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14. ledna

V Praze v Domě od-
borových svazů proběhla 
republiková konference 
profesní sekce předškol-
ního vzdělávání školských 
odborů.

15. ledna

Školský výbor Poslanec-
ké sněmovny projedná na 
své 11. schůzi vládní návrh 
novely školského zákona 
a některé další zákony.

15. ledna

Zač ínají  zápisy do 
prvních ročníků základ-
ních škol. Potrvají až do 
15. února.

16. ledna

Na své republikové kon-
ferenci se v Praze sejdou 
členové profesní sekce 
školských výchovně-vzdě-
lávacích zařízení ČMOS 
pracovníků školství.

Krátce...
 ∙ Školení o dietním stravování pro školní jídelny ................................... 3
 ∙ STEM: Podle dvou třetin občanů jsou odbory potřebné .................... 4
 ∙ Jak mohou učitelé žáky zaujmout? ...................................................... 5

„Nestačí mít rozum, je třeba mít ho tolik, abychom ho neměli příliš.“
Maurois

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ

V tomto čísle najdete:

Co nového přinese patnáctý rok jednadvacátého století?
Rok 2015 již vyrazil svižným tempem na svou pouť, aby stihl vše, co pro nás při-
chystal. Ve školství toho nebude málo. I když ministr Marcel Chládek před rokem 
avizoval, že žádnou revoluci nechystá, školská legislativa se dočká řady změn. 
Vyvrcholí také čtyřletá práce odborového svazu pracovníků školství, který bude 
o dalším směřování školských odborů rozhodovat na svém sedmém sjezdu.

Poslanecká sněmovna se 
v těchto dnech zabývá 

novelou školského zákona. 
Jedním z jejích cílů je upra-
vit podmínky pro poskyto-
vání vzdělávání žáků se spe-
cifickými vzdělávacími po-
třebami. Vzdělávání těchto 
žáků, přednostně v běžných 
školách, by se mělo propojit 
s novým systémem podpůr-
ných opatření.

Novela také umožní za-
vést registr pedagogických 
pracovníků. Ministerstvo 
školství si od něj slibuje, že 
bude mít k dispozici prů-

kazná data o stavu a vý-
voji pedagogické profese, 
o uplatnění absolventů vyso-
kých škol připravujících bu-
doucí učitele i o cestách pří-
padné kariéry učitelů.

Od příštího školního 
roku by měl být vyřešen pro-
blém těch žáků, kteří pro ne-
dostatečnou kapacitu ne-
mohou chodit do základní 
školy v místě svého bydliště 
či obtížně hledají dostupnou 
školu. Ne všechny obce totiž 
mají na svém území stano-
ven školský obvod. Tuto pra-
vomoc by měly získat kraj-

ské úřady a navíc by zřizova-
telé měli povinnost spádové 
škole poskytovat seznamy 
žáků s trvalým pobytem v da-
ném školském obvodu.

Změny by se měly do-
tknout i závěrečných zkou-
šek v oborech vzdělávání 
s výučním listem. Střední od-
borná učiliště by měla po-
vinně využívat jednotné za-
dání a shodný způsob hod-
nocení závěrečných zkoušek.

Změnit by se mělo i pra-
covněprávní postavení ředi-
telů škol a školských zařízení. 
Novela zákona totiž před-

pokládá, že jejich šestileté 
funkční období bude změ-
něno na systém šestiletých 
období výkonu práce na da-
ném pracovním místě v rámci 
pracovního poměru na dobu 
neurčitou.

Legislativních změn je 
navrženo více. Některé jsou 
zásadní, jiné na první pohled 
drobné. Třeba to, že limit 
pro bezúplatné vzdělávání 
v posledním ročníku mateř-
ské školy nebude již 12 mě-
síců, ale jeden školní rok, což 
předškolním zařízením určitě 
usnadní práci.

Ne všechny návrhy jsou 
přijímány s nadšením. O tom, 
zda budou k dobru a užitku, 
se v případě školství přesvěd-
číme až za pár let.

Karla TONDLOVÁ
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Podpora talentované mládeže a sportu
Plzeňský kraj vydá letos na 

podporu mládežnické tě-
lovýchovy a sportu a talento-
vaných dětí a mládeže téměř 
33 milionů korun. Z toho 
16,2 milionu korun půjde 
přímo z krajského rozpočtu 
na podporu špičkových klubů 
v regionu.

Nejvíce peněz z dotací 
získají sportovní organizace, 
akce a aktivity z oblasti vzdě-
lávání a sportu. Loni dostalo 
185 subjektů 7,55 milionu ko-
run, o dotaci žádalo 241 sub-
jektů, které požadovaly cel-
kem 34 milionů. Letos kraj 
vyčlenil sedm milionů ko-
run, což je podle náměstka 
hejtmana pro školství Jiřího 

Stručka dostatečná suma; 
ještě před dvěma lety dával 
kraj 2,5 milionu korun.

Dotace z programu Kluby 
otevřených dveří pro neorga-
nizované děti a mládež, tedy 
dotace pro organizace pracu-
jící s dětmi a mládeží, se zved-
nou z loňských 250 000 ko-
run na dvojnásobek. Stejně 
stoupne podpora meziná-
rodní mládežnické spolu-
práci. Program Bezpečné 
branky, zvyšující bezpečnost 
fotbalových hřišť, získá místo 
500 000 korun dvojnásobek. 
Podpora preventivních aktivit 
a výchovy k toleranci se zvýší 
z 500 000 na 900 000 korun.

Další milion korun roz-

dělí komise sportovním ak-
tivitám, na podporu zájmové 
činnosti jde 810 000 Kč. Na 
sportovní olympiádu dětí 
a mládeže, která se letos 
koná v Plzni, si rozdělí různé 
subjekty dva miliony korun. 
Na její zajištění vydá kraj de-
set milionů korun. Už šes-
tým rokem pořádá Plzeňský 
kraj také kempy pro talento-
vanou mládež, na něž každý 
rok vydá přes 2,3 milionu ko-
run. Konají se poslední týden 
v srpnu a sejde se na nich 150 
studentů ze středních a zá-
kladních škol, kteří musí mít 
minimálně účast v krajském 
kole olympiády nebo sou-
těže. čtk

Studijní centrum
V areálu českokrumlov-
ského zámku vznikne do 
léta 2016 Centrum stu-
dijních pobytů. Národní 
památkový ústav získal 
na rekonstrukci z tak-
zvaných norských fondů 
25,7 milionu korun. Na 
projektu budou participo-
vat tři tuzemské a tři za-
hraniční univerzity. čtk

Nová školní hřiště
Olomoucká radnice 
plánuje s pomocí do-
tací investovat zhruba 
12 milionů korun do 
stavby dvou nových 
hřišť v areálech základ-
ních škol Řezníčkova 
a Nedvědova. Pokud 

město dotaci získá, chce 
nová školní sportoviště 
vybudovat příští rok. čtk

Dotace pro nadané
Slíbená desetimilionová 
dotace ministerstva škol-
ství určená na meziná-
rodní internetové kurzy 
CTYOnline pro nadané 
středoškoláky byla za-
mítnuta. Dotaci ve výši 
zhruba 22 000 korun 
ročně na žáka pova-
žuje náměstek ministra 
J. Fidrmuc za příliš vy-
sokou a chce, aby byly 
prostředky věnovány na 
tuzemské aktivity pro 
nadané studenty. čtk

Zápisník

„Ále, naši jsou úplně vypatlaní. K Vánocům jsem chtěl novou čtečku!“
KRESBA: Milan KOCMÁNEK

Již v lednu začne klání o Zlatého Ámose
Do 22. ročníku ankety 

o nejoblíbenějšího uči-
tele České republiky přihlá-
sili žáci a studenti 55 oblíbe-
ných pedagogů. Nejvíc nomi-
nací přišlo z hlavního města, 
celkem 13. Praha tak před-
stihla Moravskoslezský kraj, 
který v posledních ročnících 
ankety pravidelně v počtu 
nominací vítězil. Tentokrát 
skončil na druhém místě 
s 8 nominacemi. Na třetím 
místě je kraj Středočeský, 
kde žáci a studenti přihlásili 
7 pedagogů. „Z počtu přihlá-
šených mám samozřejmě ra-
dost, je to jeden z nejsilněj-
ších ročníků,“ říká ředitel an-
kety Slávek  Hrzal a dodává: 

„Nejvíc mě těší, že alespoň 
jednoho zástupce má v an-
ketě každý kraj. To se po-
dařilo za těch 22 let teprve 
podruhé.“

Stejně jako v minulých le-
tech převažují v anketě uči-
telky (celkem 41). Vezmeme-
-li aprobace přihlášených pe-
dagogů, vedou učitelky prv-
ního stupně ZŠ, kterých bylo 
nominováno celkem 13. Ob-
líbení jsou dále učitelé čes-
kého jazyka (celkem 9), ma-
tematiky a angličtiny (po 7 
nominacích) a fyziky a che-
mie (po 6 nominacích).

