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Ministrem školství  
se stal Stanislav Štech
Nový ministr školství, mládeže a  tělovýchovy, 
Stanislav Štech, převzal úřad 21. června 2017. 
Mezi jeho priority patří prosazení kariérního 
řádu učitelů v  parlamentu, navýšení rozpočtu 
pro vysoké školy a transparentní rozdělení do-
tací na sport. Od vzniku samostatné České re-
publiky je Stanislav Štech šestnáctým ministrem 
školství. Rozhovor se Stanislavem Štechem na-
leznete v předchozím čísle časopisu Komenský 
(číslo 4/141).

Participace žáků na chodu školy 
ČŠI zveřejnila tematickou zprávu zabývající 
se participací žáků na fungování škol.  On-line 
dotazníku se zúčastnilo 3 662 ředitelů základ-
ních škol. Nejvýraznější míra zapojení žáků se 
projevuje tehdy, když jsou aktivity navrhovány 
a  řízeny dospělými: rozhodnutí provádějí do-
spělí, kteří přitom zohledňují názory žáků (45 
% ZŠ). Žáci se na životě a chodu školy nejčastěji 
podílejí v  oblasti zapojení do mimoškolních – 
např. charitativních – akcí (79 % ZŠ), realizací 
mimoškolních aktivit (77 %), řešením záležitos-
tí vztahů ve třídě (75 % ZŠ), prezentací názorů 
na materiální vybavení a vzhled školy (60 % ZŠ), 
aktivitami směřujícími k prevenci násilí a  rizi-
kových jevů (53 % ZŠ).

Jazyková výuka v evropských školách
Zpráva EK Key data on teaching languages at 
school in Europe z roku 2017 přináší údaje o vý-
uce jazyků ve 42 evropských vzdělávacích systé-
mech. Z analýzy vyplynulo, že se v současnosti 
učí dva cizí jazyky méně žáků 2. stupně ZŠ, než 
tomu bylo před deseti lety. Prvním cizím jazy-
kem je angličtina, mezi populární druhé cizí 

jazyky patří francouzština, němčina a španělšti-
na. Z profesních důvodů vycestovala do zahra-
ničí zhruba polovina učitelů cizího jazyka, větši-
na z nich v rámci programů financovaných EU, 
jakým je například Erasmus. Reportáž z progra-
mu Erasmus+ najdete v tomto čísle.

Téměř milion žáků  
v základním vzdělávání
Ve školním roce 2015/2016 bylo v  základ-
ním vzdělávání (ZŠ, gymnázia, konzervatoře) 
921  054 žáků. Z  toho v  běžných základních 
školách se vzdělávalo 855  570 žáků, přičemž 
větší část z nich navštěvovala 1. stupeň (539 220 
žáků). Základními školami pro žáky se SVP 
prošlo 24 681 žáků. Jejich počet se oproti situaci 
před deseti lety snížil o 28 %. Víceletá gymnázia 
navštěvovalo 40 495 žáků a osmileté konzerva-
toře 308 žáků – jejich počet se oproti stavu před 
deseti lety snížil o 6 % na gymnáziích a o 4 % na 
konzervatořích.

Rodičům předškoláků nezapsaných 
do MŠ hrozí pokuta
Od letošního září je předškolní docházka do 
mateřské školy povinná. Rodiče, kteří své děti 
k zápisu nepřivedli, dohledávají kvůli porušení 
zákona pracovníci školských a  sociálních od-
borů měst. Úředníci hledají stovky dětí, v Brně 
toto číslo například činilo 776 dětí. Zákon a vy-
hláška o  povinném předškolním vzdělávání 
ukládají pětidenní docházku s nejméně čtyřmi 
hodinami denně ve státem uznané školce. Dru-
hou možností je individuální vzdělávání.  Ro-
dičům předškoláků, kteří v  září do školky ne-
nastoupí nebo nenahlásí, že je budou vzdělávat 
doma, hrozí ve správním řízení až pětitisícová 
pokuta.

PORADNÍ KRUHY  
VE VZDĚLÁVÁNÍ

Pomocí poradního kruhu můžete nastavit třídní normy, budovat komunitu, podporovat 
vzájemné vztahy a empatii, ale i předávat učební látku a ověřovat porozumění, zkoumat 
očekávání, postoje, i mylné představy žáků o vyučovacích předmětech, stanovovat cíle 

a akční plány nebo slavit životní úspěchy a reflektovat zlomové okamžiky. 

Během své návštěvy České republiky v listopadu 2017 nabízí 
Joe Provisor (USA) 

několik veřejných workshopů, semináře i výcviky. Své zkušenosti představí na mezinárodní 
konferenci

ŠKOLA JAKO CESTA K LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI?,
kterou pořádá 

21.–22. listopadu Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty 
MU v Brně.

Joe Provisor je spoluzakladatelem projektů zaměřených na sdílení praxe poradních kruhů 
ve školním prostředí (Circle Ways - 2017, Council In Schools - 2005, Palms Council Project - 
1992).  Jako učitel působil 24 let na veřejných školách v USA, 7 let byl školitelem pracovníků 
ve vzdělávání pro Los Angeles Unified School District, je manželským a rodinným terapeu-
tem. Poradní kruhy praktikuje ve školních třídách od roku 1986, věnuje se školení učitelů 
a vychovatelů, terapeutů a podnikatelů v USA i v dalších zemích. Je autorem připravované 
knihy Teaching and Learning in Circles, kurikulárních dokumentů a výukových programů po-

stavených na poradních kruzích ve škole.

Chcete vědět, co je třeba, aby škola mohla úspěšně praktikovat program postavený na po-
radních kruzích? Jak využívat poradní kruhy při práci se školní třídou, učitelským sborem, při 

setkáních rodičů a místní komunity? 

PORADNÍ KRUHY VE VZDĚLÁVÁNÍ I.
18.–19. listopadu 2017, Brno, Studio dramatické výchovy Labyrint, 

Švermova 19
Úvod do praxe poradních kruhů (councilu) pro učitele, rodiče a  pracovníky s  mládeží. 
Účastníci získají potřebné znalosti a dovednosti, aby mohli začít facilitovat poradní kruhy ve 

třídě, ve škole, s kolegy, v mládežnické organizaci, v rodině i ve vrstevnických skupinách.

Praktická ukázka poradních kruhů 
pro pedagogy, nepedagogické zaměstnance školských zařízení, rodiče i širokou veřejnost

20. listopadu 2017, 17-20:30 hod, Labyrinth - laboratorní škola Brno

Více informací o připravovaných akcích a podrobný program najdete na 
www.council.cz


