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Že by to byl kouzelník, ten pan učitel? 
Kdysi dávno si autor těchto řádků připravil 
v první školní den, kdy přebíral čerstvé tře-
ťáky, maličkou fintu. Dle fotografie z konce 
předchozího školního roku se naučil tváře 
a jména svých žáků. Ti pak byli docela 
vykulení a aspoň v ten první den si mysleli, 
že je pan učitel možná kouzelník, když je 
vidí poprvé a všechny už přitom zná jmé-
nem.… A protože to byla škola obecná 
a v té třetí třídě bylo jen čtrnáct malých 
slečen a mladých mužů, bylo to tenkrát 
víc než snadné. Ředitel ZŠ Svatoplukova 
v Olomouci zná jménem všech svých 287 
žáků! To už je takový výkon, že přesvědčil 
i odbornou porotu a byl zvolen nejlepším 
ředitelem roku! Tedy, abychom si nevymýš-
leli, samozřejmě že to nebyl jediný důvod, 
nicméně o vztahu Jiřího Vymětala k „jeho“ 
škole a školákům to vypovídá hodně. 

Na následujících čtyřiadvaceti stránkách 
je pro vás připravena spousta praktických 
i zajímavých informací. Ty praktické vám 
poradí třeba s tím, jak se nenechat okrást 

a poškozovat podvodnými e-maily, napoví, 
co všechno lze zahrnout do ONIV neboli 
ostatních neinvestičních výdajů a právník 
doporučí, jak správně doručovat písemnosti 
zaměstnancům školy. Najdete tu i pozván-
ky na důležité kurzy a semináře. A mezi 
ty (doufejme) zajímavé informace může-
me zařadit třeba výlet do historie školství, 
který odhaluje, že v Olomouci před téměř 
třemi sty let vznikl předchůdce dnešního 
VUT Brno. Stavovská akademie konkuro-
vala univerzitě mnohem praktičtější formou 
i předměty vyučování, a kdyby z Olomouce 
po sto dvaceti letech nebyla přestěhována 
do Brna, nechyběla by dnes Olomouckému 
kraji technicky zaměřená vysoká škola. 

Kromě toho všeho najdete uprostřed zpra-
vodaje ještě přílohu, zaměřenou na potřeby 
pověřenců. Je to už podruhé, kdy všichni 
naši čtenáři dostávají tento dárek, běžně 
určený jen pro klienty Scholaservis.cz.  

Přejeme všem příjemné a inspirativní 
čtení i krásné jaro! Vaše redakce

5   Známkování ve školách je zkreslené  
Zajímavá diskuze mezi Klárou Šimáčkovou  
Laurenčíkovou (ČOSIV) a Ondřejem Lněničkou.

8   Maturity a přijímačky by měly nabídnout férovější hodnocení žáků 
High-stakes zkoušky mají významný vliv na modulaci vzdělávání na stupních, 
které jim předcházejí.   

 18   Spisová služba ve školství –  příjem a evidence dokumentů
Zaměříme se na konkrétní oblasti  
z výkonu spisové služby.

20   právní poradna  
Jak správně doručovat písemnosti zaměstnancům?

Výběr z obsAhu

Redakční uzávěrka příspěvků do Zpravodaje školství číslo 5/2019 je v pátek 19. dubna. 

Těšíme se na vaše příspěvky! Zasílejte je prosím ve wordu, fotografie zasílejte zvlášť, pokud možno v takovém rozlišení, které lze použít pro tisk.
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S určitou nadsázkou lze tvrdit, že společné vzdělávání v Čr neexistuje. Už mateřské školy vytvá-
řejí finanční bariéru, jde-li o školy neveřejné. Některé základní školy otevírají již pro prvňáčky 
výběrové třídy, nejčastěji zaměřené na rozšířenou výuku jazyků. další dělení přichází v pátých 
a sedmých třídách, kdy část žáků odchází na víceletá gymnázia. do deváté třídy základní školy 
postupují mnohde jen žáci, kteří se buď chtějí hlásit na odbornou školu, nebo neuspěli. A právě 
tento neúspěch, jak opakovaně ukazují výzkumy, je do velké míry závislý na socioekonomickém 
statusu rodiny, případně kulturním kapitálu, který umí rodiče dítěti předat. EdUin upozorňuje 
na rigidní strukturu školství, která napomáhá reprodukovat vzdělávací nerovnosti.
Problém nerovností ve vzdělávání má 
více rovin. První je samotná struktura 
systému, který nabízí řadu kolejí pro 
různé typy dětí. Ačkoliv původním zámě-
rem víceletých gymnázií bylo poskyt-
nout podporu nadaným dětem, dnes 
je navštěvují děti všech akademických 
dovedností. Rozdíl oproti srovnatelným 
ročníkům základních škol, jak vyplynulo 
z výzkumu CLoSE, je, že na víceletých 
gymnáziích se koncentrují děti z lépe 
postavených rodin. Výzkum nenašel 
ani jediné víceleté gymnázium, kde by 
souhrnný socioekonomický status byl 
pod průměrem, jako tomu bylo u řady 
základních škol.

