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Osobnost a mnohostrannou činnost Jiřího Ma-
hena (1882–1939), vlastním jménem Antonína 
Vančury, v Brně připomíná Mahenovo divadlo, 
Knihovna Jiřího Mahena či Mahenova ulice, 
v níž sídlí Mahenův památník. A právě v něm 
byla na konci roku 1993 založena Společnost 
Jiřího Mahena, jež si jako své poslání stanovi-
la udržování a  rozvíjení kulturních a  společen-
ských tradic spjatých s  Mahenovou osobností 
a  tvorbou, a  to v  oblastech literatury, divadla 
a knihovnictví. 

Vedle přednášek, besed, autorských čtení 
a  představování nových knih toto poslání re-
alizuje vydáváním zpravodaje s  názvem Milíř, 
jehož třináct čísel vyšlo v  letech 1994–2004. 
Po delší odmlce na konci roku 2012 vydala – 
v nové úpravě a s jinou koncepcí – čtrnácté číslo 
a o rok později přišla s číslem patnáctým. Jeho 
obálku zdobí Mahenova karikatura od Františ-
ka Bidla a  jeho padesát stran obsahuje třináct 
příspěvků.

Čtenář tu kromě redakčního úvodního slova 
najde například studii o  Mahenově úsměvné 
korespondenci s  Josefem Ladou, připomínku 
sborníku, jímž řada známých kulturních osob-
ností v roce 1933 oslavila Mahenovy padesátiny, 
a  fejeton přibližující Mahenovo učitelské půso-
bení v  Přerově. Následuje anketa, ve které pět 
osobností spjatých s divadlem přemítá, proč se 
dnes už neinscenují Mahenova dramata. Tyto 
texty doplňuje fejeton o Mahenových krajinách 
inspirovaný románem Nejlepší dobrodružství, 

vzpomínky Bohuše Sedláka a Ludmily Vančuro-
vé, jakož i bilance dvacetileté činnosti Maheno-
va památníku. Součástí Milíře, jehož název byl 
odvozen z  jednoho textu z  Mahenovy knížky 
Díže („Jsem milíř, který v lesích dýmá…“), jsou 
též ukázky z Mahenovy tvorby přetištěné z ces-
topisné knížky Hercegovina a  z  básnické sbír-
ky Rozloučení s  jihem. Poslední dva příspěvky 
přibližují tragiku prvního manželství Rudolfa 
Těsnohlídka – sebevraždu manželky Jindry na 
svatební cestě v Norsku. 

Patnácté číslo Milíře vyšlo s finanční podpo-
rou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 
a tak se dostalo i ke studentům. Společnost Jiří-
ho Mahena chce tento zpravodaj adresovat neje-
nom svým členům, ale i dalším zájemcům. Řadí 
mezi ně též učitele češtiny ze základních a střed-
ních škol, jimž jsou určeny i tisky jiných literár-
ních společností (Společnosti Otokara Březiny, 
Společnosti F. X. Šaldy či Společnosti bratří 
Čapků), přinášející mnoho cenných informací 
uplatnitelných ve výuce. Platí to i o Milíři. Zá-
jemci o členství ve Společnosti Jiřího Mahena se 
mohou přihlásit na adrese Mahenova památní-
ku: Mahenova 8, 602 00 Brno, cerna@kjm.cz. 
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5× stručnĚ ze škOlstVí

Příprava jednotných přijímacích 
zkoušek na střední školy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
připravuje zavedení centrálního systému přijí-
macích zkoušek pro maturitní obory středních 
škol.  Hlavním důvodem pro jejich zavedení je 
snižující se úroveň žáků, kteří vycházejí ze zá-
kladních škol. Ta je dána také situací, kdy jsou 
do maturitních oborů přijímáni téměř všichni 
přihlášení uchazeči – podle posledních statis-
tik je to až 75 procent žáků. Přijímací zkoušky 
by měly zjistit, jaké mají žáci předpoklady pro 
studium v maturitních oborech, a to ověřením 
zvládnutí obsahu učiva podle rámcových vzdě-
lávacích programů. Ředitelé škol také budou 
moci objektivněji zhodnotit uchazeče pro účely 
přijímacího řízení. 

