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UDÁLOSTI
24 hodin na Ukrajině

Ruské jednotky
se snaží prolomit
obranu Severodoněcka

VÁLKA
UKRA
JINSKÁ
NA UKRAJINĚ
KRIZE

Kyjev – Ruské jednotky se stále snaží prolomit
ukrajinskou obranu Severodoněcka v Luhanské
oblasti. Město a okolí ostřeluje ruské dělostřelectvo, uvedl generální štáb ukrajinské armády. Ten
tvrdí, že ukrajinská armáda odrazila útok v obci
Toškivka nedaleko Severodoněcku. Ve středu
představitel státní správy uvedl, že ukrajinské
jednotky už kontrolují pouze okraj města. Včera
starosta řekl, že ukrajinské jednotky stále ovládají
průmyslovou zónu a přilehlé čtvrti, přibližně třetinu města, a situace je těžká, ale zvládnutelná.
Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského bude na bitvě o Severodoněck ve velké
míře záležet další osud celého Donbasu. (čtk)

CO SE TAKÉ VČERA STALO

TŘI ZNIČENÉ SKLADY. Ozbrojené síly Ukrajiny
provedly během středy dva letecké útoky na
uskupení ruských sil v Chersonské oblasti na jihu
Ukrajiny a zasáhly tři nepřátelské muniční sklady.
Při útocích bylo zabito 30 ruských vojáků a zničeno několik kusů techniky.
STOVKY ZTRACENÝCH VOJÁKŮ. Ukrajina
denně přichází až o stovku zabitých a 500 raněných vojáků, uvedl včera ministr obrany Oleksij
Reznikov podle agentury Interfax-Ukrajina. Situaci na frontě označil za těžkou.
PLYN NECHAJÍ PROUDIT. Ruská vláda nepředpokládá, že státní plynárenská společnost Gazprom zastaví dodávky zemního plynu dalším evropským zákazníkům. Včera to uvedl mluvčí
Kremlu Dmitrij Peskov.
TRESTY SMRTI. Soud v samozvané Doněcké lidové republice na Ukrajině nepravomocně odsoudil k trestu smrti dvojici Britů a občana Maroka, uvedla agentura TASS s odvoláním na svého
zpravodaje v soudní síni. Podle soudu, který případ začal projednávat v úterý, muži bojovali na
Ukrajině jako žoldnéři. Odsouzení ale tvrdí, že jsou
řádnými vojáky ukrajinské armády a že s nimi
proto má být zacházeno jako s válečnými zajatci.
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Kdo učí, měl by vědět jak.
Pomoci mají uvádějící učitelé
V českém školství je osm
tisíc pedagogů s méně než
dvěma roky praxe. Často
uvažují o jiné profesi.

Nováčci za katedrou
24,1 % začínajících učitelů při chybějícím procesu
uvádění uvažuje o úplném odchodu ze školství

KATEŘINA PERKNEROVÁ

N

11,7 % začínajících učitelů uvažuje o odchodu ze
školství při fungujícím systému uvádění

ejistota, bezradnost a
myšlenky na
odchod. S takovými pocity
se potýkala Hana Kuzníková,
když začala učit v ZŠ Nebušice. „Zkoušela jsem různé postupy, dívala se do příruček,
ale výsledek byl pořád stejný.
Nešlo mi to,“ svěřila se.
Na její škole nebyl uvádějící učitel, který by jí podal
pomocnou ruku, a tak se
mohla snadno zařadit mezi
čtvrtinu mladých pedagogů,
kteří záhy po nástupu za katedru zvažují odchod ze
školství. Proč to neudělala?

S čím potřebují začínající učitelé nejčastěji pomoct?
● 54 % Kázeňské problémy
● 53 % Vedení školní dokumentace
● 40 % Hodnocení žáků
● 37 % Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
● 34 % Komunikace s rodiči
● 23 % Reflexe vlastní práce
● 21 % Znalost kurikula/školního vzdělávacího programu a umění
přizpůsobit si je
● 20 % Plánování vyučovacího procesu v delším časovém horizontu
● 19 % Plánování vlastního rozvoje
● 19 % Konkrétní příprava na hodiny
ZDROJ: NPI

Je zároveň činná v projektu
Začni učit, který se spolu s
Učitelskou platformou zapojil do dlouhodobé iniciativy
Národního pedagogického
institutu na pomoc začínajícím učitelům.
Včera jeho ředitel Ivo Jupa
a Monika Brodská za SYPO
(Systematická podpora pro
všechny učitele a ředitele)
představili metodickou příručku, která by měla pomoct

POMOC MENTORKY
„Shodou okolností jsem potkala mentorku Pavlu ze
společnosti JOB, která mi
ukázala správnou cestu. Přestala jsem se soustředit na to,
co mi nejde a rozvíjela pozitivní stránky své učitelské
osobnosti. Ve školství jsem
zůstala,“ řekla Deníku učitelka informatiky Hana Kuzníková.

