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Komentář ředitele školy k připomínkám z 
třídních schůzek 25.9.2018 

 
Děkuji všem rodičům za účast na třídních schůzkách, projednání všech bodů navrhovaného 
programu a zpětnou vazbu, která nám pomáhá o školních věcech a školním životě přemýšlet a 
směřovat nás dál v naší vizi být školou, kde si každý najde svoje. V následujících řádcích jsem 
se pokusil šířeji a v souvislostech odpovědět na jednotlivé dotazy či situace. Pokud by se vám 
zdálo, že to „není ono“, ozvěte se. Rád se nad věcí sejdu i osobně. 
Pokud máte další připomínky, dotazy či podněty, nečekejte s nimi až na další schůzky. My všichni 
(vedení školy i vyučující) jsme připraveni konzultovat podobné ihned a nejlépe osobně.  
 

2.C – aktovka dětí váží 5kg 

Snažil jsem se najít nějaké doporučení, které by se k váze školní aktovky vztahovalo, školská ani hygienická 

legislativa nic takového neupravuje. Dozvěděl jsem se, že hmotnost tašky by podle doporučení odborníků 

ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) neměla přesáhnout 15 procent váhy dítěte. 

Cest k redukci váhy školní tašky je samozřejmě několik. 

Základní je domluva s třídními učiteli (zvláště 1. stupeň) na tom, co si děti mohou nechávat ve třídě nebo 

v šatnové skříňce. Žáci na 2. stupni mají kromě skříňky v šatnách i menší ve třídě (zde často řešíme, že si 

domů a z domova do školy nenosí vůbec nic…), prostředky na jejich nákup máme i pro 1. stupeň, tam zatím 

nebyly požadovány. Ne vše z učebnic, sešitů a cvičebnic potřebují doma nebo ve škole každý den. Vstřícnost 

školy je na místě a prostor pro to musí být vytvořen. Možná je samozřejmě i diskuse s vyučujícími o tom, 

zda nelze redukovat některé cvičebnice i sešity, metodická sdružení k tomuto vedeme. Stejně tak lze ve 

škole nechávat přezůvky, cvičební úbor nebo pomůcky na kroužky. 

Další cestou je připravovat opravdu jen věci na konkrétní den. 

Dle odborníků ze SZÚ lze spoustu těžkých věcí nahradit lehčími. Příkladem jsou poměrně těžké tvrdé desky, 

které lze vyměnit za lehčí plastové. Děti také nemusí nosit plnou lahev s vodou, stačí např. jen šťáva, kterou 

si mohou vodou dotočit až ve škole. Není také třeba svačinu dělit do několika krabiček. 

A můj poslední nápad (možná s ním nebude souhlasit každý rodič, žák či učitel), který souvisí s bodem níže, 

mobily ve škole ano či ne... Žijeme v moderní době, v době technologií. Proč přenášet učebnice mezi školou 

a domovem? Kdybych dnes chodil do školy, fotil bych si učebnice (jejich části) mobilem ve škole pro vlastní 

domácí potřebu, nechával si ji ve skříňce a používal při vyučování. Přenášel bych jen cvičebnice, protože 

domácí úkoly na míru pro mě v nich zadané bych považoval za vzdělávací nabídku pro svůj další rozvoj, 

kterou bych jistě rád využíval. 

Odborníci se samozřejmě shodují na tom, že základem je kvalitní taška s dobrou ergonomií, ale sebelehčí 

školní aktovka nebo nošení minima věcí nezachrání dítě od bolení zad, pokud aktovku špatně používá. 

Pravidla: 

1. Dítě musí tašku nosit na obou ramenou. 

2. Taška musí být na zádech správně usazena! Aby mohly ergonomické prvky správně fungovat, 

musí školní batohy a aktovky dosahovat od křížové kosti po ramena. Zapnutí hrudního, případně i 

bederního pásu napomůže rozložení váhy. Přídavné popruhy na ramenních popruzích pomohou 

dotáhnutí tašky k zádům. 

https://www.detskyeshop.cz/aktovky-do-skoly/
https://www.detskyeshop.cz/skolni-batohy-a-aktovky/
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3. Odhadnutí velikosti je klíčové – drobné dítě nemůže nosit obrovský batoh. 

