zletilost žáka však přináší i rozdíly v přístu-
pu, například v oblasti omlouvání absencí nebo komuni-
kace s rodiči ohledně případných problémů.

Podle školského zákona mají u zletilých žáků osoby, které
vůči nim plní vyživovací povinnost, právo na informace
o jejich prospěchu a docházce. Velmi často je však zjišťo-
vání informací ponecháno na jejich aktivitě a ta může být
nulová. Pokud pak ze školy odchází jakákoliv písemnost,
je adresována zletilému žákovi a rodiče se nemusejí nic
dozvědět. Mohou tak být odříznuti od důležitých infor-
mací, které by jim umožnily včas zasáhnout v případě, že
jejich dítě ve škole selhává.

Podle výpovědí pedagogů, se kterými jsem mluvila, je
velký rozdíl mezi studijními obory a učňovským škol-
stvím. Školy se studijními obory se mohou soustředit pře-
devším na svou vzdělávací funkci, i když ani zde to neplatí
vždy. Do učebních oborů však nastupuje mnoho dětí bez
dostatečných znalostí, se závažnými výukovými problémy
a rizikovým chováním. Zároveň je navštěvuje výrazně vyšší
počet žáků bez podporujícího zázemí, s přítomností soci-
álně patologických jevů v rodině. Právě kombinace nega-
tivních faktorů pak vzdělávací proces velmi komplikuje.

Střední odborné školy, kde převažují učňovské obory,
tedy (chtě nechtě) plní daleko častěji než školy se studij-
ními obory i funkci socializační, kterou kompenzují 

špatný vliv rodiny. Škola se může stát prostředím, ve kte-
rém se ohrožení mladí lidé mohou cítit dobře, nacházet
úspěch a uznání a případně i pomoc a podporu v obtíž-
ných situacích. ŠPP ve spolupráci s dalšími pedagogy,
zejména třídními učiteli, přitom sehrávají významnou roli.
Má to tak skutečně být? Domnívám se, že je to zcela
v souladu s vyhláškou, která upravuje činnost ŠPP. Nic-
méně aby vše fungovalo, stávají se pracovníci ŠPP často
jakýmsi předvojem sociálních a terapeutických služeb,
což klade velké nároky na jejich profesionální kompeten-
ce – především na komunikační dovednosti a celkový pře-
hled o poskytovaných službách.

Několik typických situací z praxe:
1. Na Rodičovskou linku volá matka, která dnes zjisti-

la, že je její devatenáctiletý syn podmínečně vylou-
čen ze školy. Přišla na to náhodou, když při úklidu
našla doporučený dopis. Syn s ní o tom odmítá
komunikovat, říká, že je to jeho věc.

2. Volá třídní učitelka čtvrtého ročníku gymnázia,
která se od jedné z žákyň dozvěděla, že se její spo-
lužačka opakovaně sebepoškozuje ( je obětí
pohlavního zneužívání, týrání, v rodině probíhá
domácí násilí, mluví o sebevraždě apod.).

3. Volá výchovná poradkyně SOŠ. Dnes se za ní dosta-
vila žákyně druhého ročníku (18 let): Její matka ji po
vleklých neshodách vyhodila z bytu. Dívka je z roz-
vedené rodiny, otec pravidelně platí výživné do
rukou matky.

4. Volá učitelka tělocviku ze SŠ. Má u jedné z žákyň
podezření na mentální anorexii (na týrání v rodině).

5. Volá metodik prevence. Oslovil jej žák, který by se
chtěl odstěhovat od své rodiny, protože jej týrá otčím.

Co může dělat škola?

Uvedené případy představují typické situace, kterými se
ŠPP na středních školách někdy zabývají. Považuji za důle-
žité zmínit zde obecné předpoklady týkající se všech žáků,
které škola vytváří, aby předešla selhávání žáků a měla
pokud možno co nejlepší přehled o tom, co se s nimi děje.
Zčásti vycházím i ze zkušeností pedagogů, se kterými jsem
vedla rozhovor. Důležitou roli při vytváření dobrých pod-
mínek hraje ŠPP, ale samozřejmě i vedení školy.

Péãe o dobré klima ‰koly a tfiídních kolektivÛ
– dÛvûra a otevfienost, a to na v‰ech úrovních,

tedy i mezi pedagogy a vedením ‰koly

Péči o dobré klima považuji za základní předpoklad, aby
mohla být žákům škola užitečná při zvládání jejich osob-
ních problémů. Mladý člověk se svěří jen tehdy, když cítí
důvěru a bezpečí – ať už komukoliv. Sdělení informací
o sobě či spolužákovi zároveň občas podmiňuje mlčenli-
vostí nebo ze strachu či kvůli celkové beznaději odmítá
nabízené kroky. To přivádí pedagogy do složitých dile-
mat, někdy i na hranici zákona (např. v případě trestné
činnosti, u níž platí obecná povinnost překazit její další
páchání nebo čin nahlásit). I pedagog se tedy potřebuje
někdy svěřit a poradit, aniž by se musel bát, že žákovi
(nebo sobě) ublíží.
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Dobfie nastaven˘ ‰kolní fiád a dal‰í dÛleÏité
smûrnice a jejich dÛsledné vyÏadování.

UplatÀování v˘chovn˘ch opatfiení

K tomu bodu snad není třeba nic dodávat. Snad jen to, že
škola správným nastavením přirozeně chrání dobře fun-
gující žáky a ovlivňuje chování těch, kteří mají s hranicemi
potíže.

Pfiimûfiená a aktivní komunikace s rodiãi

Někteří rodiče jsou při kontaktu se školou horliví, přímo
invazivní, někteří se ve škole neukážou, jak je rok dlouhý.
Domnívám se, že je aktivní přístup ke komunikaci s rodi-
či ze strany školy v případě problémů žáka důležitý, byť je
v některých případech zbytečný a také často náročný,
protože komunikace s některými rodiči vůbec není pří-
jemná. Komunikace s rodiči závisí samozřejmě především
na třídních učitelích, ale pro ty je výhodné, když se
mohou opřít o zavedená pravidla a případně i další pod-
poru (ze strany vedení školy nebo poradenského praco-
viště). Ne pro každého rodiče jsou informace přístupné
přes internet, a osobní kontakt je proto také důležitý,
zejména u žáků, u nichž hrozí nějaké potíže.

Citliv˘ a podporující pfiístup k ÏákÛm
s v˘ukov˘mi problémy

Zejména střední odborná učiliště navštěvují žáci s meze-
rami ve vědomostech, které jim brání dosáhnout úspěchu
v teoretických předmětech. Na druhou stranu jsou mnozí
– za příznivých podmínek a vstřícného jednání – schopni
být velmi úspěšní v praktické výuce. Pečlivý výběr provo-
zoven, v nichž probíhá odborný výcvik, a úzká spolupráce
s mistry jsou toho základním předpokladem. Významná je
i spolupráce s firmami, které mají zájem o zaměstnávání
absolventů školy, což dává snaze žáka smysl a staví jej
před nějaký cíl, přestože ze strany rodiny nemusí mít žád-
nou podporu. Úspěch v praktické výuce pak může být
motivujícím prvkem pro větší úsilí ve škole. Vstřícnost
a naopak devalvující přístup učitele teoretického předmě-
tu pak může konečný výsledek výrazně ovlivnit.

