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Témata týdne:  Vystřízlivění pro učitelku s dlouholetou praxí přišlo, když si zkusila na dva dny roli studentky 

(originál v Aj). Lituje, že to nepřišlo první rok její praxe. Přehled toho, co nastane v českém školním vzdělávání během 
roku 2015, přináší iDNES.cz. Podle ředitelky české pobočky Googlu řada mladých lidí rezignuje na formální vzdělání, přitom 

i v takových firmách, jako je Google, na určitých pozicích hraje titul stále roli (HN). Lukáš Policar, zakladatel Podnikavé 

školy, mluvil v rámci Creative Mornings Prague o svém vztahu ke vzdělávání (Stream.cz). V ČR je v současnosti více než 
800 dětí, které své základní vzdělávání absolvují doma (Frekvence 1). Za pozornost stojí rozhovor s Marcelem 

Chládkem o kvalifikaci učitelů, maturitě z matematiky a obezitě (iDNES.cz). Škola by měla umět zvrátit rodinný 
handicap dětí při vzdělávání, myslí si ředitel soukromého gymnázia v Letohradě Vratislav Šembera. O technickém 
vzdělávání mluvil v ČRo Tomáš Feřtek. Poněkud rozptýlené zamyšlení nad smyslem školství nabízí Dalibor Štys, 

někdejší ministr školství. Kdoví proč na blogu Ondřeje Šteffla (Aktuálně.cz)… 
 

Výrok předchozích dvou týdnů: „V pátek před Vánočními prázdninami dostal můj syn ve 2. třídě trest, že 

se napil v hodině! Měl napsat pět vět o tom, že se to nedělá." Já se ptám - je 1814 nebo 2014? Žijeme v ČR nebo v Severní 

Koreji?“ komentář Tomáše Hajzlera z Facebooku.  

Novinky (výběr ze zajímavých událostí) 

 Debata o novele školského zákona se zadrhává na posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí. Tzv. § 16 
novely školského zákona, v němž má být formulován způsob posuzování a uplatňování speciálních vzdělávacích 
potřeb dětí, možná bude důvodem, proč ke schválení novely nedojde v předpokládaném termínu. Naznačuje to 

článek v LN, který poukazuje na možný střet zájmů, týkající se diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb. 

Jana Zapletalová, náměstkyně ředitele NÚV, která v tomto střetu údajně hraje roli, vysvětluje svůj pohled na 
věc v rozhovoru pro EDUin. Na potřebu rozšířit diagnostiku o testování schopnosti adaptace dětí, která se 

doposud neprovádí, upozorňuje Stanislav Štech (Deník Referendum). Vadí mu také údajně posunutý mediální 

obraz, koncentrovaný na „boj psychologů s psychiatry“. Jan Černý z Člověka v tísni Stanislavu Štechovi odpovídá, 

zpochybňuje a dokládá, že by v odborných kruzích panovala shoda na diskriminaci části dětí. Tématu se bude 

obšírně věnovat následující Kulatý stůl SKAV (22. 1.), na nějž vás srdečně zveme. 

 Domácí úkoly opět na paškále. Aktuální šetření v zemích OECD (ceskaskola.cz) ukazuje, že čím více děti tráví času 
s domácími úkoly, tím lepší to má vliv na jejich školní výsledky. Zajímavé na tom je, že v roce 2008 obdobný 
průzkum univerzitních odborníků z USA (rvp.cz) naopak ukázal, že množství domácích úkolů pozitivně ovlivňuje 
pouze učení nadprůměrných dětí s dobrým rodinným zázemím. Podstatnou otázkou je, jak by měly domácí úkoly 
vypadat, aby byly pro děti zajímavé a efektivní, a také to, jak s vypracovanými úkoly dále ve škole zacházet a jak 
pomoci těm dětem, s nimiž se rodiče z různých důvodů na domácí přípravě nepodílejí. Někteří psychologové 
připomínají také alternativu dobrovolných úkolů (Novinky.cz).  

 Odklady školní docházky jako projev nedůvěry rodičů v systém? Psycholog Václav Mertin se pro časopis ZVONÍ! 

(Člověk v tísni) vyjádřil v tom smyslu, že odklady nejsou většinově dány nepřipraveností dětí, ale nedůvěrou 
rodičů ve školský systém. Psychologové údajně svým doporučením pouze vycházejí obavám rodičů vstříc, 

protože „chrání klienta“. Podle údajů Pedagogické fakulty UK je podíl rodičů, kteří žádají o odklad docházky, 

několikanásobně vyšší než v okolních zemích. Převažují děti z nepodnětného prostředí. Na téma 

připravenosti dětí k zápisům do ZŠ proběhne ve čtvrtek 15. 1. 2015 debata pořádaná Člověkem v tísni a EDUin. 

„Novinku“ v tomto směru připravují některé ZŠ: registraci po internetu.  