4. Taška musí dítěti „sedět“, tj. vidíte, že mu správně podpírá lopatkovou část a bedra. 

5. Uložení pomůcek – těžší věci patří vždy k zádům. 

Vážení školních aktovek a společné přemýšlení o možnostech úspor je určitě zajímavý námět pro všechny 

třídní učitele a žáky do vyučování. 

 

4.A – budou omezeny ve škole mobilní telefony? 

Vím, že je to aktuální téma v mnohých rozhovorech ve školách i mimo ně. Vím také, že např. Francie omezila 

jejich používání plošně, podle mě trochu populisticky. Zákaz je vždy pohodlnější cestou než hledání 

společných pravidel a dohoda. My o plošném zákazu neuvažujeme a jsme (zatím) plně spokojeni 

s omezením/ustanovením školního řádu a jeho dodržováním všemi ve škole. Důvody uvádím níže. 

Školní řád naší školy v bodu 6.7 zní: Mobilní telefon mohou žáci používat výhradně o přestávkách a v době 

mimo vyučování. V souvislosti s tím zmíním i další bod, a to 6.25. Pořizovat podobizny, obrazové snímky a 

obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo projevů osobní povahy lze pouze s jejím svolením. 

Svolení není třeba, použijí-li se výše uvedené záznamy k účelům úředním nebo též pro vědecké a umělecké 

účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Nesmí však být v rozporu s oprávněnými 

zájmy fyzické osoby. 

V srpnu 2018 odpověděla ČŠI na podobné dotazy takto: „Mobilní telefony patří v dnešní době k věcem, které 

s sebou člověk nosí zpravidla všude, a jsou běžnou součástí každodenního života. Školní řád nemůže zakázat 

žákům nošení mobilních telefonů do školy nebo na školní akce, ale může upravovat vymezení rozsahu 

používání mobilních telefonů žáky ve škole. Zákaz užívání mobilních telefonů je odůvodnitelný v rámci 

vyučovacích hodin (riziko rušení, opisování při testech apod.), nikoli přestávek.“ Náměstek ústředního 

školního inspektora Andrys pak dále uvádí další argumenty, z nichž vyplývá, že ustanovení, která by 

zakazovala nošení mobilu do školy, by byla dle ČŠI v rozporu s právním řádem. Pan náměstek dále dodává, 

že škola se samozřejmě může s rodiči na zákazu dohodnout, předpokládá to ale všeobecný konsenzus, 

kterého se podle mě ale nedá dosáhnout v celé velké škole, v jednotlivých třídách si to představit dovedu. 

Pokud nadužívání mobilů ve třídě o přestávce vidíte jako velký problém, zkuste se jako rodiče ve třídě 

domluvit. 

Mým osobním i profesním názorem je, že mobilní telefon je dobrým sluhou, ale zlým pánem (ostatně tak 

se vyjadřuji i o domácích úkolech). Vždyť hlavně my dospělí si bereme mobil s sebou, kdykoliv někam 

vyrážíme. Je nám pomocníkem v každodenních situacích, platebním prostředkem, zvyšuje naší bezpečnost 

a jistotu, je pojítkem s našimi blízkými, pomůckou při orientaci, překladačem cizích jazyků, záznamníkem, 

kalendářem, fotoaparátem, jízdním řádem...  