V lednu a únoru budou 
probíhat regionální kola. 
V nich musí žáci zajímavým 

způsobem své kandidáty na 
titul nejoblíbenější učitel 
představit porotě, a obhá-
jit tak nominaci. V krajích, 
kde jsou nejméně tři nomi-
novaní, bude udělován titul 
krajský Ámos. Jsou to kraje 
Ústecký, Liberecký, Olo-
moucký, Středočeský, Mo-
ravskoslezský, Zlínský, Vy-
sočina a Praha.

„Regionální kola jsou zá-
roveň oceněním všech, kteří 
byli svými žáky na titul zlatý 
Ámos navrženi. Jsou to nej-
oblíbenější učitelky a nejoblí-
benější učitelé v jednotlivých 
školách a uznání jim právem 
patří,“ dodává k regionálním 
kolům S. Hrzal. dta

V úterý 6. ledna ze-
mřel dlouholetý ústřední 
inspektor bezpečnost i 
a ochrany zdraví při práci 
ČMOS pracovníků školství 
Ing. Josef KLOUB. Bylo mu 
72 let.

V řadách odborového 
svazu, ale i ve školách po 
celé republice měl řadu přá-
tel, kteří vzpomínají na jeho 
odborné rady a podporu 
v oblasti BOZP.

Čest jeho památce
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Podrobnější informace 
o školení k dietnímu 
stravování školy 
s předstihem dostanou.

Jitka KRMÍČKOVÁ, MŠMT

Zdravý životní styl je název projektu, který připravuje 
ministerstvo školství spolu s ministerstvem zdravot-
nictví, Českou lékařskou komorou a dalšími part-
nery. Jeho cílem je zlepšit nejen tělesnou zdatnost 
dětí, ale i jejich stravování, a předcházet tak stále 
narůstající obezitě dětí.

Přibyla hodina tělocviku, 
omezují se sladkosti ve 

školních automatech, upra-
vily se normy pro školní stra-
vování, proběhla první vlna 
školení zaměstnanců škol-
ních jídelen o zdravém stra-
vování, potažmo vaření, za-
čala platit novela vyhlášky 
o školním stravování, která 
řeší problémy dětí se spe-
ciálními dietními potřebami 
a zároveň navyšuje finanční 
prostředky pro školní jídelny 
tak, aby mohly dětem dietní 
stravu nabídnout.

„Novelizovat vyhlášku 
o školním stravování včetně 
dietního nestačí, to ví i mi-
nisterstvo školství, proto 
oslovilo s žádostí o spolu-
práci naši sekci, která má 
metodiky a postupy v oblasti 
dietní stravy a jejího zavá-
dění v nezdravotnickém pro-
středí vypracovány na vysoce 
odborné úrovni a zároveň je 
schopna garantovat vytvo-
ření celoplošné sítě potřeb-
ných odborníků,“ říká Ta-
mara Starnovská, předsed-
kyně Sekce výživy a nutriční 

péče České asociace sester. 
A třebaže novela vyhlášky 
školním jídelnám přímo ne-
ukládá dietní stravu dětem 
poskytovat, přesto podle T. 
Starnovské je potřeba tuto 
službu rozšiřovat. Dětí s růz-
nými dietami totiž přibývá.

A jak to zajistit? Jednak 
přesvědčováním ředitelů 
škol, aby školní stra-
vovací zařízení pro 
tuto službu za-
bezpečili ma-
teriálně a per-
sonálně, jed-
nak proško-
lením zaměst-
nanců školních 
jídelen. „První 
školení k této proble-
matice budou realizovány 
od dubna a budou probíhat 
v krajských městech. Pod 
záštitou ministerstva škol-
ství budou školit nutriční te-
rapeuti krajských nemocnic. 
Školení budou určena všem, 
tedy i těm, kteří o zavedení 
dietního stravování zatím 
neuvažují,“ říká předsed-
kyně Sekce výživy a upozor-

ňuje, že tato školení budou 
opravdu zaměřena na kom-
penzaci onemocnění dětí, ni-
koliv na snížení váhy (hmot-
nosti) dětí. „Dieta je totiž 
běžně chápána jako ome-
zení stravy s redukčním vý-
sledkem. To je ale zavádějící 
a nesprávné, velmi zúžené 
vnímání pojmu. Dieta je ří-
zený příjem pokrmů a teku-
tin za účelem dosažení speci-
fického cíle. Tímto specific-
kým cílem je zlepšení kom-
penzace onemocnění, zmír-
nění nebo odstranění ob-
tíží pacienta a v neposlední 

řadě musí současně 
splňovat i po-

třebu dostateč-
ného příjmu 
živin a dalších 
pot řebných 
látek .  Což 
je  zejména 

v dětském věku 
velmi důležité, 

protože výživa dětí má 
sama o sobě svá specifika,“ 
konstatuje T. Starnovská.

„Prvním krokem je od-
borné posouzení praktic-
kým lékařem pro děti a do-
rost. Ten rozhodne o po-
třebě dietního stravování dí-
těte a stanoví jeho druh – 
tedy konkrétní dietu. Diety 
mají historicky vžité ozna-
čení číslem (pro zjednodu-

šení) a názvem. Například 
dieta 2, šetřící,“ upřesňuje 
T. Starnovská. A protože 
pro každou dietu je třeba 
stanovit, jaké má mít pod-
mínky pro výrobu jídel, to 
znamená sortiment použí-
vaných surovin, technolo-
gické postupy, které lze, či 
naopak nelze použít, a pří-
padně kombinace obojího, 
proto je nutné, aby recep-
turu, jídelní lístek i způsob 
přípravy jídel poskytova-
ných v rámci dietního škol-
ního stravování garantoval 
nutriční terapeut.

Nutričního terapeuta asi 
každá škola mít nebude, di-
etu pro dítě si ale může ne-
chat vytvořit. Bude však na to 
školní jídelna vůbec mít? Ve-
jde se do spotřebního koše? 
„Ano, to bylo skutečně zá-
sadní při zvažování, jak co 
nejlépe dietní stravování ve 
školách realizovat. Odpověď 
je příznivá. Dietní stravování 
bude realizováno pod systé-
mem spotřebního koše, takže 
obavy jsou zbytečné,“ zdů-
razňuje T. Starnovská a při-
pomíná, že další informace 
budou součástí plánovaných 
školicích akcí. Jejich absol-
venti dostanou navíc i ma-
teriál, který bude jednotlivé 
diety specifikovat.

 Olga ŠEDIVÁ

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ

Školení o dietním stravování pro školní jídelny začnou v dubnu
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Podle dvou třetin občanů jsou odbory potřebné a užitečné
Dvoutřetinová většina veřejnosti si myslí, že odbory jsou u nás užitečné a potřebné. Mezi občany téměř ne-
ní pochyb o tom, že odbory hájí zájmy svých členů (tento názor sdílí 84 %), tři čtvrtiny lidí se rovněž domníva-
jí, že hájí zájmy státních zaměstnanců. Jen asi polovina zastává názor, že se odbory staví za zájmy středních 
či nižších vrstev společnosti. Názor, že odbory hájí zájmy všech pracujících nebo rozvoje ekonomiky, zastává 
shodně 41 % občanů. Jen čtvrtina lidí (28 %) si odbory spojuje s hájením zájmů zaměstnavatelů a podnikatelů.

Výzkum STEM byl proveden na reprezentativním 
souboru obyvatel České republiky starších 18 let. 

Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na 
otázky odpověděl soubor 1 049 respondentů.

Otázku na užitečnost a potřebnost odborů pokládá 
STEM veřejnosti již téměř 20 let. Nejnovější výsledky 
ukazují, že odbory jsou užitečné podle dvou třetin ob-
čanů, pětina lidí je o jejich potřebnosti přesvědčena 
 pevně.

Dlouhodobá časová řada započatá v roce 1995 uka-
zuje poměrně stabilní názory české veřejnosti na potřeb-
nost a užitečnost odborů. Podíl lidí, kteří odbory pova-
žují za potřebné a užitečné, poměrně výrazně klesl v loň-
ském roce (ze 71 % v roce 2011 na 62 %), letošní výsled-
ky ukazují, že pokles dále nepokračuje, nicméně ak-
tuální podíl lidí, podle kterých jsou odbory v našem stá-
tě potřebné a užitečné, setrvává na jedné z nejnižších 
naměřených hodnot.

Potřebnost a užitečnost odborů vyzdvihují zejména 
levicově orientovaní lidé. Mezi pravicově zaměřenými je 
polovina těch, kteří odbory považují za potřebné, a po-
lovina těch, kteří jejich užitečnost nevidí.

Rozdíly mezi názory sympatizantů různých stran jsou 
poměrně značné, logicky korespondují s názory podle 
politické orientace občanů. S potřebností odborů tedy 
souhlasí nejčastěji voliči ČSSD (73 %) a KSČM (69 %). 

Mezi příznivci pravicových stran TOP 09 či ODS mírně 
převažují názory, že odbory v našem státě potřebné 
a užitečné nejsou.

Poprvé v tomto výzkumu STEM zjišťoval důvěru 
v současného předsedu Českomoravské konfederace 
odborových svazů Josefa Středulu. Důvěru mu vyjád-
řily dvě pětiny (39 %) dotázaných. Více než polovina 
lidí (55 %) Josefu Středulovi nedůvěřuje. Předsedovi 
ČMKOS důvěřují častěji lidé, podle nichž jsou odbory 
u nás užitečné (58 %). U lidí s opačným názorem Josef 
Středula kredit příliš nemá (13 %).

Koho vlastně současné odbory zastupují, čí zájmy há-
jí? Výsledky výzkumu v tomto směru ukazují, že mezi 
občany téměř není pochyb o tom, že odbory hájí zájmy 
svých členů (tento názor sdílí 84 %). Tři čtvrtiny obča-
nů se rovněž domnívají, že odbory hájí zájmy státních 
zaměstnanců. Nadpoloviční většina lidí (53 %) si myslí, 
že odbory hájí zájmy středních vrstev společnosti, o něco 
méně je těch, kteří připouštějí, že hájí zájmy nižších spo-
lečenských vrstev (50 %). Názor, že odbory hájí zájmy 
všech pracujících nebo rozvoje naší ekonomiky, zastá-
vá shodně 41 % občanů. Necelé dvě pětiny lidí (37 %) 
si myslí, že odbory hájí zájmy zaměstnanců soukromých 
firem. Jen čtvrtina lidí (28 %) si s odbory spojuje háje-
ní zájmů zaměstnavatelů a podnikatelů.

Názor, že odbory hájí zájmy zaměstnanců soukro-
mých firem, zastává 43 % lidí zaměstnaných ve veřej-
ném sektoru a 34 % zaměstnanců soukromého sekto-
ru. Na druhou stranu 65 % zaměstnanců ve veřejném 
a 76 % zaměstnanců v soukromém sektoru má za to, 
že se odbory staví za zájmy státních zaměstnanců. Jis-
té rozdíly se ukazují podle stranických preferencí re-
spondentů, nejvýrazněji v případě otázek, zda odbory 
hájí zájmy středních vrstev společnosti, či rozvoje na-
ší ekonomiky.
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Jak mohou učitelé žáky zaujmout? Mozek si žádá odměnu
Učitelé mají dnes různé metody, jak zaujmout své žáky a probrat s nimi stanovené učivo. Někteří jsou 
úspěšní, jiní ne. Žáci si nejvíce stěžují na to, že nevědí, jak se učit.

Nejčastěji od nich zaznívá 
názor: „Pořád nad uče-

ním sedím, ale pak ve škole 
stejně dostanu špatnou 
známku. Učitel si myslí, že 
se nepřipravuju a rodiče se 
na mě zlobí. Ale já vlastně 
nevím, jak to do hlavy do-
stat.“ Samozřejmě by bylo 
nejlepší, kdyby žáci novou 
látku pochopili už ve škole 
při výkladu. To je ale musí 
probíraná látka zaujmout.

„Aby učitel dokázal žáky 
co nejvíce zaujmout, je nej-
důležitější jim představit cíl 
a zároveň jim objasnit, jaká 
bude odměna, kterou získají 
při jeho dosažení. Žáci musí 
vědět, že škola není jen řetě-
zem nejistot, jakou známku 
dostanou. S jasnými cíli jsou 
jejich mozky více motivo-
vány,“ vysvětluje neurolog 
MUDr. Martin Jan Strán-
ský, neurolog Polikliniky 
na Národní v Praze. Uči-
tel však nemá v žádném pří-
padě učit žáky to, co se mají 
učit doma. A doma se děti 
zase nemají učit to, co mají 
pochopit ve škole. Role jsou 
rozděleny a dětský mozek 
v tom potřebuje mít jasno.

Mozek se totiž touží učit 
neustále, chce to ale dělat 
prostřednictvím prožitků 
a za odměnu. Tou může být 
cokoli – dobré známky, a tu-
díž i dárky, báječné jídlo, mi-
mořádné kapesné a v dospě-
losti pak třeba peníze nebo 
skvělá práce. „Náš mozek 
se věnuje tomu, aby porov-
nával a hledal odměny. Po-
třebujeme přežít a chceme, 
aby se nám přitom dařilo co 
nejlépe a byli jsme spoko-
jení,“ konstatuje M. J. Strán-
ský. Tento princip platí i pro 
školní třídy. Jestliže uči-
tel žákům dokáže vysvětlit, 
že on je prostředníkem je-
jich spokojenosti, protože 
se díky němu například na-

učí počítat, má lepší výchozí 
pozici než ten, který je pro 
třídu synonymem nudy a na 
první pohled zbytečných 
informací.

Proč tolik školáků učení 
nebaví, je otázka, kterou se 
již nějakou dobu zabý-
vají v centru vzdě-
lávací politiky 
na Univerzitě 
 George Wa-
shingtona. Do-
šli přitom k zá-
věru, že žák je 
motivován k učení, 
jestliže je splněna alespoň 
jedna z následujících pod-
mínek: Probíraná látka mu 
jde snadno do hlavy. Žák 
shledává úkol smysluplným 
a může sám rozhodnout, kdy 
a jak jej splní. Samotné téma 
žáka zajímá nebo mu učení 
přinese nějakou sociální od-
měnu, například pochvalu 
od rodičů.

Co tedy mohou udě-
lat učitelé, aby zájem žáků 
o učení probudili? Je jedno, 
jestli se učitel od prvního 
zvonění začne v zájmu za-
chování autority chovat od-
měřeně a každé větší vy-
rušení řeší křikem a varo-
váními, nebo se naopak 
snaží žáky zaujmout přá-
telským chápavým přístu-
pem. Žádná z variant totiž 

nemá pro cíl učitele, tedy 
dostat do hlav dětí nové in-
formace, význam. Zájem 
dětského mozku vychází ze 
stimulace. Smyslem výuky 
by tedy podle M. J. Strán-
ského mělo být, aby se děti 

bavily a zároveň se na-
učily o věcech pře-

mýšlet tak, aby 
se později do-
kázaly správně 
r o z h o d o v a t . 
Pokud jsou nu-

ceny  posad i t 
se do lavic a biflo-

vat se informace, nemohou 
být nikdy opravdu úspěšné. 
A také jim to později k ni-
čemu není. „Úspěšní lidé se 
stali úspěšnými nikoli tím, že 
se naučili nazpaměť mnoho 
různých faktů, ale proto, že 
dokázali rychle reagovat, in-
tegrovat a navrhovat řešení. 
Pokud neznali nějaký základ 
ze školy, věděli, kde si jej 

rychle najít,“ doplňuje neu-
rolog. Je tedy důležité, aby 
učitel žákům sdělil základy 
pro jejich obecnou vzdě-
lanost, není ale podstatné, 
zda si je děti všechny zapa-
matují. Mnohem užitečnější 
je učit se ve škole o věcech 
diskutovat a přemýšlet.

