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Učitelé nelitují svojí profesní volby
ČŠI zveřejnila výsledky mezinárodního šetření 
o vyučování a učení – TALIS 2013. Toto šetření 
je jedním z klíčových projektů OECD, kterého se 
účastní celkem 34 zemí. Ve srovnání se zahrani-
čím byla v  českých školách zaznamenána nižší 
míra využívání skupinové, individuální i projek-
tové výuky. Vyšší spokojenost oproti mezinárod-
nímu průměru vyjádřili čeští učitelé s pracovním 
prostředím. V  ČR i  v  mezinárodním průměru 
učitelé v naprosté většině uváděli, že nelitují své-
ho rozhodnutí stát se učitelem (více než 90 %). 

Výhled na omezení opakovaného 
zaměstnávání učitelů
Někteří učitelé mají pracovní smlouvu na dobu 
určitou jen do června, od září je přitom stejná 
škola opět zaměstná. MŠMT chce  praxi opa-
kovaného zaměstnávání učitelů  změnit buď 
úpravou zákoníku práce, nebo novelou zákona 
o  pedagogických pracovnících.  „Učitelé budou 
mít pracovní poměr na dobu určitou nejméně 
na dvanáct kalendářních měsíců,“ uvedl minis-
tr školství Marcel Chládek. Změna má platit od 
1. července 2015. 

Novela zákona o pedagogických 
pracovnících připouští výjimky
Vláda schválila novelu zákona o  pedagogických 
pracovnících. Ta umožní od ledna 2015 udělení 
výjimek pro některé tzv. nekvalifikované pedago-
gy. Učitelé, kteří k 1. lednu 2015 dosáhnou věku 55 
let a mají nejméně dvacetiletou praxi, nemusí od-
bornou kvalifikaci splňovat. Zavedením institutu 

„rodilých mluvčí“ by tak tyto osoby mohly být 
považovány za kvalifikované, i kdyby podmínky 
kvalifikace nesplňovaly. Novela rovněž  umožní 
na základě rozhodnutí ředitele zaměstnávat na 

zkrácený úvazek (do 0,5) odborníky z praxe, ak-
tivní umělce či trenéry. Všichni ostatní by měli do 
konce roku alespoň zahájit studium pro získání 
řádné pedagogické kvalifikace.

100. výročí první světové války ve škole
MŠMT zaměřilo pozornost na významné histo-
rické události let 1914 až 1918 a doporučuje ško-
lám dílčí témata a metodické přístupy k začlenění 
uvedených výročí do výuky. Na webové stránce 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/vy-
znamna-historicka-vyroci-v-letech-2014-2018-v-

-rezortu učitelé najdou seznam přednášek, besed, 
výstav a dalších aktivit k jednotlivým událostem 
první světové války. Nabízeny jsou vzděláva-
cí programy pro učitele rozmanitých aprobací. 
Jejich tématem je například role výtvarného 
umění ve válečné propagandě, věda a  technika 
ve službách války, obraz fronty a  vojáka 1. svě-
tové války v  literatuře 20. a 21. století, výchova 
k vlastenectví. 

Výběrové ověřování výsledků žáků 
na úrovni 4. a 8. ročníku
Výběrové ověřování výsledků žáků na úrovni 
4. a 8. ročníku provedla elektronicky ČSI v květ-
nu a červnu 2014. Do vzorku bylo zařazeno 305 
základních škol. Hlavní výsledky:
•	 Anglický jazyk – 8. ročník: průměrná 

úspěšnost je o  5 procentních bodů niž-
ší než průměrná úspěšnost, které dosáhli 
v minulém školním roce žáci 9. ročníku ZŠ 

– rozdíl odpovídá chybějícímu roku výuky. 
Významně pozadu prozatím žáci zůstávají 
v úlohách založených na poslechu.

•	 Německý jazyk – 8. ročník: velmi dobrý 
výsledek, průměrná úspěšnost o 9 procent-
ních bodů vyšší než u loňských žáků 9. roč-
níku ZŠ. 