 

 Inspirace z (a do) praxe 

 Kurzy psaní Wikipedie pro seniory. Zdarma, klidně bez ohlášení. Skvělé. 

 Děti hledají učitele Aj. Žáci ZŠ Montessori Na Beránku chtějí svého rodilého mluvčího. Doporučte. 

 Příběh Žanety. Jak funguje Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v praxi. 

 Literární soutěž o cenu Waltera Sernera o nejlepší povídku. Pro mladé od 15–21 let, příspěvky do 12. 2. 
 

                                     Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře) 

 11. schůze školského výboru sněmovny parlamentu ČR. Veřejně přístupné jednání, na pořadu je 

novela školského zákona. 15. 1. v 10:00, místnost č. 106, 1. patro budovy A, Sněmovní 4, Praha. 

 Kulatý stůl SKAV na téma diagnostiky dětí pro vzdělávací potřeby, její podoby a potřebnosti. 22. 

1. v čase 10:00 – 12:30, ZŠ Vodičkova, Praha. 

 

 Více akcí a podrobnosti ke každé z nich najdete v EDUkalendáři 
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http://studentmag.topzine.cz/ucitelka-se-stala-na-2-dny-zakyni-udelala-jsem-obrovskou-chybu-rika/
https://grantwiggins.wordpress.com/2014/10/10/a-veteran-teacher-turned-coach-shadows-2-students-for-2-days-a-sobering-lesson-learned/
http://zpravy.idnes.cz/rok-2015-ve-skolach-0ka-/domaci.aspx?c=A141230_094121_domaci_zt
http://zpravy.idnes.cz/rok-2015-ve-skolach-0ka-/domaci.aspx?c=A141230_094121_domaci_zt
http://byznys.ihned.cz/c1-63340970-sefka-ceskeho-googlu-prichazime-o-talenty-zacina-byt-moda-nedostudovat
http://www.stream.cz/creative-mornings-prague/10004622-lukas-policar-education
http://regiony.impuls.cz/jihomoravsky-kraj/jedno-dite-z-tisice-se-uci-doma-20150103-ksqp-5lpf.html
http://regiony.impuls.cz/jihomoravsky-kraj/jedno-dite-z-tisice-se-uci-doma-20150103-ksqp-5lpf.html
http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-ministrem-chladkem-der-/domaci.aspx?c=A150109_174430_domaci_zt
http://www.denik.cz/pardubicky-kraj/skolu-nedela-pocitac-tablet-ci-interaktivni-tabule-skolu-delaji-lide-20150106-u9.html
http://www.denik.cz/pardubicky-kraj/skolu-nedela-pocitac-tablet-ci-interaktivni-tabule-skolu-delaji-lide-20150106-u9.html
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3289423
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3289423
http://blog.aktualne.cz/blogy/ondrej-steffl.php?itemid=24443
https://www.facebook.com/tomas.hajzler/posts/10152635003424077?fref=nf
http://www.eduin.cz/clanky/lidove-noviny-novelu-skolskeho-zakona-provazeji-strety-zajmu/
http://www.eduin.cz/clanky/rozhovor-vyhnout-se-patologizaci-zdrave-populace/
http://www.eduin.cz/clanky/rozhovor-vyhnout-se-patologizaci-zdrave-populace/
http://denikreferendum.cz/clanek/19477-jde-nam-skutecne-o-rovne-sance-deti-ve-vzdelavani
http://denikreferendum.cz/clanek/19520-komu-jde-o-co
http://www.skav.cz/?p=1581
http://www.ceskaskola.cz/2015/01/prectete-si-prispivaji-domaci-ukoly-k.html
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2660/znamena-vice-domacich-ukolu-lepsi-studijni-vysledky-usa-.html/
http://www.novinky.cz/domaci/325150-domaci-ukoly-mohou-byt-i-dobrovolne.html
http://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/socialni-integrace/pate-cislo-zvoni
http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/odklady-jsou-reakci-rodicu-na-stav-skolskeho-systemu
http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/odklady-jsou-reakci-rodicu-na-stav-skolskeho-systemu
http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/na-odklad-ma-vliv-hodnoceni-z-ms-a-mesic-narozeni-ditete
http://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-debata-chce-otevrit-diskusi-o-podobe-zapisu/
http://www.ceskaskola.cz/2015/01/prectete-si-zapis-deti-do-skol-misto.html
https://www.facebook.com/SenioripisiWikipedii/posts/1532919363631155
http://blog.zsmontessori.net/clanek/deti-hledaji-anglictinare
http://www.ucitelske-listy.cz/2015/01/jak-usnadnit-nejen-zanete-cestu-ke.html
http://www.pwf.cz/rubriky/dalsi-projekty/cena-waltera-sernera/
http://www.eduin.cz/edukalendar
http://www.eduin.cz/edukalendar/
http://www.eduin.cz/individualni-darci/
http://www.eduin.cz/individualni-darci/

