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INFORMACE  PRO  �ÍDÍCÍ  PRACOVNÍKY  VE  ŠKOLSTVÍ 
 
�.  11/2011 
 
 
Výb�rová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. 
Plné texty �lánk� lze objednat v elektronické podob� prost�ednictvím elektronické 
pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podob� 
e-mailem na adrese kubelkova@npkk.cz. 
 
 
 

1. 
 

Bude 31. �ervenec 2012 stopkou pro �adu �editel� škol? / [Will July 31, 2012 be 
stop term for many headteachers?] /  Olga Šedivá -- �eština 
In: Týdeník školství [Tišt�ný text] -- ISSN 1210-8316 -- Ro�. 19, �. 32 (2011), s. 3. 
 
Z jednání Výboru pro v�du, vzd�lání, kulturu, mládež a t�lovýchovu Poslanecké 
sn�movny Parlamentu �R k novele školského zákona. Diskuse nad nejasnostmi v 
�ástech v�novaných jmenování a odvolávání �editel� škol a zavedení jejich 
omezeného funk�ního období a nad �ešením školní docházky d�tí ve st�ídavé pé�i 
rodi��. 
návrh ; školský zákon ; �editel školy ; jmenování ; odvolání ; docházka ; žák ; dít� 
rozvedených rodi�� ; st�ídavá výchova 
ABA012 
 
2. 
 
OECD - hodnocení škol u nás a v zahrani�í / [OECD - evaluation of schools in the 
Czech Republic and other countries] /  Pavlína Š�astnová ; ÚIV -- �eština 
In: Týdeník školství [Tišt�ný text] -- ISSN 1210-8316 -- Ro�. 19, �. 32 (2011), s. 
10-11. 
 
Výb�r z údaj� zve�ejn�ných v publikaci Education at Glance, kterou každoro�n� 
vydává OECD. Hodnocení škol podle t�í oblastí (odpov�dnost za výkon, právní 
odpov�dnost a tržní odpov�dnost). Základní ukazatele: státní zkoušky 
(standardizované testy) p�i hodnocení odpov�dnosti za výkon, dodržování zákon� a 
p�edpis� p�i hodnocení právní odpov�dnosti a výb�r školy rodi�i a mechanismy 
financování v p�ípad� tržní odpov�dnosti. Další témata: slevy na daních v p�ípad� 
výb�ru soukromé školy rodi�i, povinné školné v r�zných zemích. 
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hodnocení školy ; odpov�dnost ; kvalita vzd�lání ; kriteriální hodnocení ; ukazatel ; 
standardizovaný test ; volba školy ; Education at Glance ; �eská republika ; zem� 
OECD 
ABA012 
 
3. 
 
Standardy : [Standards :: logical step towards the development of reform] / logický 
krok v rozvíjení reformy / Dominik Dvo�ák -- �eština 
In: Moderní vyu�ování : �asopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Ro�. 
17, �. 6 (2011), s. 20-23. 
 
Ministerstvo školství p�ipravuje standardy základního vzd�lávání pro žáky 5. a 9. 
t�íd. Jde o systémové opat�ení, které by m�lo v souladu s rámcovým vzd�lávacím 
programem p�esn� specifikovat o�ekávané výstupy, tj. minimální požadavky na 
výkon žáka v jednotlivých p�edm�tech. V tabulkách je uveden p�íklad navrhovaného 
standardu základního vzd�lávání v matematice a �eštin�. 
vzd�lávací standard ; zp�sobilostní minimum ; základní u�ivo ; u�ivo ; znalost ; 
úrove� v�domostí ; matematika ; �eština ; žák ; základní škola ; základní vzd�lání ; 
hodnocení žáka ; ukázka ; školská politika ; ro�ník 5 ; ro�ník 9 
ABA012 
 
4. 
 
Smlouvy školy s rodi�i : [Contracts of school with parents :: we agree, we obligate, 
we will ensure] / souhlasíme, zavazujeme se, zajistíme ... / Václav Mertin, Martina 
Thumsová ; [Autor interview] Hana Zahradní�ková -- �eština -- Hlavní název 
zast�ešuje n�kolik krátkých p�ísp�vk� na jednotné téma 
In: D�ti a my : �asopis pro rodi�e, u�itele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN 
0323-1879 -- Ro�. 41, �. 11 (2011), s. 40-42. 
 
