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NOVÉ MATERIÁLY PRO ŠKOLY SE ZAČÍNAJÍCÍMI UČITELI
Školy se začínajícími učiteli mohou nově využívat bezplatné materiály, které 
jsou určené pro začínající a uvádějící učitele a pro členy vedení škol. Kromě 
praktických tipů a doporučení jsou součástí materiálů také osobní zkušenosti 
pedagogů. Materiály vznikly v projektu Systém podpory profesního rozvoje 
učitelů a ředitelů (SYPO), který je realizován Národním pedagogickým insti-
tutem ČR (NPI ČR) a na jehož fi nancování se podílí MŠMT a EU ve spolupráci 
s MŠMT, Učitelskou platformou a Začni učit!

Aktuálně probíhá vnější připomínkové 
řízení návrhu novely zákona o pedagogic-
kých pracovnících č. 563/2004 Sb., jehož 
důležitou součástí jsou pojmy jako adap-
tační období či ukotvení pozice uvádějí-
cího učitele. Dvouleté adaptační období, 
které významně ovlivňuje pedagogickou 
kariéru každého začínajícího učitele i kaž-
dé školy, podstatně působí i na to, zda za-
čínající učitel zůstane nejen v dané škole, 
ale také v českém školství.

Spolupráce začínajícího a uvádějícího 
učitele může mít na setrvání začínajícího 

učitele ve školství přímý vliv. „Ve školách, 
které mají vytvořený systém uvádění nové-
ho učitele do praxe, uvažuje o případném 
odchodu z konkrétní školy nebo ze školství 
přibližně zhruba jen desetina nových učite-
lů. Z našeho šetření, které proběhlo v roce 
2018 a do něhož se zapojilo 727 škol, vy-
plývá, že pokud škola funkční systém uvá-
dění nemá, pak o tomtéž uvažuje dvakrát 
více začínajících učitelů,“ říká Jiří Nekola, 
hlavní projektový manažer SYPO.

„Čím lépe se ve svých školách postaráme 
o našeho začínajícího učitele, tím větší je 

naděje, že on se kvalitně postará o žáky 
a rychleji vklouzne do školního života. 
To by, myslím, mělo být zájmem každé-
ho ředitele školy. Každý řetěz je přeci tak 
pevný, jak pevný je jeho nejslabší článek – 
nedopusťme, aby oním slabým článkem 
byl právě začínající učitel,“ říká Věra Ši-
mečková, ředitelka Tyršovy ZŠ a MŠ v Plz-
ni, a dodává: „Stůjme při něm, posilujme 
jej. V pravý čas buďme jeho oporou a po-
mozme mu zapojit se do života školy tak, 
abychom se mohli spolehnout, že se stane 
pevnou a kvalitní součástí naší školy.“

Hlavní cíle materiálů
● Usnadnit začínajícím učitelům nástup 

do profese a pomoci jim stát se samo-
statnými učiteli.

● Nabídnout uvádějícím učitelům dopo-
ručení a dobrou praxi s možností při-
způsobit práci se začínajícím učitelem 
podmínkám konkrétní školy i osobnost-
ním předpokladům.

● Připravit členy vedení škol na adaptační 
období, seznámit je s jeho základními 
principy a doporučenými činnostmi.

Na pomoc uvádějícího učitele při zahájení 
praxe se může podle šeření SYPO spoleh-
nout přibližně 80 % začínajících učitelů. 
Nejčastěji potřebují poradit s kázeňskými 
problémy, s vedením školní dokumentace, 
s hodnocením žáků, s prací se žáky se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami , s komu-
nikací s rodiči.

luc

ŠKOLSKÉ ODBORY
VYHLÁSILY STÁVKOVOU
POHOTOVOST
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství po dalším bezvýchod-
ném jednání s představiteli Vlády ČR o valorizaci k zachování kupní síly 
platů zaměstnanců ve veřejné sféře rozhodl  vyhlásit dnem 9. 6. 2022 
neomezenou stávkovou pohotovost.

Na vážnost situace, zejména v odmě-
ňování nepedagogických pracovníků 
upozorňuje ČMOS PŠ dlouhodobě, 
naše stanovisko, ve kterém požaduje-
me podmínky pro zachování kvalitní 
výuky v ČR, zvýšení platů nepedago-
gů od 1. 7. 2022 minimálně o 10 % 
a kompenzaci infl ace pro zaměstnance 
školství, podpořil koncem dubna sjezd 
ČMKOS.

Ze strany MŠMT ČR jsme ujišťováni, že 
vnímá naléhavost řešení platů nepeda-
gogů a připravuje v tomto smyslu návr-
hy, ale konečné rozhodnutí má vláda, 
která doposud nepřišla s žádným 
konkrétním východiskem a rozhodnutí 
oddaluje.

Toto jsou hlavní důvody vyhlášené 
stávkové pohotovosti, kterou ukončí-
me dnem dohody o valorizaci platů ve 
školství.

V obdobné situaci – stávkové poho-
tovosti – se nacházejí i naši slovenští 
kolegové, se kterými jsme vzájemně 
solidární. 15. června 2022 se v Brati-
slavě uskuteční velká demonstrace 
zaměstnanců školství organizovaná 
Odborovým svazem školství a vědy SR, 
důvodem je velká nespokojenost s pře-
trvávajícím nedostatečným fi nancová-
ním vzdělávání a výchovy.

František Dobšík,
předseda ČMOS pracovníků školství

může být Ukrajinec ze školy vyloučen. 
Měl by pak ještě 15 dnů na zarea-
gování na výzvu. Podle školského 
zákona činí lhůta do výzvy normál-
ně 60 dnů. Zvláštní ustanovení pro 
uprchlíky zdůvodnilo ministerstvo 
tím, že se často stěhují, aniž by to ško-
le oznámili, a blokují tak místa jiným 
uchazečům.

Dočasnou ochranu v ČR získalo podle 
úřadu zatím asi  150 000 ukrajinských 
dětí ve věku tří až 18 let. Tříletí tvoří 
kolem 5,7 procenta z nich, děti do šesti 
let 7,1 procenta, do 15 let 24,4 pro-
centa a do 18 let 7,3 procenta, uvedl 
 rezort. V současnosti se podle něj nedá 
předvídat, kolik dalších uprchlíků do 
ČR přijde, je ale pravděpodobné, že 
budou nadále přibývat. V některých 
regionech, zejména v Praze a jejím 
okolí, Plzni a Brně, kde je běženců hod-
ně, bude proto podle ministerstva pro-
ces jejich integrace do škol postupný.
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