OstraÏitost. Pfiedávání informací pfii
podezfiení na problém

U žáků se někdy objevují jasné signály, že se něco nezdra-
vého děje: neúčast na školních akcích, které vyžadují
finanční spoluúčast, chybějící školní pomůcky, únava
a patrné vyčerpání, skleslost, podezřelá zranění, nápadné
zhoršení prospěchu či změna chování. Podobné opakují-
cí se jevy by měly být podnětem ke konzultaci s třídním
učitelem nebo s ŠPP, ať už je zachytí kdokoliv.

Podpora práce ŠPP (nejen) v případech
zletilých žáků

Je skvělé, že školní poradenská pracoviště na školách fun-
gují. Jejich pracovníci často řeší složité problémy, z nichž

práce se zletilými žáky tvoří jen malou, byť náročnou část,
vyžadující zejména jejich zkušenosti a dovednosti. Je vždy
výhodou, když s vedením školy tvoří tým, spolupodílejí se
na vytváření a uplatňování pravidel na škole a mají maxi-
mální podporu. Snad to tak většinou je. Co konkrétně
však ke své práci potřebují?

Prostor pro fie‰ení problematiky, kterou jsou
pracovníci ·PP povûfieni

Vyhláška stanovuje pro pracovníky ŠPP řadu úkolů. Něk-
teré musejí splnit vždy, některým se věnují, pokud na ně
mají čas. Troufám si tvrdit, že řada z nich proto pracuje
i nad rámec své pracovní doby a možná právě na naléha-
vých případech konkrétních žáků. Rozšíření jejich úvazku
a případně posílení ŠPP o další odborníky proto musí být
velkou pomocí. Jde samozřejmě především o otázku
peněz, ale i o vůli a ochotu vedení se v této věci angažo-
vat. Jak jinak je možné, že na některých školách jsou na
ŠPP speciální pedagogové a psychologové, na jiných si
pracovníci musejí „ukrádat čas“ pod návalem jiných
(např. třídnických) povinností?

Podpora vzdûlávání

Situace, kdy pracovník ŠPP řeší složitý případ žáka, klade
na jeho dovednosti velké nároky. Musí zvládat často velmi
obtížné rozhovory, zorientovat se v situaci a někdy
i v zákonných normách, promyslet a dohodnout rozumné
kroky k řešení, mít přehled o službách, které může nabíd-
nout, a komunikovat s jejich poskytovateli. Pracovníci
jsou pro svou roli jistě dostatečně kvalifikovaní, nicméně
další specifické vzdělávání (v krizové intervenci, v komu-
nikačních dovednostech zaměřených na konkrétní situa-
ce, v nabídce sociálních služeb) může výrazně podpořit
v kvalitu jejich práce a vyzbrojit je dalšími kompetencemi.

Podpora návrhÛ a doporuãení ·PP, prostor
pro komunikaci s vedením ‰koly

Podle vyhlášky mají pracovníci ŠPP metodicky vést ostat-
ní pedagogy na škole, což není zrovna vděčná úloha. Aby
byli úspěšní, potřebují se opřít o své vedení, o pravidla,
mít možnost bez obav řešené problémy konzultovat.

Supervize

Z uvedených situací z praxe je zřejmé, že se pracovníci
ŠPP dostávají do emočně a někdy i eticky velmi nároč-
ných situací a zabývají se složitými problémy. V některých
případech je pro ně velmi obtížné udržet si svou hranici
a nebrat si více odpovědnosti, než kolik jí ve skutečnosti
mají. Možnost pravidelně reflektovat svou práci, pracovat
na její kvalitě a svých kompetencích, hledat dobrá řešení
a vyrovnávat se s pocitem, že se něco nepovedlo, nabízí
právě supervize. Supervize si teprve hledá do školství
cestu a něco stojí, ale postupně se otevírají cesty, jak na ni
finančně dosáhnout. Pokud o ni pracovníci ŠPP stojí, je
vhodné je podpořit.
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Závěr

Dobrá spolupráce ŠPP a vedení školy je vždy důležitá.
V případě zletilých žáků, při práci s nimiž se pracovník
někdy pohybuje na tenkém ledě, tím spíše. V článku jsem
se pokusila popsat, jak taková práce může vypadat.
Mnozí ředitelé škol a jejich zástupci samozřejmě vše znají,

sami se v jednotlivých „kauzách“ angažují a své pracovní-
ky podporují. Chtěla jsem však také poukázat na to, co
pracovníci od svého vedení potřebují. Na zamyšlení se
nad tím, obávám se, někdy pro množství povinností
nezbývá čas a pracovníci si o něj sami neřeknou. A to je
škoda.
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Postup při hodnocení žáka

Žák SŠ nebyl za 2. pololetí hodnocen. Dle § 69
odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. mu byl určen náhrad-
ní termín hodnocení na konec srpna. Žák začátkem
července podal žádost o zanechání studia, ke zkouš-
kám se nechce dostavit. Máme mu vydat vysvědčení,
kde bude u nehodnocených předmětů uvedeno
„nehodnocen“? Nebo bude nutné počkat, až termín
pro hodnocení uplyne, a bude mu vydáno vysvědče-
ní, kde bude u těchto předmětů uvedeno „nedosta-
tečný“?

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
� zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), v platném znění

� Informace MŠMT k vyplňování ročníkových vysvědče-
ní ve středních školách a v konzervatořích

ODPOVĚĎ:
Jestliže žák písemně oznámil zanechání vzdělávání (žák
o zanechání vzdělávání nežádá, pouze je oznamuje), pak
přestává být žákem střední školy dnem následujícím po
dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě
dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání,
pokud jde o den pozdější (§ 68 odst. 1 školského zákona).

I když žák přestane být žákem střední školy, lze dovodit,
že některá práva jsou mu zachována. K těmto právům
patří právo na hodnocení v náhradním termínu (viz
komentář P. Katzové k § 75 a 81 školského zákona,
KATZOVÁ, P. Školský zákon: komentář. Praha: Wolters
Kluwer, 2009).

?

PORADNA

Do doby hodnocení v náhradním termínu není hodnoce-
ní vzdělávání ve druhém pololetí uzavřeno, a proto žáko-
vi (přesněji řečeno osobě, která byla do určitého data
žákem školy) nelze vysvědčení vydat do doby hodnoce-
ní v náhradním termínu. Na tuto skutečnost dle mého
názoru nemá vliv, že žák sdělil, že hodnocení v náhrad-
ním termínu nebude konat.

Dnem, který byl určen jako termín hodnocení v náhrad-
ním termínu, je uzavřeno hodnocení vzdělávání ve dru-
hém pololetí. V případě, že žák skutečně nebude hodno-
cen v náhradním termínu, postupuje se podle pokynů
uvedených v Informacích MŠMT k vyplňování ročníko-
vých vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích: 

Žákovi, který byl za druhé pololetí hodnocen v náhrad-
ním termínu, se vydá nové vysvědčení na základě výsled-
ků hodnocení žáka. Pokud žák nebyl za druhé pololetí
hodnocen ani v náhradním termínu, platí podle § 69
odst. 6 poslední věta, že neprospěl. V takovém případě se
v celkovém prospěchu žáka uvede „neprospěl(a)“, v rub-
rice pro předmět, z něhož měl být žák hodnocen
v náhradním termínu, se však uvede „nehodnocen(a)“,
nikoliv prospěch 5 – nedostatečný.