Ve snaze zabránit problémovému chování žák�, posílit autoritu u�itel� a podpo�it 
výchovné snažení rodi�� p�ipravilo MŠMT projekt Smlouvy školy s rodi�i. V zá�í 
2011 bylo zahájeno pokusné ov��ování, do kterého se p�ihlásilo 36 základních škol. 
K problematice chování žák� a smluv s rodi�i se v textu vyjad�uje psycholog Václav 
Mertin. Jak se nový projekt testuje na b�žné základní škole odpovídá �editelka ZŠ v 
Mendelov� ulici v Praze na Jižním m�st� Martina Thumsová. 
rodi�e ; rodi�ovská odpov�dnost ; žák ; chování žáka ; nesprávné chování ; vztah 
rodi�e-škola ; kontrola ; smlouva ; pedopsychologie ; projekt ; výchovné p�sobení ; 
spolupráce ve výchov� ; výchovný problém 
ABA012 
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5. 
 
Soubor pedagogicko - organiza�ních informací pro mate�ské školy, základní 
školy, st�ední školy, konzervato�e, vyšší odborné školy, základní um�lecké 
školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská za�ízení na 
školní rok 2011/2012 : [Set of pedagogical-organisational information for 
kindergartens, primary schools, secondary schools, conservatories, tertiary technical 
schools, basic art schools, language schools with the right to state language 
examination and school facilities for the school year 2011/2012 :: No. 2198/2001-20] 
/ �. j.: 2198/2011-20 -- �eština 
In: U�itelské noviny : týdeník pro u�itele a p�átele školy -- ISSN 0139-5718 -- Ro�. 
114, �. 28 (2011), s. 12-22. 
 
Uvedené pedagogicko - organiza�ní informace mají poskytnout �editel�m škol, 
u�itel�m a dalším zájemc�m základní informace vztahující se ke školnímu roku 
2011/2012. 
pedagogická informace ; školní rok ; organizace výuky ; mate�ská škola ; základní 
škola ; st�ední škola ; konzervato� ; vyšší odborná škola ; základní um�lecká škola ; 
výchovn� vzd�lávací za�ízení ; 2011/2012 
ABA012 
 
6. 
 
U�itel si již nevysta�í jen s k�ídou a tabulí / [For today's teacher blackboard and 
chalk are not enough] /  Lea Provazníková -- �eština 
In: Duha : informace o knihách a knihovnách z Moravy -- ISSN 0862-1985 -- Ro�. 
25, �. 1 (2011), s. 21-22. 
 
V dnešní dob� nevysta�í u�itel jen s teoretickým výkladem nebo jednotvárným 
cvi�ením z u�ebnice. Musí být tv�r�í, nápaditý a vst�ícný k zavád�ní moderních 
technologií. Musí se nau�it využívat ve vhodnou dobu tu nejsprávn�jší z možností, a� 
už jde o diaprojektor, po�íta�, interaktivní tabuli nebo jen tabuli s k�ídou. Uveden 
p�íklad spojení klasické výuky a moderních prvk� informa�ních technologií na jedné 
pardubické st�ední pr�myslové škole. 
u�itel ; výuka ; informa�ní technologie ; vzd�lávací technologie ; didaktické využití 
po�íta�e ; nové technologie ; osobní p�edpoklady ; kvalifikace ; postoj u�itele ; 
st�ední pr�myslová škola ; ukázka ; inovace ve vzd�lávání ; Pardubice ; p�íklad 
ABA012 
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7. 
 
Financování regionálního školství od roku 2013 - to je, o� tu b�ží / [Financing 
regional school system as of 2013 - will it be viable?] /  Olga Šedivá -- �eština 
In: Týdeník školství [Tišt�ný text] -- ISSN 1210-8316 -- Ro�. 19, �. 33 (2011), s. 3. 
 
