Podnět číslo 20080606155555
1) Podnět č.j.

20080606155555

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

Aktualizový adresář(r.2014): posta@vlada.cz,posta@msmt.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz,
info@socdem.cz, info2011@info2011, info@top09.cz, info@kscm.cz, hk@ods.cz,
info@hnutiusvit.cz, predseda@kdu.cz; podnety@podnety.cz.
Vláda, předseda Mirek Topolánek (ODS) ministr školství Ondřej Liška (SZ) , poslanec, senátor, členové
výborů pro vzdělávání PS a Senátu; (posta@vlada.cz, posta@msmt.cz, bartos@psp.cz, bicikm@psp.cz,
5) Kdo by měl o podnětu vědět bohdalovav@psp.cz, petr@bratsky.cz, grebenicekm@psp.cz, hasilt@psp.cz, chalupaj@psp.cz,
jandakv@psp.cz, jezekj@psp.cz, mertinovam@psp.cz, moravaj@psp.cz,
zbyneknovotny@zbyneknovotny.cz, novotnyz@psp.cz, ohlidali@psp.cz, pleva@psp.cz, plocp@psp.cz,
sojdrova@psp.cz, zelenkoval@psp.cz, zubovao@psp.cz, balinv@senat.cz, bartakk@senat.cz,
info@milanbures.cz, halekj@senat.cz, janackoval@senat.cz, liana.janackova@centrum.cz,
p.uhrova@o2active.cz, janalikz@senat.cz, mejstrikm@senat.cz, roubicek.vaclav@quick.cz )

6) Co je třeba udělat

Prosadit uniformy do škol. Mohou zabránit stavu, kdy žáci jsou zařazováni podle své majetkové a
fyzické atraktivity. Lze očekávat vyšší úroveň kázně a hrdost na příslušnost ke škole.
Inspirace 1
Inspirace 2
Klíč. slova: rákoska, drogy, pedagog
÷÷

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20080606155555

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
14. 07. 2018
Úroveň českého školství už téměř 28 roků pouze klesá? Vyšší investice o školství nic nevyřešily?
Kdo vystuduje VŠ zdarma, měl by 10 roků pracovat a platit daně v Česku?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
16. 04. 2017
Likvidace společnosti se odehrává v oblasti vzdělávání? Důsledně se ničí vše, co by vyrůstající generaci
mohlo spojovat s generacemi jejich předků? Výuka nesmí být náročná, aby děti nestresovala?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
11. 04. 2016
Školský ombudsman Mgr. Eduard Zeman mi napsal:
„Vážený pane Bednáři, prošel jsem si Vámi zmíněné podněty a mohu Vám sdělit, že vysvětlení jejich
nerealizování (proč jen 2 byly realizovány) je v tom, že vesměs odporují nejen zákonům platným v ČR, ale
mnohdy i závazným mezinárodním normám. Některé myšlenky jsou pěkné, ale nepoužitelné."
Ohlásil: Arbed
07. 04. 2016
Čtvrtina žáků deváté třídy ZŠ v Orlové užívá tvrdé drogy?
Ohlásil:
02. 04. 2016
V souvislosti s článkem „Rodiče dělají z dětí nedotknutelné malé hvězdy„ jsem na podnět upozornil
adresáty: 'ombudsman@msmt.cz', 'prevence@msmt.cz'; 'posta@msmt.cz'. Upozornil jsem i na skupinu
více než 80 podnětů adresovaných MŠ s tím, že pouze 2 jsou zatříděny jako realizované.
Ohlásil: Arbed
31. 03. 2016
Že dobře mířená rána vařečkou na zadek zlobivým školákům neuškodí si myslí i prezident Zeman.
Ohlásil:
05. 03. 2016
Ruské školství má podobné problémy jako české? Učitelům je třeba zajistit autoritu? Vzdělávání nesmí
být službou, ale o privilegium vzdělávání si musí žáci i jejich rodiče "zabojovat" ? Aktuálně vychováváme
nevzdělané darebáky ?
Podrobnosti.
Ohlásil:

04. 03. 2016
Jaké brutality jsou schopni studenti vychovaní "bez rákosky" je vidět na TOMTO videu. Šikanovaná
učitelka Střední průmyslové školy v Třebešné za několik měsíců zemřela.
ZDROJ.
Ohlásil:
23. 02. 2016
100% občanů, kteří komentovali článek o šikaně ve školách doporučuje návrat fyzických trestů do
základních a středních škol.
Ohlásil:
16. 02. 2016
DNES MUSÍ BÝT UČITEL I FYZICKY NEJSILNĚJŠÍM ČLENEM "SMEČKY" ?
Ohlásil:
02. 12. 2015
Ve základních a středních školách je pouze 10% učitelů, kteří opravdu umí učit a mají přirozenou autoritu?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
26. 08. 2014
Ombudsmanka tvrdí, že muslimky v českých školách smí nosit šátky. Angličané smí v Česku jezdit vlevo?
Nebylo by výhodnější nosit jednotné školní uniformy?
Ohlásil:
03. 04. 2014
Nošení uniforem ve školách a (nejméně) pepřové spreje pro pedagogy doporučuje ředitel ústavu,
kde mladý Rom bodl do krku vychovatele a se spoloužákem skopali učitelku.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 10. 2013
Mezi dětmi všeho věku přibývá agresivity. Učitelé jsou bezradní?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
03. 09. 2013
Příklady školních uniformem.
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

