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9.–15. února

Žáci základních, střed-
ních i vyšších odborných 
škol mají jarní prázdniny. 
Tentokrát si je užívají žáci 
z okresů Mladá Boleslav, 
Příbram, Tábor, Pracha-
tice, Strakonice, Ústí nad 
Labem, Chomutov, Most, 
Jičín, Rychnov nad Kněž-
nou, Olomouc, Šumperk, 
Opava a Jeseník.

10. února

U příležitosti 70. výročí 
školních jídelen se v Se-
nátu Parlamentu České 
republiky setkali akté-
ři a příznivci školního 
stravování.

13. února

V pořadí již 4. regio-
nální kolo ankety o nej-
oblíbeně jšího uč i tele 
Zlatý Ámos proběhne 
v Ostravě.

Krátce...
 ∙ Matematika+ je součástí profilové části maturitní zkoušky .....................3
 ∙ Jsou noční fronty před zápisy nutné? Kapacita škol je dostatečná .....5
 ∙ Zajímavosti ze školství v zahraniční .......................................................10

„Banality se řeší okamžitě, věci zásadní nikdy.“
Thomas Gresham

FOTO: Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

NEPŘEHLÉDNĚTE

Zápisy do prvních ročníků základních škol pomalu končí
I když v minulých letech bylo kolem zápisů do prv-
ních tříd poměrně ticho, problém bublal pod poklič-
kou. Třebaže signály z mateřských škol byly jedno-
značné, obce, které zřizují základní školy, nereago-
valy. A školy najednou praskají ve švech.

Tomuto problému se 
podrobněji věnuje ko-

legyně Zlata Šťástková a 
ptá se, zda jsou noční fronty 
před školami nutné. Její po-
střehy určitě zaujmou řadu 
z vás. Zápisy provází ještě 
jeden fenomén – odklady 
školní docházky.

Někde se to neobejde 
bez slziček, jinde s odkla-
dem děti a především je-
jich rodiče počítají. Děti by 
však i přesto mohly do školy 
v blízké budoucnosti chodit. 
Ministerstvo školství chce 

totiž otevřít tzv. přípravné 
třídy pro všechny děti, 
nejen pro ty ze sociálně sla-
bých rodin.

Letos se v přípravkách 
„učí“ téměř čtyři tisíce dětí. 
Žádné známky, žádný stres, 
a přesto už první povinnost. 
Navíc malý kolektiv, kde se 
děti cítí dobře, napomáhá 
vyrovnávat jejich schop-
nosti a zralost. Rodiče navíc 
nemusejí na rozdíl od ma-
teřských škol za přípravku 
platit.

Doposud je podmínkou 

pro přijetí do přípravné 
třídy doporučení poraden-
ského zařízení, že dítě po-
chází z málo motivujícího 
rodinného zázemí. Po při-
jetí příslušných legislativ-
ních změn by mohlo každé 
dítě s odkladem školní do-
cházky chodit buď přímo 
do základní školy, nebo do 
školy mateřské. Minister-
stvo školství si tak potichu 
připravuje půdu pro zave-
dení povinného vzdělávání 
v posledním předškolním 
roce.

Letošní zápisy potvrzují, 
že trend odkladů školní do-
cházky pokračuje. Děti, 
které navštěvují mateřskou 
školu, se do ní i po prázdni-
nách prostě vrátí a budou se 

dál připravovat na vstup do 
školy. Neměl by to být ztra-
cený rok ani pro ty, které do 
mateřské školy z nejrůzněj-
ších důvodů nechodí. I když 
je nyní populární tzv. do-
mácí vzdělávání, nemyslím 
si, že je to ideální forma pro 
všechny děti. Sociální role 
školy je v něčem nezastupi-
telná, byť to ne všichni ro-
diče chtějí slyšet. Proto pří-
pravným třídám fandím.

Karla TONDLOVÁ
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Neprůhledné dotace pro sport ve výši 800 milionů
Ministerstvo školství roz-

dalo podle Nejvyššího 
kontrolního úřadu v letech 
2011 až 2013 na podporu 
sportu neprůhledné dotace 
ve výši 800 milionů korun. 
Další stamiliony pak prý vy-
platilo na základě neúplných, 
chybných, pozdě doručených 
nebo zcela chybějících žá-
dostí o dotace. Ministerstvo 
v kontrolovaném období se-
lhávalo jako hlavní garant ob-
lasti podpory sportu, uvedlo 
NKÚ v tiskové zprávě.

