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Přípravných tříd přibývá
Přípravné třídy (tzv. nulté ročníky) navštěvují 
šestileté děti s  odkladem školní docházky, ale 
mohou do nich nastupovat i  děti pětileté, kte-
ré by jinak nastoupily do posledního ročníku 
mateřské školy. O zařazování žáků do přípravné 
třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonné-
ho zástupce dítěte a na základě doporučení škol-
ského poradenského zařízení. Ve školním roce 
2010/2011 navštěvovalo 235 přípravných tříd na 
192 školách 2922 žáků. Do minulého školního 
roku se počet přípravných tříd rozrostl na 277 
ve 235 školách s 3520 žáky. Vzhledem k plánům 
MŠMT ČR bude nadále přípravných tříd přibý-
vat. Žáci se v přípravných třídách učí v malých 
kolektivech do 15 dětí 20 hodin týdně a nejsou 
známkováni, takže se vyhnou stresu. Přípravné 
třídy jsou pro rodiče bezplatné.

Ze školních automatů zmizí sladkosti
Nový školský zákon přináší od září 2015 jed-
nu zásadní změnu: ze školních automatů zmizí 
potraviny, v nichž je příliš mnoho cukru nebo 
tuku. Zákaz se týká i reklamy na tyto potraviny. 
Obsah automatů musí být nahrazen zdravými 
potravinami a nápoji. Před dodavateli zboží vy-
vstává tedy otázka, jak sladkosti nahradit výrob-
ky, které splňují tzv. „výživové požadavky“ dané 
zákonem. 

Zavedení registru pedagogických 
pracovníků se odkládá
O zavedení registru pedagogických pracovníků 
usiloval ministr školství Marcel Chládek. Jeho 
cílem bylo získat přehled o tom, kterých učitel-
ských aprobací je nedostatek. Poslanecká sně-
movna však zavedení registru odmítla. Podle 

kritiků, včetně ochránců soukromí, by nákladně 
sdružoval citlivá osobní data o  pedagogických 
pracovnících, například jejich věk a  pohlaví. 
Vznik registru by podle odpůrců stál 2,8 milió-
nu korun, provoz 700 tisíc korun ročně, a to bez 
započtení výdajů škol.

Genderová vyváženost ve vzdělání
K  Mezinárodnímu dni žen zveřejnila OECD 
analýzu vzdělávání z hlediska genderu. S vyu-
žitím poznatků z  PISA 2012 bylo poukázáno 
na oblasti, které jsou z hlediska genderu nevy-
vážené: chlapci si vedou hůře ve čtenářských 
dovednostech, zatímco dívky se nehrnou do 
kariéry v  technických a  přírodovědných obo-
rech, i když v nich dosahují výborných výsled-
ků. Chlapci se ve škole výrazně méně snaží než 
děvčata, což má za následek jejich horší učební 
výsledky. Zpráva upozorňuje i na fakt, že mladí 
muži opouštějí předčasně školu ve vyšší míře 
než mladé ženy. Na pedagogických pozicích 
v  zemích napříč OECD tvoří absolutní větši-
nu ženy. Naproti tomu počet mužů na postech 
ředitelů škol je vyšší, než by odpovídalo jejich 
procentuálnímu zastoupení v učitelské profesi.

Hodnocení výsledků vzdělávání 
didaktickými testy
Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci vě-
novanou hodnocení vzdělávacích výsledků 
žáků prostřednictvím didaktických testů. Jejím 
smyslem je poskytnout učitelům, ředitelům škol 
i dalším uživatelům komplexní informaci o di-
daktických testech a  jejich specifické úloze při 
hodnocení výsledků vzdělávání. Publikace je 
dostupná na webu ČŠI.  

stručně ze školství5×
Dvě/obě, dvoje/oboje nebo dvojí/obojí?

Ráda chodím do divadla a na koncerty. Prostředí bývá nobles-
ní, atmosféra slavnostní, lidé příjemní, zážitek hluboký… Ale 
to vše se týká pouze samotného dění. Pokud si totiž zakoupíte 
program, zjistíte například, že se bude hrát na obou varhanách, 
nebo budete upozorněni, abyste po skončení představení či 
koncertu odcházeli ze sálu oběma dveřmi. Co se mi na tomto 
počítání nelíbí?