„Systém aktuálně vychází vstříc rodi-
čům, kteří chtějí dítě dostat co nejdál, 
i navzdory tomu, že pro to nemusí mít 
předpoklady. Intenzivní motivace získat 
vzdělání, intenzivní doučování, rodičov-
ský zájem, popohánění, to jsou faktory, 
které rozhodují do značné míry o tom, 
zda se dítě dostane na gymnázium 

a posléze na vysokou školu,“ vysvět-
luje Bob Kartous, vedoucí komunikace 
společnosti EDUin. Kvůli neustálému 
filtrování žáků do jednotlivých kolejí se 
pak homogenizuje kolektiv jak z pohle-
du rodinného zázemí, tak z hlediska 
motivace a zájmu o učení. Na opačném 
spektru proto zůstávají nejméně náročná 
střední odborná učiliště, která navštěvují 
veskrze žáci dříve neúspěšní, demoti-
vovaní, často s nespravedlivě získaným 
pocitem o své “nevzdělavatelnosti”.

Systém, který má až kastovní pova-
hu, není v souladu s moderními trendy 
ve vzdělávání. Celosvětově je kladen 
důraz na vzdělanostní společnost a s ní 
spojenou sociální mobilitu. Děti se učí 
společně až do svých 15, někdy až 18 let.

Další rovina problému nespravedli-
vého přístupu ke vzdělávání spočívá 
v rozdílech mezi školami. Některé školy, 
včetně základních, mají vhodné umís-
tění v kraji a potažmo spádovou oblast 
s dobře připravenými dětmi, umí nabírat 

kvalitní učitele a děti posouvají více 
dopředu. Takové školy překonají i více-
letá gymnázia. Jenže řada rodičů nemá 
možnost se na vzniklém trhu s veřejnými 
školami pohybovat a jsou tak odkázáni 
na školu nejblíže bydlišti.

EDUin se tématu selektivního školství 
a společenské koheze komplexně věnoval 
ve svém každoročním Auditu vzděláva-
cího systému. V něm doporučuje, aby 
systém prošel významnou reformou struk-
tury středního školství, která by posílila 
společné vzdělávání a omezila faktické 
dělení dětí na základě podnětnosti rodin-
ného zázemí. Zároveň EDUin navrhuje 
posílit cílená opatření pro školy, které 
čelí větším výzvám a mají podprůměr-
né výsledky. „Současné nastavení tvoří 
příkopy ve společnosti, o nichž tak často 
mluví sociologové a politici. Systém, který 
jen reprodukuje bohatství nebo chudobu, 
zákonitě vede k nedůvěře vůči státu pra-
menící od skupiny, která z toho vyjde hůř,“ 
uzavírá Kartous.  (EDUin)

společné vzdělávání je v Česku extrémně 
krátké a prohlubuje nerovnosti
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Dinosauři nečetli, a…? A vymřeli!
Jak motivovat žáky ke čtení? Jak žáky naučit porozumět odbornému textu? podobné a další otáz-
ky si kladli společně s přednášejícími pedagogové na tematickém setkání k podpoře čtenářské 
gramotnosti v únoru v BEA centru v Olomouci. Setkání zorganizoval realizační tým projektu KAp 
ve spolupráci s projektovým týmem IKAp.
Jak si udělat ze čtení zážitek a s kni-
hou růst prezentovala „kniholka“ Vlaďka 
Závrská, spoluautorka nevšedního 
designového čtenářského zápisníku 
„Kniháře“. Knihovnu města Olomouc 
představila ředitelka Lenka Prucková, 
s níž se účastníci zamýšleli nad tím, 
zda středoškolák potřebuje knihovnu. 
Její postřehy z prostředí knihoven doma 
i v zahraničí byly velmi inspirativní. Libuše 
Žáková, vedoucí krajského metodického 
kabinetu pro čtenářskou gramotnost, 
seznámila přítomné s jeho náplní čin-
nosti a cíli, které si kabinet klade v meto-
dické podpoře pedagogickým pracov-
níkům. Jak pracovat s poezií v dnešní 
škole a jak se jako učitel zbavit ostychu 
před poezií podal poutavým způsobem 
Jaroslav Vala, člen katedry českého 
jazyka a literatury z Pedagogické fakul-

ty UP Olomouc. Program pokračoval 
třemi workshopy zaměřenými na témata 
navazující na problematiku čtenářské 
gramotnosti. 

