
04 | 140 KOMENSKÝ 6160 KOMENSKÝ 04 | 140 PORADNA VÁCLAVA MERTINA 5× STRUČNĚ ZE ŠKOLSTVÍ

Jednotné přijímací zkoušky na střední 
školy
Horní komora Parlamentu ČR schválila v dub-
nu beze změn novelu školského zákona. Norma 
počítá například se zavedením jednotných při-
jímacích zkoušek z  českého jazyka a  literatury 
a z matematiky na obory středního vzdělávání 
s maturitní zkouškou. Tato přijímací zkouška se 
bude podílet na hodnocení uchazeče nejméně 
jednou polovinou. I  nadále však ředitel školy 
bude moci zohlednit v  rámci hodnocení i  jiná 
kritéria. Tato pravidla budou platit poprvé ve 
školním roce 2016/2017. Středních škol s matu-
ritními obory je v ČR 1096 a na většině z nich 
se již letos dobrovolně rozhodli pro jednotné 
přijímací zkoušky.

Výsledky zápisu do 1. tříd základních 
škol pro rok 2016/17
Do běžných základních škol přišlo letos k  řád-
ným zápisům 150 307 dětí, což je o 2 309 (1,6 %) 
zapisovaných více než loni.  Speciální základní 
školy letos uvádějí 2 028 zapisovaných, což je 
o 74 zapisovaných (3,5 %) méně než loni. 

Průvodce upraveným RVP ZV
Průvodce upraveným RVP ZV – to je postup-
ně doplňovaný a  rozšiřovaný soubor námětů 
a  doporučení, která mají školám poskytnout 
celkový přehled o úpravách RVP ZV a pomoci 
jim začlenit je do praxe. Dostupný je na webu 
http://digifolio.rvp.cz/. Jedno z  doporučení se 
týká hodnocení žáků v  základním vzdělávání. 
Web nabízí například podklady k formativnímu 

a  sumativnímu hodnocení žáků v  souvislosti 
s implementací §16 školského zákona a podpůr-
ných opatření. 

Systém InspIS ŠVP pomůže školám 
zpracovat změny ŠVP po revizi RVP ZV
Informační systém InspIS ŠVP reflektuje změny 
RVP ZV, které nabydou účinnosti k  1. 9. 2016 
(zrušení přílohy upravující vzdělávání žáků 
s lehkým mentálním postižením). Školy tak mají 
možnost připravit úpravy svých školních vzdělá-
vacích programů v  souvislosti s  revizí RVP ZV, 
která vyvolává potřebu úprav v učebním plánu 
na 1. stupni a dále změnu části Charakteristiky 
ŠVP popisující zabezpečení výuky žáků se speci-
álními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 
nebo mimořádně nadaných. Více informací je 
na webu ČŠI: http://www.csicr.cz/.

Česká školní inspekce a školské 
odbory podepsaly memorandum 
o spolupráci
Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal 
a  předseda Českomoravského odborového sva-
zu pracovníků školství František Dobšík po-
depsali v  březnu 2016 aktualizovanou dohodu 
o  spolupráci mezi oběma institucemi (první 
dohoda o spolupráci byla podepsána již v roce 
2007). Spolupráce se bude zaměřovat zejména 
na vzájemné vyměňování zkušeností, posky-
tování poradenské pomoci, vytváření meto-
dických materiálů, připomínkování materiálů 
jiných orgánů a přímou spolupráci při kontrole 
a inspekční činnosti prováděné ve školách. 

stručně ze školství5×
V  deváté třídě máme žáka Romana, který prakticky per-
manentně odmítá pracovat. Sedí v poslední lavici, na hlavě 
má pravidelně kapuci, a když je vyzván k jakékoli aktivitě, 
tak nereaguje nebo všem sdělí, že je to k  ničemu a  že to 
stejně nebude potřebovat. Všichni učitelé už rezignovali 

a čekají, až ukončí povinnou školní docházku. Rodiče jsou 
rozvedeni, ani jeden vlastně nespolupracuje. Potíže započaly 
nejpozději v šestém ročníku (z předcházející doby nemám 
informace) a celou dobu spíše narůstají. Dá se vůbec v tako-
vém případě něco dělat? 