Možnost ovlivnit malého človíčka a později mladého člověka máme především doma, ve škole a také obecně 

ve společnosti. Digitální technologie jsou součástí života dětí již od kolébky. Nás dospělé, kteří jsme dětství 

prožívali úplně jinak (já jsem také hned po škole hodil tašku do kouta a vracel se odřený, unavený a umazaný 

až za soumraku), to frustruje, děsí a staví do neznámé rodičovské situace. Máme obavy a voláme po tom, 

aby s tím někdo něco dělal. Nicméně cesta je jediná, děti se učí především nápodobou… Když navíc sečtu 

všechny přestávky během dne, žák může ve škole používat mobil volně v rozsahu cca 2 hodin, případně ve 

vyučování kontrolovaně a v souladu s pokyny vyučujícího pár hodin dalších. To vše je pouze třetina 

pracovního dne. Ve zbytku dne, o víkendech a prázdninách jsou mobily také zakázané? 
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Jsem přesvědčen, že škola (a rodiče samozřejmě také) by měla žákům místo zákazu naopak ukázat, jak se 

mobilní telefony dají používat ke spoustě smysluplných a praktických věcí. Mobil není jen vyplňovač nudy. 

Je na školách, aby využily vzdělávacího potenciálu mobilních zařízení. Je na školách, aby vzdělávaly své 

učitele tímto směrem. Netvrdím ale, že to školy zvládají a že to skvěle umí. Je také na 

státu/vládě/ministerstvu, aby podmínkami, které pro učitele a žáky ve školách vytváří, získaly pro takovou 

výuku připravené a odborně zdatné učitele a zajistily i bez nesystémových grantů odpovídající technické 

zázemí. 

Tento krok (zákaz) by se také dostal do rozporu se Strategií digitálního vzdělávání vydanou Ministerstvem 

školství, která naopak předpokládá, že zařízení žáků, představující masivní a zároveň rychle obnovovanou 

disponibilitu, budou více využívána přímo ve výuce a v souladu s jejími cíli. 

Druhá rovina věci jsou přestávky. Hledáme cesty, jak nabídnou žákům aktivní trávení volného času o 

přestávkách. Od listopadu 2018 budou opět moci žáci do velké tělocvičny, bude zajištěn dohled a nabídka 

aktivit od členů školního parlamentu. Od jara 2019 bude zcela jistě nabízena možnost trávit velké přestávky 

před školou (aktivně-hřiště či pasivně-rekreace), chystáme i jedno překvapení. Pokud ale někdo chvilku 

relaxuje např. hraním zajímavých logických, postřehových či strategických her na mobilu, proč nakonec ne. 

Podle mě jde o aktivitu podobnou jako čtení knihy, prohlížení časopisu nebo poslouchání muziky, tam 

obecně jako dospělí tak kritičtí nejsme. 

Jsme si samozřejmě vědomi rizik s mobily spojenými. Zákaz používání mobilů ve školách ale rizika jejich 

zneužívání dostatečně neřeší, pouze je vytěsňuje mimo veřejný vzdělávací systém. Odborníci napříč 

pedagogickými i psychologickými odbornostmi se shodují, že zákaz neřeší ani kyberšikanu (pokud se 

neodstraní příčiny šikany a odstraní se pouze jeden její nástroj, kterým je prováděna, nezmizí, naopak, 

někdy může mobil přinést i důkazy pro její úspěšné potírání), ani nikoho neochrání před závislostí na 

sociálních sítích, ani se tím neschová nic z toho negativního, co tyto technologie přinášejí. Uvědomme si 

navíc, že by musel přijít i zákaz tabletů, notebooků, chytrých hodinek a dalších přístrojů, které jsou právě 

možná přiváděny na trh…. 