Jednalo se o možnost praxe v mul-
timediálním centru, neboť sebelepší 
teoretické studium nenahradí praktické 
zkušenosti, které jsou v dnešní době 

tolik žádané. Účastníci si užili práci 
před kamerou i za kamerou. Tato práce 
byla přípravou na natáčení vlastních 
webinářů.  Druhý workshop ukázal, jak 
vytvářet kreativní prezentace - že to není 
jen PowerPoint, který je k tomuto účelu 
nejběžněji používán, ale že je v dneš-
ním multimediálním světě možno svou 
prezentaci udělat i mnohem zábavněji. 
Workshop seznámil účastníky právě 
s takovými nástroji, které jim nabídnou 
mnohem více možností pro vytváření 
zajímavých, netradičních a dynamic-
kých prezentací. Etiketa v zaměstnání 
byla tématem třetího workshopu, neboť 
prvky etikety jsou podstatné podmín-
ky úspěšného začlenění do pracovního 
procesu a protože platí pravidlo, že kdo 
není zdvořilý ke kolegům a klientům, 
nemůže být nápomocný k úspěchům 
firmy, ve které pracuje. 

Bronislava Vláčilová
věcná manažerka KAP

Pětatřicet táborů připravil na letošní léto 
Dům dětí a mládeže olomouc
Letní prázdniny jsou už blízko, obzvlášť pokud rodiče chtějí, aby jejich děti část z nich strávily 
na letním táboře, který bude opravdu dobrý. dlouholetou tradici, dobré zázemí, zajímavý program 
i kvalifikované pedagogy na letní tábory nabízí dům dětí a mládeže Olomouc. Více než polovina 
táborů je už plně obsazena, ale vybírat je pořád z čeho. 

Kromě tradičních táborů se zajímavou 
celotáborovou hrou (Strážci Galaxie, 
Vikingské příběhy) je v nabídce i několik 
táborů odborných – taneční, sportovní 
a tábor výtvarný. Volná místa nabízí 
i fotografická dílna, ve které si účastníci 
vyzkouší focení a zpracování fotek pod 
vedením odborných lektorů. 

Specifický je i tábor pro teenage-
ry od 12 do 19 let s názvem Projekt 
TIPOTA 2019. Bude fyzicky i psychicky 
náročnější, ale o to zajímavější zážitky 
si z něj účastníci odnesou. 

Novinkou je také pobytový tábor. 
Účastníci se zde seznámí s tím, jak fun-
guje digitální svět, budou stavět jedno-
duché elektronické obvody, vyzkouší si 
základy programování a vše prostřídají 
s pobytem v přírodě a táborovými hrami. 

I letos je v nabídce více táborů pří-
městských než pobytových. Poznávat 
Olomouc a jeho okolí můžete na tábo-
rech spojených s geocachingem. Pro 
sportovce jsou volná místa na taneč-

ním nebo badmintonovém soustředění. 
Kdo má rád „výtvarku“, může se stát 
„Umělcem během staletí“ nebo propad-
nout „Zlatokopecké horečce“.  V nabíd-
ce nechybí ani technické workshopy 
a modelářský příměstský tábor. 

V loňském roce se letních táborů 
pořádaných DDM Olomouc zúčastnilo 
více než 1 000 dětí. Tradičně rychle 
bývá obsazen příměstský tábor v ZOO 
a pobyt pro rodiče s dětmi, v letošním 

roce se však i další tábory plní velmi 
rychle. Proto pokud chcete mít jistotu, že 
se vaše dítě dostane právě na ten svůj 
vybraný, měli byste mu místo rezervovat 
co nejdříve. Přihlášky přijímají všechna 
pracoviště DDM Olomouc, on-line při-
hlášku lze také podat prostřednictvím 
internetu na adrese www.ddmolmouc.
cz/tabory/, kde najdete i fotky z předcho-
zích let. Radek Ježowicz