Názory �editel� škol na zm�nu financování regionálního školství plánované od roku 
2013, kdy k normativu na žáka p�ibude normativ na t�ídu. Informace ministerstva 
školství o tom, jak bude probíhat financování málot�ídních škol a malých základních 
škol tvo�ených pouze ro�níky prvního stupn�. 
financování ; regionální školství ; p�id�lení finan�ních prost�edk� ; málot�ídní škola ; 
základní škola ; první stupe� ; malá škola ; po�et žák� ; názor ; �editel školy ; 2013 
ABA012 
 
8. 
 
Deset let praxe nahradí požadovanou kvalifikaci : [Ten years of practice will 
substitute required qualification :: permeability of qualifications in governmental 
amendment to the Act on Educational Workers.. Part 1] / prostupnost kvalifikací ve 
vládní novele zákona o pedagogických pracovnících. 1. �ást / Michal Trunda ; 
[Autor interview] Olga Šedivá -- �eština 
In: Týdeník školství [Tišt�ný text] -- ISSN 1210-8316 -- Ro�. 19, �. 34 (2011), s. 1, 
3. 
 
Rozdíly mezi stávajícím zákonem o pedagogických pracovnících a návrhem jeho 
novely. Požadované kvalifikace pro u�itele mate�ských škol a prvního a druhého 
stupn� základních škol. Prostupnost kvalifikací mezi jednotlivými stupni (podmínkou 
je absolvování zkráceného dopl�ujícího pedagogického studia), možnost náhrady 
kvalifikace desetiletou praxí na daném stupni školy. 
u�itel ; vyu�ující personál ; zákon ; návrh zákona ; kvalifikace ; mate�ská škola ; 
základní škola ; první stupe� ; druhý stupe� ; další vzd�lávání u�itel� ; zkrácený kurs 
; prostupnost 
ABA012 
 
9. 
 
St�ední management v kontextu školy / [Middle management in the context of 
school] /  Irena Lhotková -- �eština -- Obsahuje bibliografické odkazy 
In: �ízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Ro�. 8, �. 9 (2011), s. 27-28. 
 
St�ední management školy (nap�. zástupce �editele, výchovný poradce, vedoucí 
družiny, vedoucí metodických orgán� atd.) má pro školu nepostradatelnou d�ležitost, 
bez n�ho by škola nemohla fungovat. Jednu z nejvýznamn�jších rolí zastávají 
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vedoucí metodických orgán�. Tvo�í mezi�lánek mezi vedením školy a jednotlivými 
u�iteli. Tento p�ísp�vek je první ze série �lánk�, které se budou zabývat vedoucími 
metodických orgán� na základních školách. 
�ízení školy ; manažerský personál ; personál školy ; základní škola ; �ízení ; 
participace ; st�ední management ; metodik 
ABA012 
 
10. 
 
Zvažujete etickou výchovu? / [Do you consider ethics education?] /  Linda 
Talá�ková -- �eština -- Obsahuje bibliografické odkazy 
In: �ízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Ro�. 8, �. 9 (2011), s. 33-36. 
 
Osv�d�ená doporu�ení, rady a zkušenosti pro školy, které se chystají za�adit do 
svého vzd�lávacího plánu etickou výchovu (EV). Dopl�ující vzd�lávání a kurzy pro 
budoucí u�itele EV, nastín�ní obsahu a výuky EV, možnosti výuky EV jako 
samostatného p�edm�tu nebo slou�eného s jiným (p�íbuzným) atd. 
mravní výchova ; etika ; výuka ; další vzd�lávání u�itel� ; obsah výchovy ; obsah 
výuky ; kurs ; zkušenost ; poradenská služba ; etická výchova 
ABA012 
 
11. 
 
Finan�ní gramotnost v praxi / [Financial literacy in practice] /  Olga Bauerová ; 
[Autor interview] Jaroslava Štefflová -- �eština 
In: U�itelské noviny : týdeník pro u�itele a p�átele školy -- ISSN 0139-5718 -- Ro�. 
114, �. 29 (2011), s. 10-11. 
 