Této tématice se rozsáhle věnuje článek v Učitelských novinách č. 34/2018 z 6. října 2018. Pokud bych měl 

někoho citovat, pak právě pana Miklovského, přednostu Kliniky adiktologie (závislostí): „Pokud se škola vzdá 

možnosti prakticky reflektovat využívání mobilních telefonů ve vzdělávání, rezignuje na jednu ze svých 

klíčových funkcí, jíž je nácvik seberegulačních dovedností. Represivní opatření nemůže jako náhrada za 

reálný výchovný proces dlouhodobě fungovat. To jestli se mobily ve školách, ale i ve volném čase žáků 

používají s rozumem, je vždy o lidech, a to jak o rodičích, tak i o učitelích.“ 

Existují dva v zásadě nesmiřitelné pohledy na věc. Jeden tábor tvrdí, že práce s digitálními technologiemi je 

velkým přínosem pro rozvoj kognitivních (poznávacích) schopností, druhý tábor tvrdí, že jejich používání je 

naopak oslabuje až na úroveň digitální demence. Pravda je, jak už to bývá, někde uprostřed. Pro zdravý 

rozvoj osobnosti dítěte je nutno rozvíjet jak digitální gramotnost, tak i všechny další gramotnosti a mentální 

schopnosti (např. paměť, slovní zásobu, logiku, vůli…). 

Na čem se však všichni odborníci shodují, je fakt, že mobily přinesly dětem jeden nesporně negativní aspekt. 

Děti přišly o volnost. Všichni samozřejmě chápou, že podobná volnost, jakou měly děti dříve, již není 

z mnoha bezpečnostních důvodů možná, nicméně nějaká volnost by prostě být měla, každé dítě má totiž 

právo na trochu soukromí. Průběžný a trvalý monitoring dětí prostřednictvím mobilního telefonu je 

neurotizující a vede ke zhoršení vzájemných vztahů dětí a rodičů. 

Závěrem mohu doporučit, aby rodiče, kteří chtějí řešit to, že jejich děti používají ve škole mobil 

nezodpovědně, je do školy mobilem nevybavovali nebo je omezili aplikacemi (např. AppBlock), které 
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umožňují blokaci různých funkcí mobilu v určitém prostoru apod. Rozhodnutí, zda je využívat v hodinách ke 

vzdělávání je pak na vyučujících. 

Přál bych si, aby byla naše škola místem, které bude hledat aktivní využití mobilních technologií ve 

vzdělávání, ale i místem, kde si děti v dostatečné míře od nich odpočinou díky pestré nabídce jiných 

vzdělávacích a volnočasových aktivit. Prostě aby ze školy odcházeli mladí lidé, kteří ví, že mobil se jednak 

zapíná pro spoustu obohacujících vzdělávacích aktivit, ale který se také prostě v určitých chvílích vypíná, 

automaticky a bez příkazu. O to se budeme i nadále snažit. 

PS: Pokud vás tato tématika zajímá, doporučuji sledovat novou rubriku portálu Rodiče vítáni (máme 

certifikát spolupráce s nimi ve škole i v mateřských školách) Rodina v síti aneb jak ze špatného pána opět 

udělat dobrého sluhu. https://www.rodicevitani.cz/rubrika/trendy-ve-vzdelavani/rodina-v-siti/  

„Všichni jsme v síti. Technologie nás lákají, obohacují, ale taky obepínají až škrtí. Jakou cestu volit, abychom 

děti ochránili před riziky, která dnes potkají online spíš než v temném lese? A jak jim být dobrým příkladem? 

V této nové rubrice se budeme věnovat technologiím ve vztahu k výchově a vzdělávání. Články doprovázejí 

karty s koncentrátem dobrých rad a tipů a komiks.“ 

 

6.B – třídy se často stěhují 

Škola je na hraně své plné kapacity a to přináší mnohé problémy, kterými se netajíme. Jedním z nich je to, 

že i odborné učebny jsou používány jako kmenové. Tudíž se třídy z nich musí stěhovat, aby uvolnily místo 

odborné výuce svých spolužáků. Snažíme se je alespoň spravedlivě střídat. Žádné místo ve škole není ladem. 

Stejný problém máme ale i s tělocvičnami, jídelnou, družinami, sklady… Ale nevzdáváme to a neustále 

vymýšlíme, jak to organizačně udělat lépe. 