DDM Olomouc
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Každý z nás se již setkal s nějakým druhem nevyžádaného, či dokonce podvodného e-mailu. 
Většinu těchto případů lze označit za otravnou rutinu každodenního dne a jen nás obtěžují něja-
kou nezajímavou nabídkou, protože jsme kdysi vyplnili svůj e-mail na webu, který již nesledujeme. 
Některé e-maily však nejsou zdaleka tak neškodné a je třeba si na ně dávat pozor. Mohou vám 
např. do počítače zavést tzv. mallware (z angl. „mallicious software“ v překladu „škodlivý / zákeřný 
software“), slangově jim říkáme „viry“. 
Takový škodlivý software pak může způ-
sobovat zpomalení počítače, zobrazo-
vání nechtěných oken s reklamou často 
na lechtivou tématiku, což je „pouze“ 
obtěžující nebo nepříjemné. Skutečným 
rizikem je ale především odesílání růz-
ných dat z vašeho počítače nebo pře-
vzetí vlády nad vaším zařízením.

Pokud dojde na krádež dat, může 
situace vést tak daleko, že případnému 
útočníkovi váš počítač odesílá vše, co 
právě píšete na klávesnici. V tomto pří-
padě je jasné, že útočník je tak schopen 
vyčíst vaše přihlašovací údaje nejen 
do e-mailu, sociálních sítí, ale přede-
vším do internetového bankovnictví.

V případě scénáře, kdy útočník skrz 
tento software převezme kontrolu 
nad napadeným počítačem, zpravidla 
změní přihlašovací údaje do počíta-
če. Následně pak vydírá uživatele, kdy 
požaduje nemalou částku za to, že počí-
tač a často důležitá pracovní data znovu 
zpřístupní. Pokud útočník nedostane 
částku v daném limitu, datový obsah 
počítače se zničí nebo prostě zůstane 
navždy nepřístupný. Nejlepší obranou je 
pak prevence a obezřetnost. Část práce 
za nás udělá spamový filtr, který velké 
množství takových škodlivých e-mailů 
rozpozná a označí, ale ani ten není 
stoprocentní. Jak tedy takový e-mail 
rozpoznat?

Kontrola e-mailové adresy odesílatele 
a domény, ze které e-mail odesílatele 
pochází
Pokud přijde například e-mail, který nás 
žádá o naše bankovní údaje, a přitom 
se tváří jako důvěryhodný e-mail z naší 
banky, je třeba mít se na pozoru. Když 

pomineme fakt, že banky takový e-mail 
prakticky nikdy neodesílají, existuje 
několik indikátorů, že se jedná o podvod. 
V první řadě kontrolujeme e-mail odesí-
latele. Víme, že doména naší banky je 
například csob.cz  nebo fio.cz, pak by 
e-mail odesílatele měl mít formát např. 
info@csob.cz. Pokud však přijde tento 
e-mail z adresy odesílatele ve formátu 
např. youabes.co@uk.yahoo.com, oka-
mžitě e-mail smažte, jedná se o jasný 
podvod! Ale i e-mail odesílatele se dá 
poměrně snadno podvrhnout. Dalším 
krokem je kontrola adresy, na kterou nás 
e-mail přesměruje. Zpravidla ve zprávě 
existuje odkaz právě na stránku, která 
je kopií přihlašovací stránky do inter-
netového bankovnictví. Pak je jedi-
ná možnost zkontrolovat tuto adresu, 
na které se přihlášení otevřelo po kliknu-
tí na odkaz v e-mailu. Zde musíme být 
velmi opatrní, protože změna nemusí 
být na první pohled patrná. Může se 
jednat jen o drobné variace originální 
adresy. Pro příklad, originál https://www.
servis24.cz/ , padělek potom https://
www.serviss24.cz nebo https://www.
servis244.cz. Takto podvrhnuté adresy 
nejsou na první pohled patrné, proto 
pozor na ně! Pokud na takové stránce 
vyplníte své přihlašovací údaje, předali 
jste je právě podvodníkům.

Zvláštní e-mail od kamaráda
Podezřelá je např. situace, kdy nám 
přijde e-mail do známého či kamaráda, 
který obsahuje pouze jednoduchou větu 
„Mrkni, super věc, klikni zde“. Existují 
viry, které jsou schopné získat kontro-
lu nad e-mailem odesílatele a pak se 
snaží tímto kanálem šířit dál. Po kliknutí 

na odkaz „zde“ by se pravděpodobně 
útočník takto pokusil do našeho pc stáh-
nout pouze tento vir a nainstalovat ho. 
Pokud nebudete v tento moment aktivní 
a nebudete mít aktualizovaný antivirus, 
bude váš pc napaden virem.

