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Změny ve financování  
regionálního školství
Vláda schválila změny ve financování regionál-
ního školství. Od roku 2019 tak školy nebudou 
financované pouze podle počtu žáků. Financo-
vání se bude odvíjet od počtu odučených hodin, 
který vyžaduje daný vzdělávací program. K  to-
muto kroku vedlo Ministerstvo školství, mlá-
deže a  tělovýchovy ČR zjištění řady nevýhod 
současného systému financování. Problémem 
byl například menší objem peněz na platy za-
městnancům v  případě, že škola měla méně 
naplněné třídy. Nově se financování sjednotí. 
Ministerstvo školství určí, kolik peněz dostane 
konkrétní škola.

Zpráva ČŠI k realizaci etické výchovy
Dle zprávy České školní inspekce nemá více než 
třetina základních škol zařazenu etickou výcho-
vu v  ŠVP. Více než polovina z  nich nezavedla 
etickou výchovu z důvodu nedostačující časové 
dotace, u škol jen s 1. stupněm je častým důvo-
dem také nepřipravenost pedagogického sboru. 
Přibližně dvě pětiny škol plánují etickou výcho-
vu v  budoucnu zavést (nejčastěji od školního 
roku 2017/18), a  to prostřednictvím integrace 
témat etické výchovy do několika jiných před-
mětů.

Klima v hodinách matematiky  
se zlepšuje
Dle sekundární analýzy výsledků mezinárodní-
ho šetření PISA zaměřeného na matematiku se 

vztahy mezi žáky a učiteli mezi lety 2003 a 2012 
významně zlepšily. Přesto zůstává úroveň to-
hoto indikátoru v  České republice nadále pod 
hodnotou průměru členských zemí OECD. 
V základních školách se dále významně zlepšila 
kvalita podpory, kterou učitel matematiky po-
skytuje žákům ve vyučovacích hodinách. Také 
zde však průměrné hodnoty pro Českou re-
publiku stále zaostávají za průměrem členských 
zemí OECD. Podle výpovědí žáků se jim přitom 
vyšší podpory dostává spíše ve školách, kde žáci 
dosahují horších výsledů. 

Drogy ve školách
Analýzy ministerstva zdravotnictví spolu s vlád-
ní radou pro koordinaci protidrogové politiky 
ukazují, že každé třetí dítě mezi 14 a 15 lety kou-
řilo marihuanu a  polovina deváťáků zkoušela 
cigarety. Mezi žáky do osmnácti let je podle sta-
tistik lékařů dokonce 4,5 tisíce závislých na opi-
átech či pervitinu. Vláda chce letos do prevence 
investovat 146 milionů korun, příští rok o  dal-
ších 42 více a v roce 2018 až 209,5 milionu Kč.

Více peněz do sportu
Příští rok vzrostou výdaje státu, obcí a krajů na 
sport z letošních 3,7 miliardy korun na šest mi-
liard korun. Vláda v  červnu 2016 přijala kon-
cepci rozvoje sportu do roku 2025, která počítá 
s  postupným navyšováním financí a  s  větším 
zapojením dětí do sportovních aktivit.
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V rámci komunikační a  slohové výchovy je pro 
učitele vždy výhodné mít po ruce zásobníky ma-
teriálů a s nimi souvisejících cvičení – příručkou 
zmíněného druhu je právě tato cvičebnice, jež 
vznikla v rámci Operačního programu Vzdělává-
ní pro konkurenceschopnost a je určena především 
žákům druhého stupně základních škol a nižších 
tříd víceletých gymnázií; s tímto zaměřením sou-
visí také její návaznost na Rámcový vzdělávací 
program pro základní vzdělávání MŠMT. 

Tato návaznost se projevuje především v ro-
vině tematické. Slohové postupy a  s  nimi sou-
visející slohové útvary, resp. žánry jsou jedním 
z  témat výstupů, uvedených v příslušném rám-
covém vzdělávacím programu, podobně jako 
např. informace o slohovém rozvrstvení slovní 
zásoby nebo – v rámci literární výchovy – cha-
rakteristika individuálního stylu různých au-
torů. (V této souvislosti je zapotřebí upozornit, 
že důsledné uvádění využitých edic textů pře-
devším z oblasti krásné literatury může být na 
první pohled poněkud matoucí, pokud není do-
provázeno také údajem o době vzniku díla, jako 
např. u autorů z 19. století, ale i novějších; nic-
méně lze očekávat, že v rámci výuky předmětu 
český jazyk a literatura lze eventuální nesrovna-
losti uvést na pravou míru asi nejsnáze.)

Příručka je svými teoretickými a  metodo-
logickými východisky propojena s  moderním, 
funkčně a strukturalisticky orientovaným poje-
tím stylistiky, jak se v domácím kontextu výraz-
ně projevuje už od 30. let 20. století. Uspořádána 
je velice prakticky a přehledně: člení se do pěti 
hlavních kapitol, vždy věnovaných jednomu ze 
základních slohových postupů – informačnímu, 
vyprávěcímu, popisnému, výkladovému a  úva-
hovému – a s nimi propojených slohových útva-
rů. Po krátké teoretické charakteristice přísluš-
ného slohového postupu a po dalších důležitých 

základních informacích (Jak jej poznám? Kde jej 
najdu? S  čím si ho mohu splést?) vždy následu-
jí pracovní listy, jež obsahují materiály, cvičení 
k nim a posléze také řešení. Pracovních listů je 
v cvičebnici zařazeno několik desítek, pro lepší 
přehlednost jsou pasáže věnované jednotlivým 
slohovým postupům odlišeny rovněž barevně.

Jako příklad naznačeného způsobu práce 
s  materiálem může posloužit např. pracovní 
list 3 v  části věnované popisnému slohovému 
postupu (s. 80). Návod na vázání jednoho z ry-
bářských uzlů je prezentován v  několika pře-
házených částech, doprovázených ilustracemi. 
Úkolem žáků je tento návod rekonstruovat tak, 
aby výsledná podoba dávala smysl, a  propojit 
jednotlivé fáze s  příslušnými ilustracemi – pro-
cvičuje se zde tedy nejen popisný slohový postup 
(konkrétně popis děje) v užším slova smyslu, ale 
také kompozice textu obecně. Dalším úkolem 
žáků pak je obohatit text o vhodná příslovce, ji-
miž bude posloupnost jednotlivých fází zdůraz-
něna, a nakonec vytvoření libovolného vlastního 
pracovního postupu. Řešení jednotlivých úkolů 
jsou samozřejmě uváděna vždy pouze u  těch 
zadání, kde existuje varianta, již lze pokládat za 
jednoznačně správnou (čímž se samozřejmě ne-
vylučují jiná přijatelná řešení); úkoly pro vlastní 
práci žáků, u  nichž jsou výsledky individuální, 
se proto v oddílu řešení uvádějí pod jednotným 
značením „samostatné řešení“.

Charakteristickým rysem této příručky je 
tedy mj. skutečnost, že v rámci praktické práce 
s  texty podporuje rovněž kreativitu žáků a  na-
bízí jim podněty k  samostatnému uvažování 
opírajícímu se pevně o fakta, což je dovednost, 
která se bezpochyby uplatní nejen v  rámci ko-
munikační a slohové výchovy.
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