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V rámci dne otevřených dveří dne 16. 1. 2016 nabízíme zájemcům o studium, rodičům a žákům možnost návštěvy a prohlídky Školicího střediska ve fi rmě 
Bosch Diesel Jihlava, kde probíhá prakti cká a teoreti cká výuka studentů. Odjezd od školy v 09:00 hod. z pracoviště Polenská a ve 13:00 hod. z pracoviště 
Legionářů. V případě zájmu se přihlaste na bezplatné telefonní lince 800 203 205 od 4. 1. 2016 do 8. 1. 2016.
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Školství
STRANA 15

Každý z nás si dovede představit, jak 
vypadá český student. Máme povědomí, 
jak vypadá školní hodina, co se učí a co 
vyžadují učitelé.  Někomu se naše školství 
líbí, jiný je kritizuje.  Zkusme se ale podí-
vat někam, kde školství funguje zcela jinak. 
Například do Japonska.
 Přibližně 63 % 3-5letých dětí navštěvuje 

mateřské školy. Celkem je necelých 15 tisíc 
mateřských škol, z toho více než 8 tisíc 
soukromých. Děti musí absolvovat vzdě-
lávání na primárních a nižších sekundár-
ních školách ve věku od 6 do 15 let. Po 
ukončení povinného vzdělávání přechá-
zejí na vyšší sekundární  školy, pokud 
chtějí. Více než 95% žáků však pokračují. 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
 Je poskytnuta možnost žákům i učite-

lům společně obědvat (cílem jsou správ-
né návyky, kultivované vztahy a péče o 
zdraví žáků).  V mateřských školách je 
určen čas na oběd, děti společně oběd-
vají, ale z domácích zdrojů. Podobně na 
primárních a nižších sekundárních ško-
lách, tam je ale mnohdy školní kuchyně. 
Velmi často se obědvá přímo ve třídách, 
pouze některé školy mají jídelny.

SPECIÁLNÍ ŠKOLSTVÍ
 Postižení žáci jsou většinou integrová-

ní do  běžných základních a středních 
škol. V nich jsou připraveny progra-
my ve speciálních třídách s rozlišením 
postižení. Navíc existují předškolní 
zařízení, základní i střední školy pro 
postižené žáky.
 

SOUKROMÉ ŠKOLY
 Na soukromých školách je pouze nece-

lé 1 % žáků základních škol, 5,5 % žáků 
nižších středních škol a 43,2 % studentů 
vyšších středních škol.
Je tendence posílat děti do soukromých 

škol z následujících důvodů:
- vzdělávací „duch“ na soukromých ško-

lách
- očekávání přijetí na univerzity bez při-

jímacích zkoušek
- očekávání dobrých vzdělávacích 

výsledků charakteristických na čistě 
chlapeckých nebo dívčích školách
 

HODNOCENÍ STUDENTŮ
 Je používán tzv. „report card“. Asi jako 

naše žákovská knížka. Informace se ale 
posílají třikrát za rok. Tato informač-
ní knížka je obyčejně vlastnictví rodičů.  
Pro hodnocení je používána pětistup-
ňová stupnice založená na všeobecném 
posouzení výsledků aktivit žáka, jejich 
postoje během vyučovacích hodin, hod-
nocení písemných prací, výsledky men-
ších testů a závěrečných zkoušek po 
každém trimestru.

 
POČTY ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH

 MŠ:  tříletí - 20  čtyřletí 35    5 letí   35     
Primární školy: 40
Nižší sekundární - 40
speciální školy - 6 až 8
 

ROČNÍ ŠKOLNÉ 
 (přibližně v korunách, ale příjem Japon-

ců v korunách je rozhodně několikanásob-
ně vyšší než u nás):
 
JESLE: veřejné - 36.800,-    soukromé - 

39.000,-
MŠ:  VEŘEJNÉ - 25.000,-   SOUKRO-

MÉ - 78.000,-
PRIMÁRNÍ ŠKOLY:  veřejné - 22.000,-    

soukromé - 147.000,-
NIŽŠÍ STŘEDNÍ:  veřejné - 36.000,-   

soukromé - 208.000,-
VYŠŠÍ STŘEDNÍ:  veřejné - 68.000,-  

soukromé - 204.000,-
 
Při výpočtu veškerých výdajů rodičů na 

vzdělávání svého dítěte například u žáka 
v nižší nebo vyšší střední škole je odhad 
asi 125.000,- Kč ve veřejném sektoru a 
275.000,- v soukromých školách.
Musím ale upozornit, že podle statistic-

kých údajů jsou to výdaje, které představují 
v průměru asi 5% rodinného rozpočtu.

ŠIKANA
 Asi je to podobné jako u nás, ale Japon-

ci jsou schopni sledovat statisticky růz-
né druhy šikany jako například verbální 
šikana, škádlení a zesměšňování, zneu-
žití osobního vlastnictví, násilí, žebrání 
nebo otravování.

EKONOMICKÁ SITUACE 
UČITELŮ

 Učitelé dostávají měsíční plat. Jeho 
výše je nad zaměstnanecký průměr 
v Japonsku. Kromě měsíčního platu 
dostávají bonus asi třikrát ročně. Navíc 
dostávají různé příplatky jako napří-
klad – na bydlení, v průmyslových 
oblastech, příspěvky na kurzy, rodin-
né přídavky apod. Ředitelé a zástupci 
ředitele dostávají tzv.administrátorský 
příplatek. Platové stupnice se liší v jed-
notlivých prefekturách (krajích).
V postatě jsou 4 kategorie platů – uči-

telé na univerzitách, vyšších středních 
školách, povinném stupni vzdělávání 
(MŠ, elementární a nižší střední ško-
ly) a technické školy. V každé kategorii 
se rozlišují 4 třídy (asistent učitele, uči-
tel, zástupce ředitele, ředitel).  
Počáteční plat učitele na stupni povin-

ného vzdělávání je asi 200 tisíc jenů 
(50.000 Kč). Platy rostou každý rok, 
někdy i dvakrát ročně. V průměru se 
dá uvést, že po deseti letech je uve-
dený plat od 260 do 300 tisíc jenů a 
po třiceti letech 360 až 400 tisíc jenů 
(80.000 Kč). 

PRACOVNÍ DOBA
 Učitelé většinou začínají ve škole v 8 

hodin. Ve velkých městech často byd-
lí v oblastech vzdálených skoro dvě 
hodiny cesty, takže jejich pracovní den 
začíná ranním vstáváním kolem páté 
hodiny. Většina škol začíná den pora-
dou. Pravidelných šest vyučovacích 
hodin zpravidla trvá až do téměř půl 
čtvrté (přestávky, polední přestávka). 
Následují krátké doučovací kurzy a 
úklid školy. 

ODBOROVÉ 
ORGANIZACE UČITELŮ

 V Japonsku je celkem pět odboro-
vých organizací ve školství. Procento 
učitelů, kteří jsou členové odborů, kle-
sá. V současné době je to necelých 50 
%. Průměrný členský příspěvek činí asi 
7 tisíc jenů měsíčně (asi 3% mzdy).
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Srovnejme naše školství s Japonci