Rétorika e-mailu, výhra, lámaná čeština
Zde je situace celkem jasná. Pokud 
dostaneme e-mail, který jsme nečekali, 
o pohádkové výhře v soutěži, o které 
jste nikdy neslyšeli, nebo o tom, že náš 
strýček z Ameriky zesnul a zanechal 
nám obrovské dědictví, je třeba zacho-
vat si chladnou hlavu, jedná se opět 
nejspíš o podvod. Takový e-mail nás, 
často právě „lámanou“ češtinou a s gra-
matickými chybami, nutí k okamžité 
reakci. Odesílatel se podepisuje jako 
doktor či zástupce nebo advokát. Pokud 
na takový e-mail odpovíme, nejspíše 
nás bude v dalším e-mailu podvodník 
žádat o zaslání částky do zahraničí, 
z různých důvodů. Většinou jako zámin-
ka poslouží záloha za právní služby 
a vyřízení pozůstalosti nebo částka 
za službu bezpečného převodu vysoké 
výhry ze zahraničí. Obojí je nesmysl, 
okamžitě tento e-mail smažte.

Závěrem lze říct jediné, člověk by si 
řekl, že jsou tyto e-maily po tak dlouhé 
době klišé a snad nikdo jim už nemůže 
naletět. Opak je ale bohužel pravdou. 
Jejich neustálá existence nám napovídá, 
že tento druh podvodu neustále funguje. 
Dokonce se jejich výskyt spíše dlouhodo-
bě neustále zvyšuje. Dejme si proto pozor, 
ztracená data nebo ztracené peníze nám 
při tomto druhu podvodu již nikdo nevrátí.

Martin Sedlář,  
IT specialista, konzultant GDPR

Jak na podvodné e-maily
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SCHOLA education je zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, s. r. o. 
Další informace: 721 087 136, 582 348 520 nebo na www.scholaservis.cz. Nově nás najdete i na Facebooku.

SCHOLA education 
Semináře dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2019

Název a náplň akce Termín
praktické finanční úlohy a hry
16 hodin

2. 4. 2019
(začátek semináře)

Kurz primární logopedické prevence 9. 4. 2019
(začátek semináře)

Olomouc, Stupkova 18
Ing. Eva Holásková, tel.: 731 503 938, e.holaskova@scholaservis.cz

Název a náplň akce Termín
Jak na administraci šablon II. (Prostějov)
3 hodiny 2. 4. 2019

SYNdrOM VYHOŘENí (Prostějov)
8 hodin 17. 4. 2019

Jak zajistit výkon spisové služby u obcí, měst a školských zařízení (prostějov)
8 hodin 24. 4. 2018

Time management - dosahování cílů a překonávání překážek
8 hodin 20. 5. 2019

phdr. et Mgr. Jiří VALENTA: právo a škola
8 hodiny 11. 6. 2019

Nácvik sociálních dovedností pedagoga
8 hodi 29. 8. 2019

Instruktáž ke zpracování matričních a výkonových statistických výkazů v roce 2019 pro školy a školská zařízení
4 hodiny 17. 9. 2019

Instruktáž ke zpracování matričních a výkonových statistických výkazů v roce 2019 pro školy a školská zařízení
4 hodiny 24. 9. 2019

přihlášky:
Mgr. Zdeňka Roháčková, z.rohackova@scholaservis.cz, informace: 775 033 326, více informací na www.scholaservis.cz

Název a náplň akce Termín
Osobnostní rozvoj pedagogů (výjezd)
16 hodin

10. 5. 2019
(začátek semináře)

SYNdrOM VYHOŘENí (výjezd)
16 hodin

31. 5. 2019
(začátek semináře)

Osobnostní rozvoj pedagogů (výjezd)
16 hodin 26. 8. 2019

Výjezdy:
Mgr. Zdeňka Roháčková, z.rohackova@scholaservis.cz, informace: 775 033 326, více informací na www.scholaservis.cz

Název a náplň akce Termín
dílničky Mš – inspirace ročním obdobím
4 hodiny 24. 4. 2019

Cestou moderního umění – tričko jako umělecké dílo
5 hodin 20. 5. 2019

přerov, Kouřílkova 8
Ing. Eva Holásková, tel.: 731 503 938, e.holaskova@scholaservis.cz

Název a náplň akce Termín
Kurz primární logopedické prevence
40 hodin + 20 praxe

9. 9. 2019
(začátek semináře)

Zlín, Divadelní 3242
Ing. Eva Holásková, tel.: 731 503 938, e.holaskova@scholaservis.cz



SCHOLA education 
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, s. r. o.

