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Změny na pozici ministra MŠMT
Od února se resortu MŠMT ujal Marcel Chlá-
dek (ČSSD). Nový ministr, který nastoupil do 
funkce   po tříletém působení v  pozici stínové-
ho ministra školství, plánuje podpořit resort 
školství navýšením finančních prostředků ze 
státního rozpočtu, lepším čerpáním prostředků 
z  Evropské unie a  vnitřními úsporami. Vedle 
toho plánuje učinit poslední ročník docházky 
do mateřské školy povinným a nastavit tři úrov-
ně maturity. 

Novela zákona o nekvalifikovaných 
učitelích 
Od příštího roku začne platit zákon, podle 
kterého ve školách nesmějí učit učitelé bez 
odborné kvalifikace. Nový ministr školství 
pověřil Českou školní inspekci, aby zjistila 
přesný stav nekvalifikovaných sil v  českých 
školách, a čísla jsou podle něj alarmující. Po-
dle výsledků šetření je v  českém školství až 
7 000 učitelů, kteří budou muset koncem roku 
odejít ze školství. 

Tablety a notebooky do škol
Ministerstvo školství uvolní do konce března 
miliardu korun z  evropských fondů, které bu-
dou určeny na nákup IT zařízení do výuky a na 
financování proškolení alespoň 20 000 učite-
lů, kteří s  ním budou se svými žáky pracovat. 
Na jednu školu se může dostat až 20 tabletů, 

interaktivní tabule, netbooky nebo notebooky 
určené k výuce. Na základě výzvy mohou o pe-
níze z projektu žádat zřizovatelé škol, ale i školy 
samotné. Kdo učitele proškolí a  na nákup ja-
kých IT zařízení se škola zaměří, si přitom urču-
je samotný žadatel. 

Chci učit
Společnost EDUin spouští dlouhodobý projekt 
na podporu prestiže učitelského povolání. Jeho 
hlavním cílem je veřejně ocenit práci vynikají-
cích učitelek a učitelů na školách a přitáhnout 
k této profesi další zajímavé a inspirativní osob-
nosti. Jednou z  jeho částí bude i  série učitel-
ských filmových medailonů, jejichž autory jsou 
čeští dokumentaristé. Ty nabídne ke zhlédnutí 
nový web  chciucit.cz, kde je možné najít i  po-
drobnější informace o každém z portrétovaných, 
a zároveň navrhnout další pedagogy, kteří by si 
takový portrét zasloužili.  Webové stránky na-
bídnou žákům a jejich rodičům možnost ocenit 
pedagoga, kterého si váží, prostřednictvím digi-
tálních odznaků nebo mu poslat elektronickou 
děkovnou pohlednici. 

Den učitelů
V pátek 28. března proběhl Den učitelů, který je 
připomínkou výročí narození Jana Amose Ko-
menského. Zajímavostí je, že čeští učitelé slaví 
svůj svátek v jiný den než jejich zahraniční ko-
legové. Od roku 1994 totiž UNESCO stanovilo 
Mezinárodní den učitelů na 5. říjen. 

stručně ze školství5×
V roce 2013 vyšla v České republice publikace 
Proč chytré děti dostávají špatné známky, která 
nese podtitul Co rodiče potřebují vědět a co mají 
dělat. Autoři v úvodu knihy konstatují, že kdyby 
bylo možné na otázku Proč chytré děti dostáva-
jí špatné známky? poskytnout odpověď, bylo by 
pak snadné postupovat podle určitého návodu 
a  problém by byl vyřešen. Důvodů školního 
neúspěchu je však řada. Kniha proto umožňuje 
hlubší vhled do problematiky školního neúspě-
chu, představuje nový přístup k pomoci dětem 
se vzděláváním a  je vhodně doplněna kazuisti-
kami z vlastní praxe autorů. 

Kniha je otevřena poukázáním na to, že na 
dítě jsou často kladeny vysoké požadavky jak ve 
škole, tak i doma. Na úkor harmonické, celistvé 
výchovy jedince totiž bývá výchova často orien-
tována na výkon. Jak správně postupovat, když 
dítě nároky na něj kladené nezvládá, zažívá ne-
úspěch, má problémy ve škole a zhoršuje se jeho 
prospěch? Autoři upozorňují, že rodiče mají 
tendenci zaměřovat se na důsledky problémů, 
avšak nikoliv na možné příčiny. 

Ve stěžejní části knihy se autoři postupně 
zabývají důvody potíží dětí ve škole. Ilustrují 
přitom, že jejich zdrojem mohou být problémy 
fyzické, sociální, studijní, psychické i  emoční. 
Ty jsou v  textu dále rozpracovány do šestice 
centrálních oblastí vývoje sociálně a  emočně 
způsobilých dětí. 

Prvním z  okruhů, který autoři v  souvislosti 
s  ne/úspěchem dítěte ve škole spojují, je bu-
dování sebehodnocení. Autoři se zaměřují na 
posilování kladného sebehodnocení, vytváření 

vzájemného respektu mezi dítětem a rodiči, za-
bývají se také základní lidskou potřebou někam 

„patřit“, v  tomto případě do rodiny, školní 
a místní komunity. Dalším stěžejním tématem 
je důvěra a  budování důvěry. Autoři se věnují 
mimo jiné také problematice domácích úkolů. 
Poukazují na to, že mnohdy musí rodiče čelit 
krizovým situacím spojeným s domácími úkoly, 
například když je děti neplní nebo zamlčují, a to 
z  mnoha důvodů. V  návaznosti na to pak po-
skytují konkrétní rady, jak se v těchto situacích 
zachovat. Za rozhodující přitom považují prá-
vě důvěru dítěte vůči dospělému. Poukázáno je 
také na to, jaká jsou rizika toho, když jsou úkoly 
zadané ve škole nepřiměřené, či naopak banál-
ní, případně je jich příliš mnoho. Dále autoři 
přinášejí informace o tom, jak naučit a vést dítě 
k  zodpovědnosti, věnují se rozvoji jeho rozho-
dovacích schopností, osvojování studijních do-
vedností i problematice bezpečí doma i ve škole. 

Autoři čtenáře provádějí řadou konkrétních 
problémů, s nimiž se sami setkali a které dopro-
vázejí radami, příklady a  nápady ukotvenými 
v  reálných situacích. Na těch ilustrují typické 
vzorce chování, jimž je v rámci efektivního vý-
voje dítěte záhodno se vyhnout. Další výhodou 
knihy pak lze spatřit také ve srozumitelnosti vý-
kladu a čtivém zpracování, jímž jsou každoden-
ní témata pedagogické teorie a praxe zprostřed-
kována. Kniha tak slouží jako vhodný průvodce 
pro rodiče, učitele i vychovatele dětí.
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