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INFORMACE  PRO  �ÍDÍCÍ  PRACOVNÍKY  VE  ŠKOLSTVÍ 
 
�.  12/2011 
 
 
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. 
 
Rušení zvláštních škol? : [Abolition of special schools? :: it will only do harm in 
present situation] / za sou�asné situace spíš uškodí / Václav Mertin -- �eština 
In: Rodina a škola : �asopis pro všechny rodi�e a u�itele -- ISSN 0035-7766 -- Ro�. 
58, �. 9 (2011), s. 5. 
 
Názor psychologa Václava Mertina na rušení zvláštních neboli praktických škol. 
Direktivn� prosazovat jednotný rámec edukace pro všechny d�ti za sou�asných 
podmínek pokládá z psychologického hlediska za odborn� neopodstatn�né a 
škodlivé. Inkluzivní vzd�lávání hodnotí jako jednozna�n� správné, ale nejprve musí 
být vytvo�eny podmínky pro vzd�lávání na školách a musí se zm�nit celý kontext 
�eského školství. 
základní škola ; žák ; integrace žáka ; organizace výuky ; zvláštní škola ; vzd�lávací 
možnosti ; speciální výuka ; speciální vzd�lávací pot�eby ; psycholog ; názor ; 
inkluzivní vzd�lávání 
ABA012 
 
2. 
 
Pilotní projekt smluv s rodi�i : [Pilot project of agreements with parents :: 
minister's baby with no financial support] / ministrovo dít�, na které se nepo�ítalo s 
žádnými pen�zi / Václav Mertin ; [Autor interview] Radmil Švancar -- �eština -- 
Obsahuje bibliografické odkazy 
In: U�itelské noviny : týdeník pro u�itele a p�átele školy -- ISSN 0139-5718 -- Ro�. 
114, �. 32 (2011), s. 14-16. 
 
Rozhovor se známým d�tským psychologem o p�íprav� podklad� a pilotního 
projektu na zavedení smlouvy s rodi�i, tj. individuálního výchovného plánu. Na 
základ� této smlouvy by rodi�e m�li p�evzít v�tší odpov�dnost za nežádoucí chování 
svého dít�te v prost�edí školy (neukázn�nost, agresivita, záškoláctví atd.). �lánek 
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dále seznamuje s koncepcí smlouvy a jejím pokusným ov��ováním na vybraných 
školách. 
žák ; neukázn�nost ; káze� ; chování žáka ; nesprávné chování ; vztah u�itel-žák ; 
vztah rodi�e-u�itel ; vztah rodi�e-škola ; rodi�ovská odpov�dnost ; rodi�ovská role ; 
spolupráce ve výchov� ; individuální p�ístup ; pilotní projekt ; smlouva ; koncepce ; 
názor ; individuální výchovný plán 
ABA012 
 
3. 
 
Plošné testování žák� pátých a devátých ro�ník� od roku 2014 / [National testing 
of pupils in grades five and nine as of 2014] /  Olga Šedivá -- �eština 
In: Týdeník školství [Tišt�ný text] -- ISSN 1210-8316 -- Ro�. 19, �. 36 (2011), s. 3. 
 
Informace o projektu zahájeném v �ervenci 2011, jehož cílem je podle �eské školní 
inspekce zdokonalení kontroly a hodnocení vzd�lávacích proces� a zefektivn�ní 
zp�tné vazby mezi výsledky jejího hodnocení a školami. Podle ministra školství by 
mohly výsledky test� sloužit k odd�lení budoucích student� od u���. Zahájení 
pilotního projektu testování žák� 5. a 9. t�íd v prosinci 2011. Organiza�ní a technické 
zajišt�ní projektu. 
test ; standardizovaný test ; základní škola ; hodnocení školy ; hodnocení výuky ; 
hodnocení žáka ; zp�tná vazba ; názor ; inspekce ; ministr školství ; ro�ník 5 ; ro�ník 
9 ; 2014 
ABA012 
 
4. 
 
OECD: Platy �eských u�itel� ve srovnání se zahrani�ím / [OECD: Salaries of 
Czech teachers in comparison with foreign countries] /  Michaela Kle�hová ; ÚIV -- 
�eština 
In: Týdeník školství [Tišt�ný text] -- ISSN 1210-8316 -- Ro�. 19, �. 36 (2011), s. 10. 
 
Další ze série �lánk� p�inášejících informace z ro�enky Education at a Glance. Ro�ní 
platy �eských u�itel� na druhém stupni základních škol a na st�edních školách v 
porovnání s platy ve vybraných evropských i mimoevropských zemích. Rozdíly v 
délce praxe pot�ebné pro dosažení nejvyšších tabulkových plat�. Srovnání plat� 
u�itel� s pr�m�rnými platy jiných vysokoškolsky vzd�laných zam�stnanc�. Údaje 
jsou uvád�ny za školní rok 2008/2009. 
statistická data ; plat ; pr�m�rný p�íjem ; u�itel ; základní škola ; druhý stupe� ; 
st�ední škola ; komparace ; zahrani�í ; Education at a Glance ; �eská republika ; 
2008/2009 
ABA012 
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5. 
 