Název a náplň akce Termín
dárek z pedigu
5 hodin 1. 4. 2019

phdr. Jan Svoboda: Obtížné rozhovory s rodiči 8. 4. 2019

Inspirace ročním obdobím
4 hodiny 10. 4. 2019

polytechnické činnosti v Mš
16 hodin

17. 4. 2019
(začátek semináře)

Metody a formy výuky anglického jazyka na 1. stupni Zš – trénování výslovnosti
16 hodin

29. 4. 2019
(začátek semináře)

Cestou moderního umění – tričko jako umělecké dílo
4 hodiny 13. 5. 2019

Cestou moderního umění
5 hodin 15. 5. 2019

rozvoj předmatematické gramotnosti / pGM/ dětí v praxi konkrétní Mš
8 hodin 16. 5. 2019

Animovaný film ve škole
10 hodin 23. 5. 2019

přípravný kurz ke kvalifikační zkoušce – chůva 26. 5. 2019

Hudba jako zdroj osobnostního a sociálního rozvoje
8 hodin 30. 5. 2019

Osobnostní rozvoj – Moderní didaktika: lexikon výukových a hodnotících metod
16 hodin

4. 6. 2019
(začátek semináře)

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, pK 69-017-M 30. 6. 2019

Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy
5 hodin 11. 11. 2019

prostějov, Palackého 151/10
Ing. Eva Holásková, tel.: 731 503 938, e.holaskova@scholaservis.cz

   připravíme pro Vás školení na míru (Šablony I a II, individuální požadavky)

  zajistíme ubytování a stravování podle Vašich přání 

Přihlášky:
Mgr. Zdeňka Roháčková
manažerka obchodu

Olomoucká 25, Prostějov  796 01
 +420 775 033 326
 z.rohackova@scholaservis.cz

Chcete spojit příjemné s užitečným?  
řešením je  výjeZdové školení
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V prvním článku z cyklu věnovaného spisové službě ve školství byly uvedeny stěžejní legislativ-
ní předpisy pro oblast archivnictví a spisové služby a zároveň zde byly uvedeny teze pro tvorbu 
spisového řádu včetně všech jeho důležitých částí. V dnešním příspěvku se zaměříme na kon-
krétní oblasti z výkonu spisové služby. pod tímto pojmem se rozumí komplexní zajištění odborné 
správy dokumentů vzniklých z činnosti veřejného původce, popřípadě z činnosti jeho právních 
předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, 
podepisování, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností.  
Zcela logicky začneme prvním z nich 
– příjmem dokumentů. Doručené 
dokumenty se přijímají v podatelně. 
Ve školách bývá podatelna velmi často 
ztotožněna se sekretariátem. Pokud 
některý ze zaměstnanců převezme 
dokument osobně nebo vytvoří doku-
ment na základě telefonického nebo 
ústního podání, musí takovýto dokument 
okamžitě předat k zaevidování na poda-
telnu. Každá podatelna musí být vyba-
vena zařízením, jež umožňuje příjem 
datových zpráv doručovaných na elek-
tronické adrese podatelny, doručova-
ných prostřednictvím datové schránky 
a doručovaných na přenosných tech-
nických nosičích dat (DVD, USB flash-
disk). Jednou z důležitých povinností 
veřejných původců je zveřejnit na svých 
webových stránkách nebo úřední desce 
informace o provozu podatelny a o pod-
mínkách přijímání dokumentů. Ve větši-
ně případů bývá bohužel výčet neúplný 
a zůstává omezen pouze na adresu 

pro doručování, úřední hodiny, elek-
tronickou adresu (adresa elektronické 
pošty) a identifikátor datové schránky. 
Jen výjimečně lze na stránkách subjektů 
nalézt i další povinné informace: přehled 
dalších datových formátů dokumentů 
obsažených v datové zprávě, přehled 
přenosných technických nosičů dat, 
na kterých původce přijímá dokumenty 
v digitální podobě, způsob nakládání 
s datovými zprávami, u kterých byl zjiš-
těn tzv. „škodlivý kód“, a postup v přípa-
dě odstranění důsledků vad na doruče-
ném dokumentu.

