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Jedním z důvodů zájmu ZŠ a DDM o navázání spolupráce se SOŠ je především možnost využívání 
jejich odborných učeben a dílen a zapojení odborných učitelů SŠ do aktivit pro žáky ZŠ, např. vedení 
kroužků a workshopů práce, sdílená výuka, soutěže či společná realizace projektových dnů aj. 
Jak motivovat k technické gramotnosti?  
Kde na to vzít peníze? Odpovědí na tuto 
otázku je z pohledu Olomouckého kraje 
mimo jiné využití dotační podpory z OP 
VVV pro zřízení tzv. Center kolegiál-
ní podpory (CKP) na celkem 14 SOŠ 
a VOŠ v kraji, jejichž hlavním posláním 
je formou spolupráce mezi různými typy 
škol a zaměstnavateli zvyšovat zájem 
žáků o technické vzdělávání.  Na těchto 
14 CKP je v současné době navázáno 
15 spolupracujících SOŠ a 59 ZŠ, MŠ 
a DDM.  

Zatímco před rokem probíhala přede-
vším jednání pedagogů CKP o možnos-
tech navázání spolupráce se základními 

školami, v současné době již běží spo-
lečné aktivity jako např. Den středo-
školákem neboli Technohrátky na SŠT 
Přerov či SPŠ a SOU Jeseník, Veletrh 
dovedností na SPŠ a VOŠ Šumperk 
nebo Šikovné ručičky na SPŠ Hranice 
a další. Celkem bylo loni takto realizo-
váno celkem více než 300 různých akti-
vit na 88 zapojených školách. Projekt: 

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem 
na lepší uplatnitelnost na trhu práce 
(IKAP). Příjemce: Olomoucký kraj. 
Realizátor: Centrum uznávání a celo-
životního vzdělávání Olomouckého kraj 
(CUOK) jak partner

Více info na: www.ikap.cz
Bronislava Vláčilová

věcná manažerka projektu KAP

Nemáte na ZŠ dílny? 
Spolupracujte se SOŠ!
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Od roku 2017 probíhá příprava revize rámcových vzdělávacích programů (RvP), které tvoří páteř 
českého kurikulárního systému. Na jejich základě školy tvoří vlastní školní vzdělávací programy. 
Během minulého roku se odděleně začaly debatovat možné změny v tzv. high-stakes testech, tedy 
jednotných přijímacích zkouškách na střední školy a maturitní zkoušce. 
Obecně prospěšná společnost EDUin 
oceňuje odborný přístup k přípravě 
RVP Národním ústavem pro vzdělává-
ní (NÚV), ale upozorňuje, že je zcela 
zásadní, aby úpravy standardizovaných 
testů byly vedeny v úzké koordina-
ci právě s revizí obsahu vzdělávání. 
Rovněž obsah revizí musí reflektovat 
15 let změny ve společnosti z pohle-
du technologií i vývoje globálního trhu 
práce.

Moderní technologie rychle předbíhají 
vzdělávací programy
Od doby zavedení systému RVP uply-
nulo již bezmála 15 let a jejich revize 
je potřebná. Zejména bezprecedentní 
pokrok v oblasti technologií a potřeby 
stále více globalizovaného trhu práce 
kladou před školy značné výzvy, se 
kterými se nyní těžko potýkají. Podle 
tematické zprávy České školní 
inspekce z poloviny minulého roku 
učitelé s moderními technologiemi 
a digitálním obsahem pracují okra-
jově a žáci ve školách tak mohou 
mít s budoucím uplatněním problém. 
Nejčastěji používaným zdrojem byly 
vytištěné textové či obrazové materi-
ály a jen v 7 % případů učitelé praco-
vali se zdroji, které vyžadují kritický 
výběr. Současná první aplikovaná revi-
ze kurikula týkající se právě informatiky 
je nyní pilotovaná a jejím cílem má 
být lepší využívání technologií napříč 
celým školním vzděláváním. Je důleži-
té sledovat, jak budou školy na změny 
reagovat a poskytnout jim dostatečnou 

podporu, aby nedošlo jen k dekorativ-
ním nebo formálním úpravám.