Kudy vede cesta ke kvalit�? : [Which way leads to quality? :: support project for 
school's self-evaluation] / projekt na podporu vlastního hodnocení školy / Martin 
Chvál ; [Autor interview] Leona G. Šteigrová -- �eština 
In: Moderní vyu�ování : �asopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Ro�. 
17, �. 7 (2011), s. 10-12. 
 
Od roku 2009 vzniklo na základ� projektu Cesta ke kvalit� 30 evalua�ních nástroj�, 
které mohou školy zdarma využívat pro ú�ely vlastního hodnocení. Sta�í se 
zaregistrovat na portálu www.evaluacninastroje.cz, který provozuje Národní ústav 
vzd�lávání. Rozhovor s hlavním manažerem projektu o tom, kam až projekt dosp�l a 
co všechno školám nabízí. 
škola ; kvalita ; analýza instituce ; hodnocení školy ; hodnocení výuky ; interní 
hodnocení ; pomoc ; poradenská služba ; poradenství ; portál ; projekt ; Národní 
ústav pro vzd�lávání ; Cesta ke kvalit� ; školský portál 
ABA012 
 
6. 
 
Zajistí menší po�et hodnotitel� v�tší objektivitu hodnocení písemné �ásti 
maturitní zkoušky? / [Will lower number of evaluators ensure higher objectivity of 
the evaluation of written part of secondary school-leaving examination?] /  Olga 
Šedivá -- �eština 
In: Týdeník školství [Tišt�ný text] -- ISSN 1210-8316 -- Ro�. 19, �. 37 (2011), s. 3. 
 
Informace o p�ipravované zm�n� v organizaci hodnocení maturitních písemných 
prací z �eského a cizího jazyka, která by podle ministerstva školství m�la zvýšit 
objektivitu hodnocení. Práce žák� nebudou od r. 2012 hodnotit u�itelé ze stejné 
školy, ale hodnotitelé, kterým bude práce centráln� p�id�lovat Cermat. Hodnotitel 
bude jmenován a odm��ován Cermatem, který bude za výsledky hodnocení 
zodpov�dný. Prodlouží se doba ur�ená k hodnocení prací (z 10 na 25 dní) a zmenší 
se podstatn� po�et hodnotitel�. Jeden hodnotitel by m�l v této dob� zvládnout 
ohodnotit 150 - 250 prací, což u�itel p�i práci ve škole nem�že podle kritik� této 
zm�ny zvládnout. 
maturita ; státní maturita ; písemná zkouška ; �eština ; cizí jazyk ; zkušební systém ; 
hodnocení ; examinátor ; �asový faktor 
ABA012 
 
7. 
 
Zm�ny u státních maturitních zkoušek v roce 2012 / [Changes in state secondary 
school-leaving examinations in the year 2012] /  Olga Šedivá -- �eština 
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In: Týdeník školství [Tišt�ný text] -- ISSN 1210-8316 -- Ro�. 19, �. 38 (2011), s. 3. 
 
�asový harmonogram státních maturit v roce 2012: termíny podání p�ihlášek k 
maturit�, termín písemné �ásti a ústních zkoušek, termín vydání maturitních 
vysv�d�ení. Zm�ny oproti roku 2011 se týkají nap�. po�adí písemných a ústních 
zkoušek, opakování neúsp�šné zkoušky (oproti roku 2011 bude žák opakovat pouze 
tu �ást státní maturity, ve které neusp�l), formy zadání ústních zkoušek z cizího 
jazyka (školy budou moci využít kompletní pracovní listy Cermatu) a losování 
zadání. 
maturita ; státní maturita ; zkušební systém ; �asový faktor ; písemná zkouška ; ústní 
zkouška ; cizí jazyk 
ABA012 
 
8. 
 
Bude testování žák� základních škol p�ínosem, nebo jen dalším vyhazováním 
pen�z? / [Will the testing of primary and lower secondary school pupils be 
beneficial, or just a waste of money?] /  Olga Šedivá -- �eština 
In: Týdeník školství [Tišt�ný text] -- ISSN 1210-8316 -- Ro�. 19, �. 39 (2011), s. 3. 
 
Ohlasy �editel� základních škol na zahájení pilotního testování žák� 5. a 9. ro�ník� v 
prosinci 2011. Upozorn�ní na rozpor mezi prosazováním individuálního p�ístupu k 
žák�m a plošným testováním i na to, že �ada škol se o zp�tnou vazbu pomocí 
testování stará sama. Obavy o kvalitu test� a jednozna�nost testových otázek i o 
zbyte�nou finan�ní nákladnost plošného testování. 
�editel školy ; základní škola ; názor ; kvalita ; standardizovaný test ; konstrukce testu 
; financování ; ro�ník 5 ; ro�ník 9 
ABA012 
 
 
                                   Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková  11. 1. 2012 


