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Povinný poslední rok mateřské školy
S  účinností od  1. ledna 2017  je dětem, které 
dosáhnou do měsíce září pěti let, stanoveno na-
stoupit v následujícím školním roce k povinné-
mu předškolnímu vzdělávání. Možnou formou 
plnění povinného předškolního vzdělávání je 
individuální vzdělávání. Rodič musí svůj záměr 
individuálně vzdělávat dítě oznámit řediteli ma-
teřské školy, do které je dítě zapsáno. Dále bude 
od září 2017 zavedeno přednostní přijímání 
čtyřletých dětí pocházejících ze spádového ob-
vodu mateřské školy, od září 2018 přednostní 
přijímání dětí starších tří let a od září 2020 před-
nostní přijímání dětí od dvou let.

MŠMT ČR rozdělilo krajům zvýšené 
finanční prostředky pro MŠ, ZŠ a SŠ
Ministerstvo školství rozdělilo krajům finanč-
ní prostředky ve výši téměř 93 miliard korun. 
V rozpočtu pro rok 2017 je mimo jiné zahrnuto 
průměrné zvýšení objemu peněz pro ohodno-
cení učitelů o 8 procent a pro další pracovníky 
ve školství o 6 procent, což činí téměř 6,3 mili-
ardy korun na rok. Zároveň se přechází z plošné 
podpory společného vzdělávání na podporu cí-
lenou, která je zaměřena na konkrétní speciální 
vzdělávací potřeby žáků dle žádostí škol. Částka 
449 milionů korun pokrývá podpůrná opatření, 
která školy poskytují od 1. 1. 2017. Během roku 
bude tato podpora dále navyšována podle aktu-
álních potřeb škol.

„Pamlsková vyhláška“ v praxi
Vyhláška č. 282/2016 Sb. zakázala prodej potra-
vin, které jsou v rozporu s požadavky na zdra-
vou výživu dětí. Na víceletých gymnáziích, kde 
se vzdělávají jak žáci školou povinní, tak starší 

žáci, na které se vyhláška nevztahuje, není vy-
loučen prodej potravin nevyhovujících vyhláš-
ce, nicméně pouze za předpokladu, že k  nim 
nebudou mít mladší žáci přístup. Tyto školy tak 
musely zavést změnu organizace prodeje, napří-
klad oddělení bufetů pro mladší a  starší žáky, 
zavedení dozoru, přesunutí prodejního automa-
tu do prostor, kam nemají mladší děti přístup, 
rozdání čipů, pomocí nichž si mohou starší stu-
denti zakoupit vyhlášce neodpovídající potravi-
ny z prodejních automatů atd.

Česká školní inspekce ověří výsledky 
žáků v 5. a 9. ročnících ZŠ
V  květnu 2017 provede ČŠI zjišťování výsled-
ků žáků v 5. a 9. ročníku ZŠ a v odpovídajících 
ročnících víceletých gymnázií. Testování bude 
zaměřeno na český jazyk, matematiku, cizí jazyk 
a další vzdělávací oblasti dle RVP (např. vybrané 
společenskovědní a  přírodovědné předměty). 
Všechny školy, které jsou do vzorku zařazeny, 
již o šetření obdržely informace. 

Nový školský ombudsman má za 
sebou první tři měsíce ve funkci
Ladislav Hrzal má za sebou první tři měsíce ve 
funkci školského ombudsmana. Za tuto dobu 
přijal a  vyřešil stovky podnětů z  řad pedago-
gů, rodičů a žáků. Větší část podnětů se týkala 
jednodušších případů, jako například stanovení 
úvazků učitelů, řešení drobných prohřešků proti 
školnímu řádu, vztahů mezi učiteli nebo mezi 
rodiči a učiteli. Většinu z nich řešil ombudsman 
písemnou odpovědí, přímo na místě šetřil om-
budsman stížnosti na dvou školách. 

Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

naHlÉdli JsMe

Do časopisu  
Studia paedagogica
(ročník 21,  
číslo 3/2016)

Andrea Preissová Krejčí,  
Martina Cichá, Jana Maláčová

Redukcionistické chápání 
multikulturní výchovy 
na českých školách

Autorky poukazují na nutnost proměny chápá-
ní multikulturní výchovy. Upozorňují na para-
dox současného pojetí, které je zakotveno v RVP 
a  jež spočívá v  pojmenování skupinových odliš-
ností a  ve vzájemném vymezování. Latentně tak 
obsahuje stejný přístup, který je vlastní rasismu, 
nacionalismu a etnické netoleranci, což jsou jevy, 
které by právě multikulturní výchova měla osla-
bovat, eliminovat a  kultivovat. Autoři provedli 
výzkum ve třech krajích, v  Olomouckém, Zlín-
ském a  Moravskoslezském, kde hovořili s  učiteli 
a  zkoumali jejich pojetí multikulturní výchovy. 
Ukázalo se mimo jiné, že „vyučující pociťují, že na 
ně jsou kladeny stále vyšší nároky co do rozsahu 
témat a  informací, které by měli do svých hodin 
zahrnout“. Učitelé se necítí na výuku průřezového 
tématu multikulturní výchova dostatečně připra-
veni, což má vliv na jejich ochotu otevírat s žáky 
nová témata, spojená s měnící se společenskou si-
tuací, a vyučovat je jak po stránce obsahové, tak 
didaktické. Dnes již nestačí zaměření na pojme-
novávání etnické diference, do budoucna bude 
stále nutnější rozvíjet toleranci ke každému člově-
ku jako jedinečné lidské bytosti. A to se týká jak 
žáků, tak učitelů. Celý text najdete na http://www.
phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedago-
gica/article/view/1545.

Do Tvořivé  
dramatiky 
(ročník XXVII,  
číslo 3/2016)

Jaroslav Provazník

Procházka nevábnou krajinou 
českých časopisů pro děti 
a mládež

Kvalitní časopisy mohou dětem otevírat cestu 
k literatuře. Situace však, podle J. Provazníka, vy-
padá truchlivě. Jedinou výjimkou je čtvrtletník 
Raketa, jejž přirovnává k „meteoru, který přiletěl 
z jiné galaxie“. V současnosti například neexistu-
je časopis pro děti ve věku 9‒12 let, s výjimkou 
komiksových sešitů1. Tím, že oblast dětských ča-
sopisů stojí mimo zájem literární kritiky, otevírá 
se ring druhořadé produkci. Výsledkem jsou vý-
tvarně nevkusné, obsahově i  jazykově splácané 
stránky, hrající na strunu prvoplánové kýčovi-
tosti. A to se týká jak časopisů nových, tak těch 
s letitou tradicí, jako je například Mateřídouška 
či Sluníčko. Jazyk současných časopisů je plochý 
a hemží se jazykovými nešvary v podobě zdrob-
nělin či slangových banalit. Chybí žánrová pes-
trost textů. Zdá se, že oblast dětských časopisů 
podlehla nevybíravosti tržních pravidel a  spíše 
než na literární kvalitu cílí ‒ skrze nezralý vkus 
dětí ‒ na peněženky rodičů. To je veliká škoda, 
protože časopisy spoluvytvářejí kontext literatu-
ry, a  mají moc kultivovat literární cit i  rozhled 
dětí. Celý text je uveřejněn na www.drama.cz/
periodika/.

Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.

1  Pamětníci nechť si vzpomenou na vynikající časopis Pi-
onýr ze 70. a 80. let 20. století (poznámka redakce).