Způsob prezentace uči-
tele před třídou závisí do 
značné míry na věku žáků. 

U mladších dětí je nutné 
stanovit jasná pravidla. Uči-
tel musí být otevřený, ale 
v každém případě musí být 
moderátorem diskuze. Jeho 
autorita nesmí být zpochyb-
něna. A právě to je obrovský 
problém současného základ-
ního školství. Nedostatek 
rodičovské kontroly a často 
i prostého zájmu o prospěch 
a chování potomků ve škol-
ních lavicích na jedné straně 
a pravidla, která svazují pe-
dagogům do značné míry 
ruce, na straně druhé pře-
tvářejí nezřídka třídy v cha-
otické zoologické zahrady. 
Dnes je normální bavit se 
při hodině se sousedem v la-
vici, psát si s kamarádem po 
Facebooku či zvyšovat levely 
své animované postavičky ve 
hře na mobilu.

A co by měl v takové si-
tuaci dělat učitel? „Měl by 
říci: Když já mluvím, vy ml-
číte. A když vy mluvíte mimo 
naši diskuzi, mlčím já. A po-
kud budu muset kvůli vám 
neustále mlčet, odejdu. 
A také by to měl udělat. Za 
to, jak se děti chovají, nemo-
hou děti, ale jejich rodiče. 
Takže by měl následovat roz-
hovor učitele s rodiči,“ do-
poručuje M. J. Stránský.

Školy by také měly za-
řazovat do výuky například 
formou volitelného před-
mětu nácvik dovednosti 
učit se. Cestu, kterou by se 
mohly školy vydat, nazna-
čuje Miluše Šafářová, fina-
listka Zlatého Ámose 2010 
z Fryštáku u Zlína, která ve 
své škole již několik let učí 
předmět učení s m yšlením. 
„Cílem předmětu je nau-
čit žáky správně se učit, na-
jít si tu nejvhodnější metodu 
zpracování informací a vy-
cházet při tom z vlastních 
předpokladů k učení.“

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

ILUSTRAČNÍ FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ
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Úplata za zájmové vzdělávání
V kterých případech může dojít ke snížení nebo 
osvobození od úplaty za zájmové vzdělávání ve 
školských zařízeních?

Vyhláškou č. 279/2012 Sb., 
kterou se mění vyhláška 

č. 74/2005 Sb., o zájmovém 
vzdělávání, byly s účinností 
od 31. 8. 2012 provedeny 
změny v podmínkách úplaty 
za zájmové vzdělávání. V § 11 
odst. 3 vyhlášky se po noveli-
zaci stanoví:

„Výši úplaty může ředitel 
snížit nebo od úplaty osvobo-
dit, jestliže

a) účastník nebo jeho zá-
konný zástupce je příjemcem 
opakujících se dávek pomoci 
v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho 
zákonnému zástupci náleží 
zvýšení příspěvku na péči 
podle zákona o sociálních 

službách nebo
c) účastník svěřený do 

pěstounské péče má nárok na 
příspěvek na úhradu potřeb 
dítěte podle zákona o státní 
sociální podpoře a tuto sku-
tečnost prokáže řediteli.“

Další možnosti snížení 
úplaty uvedené v § 11 odst. 4 
se nemění. Úplata může být 
dále snížena

a) účastníkům, kteří se 
účastní více než dvou činností 
daného školského zařízení,

b) účastníkům, kteří jsou 
zapsáni k pravidelné činnosti, 
v případě účasti v dalších čin-
nostech daného školského za-
řízení. Vít BERKA

Porušení pracovní kázně
Zaměstnanci je možno dát výpověď i v případě opa-
kovaného méně závažného porušení pracovní káz-
ně. Musí se jednat o stejné porušení pracovní kázně?

V § 52 písm. g) zákoníku 
práce se mimo jiné sta-

noví, že zaměstnavatel může 
dát zaměstnanci výpověď pro 
soustavné méně závažné po-
rušování povinnosti vyplýva-
jící z právních předpisů vzta-
hujících se k vykonávané 
práci, jestliže byl v době po-
sledních 6 měsíců v souvis-
losti s porušením takové po-
vinnosti písemně upozorněn 

na možnost výpovědi. Záko-
ník práce nestanoví jako pod-
mínku pro použití tohoto vý-
povědního důvodu, že musí 
jít o stejné porušení pracovní 
kázně. Pracovní kázeň při 
opakovaném porušení může 
tedy zaměstnanec porušit po-
každé jiným způsobem (pů-
jde o porušení různých jeho 
povinností).

Vít BERKA

Věk dětí v dětské skupině
Pro jakou věkovou kategorii dětí je určena služba 
péče o dítě v dětské skupině?

V § 2 zákona č. 247/2014 
Sb., o poskytování služby 

péče o dítě v dětské sku-
pině a o změně souvisejí-
cích zákonů, se stanoví: Služ-
bou péče o dítě v dětské sku-
pině se pro účely tohoto zá-
kona rozumí činnost spočíva-
jící v pravidelné péči o dítě od 
jednoho roku věku do zahá-
jení povinné školní docházky, 
která je poskytována mimo 
domácnost dítěte v kolektivu 

dětí a která je zaměřena na 
zajištění potřeb dítěte a na 
výchovu, rozvoj schopností, 
kulturních a hygienických ná-
vyků dítěte. V § 7 odst. 2 uve-
deného zákona se pak sta-
noví, že poskytovatel služby 
péče o dítě je povinen při sta-
novení počtu pečujících osob 
v jedné dětské skupině zo-
hlednit mimo jiné i věk dětí, 
zejména počet dětí ve věku do 
dvou let. Vít BERKA

Školská rada základní školy
Kolik členů má mít školská rada zřízená při zá-
kladní škole?

V § 167 odst. 2 školského 
zákona se stanoví: „Škol-

skou radu zřizuje zřizova-
tel, který zároveň stanoví po-
čet jejích členů a vydá její vo-
lební řád. Třetinu členů škol-
ské rady jmenuje zřizovatel, 
třetinu volí zákonní zástupci 
nezletilých žáků a zletilí žáci 
a studenti a třetinu volí peda-
gogičtí pracovníci dané školy. 
Členem školské rady nemůže 
být ředitel školy. Ve školách, 
které nejsou zřízeny státem, 
krajem, obcí nebo svazkem 
obcí, plní úkoly zřizovatele 

podle věty první a druhé ře-
ditel školy.“

Při zřízení školské rady je 
zřizovatel povinen stanovit 
počet jejích členů. Školský zá-
kon ani jiný právní předpis ni-
jak nevymezuje minimální ani 
maximální počet členů škol-
ské rady a ponechává tak ur-
čení počtu členů zcela v kom-
petenci zřizovatele. Vzhle-
dem ke stanovenému složení 
školské rady je nezbytné, aby 
počet jejích členů byl vždy dě-
litelný třemi.

Vít BERKA

Vzdělávání pedagogů
Jaké změny byly provedeny ve vyhlášce o dalším 
vzdělávání pedagogických pracovníků?

Ve Sbírce zákonů České 
republiky, částce 111 ro-

zeslané dne 25. listopadu 
2014 je publikována vyhláška 
č. 272/2014 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 317/2005 Sb., o dal-
ším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační ko-
misi a kariérním systému pe-
dagogických pracovníků, ve 
znění vyhlášky č. 412/2006 
Sb. a č. 329/2013 Sb. Změna 
vyhlášky č. 317/2005 Sb. spo-
čívá v tom, že v § 6a odst. 3 
se číslo 650 nahrazuje číslem 
350. Po provedené změně text 
§ 6a zní:

Doplňující studium k roz-
šíření odborné kvalifikace

(1) Doplňujícím studiem 
k rozšíření odborné kvalifi-
kace získává jeho absolvent

a) způsobilost vykonávat 
přímou pedagogickou činnost 
na jiném druhu školy nebo na 

jiném stupni školy nebo
b) způsobilost vykonávat 

činnost speciálního pedagoga.
(2) Studium podle od-

stavce 1 písm. a) se uskuteč-
ňuje v programu celoživot-
ního vzdělávání na vysoké 
škole v délce trvání nejméně 
60 vyučovacích hodin.