Rozhovor s �editelkou Základní školy na Jihomoravském nám�stí v Brn�, kde se žáci 
u�í finan�ní gramotnosti nejen teoreticky, ale i na základ� r�zných praktických 
�inností. Lépe tak porozumí rodinnému rozpo�tu, hospoda�ení s pen�zi, co jsou to 
p�íjmy, co výdaje atd. Výukou prolíná i etická výchova, aby d�ti pochopily, že slovo 
peníze nemusí být vnímáno negativn� (jak je �asto slyšet), ale m�že být spojeno i se 
slušností, poctivostí a ohleduplností. 
peníze ; spot�ebitelská výchova ; domácí hospodá�ství ; rodinný rozpo�et ; výuka ; 
mravní výchova ; základní škola ; názor ; Brno ; finan�ní gramotnost ; finan�ní 
vzd�lávání ; etická výchova 
ABA012 
 
12. 
 
D�ti škola nebaví?! / [Children are not attracted by school?!] /  Stanislav Šíma -- 
�eština 
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In: U�itelské noviny : týdeník pro u�itele a p�átele školy -- ISSN 0139-5718 -- Ro�. 
114, �. 29 (2011), s. 16. 
 
Autor �lánku kriticky rozebírá sou�asnou situaci v �eském školství. Výuku považuje 
za zastaralou a nepružnou, pro žáky nezajímavou a nemotivující. Škola žáky nebaví a 
�asto v nich vzbuzuje odpor. Vinu autor nedává u�itel�m, ale tomu, že dosud nebyla 
u�in�na nutná systémová opat�ení p�i stále se snižujícím finan�ním zabezpe�ení 
rezortu. 
školství ; vzd�lávání ; výuka ; kvalita ; žák ; odpor ; nezájem ; postoj žáka ; postoj ke 
škole ; hodnocení vzd�lávacího systému ; školská politika ; nedostatek ; názor ; 
kritika 
ABA012 
 
13. 
 
Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy schválilo k za�azení do seznamu 
u�ebnic a u�ebních text� následující tituly / [Ministry of Education approved the 
following titles in the list of textbooks and teaching texts] /  Ministerstvo školství, 
mládeže a t�lovýchovy -- �eština 
In: V�stník Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy �R -- Ro�. 67, �. 10 
(2011), s. 15. 
 
Informace o ud�lení schvalovacích doložek u�ebnicím a u�ebním text�m pro 
základní vzd�lávání a pro žáky se speciálními vzd�lávacími pot�ebami. 
u�ebnice ; soupis ; základní škola ; speciální vzd�lávací pot�eby ; speciální škola ; 
zvláštní škola ; žák ; schválení ; schvalovací doložka 
ABA012 
 
14. 
 
Zm�ny právních p�edpis� : [Changes of legislation :: school legislation] / školské 
p�edpisy / Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy -- �eština 
In: �ízení ve školství : [publikace pro �ídící pracovníky ve školství] -- Ro�. 19, �. 5 
(2011), s. 12-23. 
 
Informace o zm�nách dvou školských vyhlášek: 1) Vyhláška �. 147/2011 Sb., ze dne 
25. kv�tna 2011, kterou se m�ní vyhláška �. 73/2005 Sb., o vzd�lávání d�tí, žák� a 
student� se speciálními vzd�lávacími pot�ebami a d�tí, žák� a student� mimo�ádn� 
nadaných. 2) Vyhláška �. 273/2011 Sb., ze dne 8. zá�í 2011, kterou se m�ní vyhláška 
�. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukon�ování vzd�lávání ve st�edních školách 
maturitní zkouškou, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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základní škola ; st�ední škola ; legislativa ; vyhláška ; vzd�lávání ; speciální 
vzd�lávací pot�eby ; nadaný ; handicap ; povinná školní docházka ; maturita ; státní 
maturita ; ukon�ení školy ; statut 
ABA012 
 
15. 
 
Výuka d�jepisu a spole�enských v�d novým zp�sobem / [Instruction of history 
and social sciences in a new way?] /  Marie Homerová -- �eština 
In: U�itelské noviny : týdeník pro u�itele a p�átele školy -- ISSN 0139-5718 -- Ro�. 
114, �. 30 (2011), s. 16-17. 
 