Závěr:
1) Škola vydá vysvědčení po termínu hodnocení

v náhradním termínu.

2) Pokud žák nebude hodnocen v náhradním termínu,
pak bude v rubrice pro jednotlivé předměty, z nichž
nebyl hodnocen v náhradním termínu, uvedeno
„nehodnocen“, v rubrice celkový prospěch bude uve-
deno, že „neprospěl“.

Potřebujete radu odborníka? 
Využijte naši písemnou poradenskou linku. Tato služba je poskytována všem předplatitelům zdarma.
Dotazy přijímáme písemnou formou na e-mailu redakcers@rizeniskoly.cz nebo prostřednictvím formuláře na
webových stránkách www.otazkyaodpovedi.cz
Odpověď zpracuje odborník na příslušnou problematiku a zašleme Vám ji zpět.



Jaký je nyní přístup učitelů k Wikipedii? Je
to stále „černá můra“, která zvedá učitele ze
židle?

Nevím, jak se k Wikipedii staví jiní učitelé, ale já ji beru za
zdroj, se kterým se studenti musejí naučit pracovat. Wiki-
pedii užívají i dospělí, není důvod práci s „Wiki“ studen-
tům zakazovat. Některé články jsou velmi dobře napsané,
studenti ale bohužel nepoznají kvalitu jejich zpracování.
Ne každý článek má skvělého autora, jako filosofická
hesla, která pro české čtenáře vytvořil přední český filozof
Jan Sokol.

Jak tedy Wikipedii používat při výuce či pro
seminární práce?

Pro psaní seminární práce či jakékoliv jiné odborné práce
je pro mě Wikipedie samozřejmě neakceptovatelným
zdrojem. Studentům střední školy však může posloužit
jako dobrý rozcestník, jak se s tématem a jeho strukturou
seznámit, a je-li článek dobře „ozdrojován“, může studen-
ta dále navigovat k dalším informacím. V rámci výuky
bychom tedy měli studenty naučit rozeznat dobře a špat-
ně zpracované encyklopedické heslo.

Jak se tvorba hesla zadává jako úkol?

Dříve jsem zadával možnost opravit chybná hesla, jenže
to se neosvědčilo, byl to zbytečný krok. Studenti si musejí
najít sami heslo, které chtějí vytvořit, a musejí kombinovat
tištěné i elektronické zdroje. Nechci ale, aby to byl Blesk,
zdroj musí mít relevanci. Kvůli tištěnému zdroji musejí
studenti do knihovny, na což taktéž nejsou zvyklí. A muse-
jí najít obrázek, který pro heslo využijí.

Dáváte podmínky pro výběr hesla?

Projektové zadávání hesel se mi neosvědčilo. Psát o lokál-
ních politicích či místopisných zajímavostech studenty
otráví. Proto si musejí zvolit heslo sami. Heslo ale nesmí
existovat již v cizojazyčné verzi, aby nešlo jen o překlad.
Rozvoje jazykových dovedností si cením, ale cíl našeho
společenskovědního semináře je zkrátka jiný. Podle zpět-
ných vazeb jsem třeba zjistil, že hledání hesla, které ještě
není zpracováno, je jednou z nejobtížnějších částí úkolu.
Vedle hesla musejí totiž studenti přemýšlet nad tím,
s jakými dostupnými zdroji mohou pracovat a kde je seže-
nou. Často se ale jedná třeba o vytvoření hesla k základ-
ním školám, ze kterých k nám studenti přicházejí. Nebo
vytvářejí hesla na knihy.

?

?

?

?
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Nejlépe studenty naučíme
pracovat s Wikipedií tak, 
že budou tvořit hesla
PhDr. Radek Aubrecht,
učitel dějepisu a ZSV na
Gymnáziu Na Zatlance,
Praha

Radek Aubrecht je uãitelem dûjepisu a ZSV na praÏském Gymnáziu Na Zatlance
a je autorem nûkolika publikací a fiady ãlánkÛ. Se studenty vydal napfi. knihu
Nûmecky mluvící Praha, která byla letos pfieloÏena i do nûmãiny, ãi je
spoluautorem Maturitních otázek z dûjepisu nakladatelství Fragment a Tutor.
Tfietím rokem v rámci spoleãenskovûdního semináfie uãí studenty pracovat se
zdroji, k ãemuÏ vyuÏívá mimo jiné tvorbu hesel na Wikipedii.



Jaký je další efekt tvorby hesel? Co se stu-
denti ještě naučí?

Rovin je více. Jednak studenti nevědí, co vytvoření hesla
obnáší, a považují za samozřejmé, že heslo existuje. Pak
zjistí, že vytvoření hesla trvá mnoho a mnoho hodin, na
což nejsou na středních školách zvyklí. Je tu i poznání
právního rámce a problematiky autorských práv v online
prostředí. Studenti musejí například sehnat fotku. Postu-
pují přirozeně tak, že si najdou na webu nejhezčí obrázek
a chtějí ho nahrát. Pak ale zjistí, že jim to Wikipedia neu-
možní, protože je autorsky chráněný. Často se musejí
zvednout a jít si objekt vyfotit.

Co zajímavého ještě vypověděli studenti ve
svých zpětných vazbách?

S Wikipedií pracuji již třetím rokem a studenti zpravidla
akcentují, že pochopili, jak se informace na „Wiki“ tvoří
a jak do nich může někdo zasáhnout. Přestávají jí dogma-
ticky věřit.

Do tvorby článku ale nezasahuje jen učitel,
ale i komunita wikipedistů.

Přesně tak, to je velká výhoda. Když student článek „neo-
zdrojuje“, ostatní mu jej odstraní nebo ho vyzvou k nápra-
vě. Studenti tak získávají respekt k faktům a zdrojům.

Wikipedisté nejsou ale pedagogové, nevědí, že někdo
dostal tvorbu hesla za úkol. Někteří jsou proto velmi přís-
ní a v komunikaci přímočaří, v porovnání s nimi jsem
zcela trpělivý a vlídný učitel – což má na studenty zpětný
efekt, protože si uvědomí, jaké to je, spolupracovat
i s někým mimo školu, a co taková komunikace může
obnášet. Často i pochopí, jaká je úloha učitele a proč je
užitečné se pod supervizí učitele učit. Zásahy ostatních
wikipedistů jsou ale dobré. Ne každý student má dar
dobře psát, proto jim editoři kostrbaté věty „narovnávají“.

Je pro studenty technicky náročné heslo
vytvořit?

Studenti jsou na technologie zvyklí, je to jejich přirozené
prostředí. Technickou stránku zvládají intuitivně a prů-
měrný student pomoc nepotřebuje. Popřípadě mohu
odkázat na online manuál na stránkách SlidesLive, kde je
po prvních dvaceti pěti minutách velmi dobře vysvětlen
postup.

Zdroj pro učitele – Záznam workshopu Wikimedia ČR
v pražském EDUpointu:
https://slideslive.com/38896386/pedak-aneb-jak-se-
svymi-zaky-psat-heslo-na-wikipedii
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Studenti_p%C
3%AD%C5%A1%C3%AD_Wikipedii

Rozhovor vedl Mgr. Michal Kaderka

?

?

?