Technologie nemění jen způsob učení, 
ale celou podstatu vzdělávání. Zatímco 
před 15 lety slovo smartphone většině 
lidí ještě nic neřeklo, dnes se přes chytré 
telefony podle výzkumu EU Kids Online 
2018 na internet připojuje 98 % dětí 
ve školním věku. Reakce škol na tento 
fakt jsou ale nesystémové a liší se 
případ od případu. Tyto změny mají 
dalekosáhlé dopady na životy jednotliv-
ců i společností, od způsobu komunika-
ce, proměny v ekonomice přes oblast 
práce, dopady na politická rozhodování 
až po způsob trávení volného času či 
způsob výchovy dětí.

Velká výzva: jak zajistit kontinuitu 
i aktuálnost?
Tato historicky ojedinělá epocha klade 
před vzdělávací systémy po celém světě 
velmi složitou výzvu: na jedné straně 
musí zajišťovat kulturní kontinuitu a spo-
lečenskou homogenitu, což ale před-
pokládá pochopení aktuálního stavu 
a přípravu dětí a mladých lidí na rekonfi-
gurovanou skutečnost. Dosavadní vývoj 
ukazuje, že měnící se realita předpo-
kládá měnící se spektrum dovedností 
a znalostí. Jde o tzv. soft-skills, které 
jsou již v současných RVP fakticky sou-
částí klíčových kompetencí, k nimž má 
žáky vést ideálně každý předmět. Česká 
školní inspekce ovšem konstatuje, že 
ve výuce jsou často buď zcela opomíje-
ny, nebo jsou rozvíjeny většinou nezá-
měrně či intuitivně. Proto je podstatné 

podpořit vzdělávání ve školách směrem, 
který bude u dětí klíčové kompetence 
systematicky budovat a nezastaví se 
u výkladu jako formy výuky, která je 
v českých školách stále silně přítomná.

Veškeré obsahové a koncepční 
změny zůstanou poloviční, nedojde-li 
k patřičným úpravám high-stakes testů, 
na nichž dnes školy často zakládají svou 
výuku v posledních ročnících. Přestože 
NÚV s novým pojetím standardizova-
ných testů počítá, a to dokonce s pří-
kladnou myšlenkou přidání žákovských 
portfolií jako jejich součásti, je třeba 
připomenout, že jejich změny probíhají 
odděleně. Audit vzdělávacího systému, 
který EDUin každoročně vydává, upo-
zorňuje, že změny klíčových částí vzdě-
lávání by měly být sjednoceny nejlépe 
pod připravovanou Strategií vzdělávací 
politiky 2030. Z hlediska řešení kon-
cepčních změn je vhodné se inspirovat 
z již existujících reforem vzdělávacích 
systémů v zahraničí, jako je Finsko nebo 
Holandsko. Nekoordinace systémových 
změn a poloviční řešení se totiž ukazují 
jako největší slabina českého školství.

„S přípravou Strategie 2030 je možné 
nastartovat v českém vzdělávání proces, 
v němž řízení vzdělávací politiky sleduje 
dlouhodobě stanovené cíle, a jednot-
livé kroky podporují jejich dosažení,“ 
řekl Bob Kartous, vedoucí komunikace 
EDUin. „V současnosti je to naopak 
a některé nápady, jako třeba cut-off 
skóre, jsou přímo v rozporu s dosavadní 
Strategií. I změny v kurikulu mají logicky 
následovat vizi.”  (eduin)
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rámcové vzdělávací programy a rychlý 
rozvoj technologií: jde to skloubit? 