V rámci příjmů dokumentů může 
docházet ke vstupním převodům doku-
mentů. V takovém případě je rozho-
dující, jakým způsobem vede původce 
spisovou službu, zda v listinné podobě, 
nebo v elektronickém systému spiso-
vé služby. Právní předpisy jednoznačně 
určují konkrétní způsoby těchto převodů, 
avšak skutečný rozsah, tedy v jakých 
případech ke konverzím dochází a které 

z možných postupů jsou v jakém kon-
krétním případě použity, to už musí 
vždy upřesnit původce ve svém spiso-
vém řádu. Všeobecně platí, že pokud 
původce vede spisovou službu v listin-
né podobě, převede doručené digitální 
dokumenty do listinné podoby. V opač-
ném případě, tzn. při výkonu spisové 
služby v elektronickém systému, to takto 
lakonicky již konstatovat nemůžeme. 
Tyto systémy jsou většinou řešeny kom-
plexně a integrují správu pro obě podo-
by dokumentů (digitální i analogovou). 
Nicméně i zde může nastat situace, kdy 
je třeba uplatnit převod dokumentů auto-
rizovanou konverzí nebo jiným způso-
bem převedení podle § 69a „archivního 
zákona“. Pro modelaci konkrétních situ-
ací včetně objasnění rozdílu mezi uve-
denými způsoby převedení však není 
v takto koncipovaném článku dostatečný 
prostor. Případné odpovědi lze nalézt 
v odborné literatuře, metodických stano-
viskách odboru archivní správy a spiso-

spisová služba ve školství –  
příjem a evidence dokumentů
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PRÁVNÍ PORADNA

Jak správně doručovat písemnosti zaměstnancům?
prostředí škol není jen vztah mezi školou a dítětem / zákonným zástupcem dítěte. Nezapomeňme 
také na druhou oblast vznikajících vztahů, a to mezi školou (jako zaměstnavatelem) a zaměst-
nanci školy. dříve či později totiž nastanou situace, kdy je potřeba mezi školou a jejím zaměst-
nancem komunikovat „oficiální“ cestou. Konkrétněji jde o doručování písemností, které mají 
právní účinky na pracovněprávní vztah. A právě v těchto situacích se dělá velký počet chyb. 
Zcela zbytečně.
Zákoník práce totiž určuje přísná pra-
vidla pro postup při doručování písem-
ností zaměstnancům, a to konkrétně 
ve svém § 334 a následujících. Velká 
část zaměstnavatelů však zmíněnou 
právní úpravu nepochopitelně opomíjí, 
a tím se může dostat do prekérního 
postavení. 

Následující řádky doporučuji pozor-
nosti všem vedoucím pracovníkům, kteří 
mají ve školách na starosti personálně-
-právní záležitosti. 

Striktní pravidla pro doručování se 
vztahují pro následující písemnosti: 
• ty, které se týkají vzniku, změn a skon-
čení pracovního poměru (např. výpověď, 
změna pracovní smlouvy);
• ty, které se týkají vzniku, změn a skon-
čení dohod konaných mimo pracovní 
poměr;
• odvolání z pracovního místa;
• důležité písemnosti týkající se odmě-
ňování (mzdový nebo platový výměr);
• záznam o porušení režimu dočasné 
pracovní neschopnosti pojištěnce (viz 
§ 301a).

Správně musí být písemnosti doruče-
ny do vlastních rukou zaměstnance, 
a to určenými způsoby, a co je důležité 
– musí se vždy dodržet pořadí způsobů 
doručení.
1)  Nejprve se musíte pokusit písemnost 

doručit zaměstnanci na pracovišti. 
Vedoucí pracovník písemnost předá 
zaměstnanci. Vždy je nejvhodnější 
písemnost předávat v přítomnos-
ti dalších svědků, a to pro případ, 
že by zaměstnanec odmítl převzetí 
písemnosti. V takovém případě totiž 
má škola (zaměstnavatel) důkaz 
v podobě svědectví, že písemnost 
byla doručována. Ideální situace je, 
pokud zaměstnanec písemně potvrdí, 
že písemnost řádně převzal.

2)  Pokud zaměstnanec v práci absen-
tuje (nelze doručit podle ad 1), poté 
máte povinnost doručit písemnost 
zaměstnanci v jeho bytě, nebo 
kdekoli jinde, kde bude zastižen. 
V tomto případě nepoužíváte poštu! 
Doručení v praxi vypadá tak, že se 
vedoucí zaměstnanec (nejlépe spo-
lečně s další osobou jako svědkem) 
osobně dostaví do místa bydliště 

zaměstnance, kde mu osobně písem-
nost doručí. 
- pro osobní předání písemnosti (jak 

na pracovišti, tak v bytě i kdekoli jinde) 
je vždy důležité zajistit přítomnost kromě 
vedoucího zaměstnance také min. 1 
dalšího svědka. Může se totiž stát 
(viz bod 1), že zaměstnanec 
odmítne písemnost převzít nebo 
písemně potvrdit, že písemnost 
převzal. V takovém případě 
je opět stěžejní role svěd-
ka, který může prokázat, že 
zaměstnavatel řádné doru-
čení provedl a splnil tak 
povinnost podle zákoníku 
práce. 
3)  Pokud nelze doru-