?
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Profilová část MZ

Může ředitel určit v rámci profilové části MZ
nabídku povinných i nepovinných zkoušek tak, že
u téhož oboru vzdělání bude jiná nabídka pro večerní
formu vzdělávání oproti denní formě? Musí být slo-
žení profilové části MZ u daného oboru vzdělání
naprosto stejné jak pro denní, tak i večerní formu?
Anebo se může pro jinou formu než denní lišit?

ODPOVĚĎ:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, ani vyhláška č. 177/2009 Sb.,
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve střed-
ních školách maturitní zkouškou, v platném znění, uvede-
né otázky neřeší. Stejně tak RVP jednotlivých oborů vzdě-
lání se nevyjadřují k možnosti nabídky a vlastního složení

?

PORADNA
profilové části maturitní zkoušky určitého oboru vzdělání
v denní formě vzdělávání, které jsou odlišné od nabídky
a vlastního složení profilové části maturitní zkoušky téhož
oboru vzdělání ve večerní formě vzdělávání.

Ze smyslu školského zákona a následně smyslu jednotli-
vých RVP však plyne, že
a)profil absolventa určitého oboru vzdělání je stejný bez
ohledu na to, zda se jedná o denní, nebo večerní formu
vzdělávání,
b)výstupy vzdělávání včetně maturitního vysvědčení urči-
tého oboru vzdělání jsou stejné a mají stejnou váhu, bez
ohledu na to, zda se jedná o denní, nebo večerní formu
vzdělávání.

Z uvedeného plyne, že nabídka povinných a nepovinných
zkoušek profilové části maturitní zkoušky a vlastní složení
uvedených zkoušek profilové části maturitní zkoušky urči-
tého oboru vzdělání mají být stejné pro denní a večerní
formu vzdělávání.



Naše škola využila nabídku firmy Microsoft na školní
licence cloudové služby Office 365 pro školy. Díky tomu-
to produktu mají jak zaměstnanci (pedagogové i nepeda-

gogičtí pracovníci), tak
i všichni studenti clou-
dový účet. To nám
umožňuje využívat e-mai-
lové schránky, úložiště
dokumentů (s kapaci-
tou 1 TiB pro každého
uživatele), intraneto-
vou platformu Share-
Point, sdílené kalendáře,
kontakty, komunikační
aplikaci Skype atd.
Vynikající možností je
automatická synchro-
nizace LAN účtů a sku-
pin s Office 365. Díky
ní můžeme nejen spra-
vovat účty uživatelů,
ale i skupinové přiřazo-
vání práv, přístupů
a licencí služeb Office
365.

Díky tomuto řešení lze pak diferencovat přístup jednotli-
vých kategorií uživatelů k našemu informačnímu systému.
Po autentifikaci do Office 365 tak má jiný pohled na infor-
mační systém člen vedení školy, pedagog, administrativní
zaměstnanec, žák OA či student VOŠE. Každý uživatel
naší školní PC sítě je tedy primárně vytvořen v LAN (Acti-
ve Directory), zařazen do kontextu a dle funkcí přidán do
předpřipravených skupin. S těmito skupinami se pak pra-
cuje i ve správě Office 365. Pro vnitřní informační systém
využíváme jednu z cloudových služeb Office 365 – plat-
formu SharePoint –, která je primárně určena pro tvorbu
intranetových webů a podwebů. Vedle statických webo-
vých textů používáme zejména knihovnu dokumentů
a informační knihovnu s možností relací a vzájemného
propojení. Obrovskou výhodou je i možnost veřejných
odkazů, které můžeme využít na našem veřejném pre-
zentačním webu www.kollarovka.cz.

Na příkladu dokumentu školního řádu lze demonstrovat,
jak výhodné toto řešení je:
� dokument je fyzicky jeden – i na veřejném webu je

vždy aktuální verze,
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Práce s intranetem 
na Karlínské obchodní
akademii a VOŠE

Mgr. Petr Žák, ředitel
Karlínské obchodní akademie
a VOŠE, Praha 8

Mgr. Michael Malocco,
učitel a metodik IT, Karlínská
obchodní akademie a VOŠE,

Praha 8

Ve Speciálu pro stfiední ‰koly ã. 6/2016 jsem nastínil dÛvody, proã jsme na na‰í
‰kole zaãali ve vût‰í mífie vyuÏívat moÏnosti intranetu. V tomto ãlánku se spolu
s na‰ím metodikem IT zamûfiíme více na technickou stránku vûci.



� dokument je uložen ve snadno upravitelném formátu
(například v dokumentu Word), a přesto je veřejnosti
zobrazován standardně přímo v prohlížeči,

� odpovědnému zaměstnanci je umožněna přímá edita-
ce dokumentu.

Silným nástrojem informačního systému je jednoduché
nastavení automatického upozornění na novou informaci
či změnu informace. Tak je možné využívat intranet
i k jednoduchým procesům. Jako příklad uvedu příchod
nového žáka či zaměstnance v průběhu školního roku.
O této skutečnosti musí být co nejdříve informováno celé
vedení školy, kancelář školy, správce sítě, odpovědný pra-
covník, který zajistí vydání čipu atd. – spustí se zkrátka
proces přijetí, na kterém se podílí více zaměstnanců. Vyu-
žili jsme právě intranet, kde je nový zaměstnanec či žák
zapsán a pomocí kterého je příslušným zaměstnancům
do e-mailu automaticky vygenerováno upozornění.

Struktura intranetových webů a podwebů vypadá násle-
dovně:

Úvodní stránka našeho intranetu je přístupná všem –
žákům i zaměstnancům školy:

Pro zaměstnance je k dispozici tato vstupní stránka:
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intranet

(přístupný studentům
i zaměstnancům školy)

vedení školy 
a administrativa

správa ITzaměstnanci

inspirace (pro pedagogy)

školení zaměstnanců školy
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Jak vypadá intranet z pohledu studenta:
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Intranet z pohledu zaměstnance:
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Podweb inspirace – místo, kde mohou pedagogové sdílet
informace, odkazy či založit diskusi na pedagogicko-
výchovné téma:

Nejen pro nově příchozí zaměstnance je připravena infor-
mační brožura (OneNote), ve které zaměstnanci nalez-
nou návody, doporučení a pracovní postupy:

Chceme být transparentní a všem zaměstnancům posky-
tovat co možná nejvíce informací, se kterými mnohdy
může navíc každý dále interaktivně pracovat (vyplňovat
potřebné formuláře, vyjádřit názor v anketě, reagovat na
nový příspěvek apod.). Intranet na naší škole je živým
mechanismem, neustále jej sytíme řadou zpráv a sdělení.



Ty se díky jeho širokým možnostem velmi rychle dostáva-
jí ve velkém množství najednou ke všem adresátům. Daří
se nám tak předcházet případné neinformovanosti a z ní
plynoucím nedorozuměním. Je pro nás také důležité, že
nejde o jednostrannou komunikaci od vedení školy smě-
rem k zaměstnancům. Každý náš zaměstnanec má mož-
nost přispět na intranet vším, co mu v danou chvíli leží na
srdci.