16  3 / 2019hIstorIe

Můžeme chodit třeba denně kolem a přitom nás sotva napadne, jaká dobrodružství a neznámá 
historie se za zdmi těch domů skrývá. Olomoucká historie je přitom plná zásadních momentů 
a prvenství ve vývoji vzdělávání a poznávání. Roli v ní přitom hrají jak jezuité na straně jedné, tak 
i tajemní učenci na straně druhé a dokonce i zednáři, kteří nesmí chybět v žádném správně bul-
várním pohledu za hranice všednosti.
Většina lidí ví či aspoň tuší, že olomouc-
ká univerzita je nejstarší univerzitou 
na Moravě a druhou nejstarší v českých 
zemích. Méně se ví, že to byli právě 
jezuité, kdo toto vysoké učení 
založili, nejprve coby kolej 
v roce 1566 a o sedm let 
později, roku 1573, jako 
plnohodnotnou univer-
zitu s panovníkovým 
i papežským souhla-
sem. Jezuité univer-
zitu o třech fakul-
tách také řídili de 
facto až do zrušení 
jejich řádu v roce 
1773. Jejich monopol 
v oblasti akademické 
výuky vedl k tomu, že 
se v 18. století zrodila 
i odborná opozice. A právě 
zde je další olomoucké prven-
ství, v tomto případě dokonce prvenství 
na úrovni celé habsburské monarchie. 
V Olomouci roku 1746 vznikla vůbec 
první necírkevní tajná společnost vzdě-
lanců.

Vzdělán u jezuitů, poté silně pode-
zřelý 
Iniciátorem a zakladatelem nezávislé 
společnosti učenců byl Josef leopold 
svobodný pán Petráš (či Petrasch). 
On sám byl absolventem olomoucké 
jezuitské univerzity, kde získal doktorát 
z filozofie. To mimochodem nebylo nic 
běžného, většina absolventů univerzity 
se tehdy spokojila s bakalářským nebo 
magisterským titulem, a doktorátů býva-
lo uděleno jen pár do roka. Přesto se 
brzy dostal vzdělaný Petráš do sporu se 
svými učiteli a svou Alma mater.

Zájem o moderní trendy ve vědě 
i členství v několika zahraničních 
učeneckých společnostech přivedl 
Josefa Petráše k osvícenským posto-
jům. Konkrétně například byl přesvěd-
čen o výhodách používání němčiny 
ve vědě namísto doposud preferované 
latiny, i k dalším proreformním posto-
jům. Zajímal jej filosofický racionalis-
mus Leibnizova žáka Christiana Wolffa, 
katolický reformismus italského kněze 
a historika Ludovica Muratoriho a další 
směry, které konzervativní univerzitní 
společnosti v Olomouci nebyly vůbec 
po chuti. Šlo tehdy o klasický spor 
mezi nastupujícím osvícenstvím a kon-

zervativním, ryze barokním pohledem 
na svět. Takový vnitřní spor zažívala 
i spousta jiných osobností. Svobodného 

pána Petráše od nich ale odlišovalo 
jedno - činorodost a nesporný 

organizační talent.
Aktivní vzdělanec 
Petráš kolem sebe 
v Olomouci postup-
ně shromáždil řadu 
podobně smýšle-
jících mužů. Podle 
vzorů například 
z Itálie či Německa 
se rozhodli založit 
učenou společnost. 

S ohledem na tlak 
cenzury a jezuitské 

univerzitní reakce mělo 
ale jít o společnost taj-

nou, tedy alespoň podle 
názvu. Oficiálně se totiž spolek, 

který vznikl 15. prosince 1746, jmeno-
val Societas eruditorum incognitorum 
in terris austriacis, tedy Společnost 
neznámých vzdělanců v zemích 
rakouských. Na počátku sdružoval 12 
členů, presidentem společnosti byl sám 
Josef Leopold svobodný pán Petráš 
a sídlo společnosti bylo celkem pocho-
pitelně v reprezentativním Petrášově 
paláci na Horním náměstí.