(3) Studium podle od-
stavce 1 písm. b) se uskuteč-
ňuje v programu celoživot-
ního vzdělávání na vysoké 
škole v délce trvání nejméně 
350 vyučovacích hodin.

(4) Studium se ukon-
čuje obhajobou závěrečné pí-
semné práce a závěrečnou 
zkouškou před komisí. Po je-
jím úspěšném složení získává 
absolvent osvědčení.

Novela vyhlášky nabyla 
účinnosti dnem jejího vyhlá-
šení, to je dnem 25. listopadu 
2014. Vít BERKA
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Inkluze „po našem“ může mít podobu mezigeneračního sdílení
Chtěla bych vám představit jednu z mnoha aktivit Základní školy Komenského v Pelhřimově, kterou 
jsme ve spolupráci se Základní školou Krásovy domky připravili a uskutečnili pro pacienty oddělení 
dlouhodobě nemocných, s názvem Mezigenerační sdílení.

Proč jsme se rozhodli 
právě pro tuto akci? 

V poslední době je výraz in-
kluze jedním z ústředních 
témat pedagogiky, tedy ale-
spoň té speciální určitě. Ne-
chci zpochybňovat, že in-
kluze v obecném smyslu by 
měla být samozřejmou sou-
částí morálky každého sluš-
ného a kultivovaného člo-
věka. O inkluzivním vzdělá-
vání se bohužel takto vyjádřit 
nemohu. Nemohu totiž při-
jmout tvrzení, že vzdělávání 
dětí se speciálními vzděláva-
cími potřebami, mimo hlavní 
vzdělávací proud, je jakkoli 
segregační. Je to jen spo-
lečné vzdělávání dětí, které 
mají podobné vzdělávací po-
třeby a tempo.

O jaké sdílení v našem 
případě šlo? Patnáct dětí 
z obou škol dohromady si 
za podpory svých pedagogů 

přišlo na oddělení dlouho-
době nemocných pelhři-
movské nemocnice nezá-
vazně popovídat. Seznámili 
se, představili své školy, své 
osudy. Na některých poko-
jích se předčítalo, na někte-
rých se společnými silami vy-
ráběly různé ozdoby a deko-
race. Mezi pacienty i dětmi 
vládla příjemná atmosféra, 
obě strany se postupem času 
„otrkávaly“ a nacházely spo-
lečnou řeč. Všichni víme, jak 
moc lidem v současné době 
schází bohaté mezigene-
rační vztahy, které se z mo-
derní společnosti pomalu vy-
trácejí. Vytěsňujeme ze svých 
životů nemoc, smrt, bezmoc-
nost, neučíme děti zodpo-
vědnosti, laskavosti a tole-
ranci k sobě navzájem. Po-
kud se děti neučí vnímat a re-
spektovat individuality v ro-
dině, jen těžko můžeme oče-

kávat, že se z nich stanou to-
lerantní jedinci.

Podobná akce proběhla 
na tomto oddělení již v mi-
nulém roce. Tentokrát byla 
novinkou právě ona spolu-
práce s běžnou základní ško-
lou. Tak jak je pro žáky dů-
ležitý kontakt s jinou gene-
rací, je pro ně důležitý i kon-
takt s dětmi z běžných zá-

kladních škol. Skutečnost, že 
je žák vzděláván ve škole sa-
mostatně zřízené pro žáky 
se zdravotním postižením, 
nemusí znamenat žádné vy-
čleňování či segregaci. Jsem 
přesvědčena, že většina škol 
tohoto typu vnímá proble-
matiku inkluze stejným 
způsobem.

Nella SLAVÍKOVÁ

Nejlepší školní časopis mají v Nezamyslicích
Základní škola v Nezamyslicích nabízí pro mladé žurnalisty možnost stát se součástí redakčního 
týmu školního časopisu Písařík.

Členové redakce celý rok 
tvořivě pracují a přispí-

vají do školního časopisu. 
„Snažíme se psát původní 
příspěvky a co nejvíce zazna-
menávat dění ve škole. Dva-
cetičlennou redakci tvoří 
žáci druhého stupně, a to 
ze všech tříd od šestky až po 

devítku. Domlouváme se na 
tom, co bude obsahem ča-
sopisu, co bude pro čtenáře 
zajímavé. Většinou ale mají 
jednotliví redaktoři své pole 
působnosti a tomu se věnují. 
Na některých tématech však 
spolupracují. Další zase do-
plňují psané příspěvky au-

torskými fotogra-
fiemi či kresbami. 
I v letošním roce 
jsme se přihlásili 
do celostátní sou-
těže Školní ča-
sopis roku,“ říká 
šéfredaktorka Jar-
mila Krupičková.

V celostátním 
kole nás 1. pro-
since čekalo srov-
nání s redakcemi 
a časopisy z celé 
republiky. Nej-

prve jsme však absolvovali 
zajímavý program. „Vybrala 
jsem si přednášku o tvorbě 
tiskovin a novinových článků. 
Dozvěděla jsem se spoustu 
užitečných rad pro budoucí 
tvorbu. Další dílna, kterou 
navštívila naše redakce, se 
týkala prezentace časopisů 
a jejich hodnocení. Poté ře-
ditel soutěže Petr Kantor vy-
hlásil vítěze jediné indivi-
duální kategorie, a to Člá-
nek měsíce. Moje úvaha byla 
vybrána jako nejlepší článek 
za měsíc červenec,“ říká re-
daktorka školního časopisu 
Adéla Dostálková. Příjem-
ným překvapením bylo pro 
nás absolutní vítězství mezi 
časopisy základních škol 
v České republice a s tím zís-
kání peněžního šeku a pou-
kazu na víkendový žurna-

listický kemp. V hlavní sou-
těžní kategorii Tištěný školní 
časopis – 2. stupeň ZŠ a také 
v hlavní kategorii Webové 
časopisy a noviny – 2. stupeň 
ZŠ jsme obsadili obě první 
místa.

Dalším skvělým oceně-
ním, na které je Masarykova 
základní škola náležitě hrdá, 
je úspěch Anety Šiklingové, 
žákyně třídy 8. A, která byla 
vyhodnocena mezi talenty 
Olomouckého kraje za rok 
2014 v umělecké katego-
rii. O talent Olomouckého 
kraje se tradičně ucházejí 
žáci, studenti i školy a škol-
ská zařízení z Olomouckého 
kraje, kteří dosahují vynika-
jících výsledků v krajských 
či celostátních soutěžích 
a olympiádách.

Petr JORDÁN

zkušenosti  nápady  inspirace  projekty  záměry  lekce  příklady
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Malý příběh o lidské závisti
„V jedné třídě jsme psali slo-

hovou práci na téma: Můj 
nezapomenutelný vánoční pří-
běh,“ vzpomíná před blížícím se 
ukončením pololetí Hromádka, 
„domníval jsem se, že navodím 
ve třídě příjemnou atmosféru.“ 
„A nestalo se?“ pátravě se za-
dívá na kolegu učitelka Usta-
raná. „Stalo, nestalo. Jako v po-
hádce,“ sotva znatelně se pou-
směje češtinář. „Musím uznat, že 
jsem si doma, u štědrého stolu, 
docela početl. Smutné i veselé 
povídání. Až na jeden příběh. 
Ten mě zaujal nejvíce. Ne pro 
svůj obsah, ale kvůli jeho auto-
rovi. Napsal jej totiž největší zlo-
bivec a narušitel každé dobré 
myšlenky,“ napije se Hromádka 

ze šálku svého oblíbeného zele-
ného čaje.