Ministerstvo na to rea-
govalo prohlášením, že 
zpráva NKÚ ohledně fi-
nancování sportu v letech 
2011–2013 potvrdila slova 
ministra školství Marcela 
Chládka, že tyto prostředky 
byly ze strany ministerstva 
poskytovány netranspa-
rentně. „Chyby jsou prak-
ticky v celém kontrolova-
ném období, tedy za minis-
trů Dobeše, Fialy a Štyse, 
kdy po celou dobu působil 
jako náměstek pro sport pan 

Kocourek (ODS),“ uvedl ke 
zprávě M. Chládek. Minis-
terstvo školství se v oblasti 
sportu podle něj v minu-
losti zbavilo jak role koor-
dinátora, tak kontrolora. 
„Zpráva uvádí, že v letech 
2011–2013 proběhly jen dvě 
kontroly. Za mého působení 
v roce 2014 proběhlo kont-
rol 12 a v tomto roce jich je 
naplánováno 25,“ doplnil 
ministr s tím, že resort chce 
i nadále kontrolní činnost 
zintenzivňovat. čtk

Veletrh Gaudeamus
Bezpečnost bankovních 
informačních systémů si 
mohl na veletrhu poma-
turitního a celoživotního 
vzdělávání Gaudeamus 
na výstavišti PVA Expo 
v pražských Letňanech 
vyzkoušet každý ná-
vštěvník. Studenti se 
mohli na vlastní kůži se-
známit s prací v bance.

šf

Stipendia pro učně
Stipendia pomáhají 
v Libereckém kraji udr-
žet učňovské obory. 
I díky této podpoře 
má kraj v těchto obo-
rech nadprůměrný po-
čet studentů. Řemesla 
se v kraji učí přes 38 
procent žáků středních 
škol, celostátní průměr 
je zhruba 31 procent. 
Na stipendium může 
dosáhnout osm procent 
z 4 217 studentů, kteří 
letos nastoupili do prv-
ních ročníků. čtk

Univerzita v paláci
V opraveném Thurn-
Taxisově paláci na Malé 
Straně začíná působit 

Anglo-americká univer-
zita. Praha 1 za téměř 
roční rekonstrukci pa-
mátky zaplatila 150 mi-
lionů korun, roční nájem 
bude devět milionů po 
dobu patnácti let. čtk

Logo pro V4
Ministerstvo zahraničí 
vyhlásilo soutěž pro 
střední, vyšší odborné 
a vysoké školy na logo 
pro visegradskou čtyřku. 
Logo by podle minister-
stva mělo odrážet a ob-
sahovat motto českého 
předsednictví, kterým 
je „V4 Trust – Společná 
důvěra“. Soutěž skončí 
15. března. čtk

Zápisník

„Učitelskej si dneska dal dvanáctku místo desítky a velkého ruma místo malého. 
Vsadím se, že taky jede v těch neprůhledných dotacích z MŠMT!“

KRESBA: Milan KOCMÁNEK

Laskaví, upřímní, spravedliví – to jsou naši zlatí Ámosové
Martin Vinkler z Gym-

názia Na Vítězné pláni 
z Prahy 4, Lenka Hasíková 
ze Základní a mateřské školy 
ve Slivenci a Hana Chlum-
ská z Fakultní základní školy 
z Prahy 5 postoupili do se-
mifinále ankety o nejoblíbe-
nějšího učitele Zlatý Ámos. 
Hana Chlumská si odnesla 
z pražského regionálního 
kola ankety i titul zlatý Ámos 
Prahy.

Nejoblíbenější pražské 
učitele ale reprezentovaly 
i Martina Hudecová a Eva 
Štiková, obě ze základní 
školy na Kavčích horách, 
a Jana Janoušková z Gymná-
zia z Ústavní ulice v Praze 8. 
Všichni potvrdili oprávně-
nost své nominace – podle 
svých žáků jsou oblíbenými 

učiteli, protože dovedou pro 
svůj předmět nadchnout, 
jsou přátelští, spravedliví 
a vtipní. „Je to naše druhá 
matka, laskavá, upřímná 
a přátelská,“ tak opěvovali 
svou učitelku Martinu Hu-
decovou její žáci z Kavčích 
hor. Obdobná chvála zněla 
z úst o rok mladších žáků 
stejné školy i na Evu Štiko-
vou. Dvě nominace z jedné 
školy, to v anketě nebývá 
zvykem. O to větší pochvala 
škole a jejím učitelům patří.