Nesmí jednat za zavřenými 
dveřmi
Důvodem pro anonymitu 
členů společnosti byla 
obava z nátlaku kon-
zervativních sil. Tato 
proklamovaná ano-
nymita ovšem byla 
jen iluzorní, ostatně 
dost možná že šlo 
také trochu o určitou 
manýru, která přispí-
vala ke zvýšení atrak-
tivity členství v elitním 
spolku. Tato jakoby tajná 
společnost nebyla ve sku-
tečnosti nikterak tajná už 
proto, že pro její činnost na jaře 
roku 1747, přesně 16. března, Josef 
Petráš dodatečně získal oficiální svolení 
a potvrzení stanov od panovnice Marie 
Terezie. Císařovninu podporu si Petráš 
vymohl v reakci na stížnost krajského 
hejtmana František Antonína hraběte 
Šubíře. Ten si na učence u moravského 

zemského místodržitelství stěžoval, že 
už sám název spolku Societas incogni-
torum je myšlen jako provokace vůči 
latinskému názvu Tovaryšstva Ježíšova, 
tedy Societas Jesu.

Ani podpora od císařského dvora 
neotupila podezíravost olomouckých 
konkurentů. Prosadili tedy alespoň, 
že ve stanovách společnosti muselo 
být zakotveno striktně veřejné jedná-
ní. Pravidelné schůzky, odehrávající 
se vždy ve čtvrtek v Petrášově paláci, 
se smí konat výhradně „apertis valvis“, 
tedy při otevřených dveřích. Jak tato 
podmínka vypadala v praxi, to bohužel 
nevíme, nicméně teoreticky znamenala, 
že by na schůze měl mít přístup kdokoliv 
z nečlenů z venku.

Kritikům Petrášova společenství vadi-
lo mnoho věcí: podezírali je ze sym-
patií či přímo přináležitosti ke svobod-
ným zednářům, vadilo jim prosazování 
němčiny na úkor latiny či tehdy módní 
francouzštiny i podpora osvícenských 
racionalistických tendencí oproti vypjaté 
barokní zbožnosti. Reálné skutky ukazo-
valy, že o zednáře či jiné tajuplné spik-
lence rozhodně nešlo. O přesvědčené 
příznivce osvícenství ovšem ano.

Nejstarší vědecký měsíčník v rakous-
kých zemích 

Jak tedy vypadala činnost olomo-
uckých „neznámých učenců“? 

Základním smyslem bylo 
sdružovat lidi stejného 

smýšlení a určitého 
vzdělání a vytvořit 
platformu pro svět-
skou, necírkevní 
vědeckou činnost. 
To přitom nezname-
nalo, že by se její 
práce neúčastnili 
příslušníci kléru, ba 

naopak – nadpolo-
viční většina členů či 

sympatizantů pocháze-
la z řad kněží i vyšších 

hodnostářů. Šlo jen o to, 
že v tomto společenství neměla 

hlavní slovo církevní autorita, ale odda-
nost vědě a racionalitě. Vedle sebe tak 
pracovali kněží, šlechtici, vědci i ama-
téři, které spojovala láska k vědecké 
otevřenosti. Tento otevřený a světský  
charakter  sám o sobě musel dráždit 
představitele olomoucké jezuitské uni-

Záhadní učenci, zednáři a jezuité… 
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aktuální podobou přijímacích zkoušek jen rozšiřujeme řady pologramotných deváťáků 
To přece nemá nic společného s tím, jestli ty děti rozumí 
rodné řeči a umí ji používat. To je normální češtinářský 
teror.“ Určování vidu, rodu a třídy slovesa, větněčlenská 
platnost výrazu, jednočlenná věta, vedlejší věta příslovečná 
příčinná (důvodová)… Mojí ženě, jinak po dlouhá léta češ-
tinářce na venkovské škole, kde se snažila, aby děti bavilo 
čtení a psaní, máloco zvedne mandle tak spolehlivě jako test 
v nejmenovaném deníku, který měsíční sérii vzdělávacích 
lekcí a opakovacích testů k přijímačkám uvedl titulkem: Co vás 
čeká a nemine.