Je jasné, že tento typ komunikace je vhodný pro rychlou
výměnu podstatných informací a v žádném případě nena-
hradí výhody osobního jednání. Proto také organizujeme
zhruba jednou měsíčně neformální setkávání celého
vedení školy se všemi zaměstnanci, kteří mají potřebu
dořešit záležitosti, na které v běžném provozu během
přestávek nezbývá čas. Tato sezení nejsou pro zaměst-
nance povinná, ale jak už jsme se několikrát přesvědčili,
jsou mnohdy velmi vítaná.
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Aplikace Windows (nejen)
pro školy
3. část

Ing. Karel Klatovský,
manažer vzdělávacích
programů, Microsoft

Vítejte pfii ãtení tfietího dílu1 „minirecenzí“ vybran˘ch moderních aplikací pro
systém Windows 10. V tomto seriálu vám pfiedstavujeme vybrané aplikace, které
mÛÏete v naprosté vût‰inû vyuÏít zdarma ve sv˘ch ‰kolách pro zpestfiení
a zefektivnûní v˘uky. V tomto díle se vûnujeme pfiírodovûdn˘m pfiedmûtÛm.

PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY

Essential Anatomy 3

První může být jen jeden. Přesně tak se dá charakterizo-
vat pozice této aplikace mezi všemi, které se ve Windows
Store týkají anatomie lidského těla. Prohlédněte si kom-
pletní model lidského těla ve 3D zobrazení, ve kterém
najdete více než 4000 anatomických struktur od svalstva,
nervové soustavy či cévní soustavy až po soustavu dýcha-
cí, stejně jako mnoho dalších. Pro zajímavá zobrazení si
můžete vytvářet záložky, můžete vyhledávat potřebné
informace či zkoušet své znalosti ve vestavěných kvízech
a testech.

iCell

Představit si na základě statických obrázků, jak vypadá
rostlinná či živočišná buňka nebo bakterie, bývá pro žáky

1 První díl seriálu vy‰el ve Speciálu pro stfiední ‰koly ã. 4/2016, s. 16, a druh˘ díl ve Speciálu pro stfiední ‰koly ã. 5/2016, s. 14.



poměrně složité. Proto se pro tyto účely využívají
3D modely. Aplikace iCell vám je přináší, a to pro všechny
tři zmiňované objekty. Dozvíte se o jednotlivých částech
buněk a zobrazený objekt můžete dle potřeby přibližovat
nebo oddalovat.

DinoPedia

Pokud potřebujete svým žákům zábavnou formou před-
stavit jednotlivé dinosaury v přehledné podobě, tato
dinoecyklopedie je určena právě vám. Kromě podrobné-
ho popisu v graficky čistém prostředí podporuje aplikace
aktivní dlaždice v úvodní obrazovce systému Windows
a umožňuje využít přichycení aplikace k levému nebo pra-
vému okraji, abyste měli vždy přehledně k dispozici infor-
mace, které potřebujete.

My Incredible Body

je jedna z nejlepších aplikací pro výuku biologie člověka,
které ve Windows Store najdete. Je možné podívat se na

téměř jakoukoliv část lidského těla (na kostru, My Incre-
dible Body svalstvo, trávicí systém, nervový systém)
a následně si všechny části detailně prohlédnout na 
propracovaném 3D modelu. Další zajímavou funkcí je
možnost proletět se v určité části lidského těla nebo si vše
prohlédnout v krátkých výukových snímcích.

Corinth Micro Anatomy Augmented

Další aplikace od společnosti Corinth se primárně zamě-
řuje na poznání lidského těla. Zejména u mladších žáků je
z hlediska poznání mnohem efektivnější, když si mohou
některé věci vyzkoušet sami, případně sami prohlédnout.
A právě to aplikace, kterou vám představujeme, umí. Po
vytištění speciálního grafického kódu stačí papír s kódem
přiložit na tělo žáka či učitele, zamířit tabletem a ihned se
ukáže 3D model toho, co v sobě „skrýváte“. Ať už se jedná
o srdce, plíce, či další vnitřní orgány, vše je možné si
detailně prohlédnout a přiblížit, a to s pozadím skutečné-
ho člověka, který stojí před kamerou. Výuka biologie
s touto aplikací získává doslova nový rozměr.

Classroom B

Některé aplikace od společnosti Corinth byly představeny
již v minulých dílech tohoto seriálu. Tato společnost nic-
méně rozhodně neusíná na vavřínech a vydává další
a další aplikace, které vám umožňují vytvořit zábavnou
a smysluplnou hodinu za využití tabletů i bez nich. Apli-
kace Classroom B vám nabízí 3D modely z různých oblas-
tí lidského poznání – od biologie rostlin, člověka či geolo-
gie až po kulturní dědictví nebo technologie – a to vše na
jednom místě. Veškeré modely jsou velice podrobně
zpracovány včetně českých textových popisků, modely je
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možné otáčet, detailně je přibližovat či u nich zvýrazňovat
jen určité části, což žákům dává nové možnosti poznání.

Anatomy Atlas

Anatomy Atlas nabízí ve formě aplikace obsah webové
stránky www.anatomic.us. Naleznete zde možnost podí-
vat se na jakoukoliv část lidského těla – svalovou sousta-
vu, kostru, nervový systém apod. Obsah aplikace je v ang-
ličtině, ale vzhledem ke kvalitně provedeným ilustracím si
své místo najde v nejedné české škole.

Know Your Body

Tato anglicky psaná aplikace vás provede představením
jednotlivých částí lidského těla. U každé vybrané kategorie
máte k dispozici příslušné podkategorie včetně popisků,
obrázků a videa. Pokud tedy hledáte doplňkovou aplikaci
například pro výuku biologie apod., zkuste právě tuto.

Corinth Micro Plant

Aplikace Corinth Micro Plant od českých vývojářů jako
jedna z prvních ukázala, že je možné vytvořit na platfor-
mě Windows kvalitní vzdělávací aplikace. Máte v ní mož-
nost podívat se na rostlinnou část přírody, a to ve formě
pohledu na celý strom a jeho části i na jednotlivé rostlin-
né buňky. Zejména na dotykových zařízeních je pak při-
bližování a oddalování pomocí prstů velice efektní.
V každé úrovni přiblížení je možné zvýraznit si jednotlivé
části stromu, listu či buňky a především zobrazit si jejich
3D modely a podívat se na detailní grafické zpracování.
Samozřejmostí jsou ale i textové popisky jednotlivých
částí, což z této aplikace dělá opravdu mocný nástroj
napomáhající pochopení dané látky.

Interaktivní prvouka

Interaktivní prvouka je česká aplikace, která vám pomůže
naučit se (či vyučovat) dvě základní témata – orientaci
v čase a poznávání přírody. Při výuce času se můžete nau-
čit rozpoznávat čas na analogových hodinách včetně
možnosti zadávání vlastního času a pohybu hodinových
ručiček. Dále je zde možnost na základě interaktivních
testů rozhodnout, do kterého ročního období nebo do
které části dne patří. Druhou část potom představuje roz-
poznávání přírody, v níž se můžete naučit rozpoznávat
stromy a rostliny nebo živočichy.
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Výuka programování spolu s výukou všech předmětů
z oblasti informačních a komunikačních technologií patří
mezi nejmladší předměty vyučované na školách. Informa-
tika se navíc jako vědní obor dynamicky mění, často
z roku na rok, a je tak prakticky nemožné odhadnout
v horizontu několika málo let, natož desítek let, na jakých
základech bude stát, jaké budou její priority, jaký styl pro-
gramování bude převažovat a jaké metodologie vývoje
softwaru budou nejefektivnější. Jisté je, že se tato oblast
bude měnit čím dál rychleji, že každý bude běžně použí-
vat čím dál více programovatelných předmětů a že dobří
programátoři budou i nadále vysoce poptávanou profesí.
To ovšem klade vysoké nároky nejen na vyučující progra-
mování, ale i na vyučující dalších předmětů informačních
a komunikačních technologií, protože se musejí neustále
vzdělávat. Zároveň je nesmírně obtížné připravit studen-
ty na to, aby se dokázali v programování a obecně v celé
oblasti výpočetní techniky orientovat nejen v současnosti,
ale aby se zvládli přizpůsobovat měnícím se podmínkám
po celý svůj profesní život. Proto se jako nejdůležitější ve
výuce programování jeví naučit studenty logicky myslet,
řešit problémy a samostatně se dále vzdělávat i po opuš-
tění školních lavic.