To ale není případ třídy 6.B, která není odbornou učebnou. Když jsem pověřil pana zástupce Janovského o 

analýzu tohoto dotazu, zjistili jsme, že se třída stěhuje proto, že někteří vyučující potřebují k výuce projektor 

případně dotykovou tabuli a hledají takto vybavené třídy. Řešením tedy bude vybavit takto i tuto třídu, už 

jich moc nezbývá. Snad Ježíšek (resp. konec finančního roku) pomůže   

O úloze státu při budování adekvátního zázemí ve školách odpovídajícímu současnému stavu didaktické 

techniky jiným způsobem než nesystémovými granty píši na jiném místě. 

 

7.A – bude na jazykovém kurzu více míst?, vyučující pozdě zapisují známky a nepřesně je popisují 

Na jazykový kurz jezdí již více než dvacet let vždy 40 žáků od 4. do 8. třídy rozdělených do 4 skupin. Měnila 

se pouze skladba skupin (na začátku byly pouze 4 skupiny německého jazyka, později začaly přibývat skupiny 

anglického jazyka). Navýšení neplánujeme. Jde o kurz výběrový sloužící k podpoře jazykových dovedností 

žáků (podobnou filozofii mají i ty ostatní kurzy). Poptávka také dlouhodobě a výrazně nepřevyšuje nabídku. 

Kritéria výběru zveřejňují organizátoři vždy u přihlášky, jde především o aktivitu v hodinách cizího jazyka a 

jazykových soutěžích, komunikační pohotovost a ochotu na sobě dál pracovat. Není to kurz, který by běžně 

organizovala každá škola (stejně jako další naše kurzy). Jde totiž o organizačně, bezpečnostně a finančně 

(pro školu i rodiče) náročnou akci. Na kurzu jsou standardně přítomni 4 vyučující, kteří chybí ve výuce, musí 

se za ně suplovat, vzrůstají další mzdové náklady (cestovné, stravné, noční práce). Vzrůstají také požadavky 

na zajištění bezpečnosti. Toto je ostatně i důvod, proč jsou na školách obecně omezovány výlety, exkurze a 

zotavovací akce. 

https://www.rodicevitani.cz/rubrika/trendy-ve-vzdelavani/rodina-v-siti/
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K druhé části otázky odpovím obecně k povinnostem vyučujících. Při hodnocení žáků musí vyučující 

postupovat podle Pravidel hodnocení výsledků žáků (lze najít na našem webu 

https://www.zstylova.cz/?dokumenty=1156 ). Povinností vyučujících v souladu se školským zákonem je 

informovat zákonné zástupce o všem, co se ve škole děje, tedy zcela jistě i s podrobným hodnocením 

výsledků vzdělávání. Zápis má být včasný a přesný. Stanovili jsme si společně, že je to vždy nejdéle do 

týdne od oznámení známky žákovi/třídě, pokud tedy nejde o závažný důvod (dlouhodobá nemoc apod.). 

Popis musí být konkrétní a v souladu se školním vzdělávacím programem. Třídní kniha je doplněna všemi 

vždy v pátek odpoledne, třídnické hodiny 2. stupně v pondělí ráno slouží ke kontrole absence a omluvenek. 

Pokud mají rodiče pocit, že práce konkrétního vyučujícího není podle jejich názoru standardní kvality, 

mohou informovat mě či mé zástupce, vše prověříme a případně sjednáme nápravu. 

 
7.B – třídnické hodiny stačí odpoledne 1x za měsíc 

S postupným zaváděním školního vzdělávacího programu START! od školního roku 2007/2008 došlo k 

některým změnám v pojetí třídnických hodiny na 2. stupni ZŠ. Třídnická hodina byla jednotně ustanovena 

do rozvrhu vždy na pondělí ráno – 1x za měsíc by nám nestačila. Na 1. stupni kromě 1. tříd pokračujeme 

v dvacetiminutových třídnických chvilkách. Proces socializace (začleňování do kolektivu) považujeme ve 

škole za stejně tak důležitý, jako je proces edukace (výchovy) a učení. 