šance u Františka nyní hledá
domov pro desítky tříletých
psů, kteří zatím žijí v útulku
Borovno ve Spáleném Poříčí
na Plzeňsku. „Bíglové prošli
takzvanými lehkými a středně těžkými pokusy spojených
především s výrobou léčiv. V
našem zařízení je socializujeme a pomáháme jim získat
návyky pro lidsko-psí soužití a obnovit důvěru v lidi.
Byli psychicky ve špatném
stavu,“ popsala Deníku
zakladatelka projektu Andrea
Kolmanová.
Lidé z útulku
nemají jednoduchou prá-

V
mons

Dění na Ukrajině sledujeme online

KÁZEŇ A HODNOCENÍ
V materiálech jsou detailně
popsány postupy, jež by měly
všem aktérům adaptačního
procesu pomoct zvládnout
nástrahy pedagogické profese. Podle šetření SYPO se nyní může na oporu uvádějících
učitelů spolehnout 80 procent nastupujících kantorů.
Nejčastěji potřebují poradit s
kázeňskými problémy, hodnocením žáků a s prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Psi z laboratoří dostali druhou šanci, mohou do adopce
KAMILA MINAŘÍKOVÁ

RUSKÝ POSLANEC CHCE ZRUŠIT SAMOSTATNOST LITVY.
Ruská Státní duma bude projednávat návrh zrušit
usnesení o uznání nezávislost Litvy z roku
1991. Předložil jej ruský poslanec Putinovy vládní
strany Jednotné Rusko Jevgenij Fedorov. Podle něj
bylo uznání samostatnosti baltského státu protiústavní a tím pádem je neplatné. Foto: Wikimedia Com-

nejen nováčkům za katedrou,
ale také ředitelům a uvádějícím učitelům. Právě ti se mají
dočkat zakotvení v zákoně o
pedagogických pracovnících,
jehož novelu do konce června projedná vláda. „Budou
odměňování z nadtarifní
složky, která činí dvacet procent mzdových prostředků,“
uvedl na dotaz Deníku ministr školství Petr Gazdík
(STAN). Jak zdůraznila Mar-

cela Tesařová z Učitelské
platformy, ředitelé budou
moci využít zájmu zkušených
pedagogů o provádění mladších kolegů prvními dvěma
roky adaptačního procesu.
Právě ty jsou z hlediska absolventů pedagogických fakult nejdůležitější.
„Po nástupu do školy jsem
dostal uvádějící učitelku, se
kterou jsme byli docela odlišní. Nejen věkově, ale především přístupem k žákům a
samotné výuce. I když jsme
se ne vždycky shodli, moc mi
pomohla v začátku s orientací při papírování a zapojila
mě do školních akcí. Bez ní
by mi všechno trvalo mnohem déle,“ cituje nová příručka středoškolského učitele Jaroslava Nováka.

ětšina z nich poznala za život
pouze sterilní
zázemí laboratoře, kde podstupovali nejrůznější nepříjemné a mnohdy bolestivé zákroky a bezútěšný odpočinek
v kovových klecích. Oproti
svým předchůdcům, kteří byli
po ukončení pokusů utraceni,
tito mají šanci na budoucnost. Řeč je o desítkách psů
rasy bígl. Ochránci zvířat vyhráli boj s úředním šimlem a
v Česku začali nabízet k
adopci do rodin psy, kteří
prošli laboratorními pokusy.
Projekt nazvaný Druhá

ci. Při kontaktu s člověkem se
traumatizovaní psi často pomočí či pokálejí strachem,
zatím se vyhýbají kontaktu a
neumí chodit na vodítku.
V roce 2021 otřásl světem
únik záběrů ze španělské laboratoře u Madridu, kde zaměstnanci bígly týrali a nakonec je nechávali zemřít na řízené vykrvácení. Později se
ukázalo, že taková
praxe je ve světě
běžná. „Bíglové jsou
laboratořemi oblíbení pro svou milou
neagresivní povahu.
Proti člověku nezasáhnou, raději tiše tr-

pí. Navíc mají bezproblémové
porody s mnoha štěňaty, feny
jsou velmi samostatné matky, takže pro chov na množství, které laboratoře chtějí, je
to ideální,“ podotkla Kolmanová.
Dostat psy z laboratoří
úplně, nebo jim zajistit druhý
život, se snaží organizace po
celém světě. Narážejí ale na
složitý legislativní proces,
který proces ztěžuje. „Podmínky, za jakých mohou psi
do adopce, určuje zákon, který si klade nároky na prostředí i socializaci s nimi. Samozřejmě musí být také vůle
v laboratořích, aby byly
ochotny je propustit,“ podotýká Kolmanová.

Foto: Foto: Druhá šance U Františka
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