Zatímco v prvopočátcích vývoje výpočetní techniky bylo
programování výsadou několika málo nadšenců, s ros-
toucí dostupností počítačů se komunita zájemců o pro-
gramování exponenciálně rozrůstala a na střední školu

přicházel poměrně vysoký počet dětí, které již nějaké zku-
šenosti s programováním měly. Dnes má „koníček“ pro-
gramování svůj zlatý vrchol za sebou, na základních ško-
lách se „programuje“ spíše ojediněle a na střední školu se
hlásí spousta žáků, kteří mají bohaté zkušenosti s hraním
her, ale to, jak byly vytvořeny, je nezajímá. Jakmile zjistí,
že programování „nejde samo“, ztrácí o programování
jako o předmět, kde je potřeba se učit, zájem.

Učitel programování by měl mít za sebou určité praktic-
ké zkušenosti, měl by mít solidní teoretické znalosti, měl
by zvládat metodiku výuky programování, ale neméně
důležité je i umění děti motivovat a výuku tohoto odbor-
ného předmětu učinit natolik zajímavou, aby se opětov-
ně alespoň pro některé žáky stala koníčkem.

Na adrese http://uzlabinskykviz.asp2.cz/ jsme proto
uveřejnili aplikaci obsahující několik různých logických
hlavolamů naprogramovaných v programovacím jazyku
C;, který vyučujeme na SPŠE V Úžlabině 320, Praha 10.
Některé z těchto hlavolamů programujeme v rámci jed-
noho dvouhodinového cvičení, na některé je potřeba
dvouhodinových cvičení několik a některé – jako napří-
klad Sudoku – byly vytvořeny jako dlouhodobá maturitní
práce. U každého hlavolamu je stručně popsáno zadání
a je možné si nechat zobrazit nápovědu. Když žáci vidí, že
je možné naprogramovat si vlastní hru a že to zvládli
jejich starší spolužáci, je to pro ně určitou motivací. To, že
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Je zajímavější počítačovou
hru hrát, nebo
programovat?
Ing. Ivana Durdilová,
učitelka programování, SPŠE
Praha 10, V Úžlabině 320

Poãítaã, chytr˘ telefon, sociální sítû ãi internet jsou nedílnou souãástí Ïivota
moderního ãlovûka. Ale opravdu nám moderní technologie jenom slouÏí, nebo je to
nûkdy naopak?
âím jsou technologie sloÏitûj‰í, tím sloÏitûj‰í je nauãit se je opravdu efektivnû
pouÏívat a zároveÀ bude ãím dál dÛleÏitûj‰í umût programovat tak, aby
technologie co nejvíce slouÏily konkrétnímu uÏivateli podle jeho individuálních
pfiedstav.



jejich starší spolužáci naprogramovali aplikaci zjišťující,
zda zadané číslo je či není prvočíslem, nebo aplikaci počí-
tající objem různých těles, už pro ně bohužel motivací
není.

Na uvedené webové stránce je dále vysvětlen i přesný
postup, jak krok za krokem naprogramovat hru „Šibeni-
ce“, kterou všichni znají ze svých dětských let. U každého
kroku je jednak podrobně popsáno zadání, jednak je
možné si zobrazit zdrojový kód. Aplikace je plně interak-
tivní, takže je možné uvedený kód spustit. Podrobný
návod umožňuje, aby si studenti hru naprogramovali

sami doma nebo aby v rámci výuky každý postupoval
svým vlastním tempem.

Neexistuje univerzální návod, jak ze všech studentů udě-
lat špičkové programátory, ale všichni jsou schopni
pochopit základy algoritmizace. Stejně tak neexistuje uni-
verzální návod, jak ve všech studentech vzbudit lásku
k programování, ale programování zábavnějších úloh
může alespoň částečně posunout vztah některých žáků
k programování správným směrem. V budoucnosti totiž
bude čím dál důležitější principy programování pochopit.
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Online archiv časopisu Speciál pro střední školy
Součástí vašeho předplatného je bezplatný přístup do online archivu časopisu. Najdete zde všechny
publikované články. Pokud máte o tento přístup zájem, stačí napsat na redakcers@rizeniskoly.cz a uvést:

� IČO vaší školy, 

� e-mail, kterým se budete přihlašovat, 

� heslo (min. 6 znaků)*. 

Pro rychlejší vyřízení volejte 246 040 447.

*Heslo je možné po přihlášení do online archivu dle potřeby změnit.



Ústřední téma kempu zadal ředitel školy Radko Sáblík.
Studenti měli za pomoci svých mentorů připravit prohlá-
šení ke svým vrstevníkům z Evropy na téma Jaká by měla
být Evropa, ve které bychom chtěli žít. Znamenalo to
však celý týden pracovat na jednotlivých oblastech v pra-
covních skupinách, své názory obhajovat před celým plé-
nem kolegů a reagovat na jejich připomínky. Do pracov-
ních skupin se studenti dobrovolně rozdělili po příjezdu
do hotelu Kamzík v Jeseníkách a také si sami zvolili oblast,
kterou budou hodnotit a ke které budou vyjadřovat.

Vytvořené skupiny a jejich témata:
1. SSPS TV (videozáznam, fotografování, rozhovory,

besedy)
2. Vzdělávání 4.0
3. Vztah Evropy a mocností (USA, Rusko, Čína)
4. Struktura Evropy
5. Kriminalita, organizovaný zločin, terorismus
6. Migrace, začlenění migrantů do společnosti
7. Bezpečnost versus svoboda
8. Média, zneužití médií, kyberválka
9. Právní systém a plnoletost

10. Internet, bezpečnost na internetu
11. Evropa versus Střední východ a Afrika

„Ve své studenty jsem věřil, nicméně i u mě panovaly jisté
obavy, zda studenti přijmou formát kempu, který jsem
trochu ‘na sílu’ prosadil. Mnozí kolegové mě od toho totiž
odrazovali s tvrzením, že na takový formát nejsou stu-
denti mentálně vyspělí a také se projeví jejich nezájem.
Výsledek však byl opravdu skvělý, stejně jako přístup drti-
vé většiny studentů,“ říká s velkým uspokojením Sáblík.
„Po skončení akce mi poděkovali mentoři z řad studentů
za možnost si vyzkoušet pro ně zcela novou činnost,
poděkování jsem obdržel i od mnoha studentů druhých
ročníků. Někteří z nich se ptali, zda by za rok mohli jet
znovu, tentokráte v roli mentorů,“ dodává.