Karolína V.

Jestliže chlapec má za tři měsíce ukončit školu, pak bych sko-
ro doporučoval neinvestovat příliš energie a do konce roku 
se pokusit přežít v relativním klidu všech zúčastněných. Mo-
tivace chlapce změnit chování v  tomto období bude mini-
mální, takže pravděpodobnost případného zklamání učitelů 
bude vysoká. Otázka ale je, co škola dělala v předcházejících 
třech čtyřech letech a vlastně na celém prvním stupni? Ni-
kdy nemáme všechny informace, ovšem podle analogie lze 
uvažovat, že dílčí problémy byly i v tomto případě od prv-
ní třídy nebo nejpozději od doby, kdy se rodina rozpadla. 
U menšího dítěte mohou mít veškerá pedagogická opatření 
preventivní charakter. Rozhodně není vhodné čekat, že se 
situace změní sama, byť k tomu někdy skutečně dojde. Ne-
měli bychom také oslyšet výsledky výzkumů, které ukázaly 
na to, že efektivní a méně efektivní učitelé se lišili mj. právě 
v kvalitě preventivních opatření ve třídě. Naproti tomu zá-
sahy po prohřešku žáka byly u  obou skupin učitelů velmi 
podobné. 

Když rodina alespoň minimálně nespolupracuje, je prá-
ce školy mimořádně náročná. Jenže i v takových případech 
je nutné konat profesionálně. Učitelé nejsou sice psychote-
rapeuti ani sociální pracovníci, nicméně jsou zodpovědní 
za školní výsledky všech žáků. Těch lze dosáhnout pouze 
v  případě, že dítě je přiměřeně ukázněné a  spolupracuje 
s učitelem. Jestliže je dítě bezproblémové a rodina funkční 
a přiměřeně spolupracující, pak je úloha učitele jednodušší. 
Pokud tomu tak není, nezbývá učiteli, aby nasadil veškerý 
pedagogický um a řemeslné dovednosti, aby žáka i rodinu 
získal pro spolupráci.

Je zřejmé, že taková práce učitele je nanejvýš psychicky 
i fyzicky náročná a nedá se uskutečnit pouze ve vyučovacích 

hodinách. Jsou to opakující se formální i neformální rozho-
vory, ve kterých učitel naplňuje emocionální vztah s žákem, 
hledá vhodná opatření a zajímá se o jejich plnění. Musí být 
připravený i na chvíle, kdy se nedaří. Netýká se to pochopi-
telně pouze třídního učitele nebo výchovného poradce. Par-
ticipovat musí úplně každý vyučující, a  navíc je nezbytné, 
aby táhli za jeden provaz.

Řada opatření, která učitel uskutečňuje, není specifická, 
není tedy cílena pouze na konkrétního žáka. Jde například 
o  pravidla platná pro všechny žáky, rutinní postupy, které 
vedou např. k  tomu, že výuka ve třídě je plynulá. Důleži-
té je trpělivé vymáhání plnění pravidel. Žáci by měli vědět, 
že nemají úniku, že učitel nerezignuje tak, jako se to stalo 
v tomto případě. Součástí prevence je i větší naléhání na ro-
diče – zejména u mladších dětí bývají o něco ochotnější ke 
spolupráci.

Podstatnou roli při řešení výchovných problémů hraje 
vztah s  žákem. Jakkoli je to někdy obtížné, věřím, že uči-
telé uvěří výsledkům výzkumů, které signalizují, že u žáků 
s problémy v chování, pozitivní vztah učitele snižuje jejich 
výskyt. Možná už velmi brzy po zahájení šestého ročníku 
mohl být vytvořen individuální výchovný plán, který přece 
jen zesiluje nátlak na všechny zúčastněné, možná měly pro-
bíhat pravidelné pohovory s chlapcem i s jeho rodiči. Někdy 
se totiž čeká na výraznější průšvih a  to už bývá poněkud 
pozdě. Vím, že v  životě neplatí „kdyby“, ale kdyby orgány 
péče o dítě byly nastaveny na pomoc v nezávažných přípa-
dech, nemusely by pak řešit neřešitelné problémy závažné.

PhDr. Václav Mertin
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