„Když jsem dočetl příběh 
o velké krabici, která pod stro-
mečkem ukrývala osamocené 
štěňátko, měl jsem po-
cit, jako bych jej už 
dříve znal. Mávl 
jsem rukou a za-
čal v něm hle-
dat jen to dobré. 
Málo chyb. Styl 
dobrý. Myšlenka 
nosná. Co víc si může 
kantor přát? K velké jed-
ničce jsem připsal poznámku: 
Moc pěkné, Petře!“ rozvádí svou 
zkušenost Hromádka. „Takže 
spokojenost na obou stranách? 
Zlobivý žák a jeho příkladná 

slohovka,“ nechá se slyšet vý-
chovná poradkyně. „Následu-
jící hodinu jsem písemky roz-
dal a vyhodnotil. Nejdéle jsem 

se zastavil u Petrovy práce. 
Ocenil jsem její před-

nosti a docela jsem 
zalitoval, že autor 
právě chyběl a ne-
slyšel mou chválu. 
Chtěl jsem, aby 
věděl, že i zlobivý 

žák se může dočkat 
pochvaly, povzbuzení 

a ocenění,“ na chvilku se 
odmlčí Hromádka. „Pak mi ale 
jeden žák s velkou chutí prozra-
dil, že Petr svou písemku opsal 
z mobilu. Dobře věděl, že pat-
řím ve škole snad k největším 

odpůrcům rušícího mobilu ve 
výuce. Se zalíbením mě sledoval 
a napjatě čekal, co se bude dít. 
Suše jsem sdělil, že jsem nikoho 
opisovat neviděl, proto nemohu 
ani nikoho trestat. Na víc jsem 
se nezmohl a docela zklamaně 
jsem opustil třídu,“ končí Hro-
mádka své vyprávění.

„To se občas každému z nás 
stane. Chceme někoho pochvá-
lit a povzbudit, ale on nás pod-
vede,“ sama se snaží dokončit 
jeden obyčejný školní příběh ko-
legyně Ustaraná. „Víš, co mně 
vadí mnohem víc? Stále přeží-
vající lidská závist, která opět 
měla poslední slovo,“ odmlčí se 
Hromádka.

 Roman KANTOR

Další pracovní poměr
Je možné se zaměstnancem, který má již u zaměst-
navatele pracovní poměr na plný úvazek, sjednat další 
pracovní poměr na kratší pracovní dobu?

Platná právní úprava 
umožňuje, aby měl za-

městnanec k zaměstnava-
teli více pracovněprávních 
vztahů (to je více pracov-
ních poměrů, případně pra-
covněprávních vztahů vznik-
lých na základě dohod o pra-
cích konaných mimo pra-
covní poměr). Při sjednání 
dalších pracovněprávních 
vztahů je třeba dodržet usta-
novení § 34 b) odst. 2 záko-
níku práce, kde se stanoví: 

„Zaměstnanec v dalším zá-
kladním pracovněprávním 
vztahu u téhož zaměstnava-
tele nesmí vykonávat práce, 
které jsou stejně druhově vy-
mezeny. U zaměstnavatele, 
jímž je stát, platí věta první 
jen tehdy, jedná-li se o vý-
kon práce v téže organizační 
složce státu.“

Pro daný případ to zna-
mená, že v druhém pracov-
ním poměru musí být sjed-
nán jiný druh práce.

Smluvní plat
Umožňuje současně platné znění zákoníku práce sjed-
návat se zaměstnanci smluvní plat?

Zákonem č. 250/2014 Sb., 
o změně zákonů souvi-

sejících s přijetím zákona 
o státní službě, který na-
byl účinnosti dnem 1. ledna 
2015, byl v jeho části pade-
sáté čtvrté změněn i záko-
ník práce. Součástí změn 
zákoníku práce je i zru-
šení odstavce 2 v § 122, je-
hož ustanovení upravovalo 
sjednávání smluvního platu 
(smluvní plat bylo možno 
sjednat se zaměstnanci za-
řazenými do 13. a vyšší pla-
tové třídy). V návaznosti na 
tuto změnu bylo přijato pře-

chodné ustanovení, v němž 
se stanoví:

„Zaměstnanci, který byl 
ke dni předcházejícímu dni 
nabytí účinnosti tohoto zá-
kona odměňován smluv-
ním platem, se ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona sta-
noví platový tarif a osobní 
příplatek, popřípadě přípla-
tek za vedení, zvláštní 
příplatek a příplatek 
za práci ve ztíženém 
pracovním pro-
středí, tak, aby 
jejich úhrn od-
povídal dosa-

vadní výši sjednaného smluv-
ního platu; pokud by však 
takto stanovená výše osob-
ního příplatku, popřípadě 
příplatku za vedení, zvlášt-
ního příplatku a příplatku za 
práci ve ztíženém pracovním 
prostředí, přesahovala je-
jich nejvyšší přípustnou výši 
podle zákona č. 262/2006 

Sb., tyto složky platu se sníží 
na jejich nejvýše přípust-
nou výši. Platový tarif musí 
odpovídat zařazení do pla-
tové třídy a do platového 
stupně v souladu se zákonem 
č. 262/2006 Sb.“

Od 1. 1. 2015 tedy již 
není možné smluvní plat 
sjednávat.

Přestávky podle vyhlášky
Jak jsou v platném znění vyhlášky o základním vzdělá-
vání upraveny přestávky mezi vyučovacími hodinami?

Přestávky mezi vyučo-
vacími hodinami jsou 

upraveny v § 1 odst. 5 vy-
hlášky č. 48/2005 Sb., o zá-
kladním vzdělávání a někte-
rých náležitostech plnění po-
vinné školní docházky. Po 
změně provedené vyhláškou 
č. 256/2012 Sb. má § 1 odst. 5 
toto znění: „Přestávky 
mezi vyučova-
cími hodi-
nami jsou 
nejméně de-
setiminutové. 
Během dopo-
ledního 
vyu-

čování, zpravidla po druhé 
vyučovací hodině, se zařa-
zuje alespoň jedna přestávka 
v délce nejméně 15 minut. 
Přestávka mezi dopoledním 
a odpoledním vyučováním 
trvá nejméně 50 minut.

V případech hodných 
zvláštního zřetele lze zkrátit 
některé desetiminutové pře-
stávky na nejméně pět mi-
nut a přestávku mezi dopo-
ledním a odpoledním vyu-
čováním na nejméně 30 mi-

nut. Při zkracování přestá-
vek ředitel školy při-

hlédne k základ-
ním fyziologic-
kým potřebám

 žáků.“

p áce sjed

ení, v němž 

ci, který byl 
zejícímu dni 
i tohoto zá-
ván smluv-
e dni nabytí 
zákona sta-

rif a osobní 
padě přípla-
zvláštní 
latek 
ném 
ro-

č. 256/2012 Sb. má § 1 odst. 5 
toto znění: „Přestávky 
mezi vyučova-
cími hodi-
nami jsou 
nejméně de-
setiminutové. 
Během dopo-
ledního
vyu-

zvláštního zřete
některé desetim
stávky na nejm
nut a přestávku
ledním a odpo
čováním na nej

nut. Při zkrac
vek řed

hléd
ním
ký

Na vaše otázky odpovídá 
Mgr. Ing. Vít BERKA
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Žáci s postižením se zasloužili o velkou změnu

Základní školu Ružinov-
skou v Praze 4 navštěvují 

děti se zdravotním postiže-
ním. Před čtyřmi lety se nám 
podařilo získat titul ekoškola 
a po dalších dvou letech jsme 
ho úspěšně obhájili. Úkoly 
ekoškoly plníme v rámci svých 
možností. O to větší radost 
máme, když se nám něco do-
opravdy povede.

Už několik let sbíráme 
víčka, abychom mohli za 
utržené peníze každoročně 
adoptovat jedno zvířátko 
v zoo. Těžko jsme však v naší 
malé škole hledali místo, kde 
bychom mohli shromažďovat 
nasbíraná víčka. Nezbylo nic 
jiného než využít prostor pod 
schodištěm, kudy však pro-
cházejí žáci, vyučující i ná-
vštěvy. Během každého škol-
ního roku se z tohoto místa 
stala ostuda školy – přetéka-
jící igelitové tašky lákaly zvě-
davce a nenechavce a hrozily 

nebezpečím zranění. Na ne-
utěšený stav začaly pouka-
zovat všímavé děti z třídních 
ekohlídek. Žákovský eko-
tým přišel s nápadem na ře-
šení problému. Vyhlásil sou-
těž o nejhezčí výtvarné ná-
vrhy sběrných krabic. Cí-
lem bylo kout s nepořádkem 
proměnit v prostor, kterým 
se naopak budeme pyšnit, 

protože bude každodenně 
ukazovat, jak jsme šikovní 
a nápadití.