Kromě netradiční formy měl kemp ještě jednu zvláštnost.
Pro 126 studentů druhých ročníků bylo vybráno 11 dozorů
a zároveň mentorů, z nichž však jen šest tvořili pedagogové,
další dva byli absolventy školy a tři dokonce studenti, jeden
ze čtvrtého a dva ze třetího ročníku. Zařazení studentů mezi
mentory bylo další riziko, které ředitel vědomě podstoupil.
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Kemp demokracie Smíchovské
střední průmyslové školy

Ve svém nedávném ãlánku1 o Smíchovské stfiední prÛmyslové ‰kole jsem se
zmiÀoval o pfiipravovan˘ch kempech. První jiÏ probûhl v prosinci 2016, dal‰í se
chystá na bfiezen 2017. Smíchovská ‰kola získala v roce 2016 grant z Operaãního
programu Praha – pól rÛstu s názvem „Inkluzivní v˘chova na Smíchovské SP·“.
V rámci tohoto projektu probíhají mnohé aktivity a rovnûÏ i dva typy kempÛ.
První, s názvem „Kemp demokracie“, je zamûfien na studenty druh˘ch roãníkÛ,
ktefií se na nûm uãí formulovat své názory, diskutovat a prezentovat. Druh˘,
s názvem „Kemp bez hranic“, je zamûfien na zaãleÀování cizincÛ, kter˘ch na SSP·
studuje pfies dvacet. Na nûm bude probíhat projektová v˘uka a teambuildingové
aktivity. „Kemp demokracie“ uÏ probûhl, a to od pondûlí 5. prosince do pátku 
9. prosince 2016 jako aktivita v˘‰e zmínûného projektu, financovaného z poloviny
z fondÛ EU a z poloviny zfiizovatelem.

Bc. Jakub Karafiát,
absolvent Smíchovské
střední průmyslové školy,
Praha 5, student UK v Praze,
člen PR a IT oddělení SSPŠ



„Jistě, panovaly obavy, zda mohou o rok starší studenti
působit v rolích mentorů svých spolužáků. Výsledek byl
však nad očekávání dobrý. Všichni mentoři se shodli, že
i je samotné překvapil přístup studentů, kteří se do mnou
nastavené situace vžili, velmi aktivně o tématech diskuto-
vali a snažili se připravit co nejlepší dokumenty,“ vysvět-
luje Sáblík. „Vytvořil se velmi rychle vřelý vztah mezi men-
tory a studenty, založený na vzájemném respektu,
přičemž nezáleželo na tom, zda daný mentor je pedagog,
absolvent či student. Mentoři se na moje požádání – ale
i ze svého vlastního přesvědčení – drželi v pozadí, někdy
i záměrně nechali studenty samotné, aby si některé spor-
né otázky prodiskutovali bez jejich přítomnosti.“

„Když jsme se poprvé setkali na meetingu, tak mě zaujalo,
že mi někteří studenti začali vykat,“ usmívá se student tře-
tího ročníku Jakub Jarolímek. „Netrvalo ale dlouho
a vysvětlili jsme si, že jsem v podstatě ‘jeden z nich’. Celko-
vě jsem se svou skupinou velmi dobře vycházel a i po skon-
čení kempu jsem s mnohými stále v kontaktu,“ dodává.

„Měl jsem velké obavy, že většina studentů bude bez
zájmu, spíše si budou chtít těch pět dní odležet na pokoji
a nic nedělat. Naštěstí se moje obavy nevyplnily, tři vůdco-
vé začali skupinu koordinovat hned první den a já mohl
celé skupině po závěrečné tiskové konferenci jen poděko-
vat za výbornou práci po celou dobu kempu. Ocenil jsem,
s jakou profesionalitou pojali celou akci, ale poděkoval
jsem i za chování ke mně, které bylo naprosto nad mé oče-
kávání,“ říká mentor a student třetího ročníku Petr Gangur.

Akce tak dostala ráz skutečné konference a v některých
skupinách debatovalo i pozdě večer, byla patrná snaha
problém vyřešit. Pochopitelně se aktivně nezapojili úplně
všichni, ale počet aktivních studentů se zvyšoval každým
dnem a zároveň se přirozeně vygenerovali lídři skupin.
V některých případech se tito studenti neshodovali
s prvotní volbou předsedů a místopředsedů skupin, něk-
teří možná překvapili sami sebe i své kolegy. Jak se stu-
denti postupně více ponořovali do řešeného problému,
začali si uvědomovat jeho složitost, co všechno jeho vyře-
šení ovlivňuje. Mnozí tím byli překvapeni, nicméně i tak se
snažili vytvořit komuniké, které by mělo naději na schvá-
lení a v něm popsané aktivity byly i realizovatelné.

V jednom případě padl návrh na vybudování pracovních
táborů pro nepřizpůsobivé migranty, na což sami studen-
ti při jednání v plénu reagovali slovy: „To myslíte jako
opravdu vážně? Vy chcete budovat koncentráky?“ Mluvčí
skupiny pak horko těžko vysvětloval, že nemíní „klasické
koncentráky“, ale po dalších výtkách tento nápad skupina
ze svého komuniké zcela vypustila.

Každý den v určený čas studenti prezentovali výstupy
pracovních skupin před svými kolegy a obhajovali svá
stanoviska, odpovídali na připomínky a dotazy. Nako-
nec se pokoušeli prosadit svou verzi komuniké. Hlasova-
lo se jako v parlamentu, napřed o protinávrhu, pak
o předloženém textu. Ke schválení byla zapotřebí nadpo-
loviční většina přítomných delegátů konference.

Po zahájení schvalovacího procesu přišel pro některé stu-
denty šok, když jim pozměňovacími návrhy bylo komuni-
ké upraveno, byly z něj odstraněny některé body, či jim
bylo dokonce celé zamítnuto. Jejich zklamání bylo očivid-
né. Studenti dostali možnost neschválené komuniké
upravit a znovu předložit, někdy prošlo, jindy ani tak neu-
spělo. V jednom případě chyběly dva hlasy, napětí stu-
dentů bylo při jejich sčítání patrné, stejně jako následné
velké zklamání.

Studenti v některých oblastech projevili překvapivě znač-
ný konzervatismus. Navrhli zřízení evropského úřadu na
ověřování pravdivosti informací (na základě dobrovolné-
ho požádání by provozovatelé různých portálů dostali
certifikát, že jejich zpráva je pravdivá), souhlasili s „black-
listem“ pana Babiše na některé internetové stránky, ale
požadovali jeho nezávislost v rámci EU. Odmítli navržené
snížení věku pro pořízení řidičského průkazu na 17 let,
neboť dle nich nejsou osoby v tomto věku mentálně dost
zralé na řízení klasického automobilu, naopak však navrh-
li snížení věkové hranice na 17 let pro účast ve volbách.

Studenti si drtivou většinou odhlasovali návrh na centrál-
ní změnu klasifikačního systému, navrhli zrušení pětistup-
ňové klasifikace jako nedostatečně vyjadřující zhodnoce-
ní znalostí a přístupu studentů. Požadují zavedení
bodového systému, který bude zohledňovat jak znalosti,
tak aktivitu studentů v hodinách, jejich přístup k danému
předmětu. Docela ostře se studenti vymezili vůči světo-
vým velmocím, především Rusku a Číně, deklarovali
zájem o spolupráci s nimi, ale s dovětkem, že souhlasí se
zachováním sankcí vůči Rusku za okupaci Krymu,
a pokud by došlo k agresi vůči suverénní zemi v Evropě,
má přijít tvrdý postih. V diskusi někteří nevylučovali ani
vojenské řešení, což přijaté komuniké sice neříká, ale ani
nevylučuje. V případě Číny odmítají akceptovat princip
jednotné Číny a žádají akcent Evropy na její vyšší demo-
kratizaci.

