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Z domova

D
ětem začínají prázdniny.
Některýmprávě dnes, ně-
kterým až v úterý – a jiné
mají volno už od 10. břez-
na. Kvůli koronaviru

mnozí žáci chodili letos v druhém
pololetí do školy jen šest týdnů.
Proto i letošní vysvědčení jsou

svým způsobem výjimečná. Propa-
dat by se mělo jen vzácně, učitelé
byměli být shovívaví. „V této složi-
té situaci dětí i rodin doporučuje-
me vždy konat ve prospěch žáků.
Hodnocení výchovných předmětů
pak považujeme za zbytné,“ vy-
světlil ministr školství Robert Pla-
ga při vydávání vyhlášky, která
upravovala letošní vysvědčení.

Školy si jeho vyhlášku vyložily
po svém. „U našeho nejmenšího
mě mrzí, že jeho učitelka opsala
známky z prvního pololetí z hu-
dební výchovy. V 1. pololetí měl
dvojku, pak do března žádnou
známku, a teď má proto dvojku,“
popisuje matka osmiletého školá-
ka.

Známky jen do března
Taková přísnost je ale letos spíše
výjimkou. Na začátku se děti a rodi-
če sice obávali toho, že si žáci ne-
budou moci opravit špatné znám-
ky, které schytali v zimě. Teď na-
opak některémrzí, že se letošní vy-
svědčení k přijímačkám na střední
školy počítat nebude. Známky
mají lepší.
Podle vyhlášky má být na konci

školního roku primárně výsled-
kem známek, které děti dostaly

od února do začátku března. Učite-
lé mohou podpůrně započítat vý-
sledky za minulé období či při-
hlédnout k aktivitě běhemdomácí

výuky. Letošní vysvědčení se ne-
smí počítat do přihlášek na střed-
ní školy. Učitelé nesmějí nechat
dítě propadnout jen na základě ne-

aktivity během výuky na dálku.Mi-
nisterstvo nabádalo učitele k for-
mativnímu hodnocení, tedy ke
zpětné vazbě o tom, jak se dítě
zlepšuje. Dávat známky za úkoly z
domova nemusí být úplně objek-
tivní.

Koneckonců i kantoři uznávají,
že pochvalu si zaslouží i rodiče. Na
některých školách na popud
svých učitelů psaly děti svým rodi-
čům proto vysvědčení. Hodnotily
trpělivost i přípravu svačiny.

Tři století pěti stupňů
I když byl letošní školní rok výji-
mečný, revoluce ve známkách se
nakonec nekoná.
„Já si myslím, že ze začátku bylo

dost škol poměrně připraveno
hodnotit slovně, ale postupem
doby si to podle mě některé školy
rozmyslely, protože zjistily, že

bude jednodušší zůstat u systému,
kterým se hodnotilo doteď,“ řekl
pro ČTK předseda Asociace ředite-
lů základních škol Michal Černý.
Ostatně vysvědčení s jednička-

mi, dvojkami, trojkami, čtyřkami a
pětkami má obrovskou tradici,
děti je dostávají už od roku 1884.
Do té doby se běžně vedle známek
používalo i slovní hodnocení, kte-
ré učitel připojil vedle známky, jin-
dy jím známku zcela nahradil.
„Žák byl tak kupříkladu v mate-

matice „slabý v každém ohledu“.
Používání polovičních známek
bylo na gymnáziích zakázáno
v roce 1866,“ doplňuje Jana Barto-
šová z Národního pedagogického
muzea a knihovny Jana Ámose Ko-
menského, kde se historií školství
zabývají.
„Pětistupňová klasifikace vydrže-

la dodnes, až na výjimku v době

nacistické okupace, kdy byla po-
dle německého vzoru v roce 1943
zavedena šestistupňová klasifika-
ce,“ popisuje.
O známkování se diskutovalo i za

minulého režimu. Bartošová připo-
míná, že zastaralostí postupů hod-
nocení se zabývalo ministerstvo
školství už v šedesátých letech a
na toto téma nechalo udělat i prů-
zkumna školách. Přestože z něj vy-
plynulo, že učitelé i žáci preferova-
li známky doplněné slovním hod-
nocením, revoluce se nekonala
ani tenkrát.
Letos se ostatně spekulovalo o

tom, že by vysvědčení mohlo mi-
nisterstvo zrušit úplně. To se ani v
minulosti snad nikdy nestalo. S vý-
jimkou dob, kdy se v českých ško-
lách v německých oblastech ještě
za Rakouska-Uherska stávkovalo
kvůli špatným podmínkám.