Soutěže se zúčastnily 
všechny třídy školy a vy-
hráli žáci se středním a těž-
kým mentálním postižením 
ze speciálních tříd. Získali si 
velký obdiv a uznání od svých 
spolužáků, ale i vyučujících 
a rodičů. Z průběhu celé akce 
byla pořizována fotodoku-
mentace a následně žáci a vy-
učující vytvořili poster, který 
mapoval průběh změny. Jeli-
kož kolem sběrného místa ne-
procházejí jen žáci a vyučující, 
ale i návštěvy, které k nám za-
vítají, má změna přínos přesa-
hující hranice školy.

Věříme, že malé umělecké 
dílo našich žáků bude dlouho 
zkrášlovat školu, protože: „Co 
si sami vytvoříme, to si přece 
nezničíme!“

Irena HANŽLOVÁ

Čeština zajímavě 
a komunikativně II
KVĚTOSLAVA KLÍMOVÁ
IVANA KOLÁŘOVÁ

Rozvíjení komuni-
kativní kompetence, ne-
tradiční úkoly a cvičení 
s mezipředmětovým pře-
sahem, komunikační 
a slohová výchova, pro-
věřovací testy, náměty 
na pravopisná cvičení 
a mnohé další najdete 
v této publikaci z nakla-
datelství Grada. Kniha 
navazuje na první díl 
Čeština zajímavě a ko-
munikativně I pro 6. a 7. 
ročník. Je určena uči-
telům českého jazyka 
druhého stupně základ-
ních škol a nižších tříd 
gymnázií a studentům 
oboru český jazyk a lite-
ratura na vysokých ško-
lách. Přináší zajímavé ná-
měty k učivu o slovní zá-
sobě, tvarosloví, skladbě 
a slohu v 8. a 9. ročníku. 

Znáte je?

Řemeslo má u nás stále budoucnost
Řemeslo má budoucnost, 

a v současné době to 
platí dvojnásob. Přesvědčili 
se o tom letošní osmáci a de-
váťáci znojemských základ-
ních škol, kteří v předvánoč-
ním týdnu zavítali na SOU 
a SOŠ SČMSD na ulici Pří-
mětická. Žáci si u nás mohli 
ujasnit své vykročení na pro-
fesní dráhu.

Zvídavých školáků se 
ujali nejen pedagogové, ale 
zejména studenti školy, kteří 
se o potenciální mladší spo-
lužáky postarali a podělili se 
s nimi o zkušenosti ze studia 
na škole. Žáci základních škol 
zažili a vyzkoušeli plno reál-
ných situací, které ke zvole-

nému oboru patří. Práce se 
dřevem, smažení a flambo-
vání palačinek, zdobení kávy, 
péče o vlasy a líčení včetně 
vlastnoruční výroby kosme-
tických přípravků, příprava 
hotelového pokoje, první po-
moc a péče o klienta, prak-
tické otázky finanční gramot-
nosti, to vše a mnoho dalšího 
poskytlo spoustu podnětů 
k zamyšlení.
Řemeslo na Přímce na-

bízí pomocnou ruku na cestě 
současnou vzdělávací džun-
glí. Akce, kterou před lety 
přivedli na svět studenti této 
školy, inspiruje k následování 
také další vzdělávací zařízení.

Libor HANZAL

Vážená redakce,
chtěl bych vám poděkovat za souborné vydání kresle-

ných vtipů Milana Kocmánka, které musí každého po-
těšit a povzbudit v naší ne vždy dostatečně oceňované práci. 
A vlastně i za další vaše články, které jsou pro mě velikou in-
spirací. Poděkování patří i V. Berkovi za dokonalý právní ser-
vis a také všem vašim spolupracovníkům, kteří nám srozumi-
telně a seriózně zprostředkovávají informace o dění ve ško-
lách, ale i na ministerstvu školství a v dalších institucích. Líbí 
se mi, že se umíte na někdy velmi vážné problémy podívat 
s humorem a nadhledem. To v našich zeměpisných šířkách ne-
bývá pravidlem.

Věřte, nepíši často takováto slova, ale redakce Školství si 
je opravdu zaslouží. Martin DVOŘÁK
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Zlaté české pohádky
LUCIE LOMOVÁ

Kniha z nakladatelství Práh je 
zpracována jako komiks podle po-
hádek Karla Jaromíra Erbena. 
V malé vesničce Miletíně v Podkr-
konoší se narodila 7. listopadu 1811 
dvojčata. Nikdo tehdy nemohl tu-
šit, že zatímco jeden z chlapců brzy 
umře, z druhého, Karla, vyroste je-
den z nejvýznamnějších českých spi-

sovatelů. Jeho tatínek byl chudý švec, maminka pocházela 
ze starého kantorského rodu. Asi po ní Karel zdědil vše-
stranný umělecký talent a lásku k vědění.

O perníkové chaloupce
KAMILA SKOPOVÁ

V perníkové chaloupce žije zlá 
ježibaba a Jeníček s Mařenkou bu-
dou mít co dělat, aby se dostali z je-
jích spárů. Tuhle klasickou pohád-
ku známe všichni. Umíte si ale před-
stavit, že jste někdy byli tak malí, že 

vám ji někdo vyprávěl poprvé a předtím jste ji neznali?
Poeticky ilustrované leporelo jednoduše a vtipně vede rodi-
če a děti pohádkou a může být prvním seznámením malých 
s touto pohádkovou klasikou. Obrázky nechávají prostor 
pro povídání rodičů s dětmi a rozvíjení představivosti všech 
zúčastněných. Knihu vydalo nakladatelství Grada.

Adolf Hitler
Tak vedl a řídil

WERNER MASER
Hitlerův životopis profesora 

Wernera Masera byl přeložen do 
více než 50 jazyků. Autor se pouští do 
hlubší psychologické analýzy „vůdco-
vy“ osobnosti, zvláště se zaměřením 
na způsob Hitlerova vedení a řídicí-
ho stylu. Tento způsob vnáší do his-
torického bádání nový impuls a au-
tor nám na základě četných dokumentů a svědectví ukazuje, 
jakým způsobem „vůdce“ vlastně vedl a jaký to mělo dopad 
na historické události. Knihu vydalo nakladatelství Grada.

Strýček Ludvík 
ve švýcarské poušti
JANNEC LEVI

Co byste dělali, kdybyste se do-
stali do království, které je celé čo-
koládové? Anebo kdybyste našli lék 
na všechny nemoci na světě? A co 
kdybyste se setkali s rodinou ob-
lud, které by si vás chtěly usmažit 
na pánvičce jako řízek? Že se to ne-

může stát? Ale samozřejmě, že ano. Zeptejte se strýčka 
Ludvíka. To všechno se mu skutečně stalo na dobrodruž-
ných cestách ve švýcarské poušti. Osvěžující a vtipnou kni-
hu pro děti i dospělé vydalo nakladatelství Práh.

Hedvika a Andělín
ZUZANA POSPÍŠILOVÁ

DRAHOMÍR TRSŤAN
Hedvika jde poprvé do školy. 

Neví, co ji čeká, a má tak trochu 
strach. A pak je tu Erik Hrubý – 
lumpárny a naschvály, to je celý on. 
Toho kluka snad nikdo nenapraví. 
Naštěs tí je tu Andělín. Tenhle andí-
lek se jako všichni andělé živí dob-
rými skutky, a tak má Hedvika naději, že díky Andělínovi 
zmizí její strach a zvítězí snaha o přátelství s Erikem. A jak 
to dopadne, dozvědí se malí čtenáři, jakmile knihu z nakla-
datelství Grada přečtou.

