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Diskuze o kvalitû vzdûlávání
V na‰í spoleãnosti se dlouhodobû dis-

kutuje celkov˘ prÛbûh vzdûlávání, v˘sled-
ky ÏákÛ, pozice pedagogÛ ve spoleãnosti
a jejich platová ohodnocení a dal‰í. Tímto
se zab˘vá V̆ roãní zpráva â·I za ‰kolní
rok 2017/2018, kterou projednával V̆ bor
pro vzdûlávání, vûdu, kulturu, lidská práva
a petice. Zpravodajkou V̆ roãní zprávy by-
la senátorka Jaromíra Vítková.

„V̆ roãní zpráva â·I obsahuje závaÏná
zji‰tûní, uvádí fiadu doporuãení, jak pro
‰koly, tak doporuãení systémov˘ch. Mezi
nejvût‰í problémy patfií pfiehlcené rámcové
vzdûlávací programy. Nûkdy je to na úkor
základních znalostí a dovedností, které by
se mûly dûti ve ‰kole nauãit.  Problémem
se jeví nesprávné pouÏívání digitálních
technologií, ‰patná spolupráce rodin se
‰kolou, spolupráce vedení ‰koly s jednotli-
v˘mi pedagogy, neustále rostoucí admi-
nistrativa, nízk˘ poãet kvalifikovan˘ch
odborníkÛ, neodpovídající odmûny a dal-
‰í,” uvedla senátorka Jaromíra Vítková.

V̆ roãní zprávu â·I v úter˘ 29. 1. 2019
projednal V˘bor pro vzdûlávání, vûdu,

kulturu, lidská práva a petice v Senátu.
Senátorka Vítková jednotlivé kapitoly za-
mûfiené na stupnû vzdûlávání konzultovala
s odborníky z praxe. 

„Navrhla jsem sjednat schÛzku se zá-
stupci M·MT a pfiípadnû dal‰ími odbor-
níky. V usnesení V˘boru jsem poÏádala,
aby M·MT navrhlo fie‰ení a ãasov˘ har-

monogram naplnûní doporuãení citova-
n˘ch ve V˘roãní zprávû â·I za ‰kolní
rok 2017/2018,” uvedla senátorka. 

DÛleÏit˘m bodem jednání Senátu dne
31. 1. 2019 byla v rámci novely ‰kolské-
ho zákona problematika pfiípravn˘ch
tfiíd. Pfiípravné tfiídy Z· by se mûly opût
otevfiít i dûtem, které mají tzv. odklad
vûkem, tedy dosáhnou ‰esti let od záfií
do prosince. Návrh novely ‰kolského zá-
kona pro‰el poslaneckou snûmovnou
a byl zafiazen na programu schÛze
Senátu. Zpravodajkou tohoto tisku byla
urãena senátorka Vítková, která novelu
podpofiila. „Jedná se o návrat do stavu,
kter˘ dfiíve platil. ¤ada pfiípravn˘ch tfiíd
zanikla a nepodafiilo se je znovu otevfiít.
Mûlo by to pomoci zejména dûtem ve
velk˘ch mûstech,” zakonãila Vítková.
V˘bor pro vzdûlávání doporuãil Senátu
návrh zákona schválit a Senát jej na své
schÛzi schválil.

Text: Barbora Palánová
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Senátorka Vítková na jednání „V˘boru pro vzdûlávání” v Senátu 29. 1. 2019

Fotografická soutûÏ v rámci
Blanenského ãtyfilístku

Stfiední ‰kola cestovního ruchu
a gastronomie pofiádá letos 2. roãník
soutûÏního festivalu Blanensk˘ ãtyfi-

lístek. V rámci tohoto festivalu, kte-
r˘ probûhne v bfieznu, (své ãtenáfie
budeme blíÏe informovat v bfiezno-
v˘ch Listech regionÛ) uÏ nyní je
moÏné se pfiihlásit do fotografické
soutûÏe pro vefiejnost s tématem
Moravsk˘ kras a okolí. 

SoutûÏ probíhá od 20. 1. 2019 do
10. 3. 2019. Zúãastnit se jí mohou
v‰ichni obyvatelé regionu Moravsk˘
kras a okolí bez ohledu na vûk.

Pfiihlá‰ení do soutûÏe probíhá for-
mou vyplnûní registraãního formu-
láfie, kter˘ je ke staÏení na www.cer-
gas-bk.cz. Takto vyplnûn˘ formuláfi
úãastník soutûÏe za‰le spolu se sou-
tûÏní fotografií v elektronické podo-
bû na: ctyrlistekBK@seznam.cz.
Dále soutûÏící za‰le jedno ti‰tûné
vyhotovení ve formátu A3 na adresu
pofiadatele. BliÏ‰í informace jsou na
www.cergas-bk.cz. KaÏd˘ soutûÏící
mÛÏe do soutûÏe pfiihlásit nejv˘‰e 2
fotografie v maximální velikosti
5MB (je vhodné vyuÏít komprimo-
vané formáty). Téma soutûÏní foto-
grafie je volné, snímek ale musí b˘t
pofiízen v regionu Moravsk˘ kras
a okolí. Do soutûÏe nebudou zafiaze-
ny fotografie s nezákonn˘m, vulgár-
ním ãi jinak nevhodn˘m obsahem. 

O vítûzích soutûÏe rozhodne po-
rota sloÏená ze zástupcÛ pofiadatele,
odborné i laické vefiejnosti a mûsta
Blanska, jehoÏ vedení pfievzalo nad

soutûÏí zá‰titu. Vyhlá‰ení vítûzÛ
probûhne v rámci festivalu Bla-
nensk˘ ãtyfilístek 19. bfiezna 2019
v Dûlnickém domû v Blansku.
Ocenûny budou tfii nejlep‰í fotogra-
fie. Více: ctyrlistekBK@seznam.cz,
www.cergas-bk.cz.

Text: Renata Kuncová Polická
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