Podpora psychologů a speciálních 
pedagogů ve školách 
Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy 
ČR vyhlašuje rozvojový program na podporu 
školních psychologů a  školních speciálních pe-
dagogů ve školách. Školám budou poskytnuty 
finanční prostředky na mzdy pro školní psy-
chology a speciální pedagogy ve výši 50 milionů 
korun. Částka bude rozdělena mezi jednotlivé 
kraje podle počtu žáků na základních školách. 
Školská poradenská zařízení pak z  těchto pro-
středků dostanou od ministerstva školství pří-
spěvek na činnost metodiků – specialistů.

Učitelé by mohli mít  
statut chráněné osoby
Pokud by měli učitelé statut chráněné osoby, 
dostali by ti, kteří by je napadli, přísnější tres-
ty. Ministr Chládek se statutem chráněné osoby 
inspiroval na Slovensku. Toto řešení by prý pro 
ochranu učitelů bylo vhodnější než statut ve-
řejného činitele, jak původně zvažoval. Ohled-
ně statutu veřejného činitele u  učitelů proběhl 
výzkum veřejného mínění společnosti SANEP 
na reprezentativním vzorku obyvatel. Názor, že 
by učitelé měli pro získání větší autority být pod 
právní ochranou v  podobě statutu veřejného 
činitele, sdílí 36,1 % dotázaných. Třetinová část 

veřejnosti (33,5 %) je však toho názoru, že by si 
učitelé měli získat větší autoritu vlastními silami. 
Názor, že pro získání větší autority je nutné, aby 
učitelské povolání vykonávaly psychicky silné 
osobnosti, pak sdílí 21,2 % dotázaných. Zvyšu-
jící se agresivita žáků je pak zásadním problé-
mem v této otázce pro 32,7 % dotázaných.

Umějí čeští žáci řešit problémy?
Česká republika se v roce 2012 zapojila do me-
zinárodního šetření dovedností patnáctiletých 
žáků v klíčových gramotnostech – PISA. V ČR 
bylo testováno cca 2800 patnáctiletých žáků 
v 297 školách. V matematické gramotnosti jsou 
výsledky českých žáků jednoznačně lepší než 
v  roce 2009, u  čtenářské gramotnosti již k  po-
klesu výsledků nedochází a čeští žáci zazname-
nali oproti roku 2009 rovněž zlepšení. Výsledky 
našich žáků v  přírodovědné gramotnosti jsou 
dokonce dlouhodobě nadprůměrné.

Součástí současného cyklu mezinárodního 
šetření PISA 2012 bylo i to, jak si žáci poradí s ře-
šením tzv. problémových úloh. Tyto úlohy nelze 
jednoznačně zařadit do jedné z testovaných ob-
lastí, protože při  jejich řešení musí žáci tvořivě 
kombinovat vědomosti a dovednosti z různých 
oborů. Výsledky českých žáků byly v porovnání 
s  ostatními zeměmi lehce nadprůměrné. Lépe 
než naši žáci dopadli žáci například v Singapuru, 
Kanadě, Austrálii nebo Finsku, horší výsledky 
naopak zaznamenali žáci z  Norska, Irska, Dán-
ska, Polska, Slovenska nebo Španělska. 

Comenia Script postupně vstupuje do 
škol
První certifikované vzdělávání k novému písmu 
Comenia Script absolvovalo téměř 700 účastníků 
z 541 škol. Z celkového počtu přibližně 4 tisíc zá-
kladních škol se písmo zatím využívá jen na malé 
části z nich. Psát písmem Comenia Script se nyní 
učí děti na 150 až 200 základních školách. Od-
haduje to jeho autorka Radana Lencová. Přesné 
údaje o tom, kolik škol Comenia Script skutečně 
využívá, úředníci nemají. Většímu zájmu o toto 
písmo brání spokojenost s  tradičním písmem, 
ale i  vyšší cena učebních pomůcek. Nespojité 
písmo zkouší i několik škol na Slovensku. 