Některá podstatná jména, přestože označují pouze jednu 
věc, mají jen tvary čísla množného. Jsou to např. varhany, dveře, 
housle, dudy, ale i kalhoty, kleště, narozeniny aj. Takovým slovům 
říkáme pomnožná. Protože mají pouze tvary množného čísla, 
jejich prostý počet vyjadřujeme číslovkou souborovou, kte-
rá u  těchto podstatných jmen plní funkci číslovek základních. 
Vyjádření oboje/dvoje varhany znamená tedy dva kusy varhan, 
oboje/dvoje dveře zase například dva vchody či východy, spoje-
ním troje kalhoty rozumíme tři kusy kalhot. V 1. a ve 4. pádě 
se ve spojení číslovky (dvoje, oboje, troje, čtvery) a podstatného 
jména pomnožného nechybuje, protože by asi nikdo z nás ne-
použil vyjádření obě/dvě/tři/čtyři varhany, housle, dveře apod. 
Chybuje se však v pádech ostatních. Ve 2., 3., 6. a 7. pádě jsou 
tvary jmenné nahrazeny tvary složenými, tj. dvojích, dvojím, (o) 
dvojích, dvojími, a proto se může hrát na obojích varhanách, od-
cházet obojími dveřmi a na dovolené vystačit s trojími kalhotami. 
Pokud však chceme vyjádřit počet druhů některých podstatných 
jmen pomnožných, použijeme číslovku druhovou: vyjádření 
obojí/dvojí varhany znamená např. varhany kostelní nebo elekt-
rofonické, staré či nové, spojením dvojí dveře vyjadřujeme zase 
např. dveře plné nebo prosklené, posuvné či shrnovací, trojí kal-
hoty jsou např. společenské, klasické nebo sportovní. Pokud jste 
se do toho zamotali, tak jednoduchá pomůcka na závěr:

1. a 4. pád: dvoje, troje (kalhoty) = počet kusů x dvojí, trojí 
(kalhoty) = počet druhů; v dalších pádech skloňujeme číslov-
ku jako přídavná jména měkká, nebo tvrdá.

Už víte, co si s  sebou vezmete na dovolenou k  moři? Já 
osobně si vezmu dvojí plavky, a to celkové a dvojdílné. A co vy?

PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D.

Dá se použít zájmeno v podmětovém 
tvaru ve vazbách typu „younger than 
I“ (vedle „younger than me“)?

Není neobvyklé slyšet srovnávací vazbu typu „She´s be-
tter than I.“ nebo „My brother is two years younger than 
I.“ místo spíše očekávané vazby „…than me“. Učebnice 
nám skutečně většinou tvrdí, že náležitý tvar je předmě-
tový. Mělo by se tedy říkat „She´s  better/younger/faster 
than me/him/us.“ Situace však není tak jednoduchá. Jak 
již bylo řečeno v jiném čísle tohoto časopisu u problému 
s  „for/with/about you and me“ versus „for/with/about 
you and I“, po předložce v předložkové vazbě či frázi (an-
gličtina totiž zná tzv. prepositional phrase) je podstatné 
jméno, zájmeno nebo rozvitá jmenná fráze předmětem. 
Je však than předložka? Někteří lingvisté ji správně analy-
zují spíše jako spojku, protože vlastně připojuje neúplnou, 
eliptickou větu: „She´s younger than I (am(young)).“ Po 
spojce tedy následuje podmět další věty a jeho tvar by měl 
být nominativní. Nevěšme však hlavy, oba přístupy mají 
něco do sebe a oba tvary zájmena jsou tedy v angličtině 
přijatelné. Někdy dokonce rozlišení umožněné uplat-
něním spojkové hypotézy pomůže zabránit nepocho-
pení významu sdělení, např. ve větách „My friend likes 
money more than me.“ a  „My friend likes money more 
than I.“ Použitím předmětových tvarů jen pro srovnáva-
né předměty (první věta) bychom se tak vyhnuli dvojímu 
významu a v případě absence vztahového problému by-
chom použili druhou větu. Její sdělení sice není důvodem 
k velké radosti, ale pro nás osobně je asi přijatelnější než 
alternativně pochopené sdělení věty první. 

Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

Jazyková poradna