Každá ze skupin po skončení hlasování musela absolvo-
vat před kamerou tiskovou konferenci, kde referovala
o své práci a schváleném či neschváleném komuniké
a čelila otázkám moderátora, kterým se stal absolvent
školy Michal Kalista. „Moc jsem je nešetřil,“ usmívá se, „ale
musím ocenit, jak většina tiskovku zvládla. Opět se něče-
mu přiučili, jak se ostatně dělo po celou dobu kempu.“

Ve čtvrtek v pozdní večer po skončení hlasování a tisko-
vých konferencí se ve společenské místnosti v několika
případech rozproudila velmi živá diskuse mezi studenty
různých skupin i jejich mentory. Navzájem se hecovali,
hodnotili důvody, proč jejich komuniké neprošlo, jiní
vyjadřovali spokojenost, že jim prošlo alespoň částečně,
další se chlubili, že byli velmi úspěšní.

Během celého kempu probíhaly i debaty před kamerou
v různých formátech: studenti versus pedagogové, stu-
denti mezi sebou, sám ředitel moderoval osm takových
debat. Naopak na konci dvojice studentů vyzpovídala
ředitele. 
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Na kempu panovala velmi pozitivní atmosféra, v době
volna studenti využívali tělocvičnu, bazén s vířivkou, posi-
lovnu, v úterý po obědě mohli individuálně vyrazit na
krátkou procházku po okolí.

„Zpočátku jsem měl obavy, ale ty zmizely po prvním set-
kání se studenty,“ říká student čtvrtého ročníku Martin
Klouček. „Kemp nebyl přínosem jen pro studenty, kteří se
zde učili formulovat své myšlenky, umění vyslechnout
názor druhých a adekvátně na něj reagovat, ale i pro mě.

Byla to výborná zkušenost, vyzkoušet si pracovat se stu-
denty z pohledu mentora,“ shrnuje přínos nevšední akce.

„Zpočátku jsem vůbec nevěděl, co od kempu čekat. Ale
pak jsme se začali dohadovat a mě to začalo bavit. Stejně
jako ostatní studenti jsme debatovali o těch problémech
vlastně pořád. Kemp se mi líbil, a až bude za rok znovu
pro letošní prváky, rád bych se ho zúčastnil v roli mento-
ra,“ doplňuje student druhého ročníku Daniel Šašek.
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KOMUNIKÉ STUDENTÒ DRUHÉHO ROâNÍKU SMÍCHOVSKÉ ST¤EDNÍ ·KOLY V PRAZE
SMùREM KE SV¯M KOLEGÒM V âESKÉ REPUBLICE A EVROPSKÉ UNII.

My, studenti druhého roãníku Smíchovské stfiední prÛmyslové ‰koly v Praze, jsme po t˘denním jednání na Kempu demo-
kracie, poÏádaném v rámci aktivity z Operaãního programu EU Praha – pól rÛstu, pfiijali následné usnesení.

Usnesení:

Navrhujeme zapojení osvûty o kyber‰ikanû do rámcov˘ch vzdûlávacích plánÛ základních i stfiedních ‰kol; propagaci v˘cho-
vy od rodiãÛ a pro rodiãe; ‰kolení pro riziková centra (Linka bezpeãí atp.).

Navrhujeme zaloÏení právního/soudního orgánu EU, kter˘ bude mít pravomoc dát konkrétní www stránky na „ãernou lis-
tinu“, av‰ak pouze na základû obsahu odporujícího platn˘m zákonÛm.

Navrhujeme zavedení úfiadu Elektronické certifikace mediálního obsahu v rámci EU, kter˘ na Ïádost poskytovatelÛ infor-
mací za poplatek ovûfií pravdivost obsahu jimi pfiedloÏeného pfiíspûvku. Pokud se prokáÏe jeho pravdivost, získá o tom pfiís-
pûvek potvrzující certifikát.

Navrhujeme ve stfiedních ‰kolách zmûnu známkovacího systému na bodovací systém, zahrnující hodnocení snahy studenta.

Navrhujeme ve stfiedních ‰kolách individuální pfiístup v odborn˘ch pfiedmûtech a cizích jazycích.

Navrhujeme ve stfiedních ‰kolách pfiidání hodiny na téma základy ekonomiky, finanãní gramotnosti, politologie.

Navrhujeme, aby studenti stfiedních ‰kol mûli moÏnost vyhledávat potfiebné informace ve vyuãovacích hodinách pomocí
elektronick˘ch zafiízení.

Navrhujeme, aby kaÏd˘ ãlensk˘ stát EU mûl svÛj vlastní parlament, ale otázky obchodu, obrany a volného prÛchodu osob se
fie‰ily parlamentem spoleãn˘m.

Navrhujeme, aby kaÏd˘ stát mûl vlastní ekonomiku, pfiiãemÏ by poskytoval ãást svého rozpoãtu do rozpoãtu spoleãného,
kter˘ bude fie‰it celoevropské problémy.

Navrhujeme, aby náboÏenství bylo ponecháno jako volné, dokud se neobjeví náboÏensk˘ radikalismus, kter˘ je nutné fie‰it.

Navrhujeme, aby mûl kaÏd˘ stát právo na svÛj vlastní diplomatick˘ postoj.

Navrhujeme vytvofiení spoleãného parlamentu EU se dvûma komorami, pfiiãemÏ by se v první komofie urãovala vût‰ina podle
poãtu obyvatel jednotliv˘ch státÛ a v druhé by byl jeden zástupce za kaÏd˘ stát. Ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech by se se‰la i tfietí
komora (prezidenti, pfiedsedové vlád), která by mûla moÏnost vyuÏít práva veta a tím zastavit rozhodnutí pfiedchozích dvou
komor.

Zastáváme názor, Ïe bychom mûli s Ruskou federací udrÏovat dobré hospodáfiské vztahy kvÛli dovozu ropy a zemního plynu
a toto by mûlo platit i ze strany Ruské federace, protoÏe tyto dodávky do EU tvofií velkou ãást jejích pfiíjmu. Naproti tomu by
se mûly zachovat sankce proti Ruské federaci, aby si tato velmoc uvûdomila, Ïe ve‰kerá agrese na jejích hranicích s ostatními
suverénními evropsk˘mi státy bude tvrdû potlaãena.

Dle na‰eho názoru by mûla EU udrÏovat velmi dobr˘ vztah s USA, protoÏe je to siln˘ ekonomick˘ a vojensk˘ partner. Mys-
líme si, Ïe kdyby se EU v budoucnu podafiilo lépe integrovat, mûla by se stát plnohodnotnou velmocí mezinárodních vztahÛ.
Podle nás bychom mûli TTIP pfiijmout, protoÏe na‰i obchodníci budou mít lep‰í pfiístup na americk˘ trh za minimálního
po‰kození trhu evropského.

EU by mûla udrÏovat dobré hospodáfiské vztahy s âínskou lidovou republikou, nicménû by nemûla akceptovat politiku jed-
notné âíny. EU by mûla podporovat postupnou demokratizaci âínské lidové republiky.

PovaÏujeme za vhodné se zab˘vat sníÏením vûkové hranice pravomoci volit na 17 let vûku.