Tento model vyhovuje a byl hodnocen jako příklad dobré praxe nejen ČŠI, ale i mnohými řediteli, kteří byli 

ve škole na návštěvě či manažerské praxi, nejednu školu jsme inspirovali. Proč? 

Jsme přesvědčeni, že tento krok: 

 usnadnil komunikaci mezi třídním učitelem/učitelkou (dále jen TU) a třídou. 

 ušetřil čas TU i žákům (třídnické věci se neřeší nahodile při výuce nebo o přestávkách a po 

vyučování) a zvýšil efektivitu jednání. 

 zklidnil žáky po příchodu z víkendu (popovídání, sdělení zážitků…). 

 umožnil TU lépe poznat kolektiv své třídy, sledovat dění ve třídě a s žáky cíleně pracovat. 

 zajistil zařazení metod osobnostně sociální výchovy (dále jen OSV) do práce s kolektivem třídy. 

 zvýšil účinnost prevence sociálně patologických jevu ve třídách (především šikana…). 

 podpořil spolupráci TU se Školním poradenským pracovištěm (školní psycholog, výchovný a 

kariérový poradce, metodik prevence…). 

Obsah TH je plně v kompetenci TU, záleží na specifických potřebách jednotlivých tříd. Náplň volí TU tak, aby 

byla přínosem pro jeho/její práci s třídním kolektivem. 

Mezi realizované aktivity patří například: 

1. organizační záležitosti (absence žáků, zápisy do eŽK, kontrola eŽK, poučení o bezpečnosti, rozvrh 

suplování, akce třídy, elektronická pokladna, příprava školního výletu a exkurze…) 

2. předávání informací zástupců Školního parlamentu a Ekotýmu, spolupráce na akcích (volení zástupci) 

3. sebehodnocení žáků (pracovní listy, měsíční plány, portfolia apod.) 

4. příprava celoškolních akcí (Akademie, V tanečním rytmu, Vánoční jarmark, konec roku…) 

5. výzdoba třídy a společných prostor jako prezentace života třídy, reportáže pro školní časopis a školní web 

o akcích třídy 

6. výtvarné aktivity (malování triček, osobní erby, dárky pro rodiče…) 

https://www.zstylova.cz/?dokumenty=1156


 

Komentář ředitele školy k připomínkám z třídních schůzek 25.9.2018       6 

7. práce s žákovským portfoliem, tvorba pravidel tříd 

8. třídní „oslavy“ narozenin a jmenin, sezónní oslavy a besídky (Vánoce, Velikonoce…) 

9. diskuse o dění ve třídě (komunitní kruh), řešení zjištěných problémů 

10. hry a aktivity OSV sloužící k (sebe)poznání jednotlivců i nácviku kolektivních dovedností (seznamovací 

hry, rozvoj komunikace…) 

11. venkovní aktivity a cvičení (bruslení, mezitřídní sportovní zápasy…) 

12. volba povolání (přihlášky na SŠ) 

13. besedy (zajímaví lidé, rodiče…) 

14. cokoliv dalšího, co bude TU považovat za prospěšné 

Na závěr bych ještě doplnil, že jsme si sami k vedení TH zpracovali metodickou brožurku, kterou mají TU 

k dispozici. Obsahuje časový a tematický plán TH na školní rok, nápadník připravených aktivit do třídy a 

pravidla komunitního kruhu. 