Aby se výuka k ob�anství a všelidským hodnotám stala p�irozenou sou�ástí 
pokojného soužití v Evrop�, je nutné v�novat velkou pozornost kvalitní profesní 
p�íprav� pedagogických pracovník�. V sou�asné dob� se proto realizuje evropský 
projekt zam��ený na komparaci pregraduální p�ípravy u�itel� spole�enskov�dních 
p�edm�t� ve 24 evropských zemích a v Turecku. Cílem studie je zjistit, jakým 
zp�sobem p�ipravují katedry spole�enských v�d a historie budoucí u�itele na aktivní 
výchovu k ob�anství. 
spole�enskov�dní p�edm�t ; d�jepis ; ob�anská výchova ; evropská dimenze ; 
vzd�lávání u�itel� ; komparace ; srovnávací výzkum ; výzkum ; projekt ; 
mezinárodní spolupráce ; Evropská unie ; Evropa ; Turecko ; evropanství ; výchova k 
ob�anství 
ABA012 
 
16. 
 
Perspektiva kariéry ve školství / [Prospects of teacher career] /  Radmil Švancar -- 
�eština 
In: U�itelské noviny : týdeník pro u�itele a p�átele školy -- ISSN 0139-5718 -- Ro�. 
114, �. 31 (2011), s. 8-9. 
 
Kariérní systém u�itel� pot�ebuje ke svému plnému fungování ješt� mnoho let. Tento 
motivující systém hodnocení a odm��ování na základ� transparentních pravidel 
umožní u�itel�m celoživotní zvyšování kvality jejich práce. �lánek seznamuje s 
koncepcí kariérního systému a postupem jeho zavád�ní do praxe v pr�b�hu let 2010 - 
2023. 
u�itel ; kvalifikace ; profesní dráha ; pr�b�h kariéry ; kvalifika�ní úrove� ; profesní 
profil ; osobní p�edpoklady ; zp�sobilost ; pedagogické povolání ; další vzd�lávání 
u�itel� ; hodnocení u�itele ; koncepce ; profesní standardy u�itel� ; 2013-2023 
ABA012 
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17. 
 
Budete pln� kvalifikováni pro výuku ve st�edních školách? : [Will you be fully 
qualified for teaching at upper secondary school? :: permeability of qualifications in 
the governmental  amendment of the Act of Educational Workers.. Part 2] / 
prostupnost kvalifikací ve vládním návrhu novely zákona o pedagogických 
pracovnících. 2. �ást / Olga Šedivá -- �eština 
In: Týdeník školství [Tišt�ný text] -- ISSN 1210-8316 -- Ro�. 19, �. 35 (2011), s. 1, 
3. 
 
Rozdíly mezi stávající právní úpravou a vládním návrhem Zákona o pedagogických 
pracovnících týkající se požadavk� na kvalifikaci pro výuku všeobecn� vzd�lávacích 
a odborných p�edm�t� na st�edních školách, pro u�itele praktického vyu�ování a 
odborného výcviku, pro u�itele jazykových škol a pro u�itele p�ípravných t�íd 
základních škol a základních škol speciálních. Nov� možnost prostupnosti 
kvalifikací. 
návrh zákona ; u�itel ; vyu�ující personál ; kvalifikace ; kvalifika�ní úrove� ; st�ední 
škola ; u�itel odborné výchovy ; u�itel odborného výcviku ; jazyková škola ; 
p�ípravný ro�ník ; základní škola ; prostupnost 
ABA012 
 
18. 
 
OECD: Financování školství ve sv�t� a v �eské republice / [OECD: Financing of 
school systems in the world and in the Czech Republic] /  Michaela Kle�hová ; ÚIV -
- �eština 
In: Týdeník školství [Tišt�ný text] -- ISSN 1210-8316 -- Ro�. 19, �. 35 (2011), s. 10. 
 
Výb�r z údaj� publikovaných v ro�ence Education at a Glance. Porovnání výše 
výdaj� na vzd�lávání a jeho jednotlivé stupn� jako podílu na hrubém domácím 
produktu v �R a vybraných zemích OECD. Srovnání ro�ních pr�m�rných výdaj� na 
studenta. 
statistická data ; financování ; školství ; rozpo�et na vzd�lání ; hrubý národní produkt 
; náklady na vzd�lání ; komparace ; �eská republika ; zem� OECD 
ABA012 
 
 
                                   Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková  8. 12. 2011 
 