čit písemnost 
výše uvedený-
mi způsoby, při-
chází na řadu 
elektronické doru-
čení. Písemnost se 
takto zasílá na e-mail 
zaměstnance nebo 
do jeho datové schrán-
ky. Abyste ale mohli 
písemnost elektronicky 
doručit, musí být splně-
ny všechny následující 
podmínky – písem-
nost je ze strany 
zaměstnavatele pode-
psána uznávaným elek-
tronickým podpisem + zaměstna-
nec k takovému doručování poskytl 
písemný souhlas + zaměstnanec 
poskytl zaměstnavateli elektronickou 
adresu + zaměstnanec do 3 dnů 
od odeslání písemnosti potvrdí její 
přijetí datovou zprávou podepsanou 
uznávaným elektronickým podpisem. 
Vzhledem k tomu, že splnění všech 
těchto podmínek je v praxi naprosto 
ojedinělé, nedochází prakticky nikdy 
k elektronickému doručování. Přesto 
by měl zaměstnavatel být schopen 
prokázat, že elektronické doručová-
ní není možné – např. záznam, že 
zaměstnanec neuvedl žádnou elek-
tronickou adresu pro doručování a že 
(i pokud elektronickou adresu uvedl) 
pak nedal souhlas k zasílání zpráv. 

4)  Pokud nelze písemnost doručit 
výše uvedenými způsoby, může 
zaměstnavatel písemnost doručit 
p o š - tou – prostřednictvím 
pro- vozovatele poštovních 

služeb. Písemnost se 
v takovém případě 
zasílá na posled-
ní známou adre-

su zaměstnance. 
Doručení písemnos-

ti musí být doloženo 
písemným záznamem 

o doručení. 
Pokud nebyl zaměstnanec 

v místě bydliště zastižen, písem-
nost se musí uložit na poště nebo 
u obecního úřadu. Zaměstnanci 
musí být zároveň nechána 

výzva s oznámením o uložení 
písemnosti a výzva k vyzvednutí 
ve lhůtě 10 dnů. V oznámení musí 
být zaměstnanec zároveň poučen 
o následcích odmítnutí převze-
tí písemnosti nebo neposkytnutí 
součinnosti nezbytné k doručení 
písemnosti.

Písemnost je doručena dnem 
vyzvednutí, jinak nejpozději 10. 
dnem po uložení (fikce doruče-
ní).

Pokud zaměstnanec doruče-
ní písemnosti znemožní tím, 
že poštovní zásilku odmítne 
převzít nebo neposkytne sou-

činnost nezbytnou k doručení písemnos-
ti, považuje se písemnost za doručenou 
dnem, kdy ke znemožnění doručení 
došlo. Zaměstnanec ale musí být doru-
čovatelem poučen o následcích odmít-
nutí převzetí písemnosti a zároveň 
o takovém poučení musí být proveden 
písemný záznam.

Na problematiku doručování zaměst-
nancům upozorňuji zejména z toho 
důvodu, že v praxi je velká část 
zaměstnavatelů, kteří důležité písem-
nosti zasílají okamžitě (v dobré víře) 
doporučeně poštou. Tito zaměstnava-
telé si však neuvědomují, že zmíněný 
postup jim přinese více škody než 
užitku, neboť není v souladu se záko-
níkem práce.

 Ondřej Fiala, právník, Scholaservis.cz



 

 
 

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,  

  
 

 
Kvalifikační studium 
− Studium pro asistenty pedagoga 

− Studium pedagogiky pro vychovatele 

− Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů 

− Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 
Rekvalifikační studium  
− Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 

− Daňový specialista 
− Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky 
 

 
 
− Školení GDPR pro zaměstnance 

 Z pohledu IT a z pohledu práva 

− Školení k problematice spisové služby a archivnictví v obcích a školských    
zařízeních 

− Legislativa pro obce a školská zařízení 
 Pracovní právo 

 Sociální zajištění občanů 

 Zákon o střetu zájmů (zákon č. 159/206 Sb.) 
 Zákonná informační  povinnost obcí. 
 Novinky v legislativě 

− ICT 

 Kurzy základního a pokročilého využití MS OFFICE (MS Word, MS Excel) 

 Základy tvorby a administrace webových stránek 

 Základy počítačové grafiky - tvorba propagačních materiálu (akce obce,  
zpravodaj) 

  