Velký letní seriál NejkrásNější železNice
Už v sobotu v časopise Víkend DNES

Namnoha významných budo-
vách v hlavnímměstě jsou velko-
plošné plakáty s portrétemMila-
dy Horákové a titulkem „Zavraž-
děna komunisty“. Připomínají,
že zítra to bude sedmdesát let,
co byla politička a aktivistka jako
jediná žena popravena. Politický
proces v režii sovětských porad-
ců začal 31. května 1950. Rozsu-
dek padl 8. června. Horáková od-
mítla požádat o milost. Žádaly ji
pro ni světoznámé osobnosti, na-
příklad Albert Einstein. Horáko-
vou popravili za údajné spiknutí
a velezradu po vykonstruova-
ném procesu 27. června 1950 v
5.35 hodin ráno v pankrácké věz-
nici. Plakáty s jejím portrétem
jsou například na Právnické fa-
kultě Univerzity Karlovy, kde Mi-
lada Horáková studovala, na bu-
dovách Národního muzea, Karoli-
na, FAMU, Rudolfina, Veletržní-
ho paláce či v ulici v Praze7, kte-
rá nese její jméno. Dnes bude na
její památku také několikrát pře-
hrána prostřednictvím sirén a
hlášení v metru zvuková koláž
autentických nahrávek z proce-
su. (row) Foto: Petr Topič, MAFRA

Kristína Paulenková
reportérka MF DNES

P olsko podle ministra životní-
ho prostředí Richarda Brabce
(ANO) nedodrželo v případě

přeshraničního jednání o rozšíření
dolu Turów některé evropské směr-
nice a Česko nedostalo o záměru
všechny požadované informace.
Právníci proto navrhli podat pod-

nět Evropské komisi. Ta po posou-
zení argumentů obou stran sporu
rozhoduje, zda ve věci podá žalobu
k Soudnímu dvoru EU. Zda vláda
komisi osloví, má kabinet posoudit
do konce září.
„Sněmovní výbor pro životní pro-

středí dal ve středu podnět k tomu,
aby ministerstvo zahraničních věcí
a ministerstvo životního prostředí
dokončily právní analýzu, kterou
jsme částečně připravovali, a do
30. září rozhodly o dalším postu-
pu,“ uvedl Brabec. Dodal, že o pří-
padném podání rozhodne celá vlá-
da. „Jsme přesvědčeni, že došlo k
nedodržení některých evropských
směrnic z polské strany. Jsme velmi
nespokojeni s komunikací polské
strany. Nedostali jsme od nich zda-
leka všechny informace, které jsme
požadovali,“ uvedl ministr.

Poslanci výboru ve středu také po-
žádali ministerstvo životního pro-
středí a Liberecký kraj, aby do kon-
ce září vyčíslily náklady na nápravu
škod, které Polsko provozem dolu
Česku už způsobilo a do budoucna
způsobovat bude.
Kvůli prodloužení těžby v dole

Turów podle poslanců prokazatel-
ně přichází o vodu rozsáhlé české
území. Polsko, které v neveřejném
řízení povolilo těžbu na dalších šest
let a usiluje o její další prodloužení,
s českou stranou ve věci prakticky
nekomunikuje. (ČTK)

Sirény uctí
památku
Horákové

Rozsáhlý uhelný důl Turów hned za
českou hranicí. Foto: Greenpeace

V tomto pololetí
děti chodily
do školy jen šest
týdnů. Učitelé
jejich práci
hodnotili úplně
jinak než dříve.

Děti si jdou pro
podivné vysvědčení

Brabec: Polsko porušilo evropské právo

Č
eská republika Robertu Tempe-
lovi, odsouzenému na doživo-
tí, upřela právo na spravedlivý

proces a jeho délka byla nepřiměře-
ná, rozhodl Evropský soud pro lid-
ská práva ve Štrasburku. Soud tak
vyhověl Tempelově stížnosti poda-
né v roce 2012. Muži, který byl od-
souzen v roce 2001 za vraždu dvou
mladíků, má stát vyplatit odškodné
v součtu zhruba třinácti tisíc eur,
tedy zhruba 350 tisíc korun.
Tempelův případ vzbudil při

svém projednávání značnou pozor-
nost. Krajský soud v Plzni muže čty-
řikrát osvobodil, ale pražský vrchní
soud zprošťující verdikt pokaždé
zrušil.
Vraždy, za něž byl Tempel potres-

tán, se staly na lesním parkovišti na
Sokolovsku. Tempel podle soudu
zastřelil dva muže, jednoho z nich
dorazil železnou tyčí. Tempel se ne-
úspěšně hájil tím, že vraždy nespá-
chal on, ale člověk zvaný Biftek.
(ČTK)

V této složité situaci
dětí i rodin
doporučujeme konat
ve prospěch žáků.

Soud ve Štrasburku se
zastal vraha Tempela