JAZYKOVÁ PORADNA

Balicí, nebo balící?
Už jste si všimli, kolik je kolem nás různých pravopisných 
chyb a  stylistických nedostatků? Dnes na ně narazíme té-
měř všude: v denním tisku, časopisech, knihách, v názvech 
obchodů, na vývěsních štítech, v jídelních lístcích aj. Někdy 
pouhá čárka označující kvantitu samohlásky může způsobit, 
že prodejce nabízí zboží, které vlastně vůbec nemá. Nedáv-
no jsem chtěla zabalit kamarádce dárek k narozeninám do 
nějakého pěkného ozdobného papíru. Vydala jsem se tedy 
do příslušného oddělení jednoho obchodního domu a  se 
zájmem jsem vybírala. Vtom jsem si všimla cedulky s  ná-
pisem Ozdobný balící papír. Chvíli jsem si nápis nevěřícně 
prohlížela, a protože jsem zvyklá na „klamání“ kupujícího, 
šla jsem si raději ověřit k prodavačce, zda opravdu nabízejí 
to, co prodávají. Nechápavě se na mě dívala. Mezi přídav-
nými jmény balicí a balící je totiž velký významový rozdíl. 
Slovo s krátkou samohláskou uvnitř slova, tj. balicí, vyjad-
řuje, k  čemu je daná věc určena, k  čemu slouží, vyjadřuje 
její účel. Kdežto přídavné jméno balící, slovo s dlouhou sa-
mohláskou, vyjadřuje děj, např. co někdo s danou věcí dělá. 
Proto je papír balicí, neboť slouží k balení, a to čehokoli, ale 
já jsem ta, která musí dárek do balicího papíru zabalit, tedy 
žena balící dárek do balicího papíru. Když jsem prodavačce 
celou situaci vysvětlila, upřímně ji to pobavilo. Od té doby 
si se zájmem všímám cedulek u nabízeného zboží. Postupně 
jsem tak už objevila mj. holící strojek, plnící pero, kropící ko-
nev, řadící páku, a dokonce žehlící prkno! Já osobně bych si 
vybrala to poslední – žehlící prkno. Pokud by totiž prodávali 
opravdu to, co nabízejí, stačilo by, abych večer, když přijdu 
unavená z práce, postavila „žehlící“ prkno vedle koše s prá-
dlem a měla bych po starosti – vyžehlilo by totiž za mě! Ale 
neradujme se předčasně. Zatím se totiž jedná pouze o pra-
vopisnou chybu v pojmenování zboží… 

Second grade of basic school
„I had English at high school for the last and then nothing.“ 
Takovou a podobné věty produkují pravidelně a zcela oče-
kávaně dospělí studenti v kurzech angličtiny. Když odhléd-
neme od jiných gramatických a lexikálních problémů takové 
věty, její autoři bývají překvapeni následující otázkou učitele 

částečně obeznámeného s jejich kvalifikací: „So you had no 
English classes at university?“ Studenti se brání, že anglič-
tinu měli i  na vysoké škole, a  někteří už v  tom okamžiku 
chápou, co bylo špatně na doslovném překladu českého ví-
ceslovného termínu „vysoká škola“. Podobně, o úroveň výše, 
píší a říkají i studenti anglistiky: „I (would like to) teach at 
the first/second grade of basic/primary school.“ Tím opět 
působí problém s porozuměním nejen svému čtenáři i po-
sluchači, ale zejména co do smysluplnosti svého sdělení. Má 
se to totiž tak, že v anglicky mluvících zemích žádnou „basic 
school“ neznají. Obávám se, že by tomuto slovnímu spojení 
rozuměli i v tom smyslu, že jde o nějakou hodně jednodu-
chou školu, kde se raději nepustí ani do velké násobilky.

V  Británii, USA, Kanadě i  Austrálii ekvivalent naší ZŠ 
začíná pětitřídní „primary school“ (v  USA většinou „ele-
mentary school“). Po ní následuje „secondary school“ (od 
asi 11 let věku žáka, ale v  Austrálii například od 12–13), 
v USA (ale nejen tam) zvaná „high school“, jinde často i ji-
nak (ve Skotsku jsou vedle sebe „high schools“, „secondary 
schools“, „academies“, ba i  pár „colleges“, nadaným dětem 
v Británii slouží „grammar schools“ atd.). „Primary school“ 
tedy nemá žádné stupně a „grade“ v kontextu školství navíc 
znamená ročník. Místo puberťáků si tedy na základě výše 
citované věty Anglosas představí prvňáčky či druháčky ze 
základní, možná i  „pomocné školy“. Náš druhý stupeň ZŠ 
tedy již spadá pod označení „secondary school“ nebo „high 
school“, a  chceme-li ho odlišit od druhé poloviny středo-
školské docházky, je nutno použít výraz „lower secondary 
school“ nebo americký „junior high school“, popřípadě 
paralelně existující „middle school“. Naší celé základní ško-
le takto odpovídají dvě odlišné sady termínů pro její dva 
stupně. Výraz „elementary school“, navrhovaný někdy jako 
kompromisní označení celé naší devítiletky, má pro rodilé 
mluvčí angličtiny stejné „národňácké“ asociace jako „pri-
mary school“.

A pozor, „first class pupils/children“, „second class pu-
pils/children“ apod. zavání pedagogicky nepřijatelným 
kastováním na ty chytřejší a  na ty, ehm, druhé a  nižší ja-
kosti. Výrazy „grade“ nebo „form“ jsou našemu ročníku či 
třídě (avšak ne třídě ve smyslu učebny či jednoho kolektivu) 
vhodnějšími ekvivalenty. 
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