V tomto případě nejde o testy Cermatu, i když i v těch dnes 
převažuje jednoznačně mluvnice a gramatika nad praktic-
kým užíváním jazyka. Tohle jsou testy firmy, která vydělává 
na rodičovském strachu z přijímaček organizováním příprav-
ných kurzů. Má v té oblasti slušnou pověst a rozhodně existují 
i horší. Tak v čem je problém? Co je špatného na tom, že dítě 
umí určit… Vždyť to opravdu je učivo předepsané základním 
školám a leccos z toho opravdu v přijímačkách bude.

Problém to je. Nejde totiž o to, zda někdo umí, nebo neumí 
něco určit a pojmenovat lingvistickým termínem, ale co se 
díky pilování téhle pro většinu populace neužitečné znalosti 
nenaučí. Čas na výuku je omezený a zrovna dílny čtení nebo 
psaní jsou časově náročná činnost.  Jenže zajímá někoho, zda 
dítě, které chce jít na maturitní střední školu, umí přesně číst 
a přesně psát? Což by tam mimochodem opravdu užilo.

Ne, na to se nikdo neptá.  Zkoušíme věci, které jsou užitečné 
(a opravdu jen některé) možná pro mě, který se redigováním 
a psaním živím. A leccos z toho jsem musel v praxi dostudovat. 
Jenže v deváté třídě, zvláště pokud se vyjadřujete v holých 
větách nebo jednoduchých souvětích a pro jistotu píšete co 
nejméně, je to jalová znalost.  Kromě jiného proto, že pokud ji 
prakticky nepoužíváte, rychle ji zapomenete. Jenže jste kvůli ní 
ztratili čas, v němž jste se mohli naučit něco užitečného.

V tomto smyslu jsou testy Cermatu, a ještě víc to platí 
o přípravkách, zbraní hromadného ničení vzdělanosti. Rodiče 
a učitelé z nich čtou jako z orákula příští osudy svých dětí 
a žáků. A co tam vidí? Co požadují bohové vzdělávání? Žádná 
schopnost vyjádřit písemně zajímavé myšlenky, žádná schop-

nost přesně interpretovat text; jen češtinářský teror jako faleš-
ný obraz toho, co to znamená „umět češtinu“.

Mimochodem v matematice je to velmi pravděpodobně 
to samé, nedávno se na to téma diskutovalo na semináři 
České jednoty matematiků a fyziků. Trénujeme úpravy rovnic 
a algebraických výrazů, s nimiž se v praxi setká tak procento 
populace, a navíc je dnes umí vyřešit každý druhý mobil, ale 
děti v devítce neumí sestavit tu nejjednodušší rovnici a použí-
vat trojčlenku. O čemž svědčí právě výsledky některých úloh 
v jednotných přijímačkách.

Nevzděláváme populaci lingvistů, ale lidi, po kterých bychom 
měli chtít, aby pochopili, co se doopravdy píše v novinách, aby 
rádi četli i beletrii a uměli napsat bez chyb obchodní dopis, post 
na Facebook nebo blog. Aktuální podobou přijímaček však jen 
rozšiřujeme řady pologramotných deváťáků, kteří neumí pořád-
ně mluvit, číst ani psát – a maskují to tím, že v přijímacím testu 
správně určili personifikaci a neurčité a záporné zájmeno.
P. S. Po síti minulý týden putovala ilustrativní ukázka ze zmi-
ňovaných testů.
Úloha č. 14. Označte variantu, která vysvětluje význam zkrat-

kového slova ČEDOK:
A) Český dopravní klub
B) Česká dobrá káva
C) Česká dopravní kancelář
D) Česká dovolenková kancelář

Opravdu by mě zajímalo vysvětlení autorky té úlohy, co podle 
ní ověřuje. Znalost reálií první republiky? A co říká učitelkám 
a učitelům, že mají děti naučit, aby uspěly u přijímaček? 
Budeme je příště zkoušet z prdopeče, SSM a Svazarmu? A to 
už vůbec nemluvím o tom, že fakticky není správná ani jedna 
varianta odpovědi, protože ona firma z dvacátých let minulé-
ho století se jmenovala Československá dopravní kancelář. 
A pokud jde o zkratkové slovo, nepíše se velkými písmeny, 
tak se píšou zkratky. Zkratková slova, právě proto, že to jsou 
slova, se píšou jen s prvním velkým písmenem. To je fakt pří-
pravka za všechny prachy.