 

7.C – jízdenky v některých autobusech jsou výrazně levnější než doprava sjednaná na výlety hromadně 

To je jistě pravda, zvláště po plošném zavedení velkých slev pro žáky a studenty. Využívat ale těchto jízdenek 

pro společné akce na vzdálenější akce typu předmětové exkurze do pražské ZOO v Tróji není dost dobře 

možné. Objednat např. v Regiojetu 50 jízdenek pro 2 třídy jedním učitelem na školní účet nelze, systém 

tomu účinně brání. Řešení, aby si každý koupil svoji jízdenku sám, také není dost dobře možné. Jak by to 

vypadalo v praxi, asi není nutno popisovat. I když je individuální zlevněné jízdné výhodné, cena pak vzrůstá 

při cestování MHD, o zvýšeném bezpečnostním riziku, nepohodlí a časové náročnosti takového řešení 

nemluvě. Pro školu je jedinou možností oslovovat dopravce s dostatečnou kapacitou a požadovat 

komplexní zajištění dopravy, přesto, že je cena vyšší. Na rodičích/žácích pak je, zda nabídku připravených 

akcí využijí či nikoliv. Ostatně dohoda o místech, organizaci a cenových podmínkách výletů a exkurzí je vždy 

jeden z hlavních bodů úvodních třídních schůzek. Dejte s třídními hlavy dohromady a řešení se určitě najde, 

zvláště pokud může někdo pomoci zkušeností, kontaktem, slevou, sponzoringem apod. 

Využít toto výhodné jízdné pro malé skupinky samozřejmě lze a s úspěchem tak činíme. 

Jak píši výše u jazykového kurzu. Mnohé školy čelí zvýšeným požadavkům na organizaci, bezpečnost a 

finanční stránku podobných akcí tím, že je neorganizují nebo omezují. To ale není náš způsob uvažování. 

 

9. třídy – dotaz k plesu 9. tříd 

Reprezentační ples absolventů tak, jak jsme jej znali v minulých letech (12. ročníků), v letošním roce 

organizován vedením školy nebude, stejně jako nebyl v předchozích dvou letech. Důvodem, proč s ním 

nepočítáme ani do budoucna, je předchozí nezájem většiny žáků a rodičů pro velkou finanční a organizační 

zátěž akce. V posledních dvou anketách rodiče ani žáci nevyjádřili dostatečný zájem pokračovat a zdá se, že 

jde již o překonanou formu rozloučení s devátými ročníky. 

Ples jsme vždy vnímali jako reprezentativní večer na vysoké společenské a kulturní úrovni. To znamená 

v Kulturním domě v Písku, s nácvikem pod vedením tanečních mistrů, s dobrou plesovou kapelou, 

moderátorem, v krásných šatech, tombolou, vystoupeními, projevy, občerstvením, květinami, výzdobou, 

kameramanem, prezentacemi, tably, vše řádně povoleno a ohlášeno (OSA apod.)… Samozřejmě s účastí 
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100% žáků a rodičů, bezpečnostními zárukami za bezproblémové chování na plese i po plese. Z toho 

nechceme slevovat. Přímé náklady byly vždy kolem 100 tis. Kč a musely být zajištěny pouze a jen ze 

vstupného a tomboly (od rodičů). Škola žádné prostředky na ples nemá a nikdy neměla. Další náklady jsou 

ty nepřímé (oblečení, šerpy, trika, zvonečky apod.). 

V předloňském a minulém roce jsme se ale chtěli i tak důstojně s devátými ročníky rozloučit. Vzali jsme tedy 

to nejslavnostnější a nejdojemnější z plesu a přenesli to do školy. Poslední den školy se konal po rozdání 

vysvědčení slavnostní nástup absolventů v tělocvičně, vše ve slavnostním oblečení, s červenými koberci, 

květinami, šerpami, projevy a poděkováním, za zvuku fanfár a přítomnosti rodičů a spolužáků z nižších 

ročníků. Z obou akcí jsme dostali pozitivní zpětnou vazbu. Ten samý model plánujeme i letos. 

V loňském roce přišli deváťáci s nápadem, že by odpoledne a v podvečer mohla následovat ve škole ještě 

méně formální část ve formě zahradní slavnosti (při zajištění společenské a bezpečnostní úrovně). To jsme 

uvítali. Nicméně zůstalo pouze u plánů, které nebyly podloženy aktivitou k přípravě. 