Václav Havel
EDA KRISEOVÁ

Jediný autorizovaný životopis, 
tak zní podtitul této knihy z nakla-
datelství Práh. Šla jsem za preziden-
tem a povídám: „Je malér. Nemá-
me tvůj životopis.“ A náš nový pre-
zident se zasmál a povídá: „Tak se 
někam na chvilku ukliď a nějaký na-
piš.“ A to mi zůstalo. Eda Kriseová

„Tato kniha je pohledem autor-
ky na můj život a práci. Je to její po-

hled a já těžko mohu posoudit, do jaké míry je výstižný. 
Mohu jen doufat, že čtenářům přiblíží nejen mne, ale skr-
ze mne i naši zemi,“ Václav Havel.

Putování za betlémy 
České republiky

MILAN ZÁBRANSKÝ
JAN RODA

Kniha z nakladatelství Grada se 
zabývá historií i současností vybra-
ných betlémů známých betlémář-
ských oblastí České republiky, od 
prvních jesliček postavených je-
zuity až po současnost. Vybírá oko-
lo 80 současných historicky cenných 
a nejhezčích betlémů vystavovaných v chrámech a snaží se 
podle možností zjistit jejich tvůrce a historii. Najdete zde 
betlémy například z Brna, Hostinného, Prahy či Vysoké-
ho nad Jizerou.

Casper – kocour 
cestující autobusem

SUSAN FINDENOVÁ
Podtitul této knihy z nakladatel-

ství Práh zní Skutečný příběh čtyř-
nohého pasažéra. Její autorka si 
jednoho dne v roce 2002 přinesla 
domů z útulku černobílého kocour-
ka. Pro jeho schopnost mizet jako 
duch ho pojmenovala Casper. V té 
době však ale ještě netušila, jak zá-
sadním způsobem změní její život i životy ostatních. Tenhle 
kocourek totiž projevoval neuvěřitelnou touhu objevovat 
svět a na rozdíl od lidí si nedělal starosti s konvencemi.

Uděláte si čas na knížku i po vánočních svátcích?
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nabízí státním i soukromým 
školám (od mateřských po vysoké 

školy), školským zařízením, 
jejich zřizovatelům, dalším 
pedagogickým zařízením, 

orgánům veřejné správy a dalším 
institucím odbornou publikaci

Cestovní NÁHRADY
a daň silniční ve školství

Autor Ing. Karel Janoušek
Publikace Cestovní náhrady a daň silniční ve školství přináší nejuceleněj-
ší komentář a přehled zásad, pravidel a praktických postupů při poskyto-
vání cestovních náhrad zaměstnancům ve školství (od mateřských škol 
až po vysoké školy včetně soukromých škol) a některým dalším osobám 
při tuzemských a zahraničních pracovních cestách, odpovědi na nejčas-
tější dotazy a řešené příklady včetně jejich zaúčtování, vedení valutové 
pokladny a dalších souvisejících oblastí, a to v právním stavu platném 
k 1. 1. 2015. Současně vyvrací přetrvávající názor, že školy jsou od daně 
silniční osvobozeny, uvádí ho na správnou míru a objasňuje povinnosti 
uvedených organizací k této dani.
V publikaci je nejen komentář k části sedmé zákoníku práce, ale i jeho usta-
novením, která mají přímou či nepřímou souvislost s pracovními cestami 
zaměstnanců a příslušným ustanovením dalších souvisejících předpisů, 
např. zákona o daních z příjmů, zákona o dani silniční, předpisů týkajících 
se používání soukromých vozidel na pracovních cestách apod. Komentář 
je zaměřen také na řešení situací, které vznikají v souvislosti s pracovními 
cestami, jako např. nařízení pracovní cesty, vznik práce přesčas, poskyto-
vání stravy za sníženou úhradu či menu stravenek současně se stravným, 
poskytování náhrad za opotřebení vlastního zařízení a předmětů (např. ly-
žařského vybavení na LV) apod.
Zvláštní zřetel je kladen na obsah pracovní smlouvy, jež v řadě případů 
ovlivňuje právo zaměstnance na cestovní náhrady, obsah vnitřního před-
pisu zaměstnavatele, způsoby nařízení pracovní cesty a stanovení pod-
mínek jejího konání, používání tiskopisů, prokazování výdajů vzniklých při 
pracovní cestě, poskytování záloh na cestovní náhrady, vyúčtování pro-
váděného zaměstnancem a zaměstnavatelem, zjišťování a výpočtu výše 
jednotlivých druhů cestovních náhrad včetně používání kurzů k přepoč-
tům měn při zahraničních pracovních cestách, možnosti poskytování ces-
tovních náhrad bez prokázání jejich výše, vypořádání nároku zaměstnan-
ce a účtování o cestovních náhradách. V publikaci autor také doporuču-
je, kdy je a kdy není vhodné zaměstnanci zajistit a uhradit stravu na pra-
covní cestě, jak se z toho titulu tuzemské stravné, zahraniční stravné a ka-
pesné snižuje, zda může zaměstnanec v týž den obdržet také stravu za 
sníženou úhradu či menu stravenku. Uvádí také způsoby hrazení cestov-
ních náhrad z dotací, grantů a evropských sociálních fondů. Text je vhod-
ně doplněn praktickými grafy, tabulkami, 379 řešenými příklady z praxe, 
vzorem směrnice o cestovních náhradách, tiskopisů cestovního příkazu, 
vzorem rozhodnutí o paušalizaci cestovních náhrad a směrnice o náhra-
dách za používání vlastních předmětů a prováděcími vyhláškami MPSV 
a MF se sazbami cestovních náhrad pro rok 2015.

Závazná objednávka

Objednáváme …… ks  „Cestovní náhrady a Daň silniční ve školství“

Přesná adresa pro fakturu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PSČ, město  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Místo dodání (je-li odlišné od fakturační adresy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Č. účtu  . . . . . . . . . . . . . . . . . IČO  . . . . . . . . . . . . .  telefon  . . . . . . . . . . . . .

Datum objednávky  . . . . . . . . .  podpis (u organizací razítko)  . . . . . . . . . . . . .

PARIS vzdělávací agentura s.r.o.
Nakladatelství a vydavatelství
Žižkova 2379, 734 01 Karviná – Mizerov
tel. 596 338 027, 604 264 590
nakladatelstviparis@seznam.cz
www.paris-karvina.cz

Předplatné  Týdeníku  Školství
Týdeník ŠKOLSTVÍ, plný užitečných rad nejen pro pracovníky 

škol, objednávejte na www.tydenik-skolstvi.cz.
Objednávky inzertní plochy zasílejte na e-mail: 

Mullerova@tydenik-skolstvi.cz
Nově nabízíme umístění reklamy na našich 

webových stránkách.
Pro školy platí na otištění projektů z ESF 80procentní sleva.

Ceník a formáty inzerce najdete na 
www.tydenik-skolstvi.cz, nebo Vám je na vyžádání zašleme.

Redakce Týdeníku ŠKOLSTVÍ připravila pro řešitele 
projektů, které jsou spolufinancovány Evropským 
sociálním fondem,  placený prostor s výraznou,  
80procentní slevou oproti ceně běžné inzerce.

Neváhejte a kontaktujte nás na 
tel.: 224 233 041,  mobil: 774 73 94 84, 
e-mail: mullerova@tydenik-skolstvi.cz.

d k Týdd íkk ŠKOKOOLSTVTVÍ řřii iil ř ššitti l

NabídkaNabídka
pro všechny školy, pro všechny školy, 

které chtě j í  prezentovat které chtě j í  prezentovat 
projekty ESFprojekty ESF
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Sobota 28. bř
ezna 2015

Sobota 28. bř
ezna 2015

Vstupenky na www.zlatyamos.cz

Vstupenky na www.zlatyamos.cz

Oslavte Den učitelů

Nejen pro kantory!

Kantorský bálKantorský bál

Národní dům na Smíchově, nám. 14. října 16, Praha 5. 
Začátek v 19.30 hodin. Vstupné 200 Kč.

K tanci i poslechu hraje plesový orchestr OH BAND.
Hosté: Legendy se vrací a Petr Šiška, Iva Hajnová 

a cimbálová muzika ZÁDRUHA.
Moderuje Zdeněk Vrba.

Korunovace Zlatého Ámose 2015.
Vstupenky objednávejte na zlatyamos.cz nebo mailem na zlatyamos@zlatyamos.cz nebo je 

zakoupíte na místě hodinu před konáním bálu.

I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z DĚL Á V Á N Í