Tomáš Feřtek (EDUin) 
Text byl psán pro web Týdeníku Respekt.

komentář

ČEDOK, SVaZarM, SSM?
Příprava na přijímačky jako zbraň hromadného ničení
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S volbou hesel se setkáváme opakovaně dnes a denně. v dnešním článku si ukážeme, jak si zvolit 
bezpečné heslo do jakékoliv služby či stránky tak, aby odpovídala alespoň základním bezpečnost-
ním standardům. 
Jako nejdůležitějším faktorem pro volbu 
hesla je jeho délka. Všeobecně platí, že 
čím delší heslo je, tím je těžší jeho pro-
lomitelnost. Pokud bychom měli říct, jak 
dlouhé by mělo heslo být, tak minimální 
přípustná délka hesla je 8 znaků. Dalším 
důležitým faktorem je volba hesla tak, 
aby s vaší osobou nemělo na první 
pohled nic společného. To znamená, 
že pokud se jmenuji např. Antonín 
Novák a jsem naro- zen v roce 
1987, heslo samot-
né by nemělo být 
ve tvaru například 
Antonin87, nebo 
Novak1897. Takto 
zvolené heslo 
pro je pro zkuše-
nějšího hackera 
poměrně snadno 
uhodnutelné a je 
jen otázka času, než by 
metodou pokus/omyl vaše heslo odhalil. 

Dalším faktorem v síle hesla je 
jeho rozmanitost. Síla hesla značně 
stoupá při použití kombinací malých 
a velkých písmen, použití čísel a spe-
ciálních znaků.  Zde už ale narážíme 
na zapamatovatelnost hesla samotné-
ho a složitost jeho tvaru. Jen těžko 
si zapamatujeme heslo ve tvaru např: 
„CN5b:8r?“. Takové heslo sice splňu-
je všechny standarty, ale pro praktic-
ké každodenní využití se příliš nehodí. 
Nebezpečným celoplošným nešvarem 
uživatelů je také tak zvaná „recyklace 
hesel“. To znamená, že i když si uživatel 
zvolí heslo dobré a podle standardů, 
toho heslo používá stále dokola u něko-
lika nezřídka však dokonce do všech 
služeb a portálů, do kterých se přihla-
šuje. Představme si situaci, kdy stejné 
heslo použijeme do emailu a následně 

do internetového bankovnictví. Pokud 
případný útočník, nebo i náhodná osoba 
zjistí heslo do vašeho emailu, je už 
jen krůček od přístupu do internetového 
bankovnictví. 

Jak by na něj mohl přijít, říkáte si. Velmi 
jednoduše. Přihlašovací údaje například 
právě do emailu má převážná část uži-
vatelů uloženo ve webovém prohlížeči 
a toho se mu předvyplňuje pro větší 
pohodlí. Pokud necháme počítač neu-

zamčen pár minut 
bez dozoru, je pro 
znalého člověka 
otázkou pouhých 
třech kliknutí, 
aby si vaše heslo 
zobrazil. Ideální 
je tedy používat 
na každou služ-
bu identické heslo 

a zároveň se vyhýbat ukládání 
hesel ve webovém prohlížeči. Nehledě 
na stále častější zprávy, že unikla celá 
databáze přihlašovacích údajů provozo-
vateli té, či oné služby.

Shrnuli jsme se bezpečnostní stan-
dardy a teď si ukažme, jak by to mělo 
vypadat v praxi. Vytvořme si proto sadu 
hesel do nejznámějších služeb pro jed-
noho konkrétního člověka.  