Vítáme současnou  aktivitu některých letošních žáků devátých ročníků k organizaci závěru roku. 

Počítáme se slavnostním zakončením školního roku v modelu z loňska a předloňska a nabízíme 

pomocnou ruku s uspořádáním nějaké zatím blíže neurčené formy zahradní slavnosti ve škole či v areálu 

školy. 

Nebráníme se ani obnově plesu při zachování jeho úrovně, organizace všeho a zajištění všeho ale musí být 

plně na organizačním výboru tvořeném zástupci Spolku rodičů a hlavně absolventů samotných a podporou 

třídních učitelů. 

 

Poslední dotaz bych si dovolil zařadit sám. Několikrát jsem vysvětloval a doporučoval jako další příklad naší 

dobré praxe ve škole podporu čtenářské gramotnosti formou čtenářských dílen. Požádal jsem proto vedoucí 

metodického sdružení Jazyk a jazyková komunikace paní kolegyni Martinu Pobříslovou o krátký příspěvek 

na toto téma. 

„Čtení je prostředek i nástroj lidské kultury, nikoli jenom jedna z technik k získávání informací, a proto 

obsahuje mnoho zjevných i skrytých složek – nejen znalosti a dovednosti, ale také postoje, hodnoty a 

zkušenosti. …  Dovednost číst s porozuměním je nezbytným základem k tomu, aby se děti mohly dál dozvídat, 

učit, rozvíjet své chápání i cítění, a to v téměř každém předmětu. „ 

(Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka, Česká školní inspekce, Praha, březen 2010) 

 

Rozvoj čtenářské gramotnosti je jedním ze základních pilířů vzdělávání. Bez schopnosti číst s porozuměním, 

reprodukovat přečtený text a vytáhnout z něho to nejpodstatnější se nikdo z nás nic nenaučí. Česká školní 

inspekce tento trend sleduje již několik let. Rozvoj čtenářské gramotnosti je v dnešní době klíčový. 

V důsledku toho jsme začali do hodin českého jazyka a literatury zavádět  tzv. čtenářské dílny. Spočívají 

v tom, že děti si na určené hodiny do školy přinášejí vlastní knihy, které vybírají podle svého zájmu nebo na 

doporučení pedagoga. Každá čtenářská dílna má svůj řád.  

Začíná se povídáním o knihách, které si děti přinesly. Pak následuje tzv. čtenářská minilekce, kdy dostanou 

děti úkol, který budou plnit z úryvku, který přečtou ve své knize. Tyto úkoly jsou pečlivě vybírány a zaměřeny 

na správné porozumění textu s ohledem na věk a čtenářské zkušenosti a schopnosti dětí. 

Poté následuje vlastní dílna čtení, kdy děti svým vlastním tempem a potichu čtou svou knihu. Na čtení mají 

zpravidla 15 – 20 minut.  
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Čtenářské dílny u nás ve škole probíhaly zprvu nepravidelně, náhodně, kdy děti dostaly pokyn typu ,,na 

příští hodinu literatury si přineste vlastní knihu”. To vše se v podobném scénáři odehrávalo na prvním i na 

druhém stupni. Pochopili jsme, že tudy cesta nevede, a tak jsme začali zavádět čtenářské dílny pravidelně. 

Během nich děti využívají čtenářské deníky, do kterých zapisují plnění úkolů a další informace o přečtených 

knihách. 

Mezi dětmi jsou čtenářské dílny čím dál oblíbenější, rozečetly i nečtenáře, děti získávají pozitivnější vztah 

ke knihám. Jejich schopnost porozumět přečtenému textu se pak výrazně odráží i v dalších vyučovacích 

předmětech. 

 

Ještě jednou díky všem za podporu a spolupráci. 

Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel školy 