Zvolme si kořen hesla
• Abychom měli něco z čeho při tvorbě 
hesel vycházet, zvolme si nějaký základ, 
ze kterého budeme vždy vycházet. Tento 
by s uživatelem neměl být na první 
pohled nikterak svázán. Jak na to? Zde 
pomohou asociace. Řekněme si napří-
klad, že se jmenuji Pavel Novák, mám 
zálibu v letectví a moje oblíbené letadlo 
je Aero L-39 Albatros. Jde o skutečnost, 
kterou bude vědět jen poměrně málo 

lidí a tak si můžeme zvolit Albatros jako 
kořen hesla. 

Přidáme trochu omáčky  
(čísla, speciální znaky)
• Máme kořen Albatros, abychom tedy 
zvýšili jeho sílu, přidáme nejprve čísla. 
Ideálně tak aby nahrazovali části původ-
ního slova a to tak, aby tvar čísla kore-
spondoval s písmenem, za které jej 
vyměníme. „A“ je velni podobné číslu 4, 
„O“ můžem zaměnit za nulu. A co spe-
ciální znak? Líbí se vám nějaký? Mě se 
libí třeba zavináč „@“ a tak jej přidám, 
třeba na konec slova 
• Po aplikování výše popsaných modifi-
kací nám vychází pěkné: 4lb4tr0s@
• Již takové heslo je možné považovat 
za poměrně bezpečné.

Problém opakovaného použití
• Ano, máme bezpečné heslo, ale co 
s tím opakováním hesel? Zde nám znovu 
pomůžou asociace. Chceme použít heslo 
na email, máme základ již zmíněný 
4lb4tr0s@. Služba se tedy v tomto přípa-
dě jmenuje „Email“. Vezměme tedy část 
názvu služby a podle určitého jednotného 
vzorce jej přilepíme k našemu zvolenému 
kořenu hesla třeba jako apendix „.Ema“. 
Dostaneme řetězec  „4lb4tr0s@.Ema“. 
• Chceme vytvořit heslo na Facebook? 
Není problém. Pouze zaměníme apen-
dix za asociaci podle vzoru tj. „.Fcb“ 
a dostaneme „4lb4tr0s@.Fcb“
• Twitter: „4lb4tr0s@.Twi“
• Bankovní účet: „4lb4tr0s@.Ban“
Takovým způsobem zle velmi jednoduše 
a pro každého člověka díky asociacím 
zapamatovatelně zvolit politiku hesel, 
které jsou velmi bezpečné. 

Martin Sedlář
IT specialista, konzultant GDPR
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Šablony I. 
I/2.1    Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ (40 hodin) a I/2.2 (16 hodin) 
I/2.3    Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ (16 hodin) 

 čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze 
I/2.4    Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ (24 hodin) 
I/3.1    Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ (60 hodin) 
I/3.2    Individualizace vzdělávání v MŠ (40 hodin) 

Šablony II. 
2.I/6    Vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ – DVPP (v rozsahu 8 hodin) 

 čtenářská a matematická gramotnost, osobnostně sociální rozvoj, polytechnické  vzdělávání, ICT 

 
Šablony I. 
II/2.1   Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP (16 hodin) 

 čtenářská a matematická gramotnost, inkluze 
II/2.2   Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP (32 hodin) 

 matematická gramotnost, cizí jazyky, mentoring 
II/2.3   Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP (32 hodin) 
II/2.8   Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi (v rozsahu 8 hodin) 
II/2.12 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na zapojení metody CLIL do výuky 

Šablony II. 
2.II/6   Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP (v rozsahu 8 a 16 hodin) 

 čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, inkluze, poly-
technické vzdělávání, ICT 

2.II/7   Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce (v rozsahu 8 hodin) 
2.II/11 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na zapojení metody CLIL do výuky – DVPP 

Šablony II. 
2.V/4   Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP (v rozsahu 8 a 16 hodin) 
2.VI/4   Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP (v rozsahu 8 a 16 hodin) 
2.VII/4   Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – DVPP (v rozsahu 8 a 16 hodin) 

 osobnostně sociální rozvoj, inkluze, polytechnické vzdělávání, ICT,  

  