„Napřed jsme sehnali 
podpisy pod nominaci a pak 
jsme to paní učitelce ozná-
mili,“ uvedli žáci Jany Ja-
nouškové před porotou a po-
kračovali: „Popadala dech, 
ale po chvíli přijala.“ „Byla 
jsem hned vděčná,“ pozna-

menala ke své nominaci J. Ja-
noušková. Stejné nadšení vy-
zařovalo i z dalších nomino-
vaných. A samozřejmě i z je-
jich žáků. „Díky paní učitelce 
máme svého oblíbence, našli 
jsme ho právě v Lence Ha-
síkové ze Slivence,“ uzavřeli 
představování své vyučující 
čtvrťáci ze Slivence. „Kupeda-
mis – kufřík pedagogického 
mistra – ten je nezbytným do-
plňkem našeho pana profe-
sora,“ šprýmovali o svém uči-
teli Martinu Vinklerovi jeho 
žáci. „Od doby, co ji máme, 
není nikdo, kdo by necho-
dil rád do školy,“ říkají žáci 
nové pražské Ámosky Hany 
Chlumské, jejichž slova ne-
potřebují další komentář, 
snad jen, aby takových uči-
telů jen přibývalo. oš
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Didaktický test z matematiky společné části státní 
maturitní zkoušky ověří znalosti maturantů ve všech 
středních školách v jarním termínu 4. května, ve 
stejný den čeká jejich spolužáky písemná práce ze 
španělského a anglického jazyka. Další den si stu-
denti napíší didaktický test a písemnou práci z čes-
kého jazyka. To je jen začátek zkušebního schématu 
maturitní zkoušky 2015.

Maturitní zkoušky, jejich 
společná část, pak bu-

dou probíhat až do 11. května 
v podstatě stejným způsobem 
jako v minulém roce. K jedné 
změně však letos přece jen 
dochází, matematika+ je za-
řazena do profilové části. 
„Zahrnutí zkoušky Matema-
tika+ mezi nepovinné pro-
filové zkoušky v jarním zku-
šebním období maturitní 
zkoušky 2015 je zcela v kom-
petenci ředitele školy. Ten ji 
ale musel vyhlásit nejpozději 
sedm měsíců před začátkem 
první profilové zkoušky v pří-
slušném maturitním období,“ 
říká Jiří Zíka, ředitel Centra 
pro zjišťování výsledků vzdě-
lávání. Okruhy témat k pří-
pravě na tuto zkoušku jsou, 
podle jeho slov, obsaženy 
v katalogu požadavků.

Ve  š k o l n í m  r o c e 
2014/2015 se k této zkoušce 
přihlásilo 1 922 žáků. Ve srov-
nání s loňským rokem je to té-
měř poloviční účast. „Srov-
náme-li ale zájem o maturitu 

z matematiky ve vyšší úrovni 
obtížnosti v roce 2012 s le-
tošním rokem, pak je zájem 
o ni relativně vysoký. V pod-
statě dvojnásobný,“ konsta-
toval J. Zíka a dopl-
nil, že mezi přihlá-
šenými je nejvíce 
studentů gym-
názií a lyceí 
(77 ,73  %) . 
„Tato zkouška 
má především 
motivační smysl. 
Některé vysoké 
školy však její vý-
sledky zohlední u svého při-
jímacího řízení,“ zdůraznil 
ředitel Cermatu. Patří mezi 
ně některé fakulty ČVUT, 
České zemědělské univerzity 
v Praze, Technické univerzity 
v Liberci, Karlova univer-
zita, Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně, Vysoké učení tech-
nické v Brně a Vysoká škola 
báňská – Technická univerzita 
Ostrava. „Pro informaci, zda 
a jakým způsobem fakulty 
budou zohledňovat výsledek 

zkoušky Matematika+, do-
poručujeme maturantům sle-
dovat webové stránky jednot-
livých vysokých škol,“ upo-
zornil J. Zíka.
Ředitel Cermatu také při-

pomněl, že tato zkouška bude 
sice součástí společné části 
maturitní zkoušky, ale patří 
do profilové části a její vý-
sledky budou i na vysvědčení. 
A ačkoliv se neodvážil tipo-
vat úspěšnost studentů u této 
zkoušky, vyjádřil přesvědčení, 

že bude snad lepší než 
v loňském roce, ne-

boť se podle jeho 
slov na ni při-
hlásili jen sku-
teční zájemci. 
„V uplynulém 
školním roce 

si matematiku 
jako povinnou 

zkoušku společné 
části maturitní zkoušky 

zvolilo 3 623 studentů, při-
čemž téměř polovina z nich, 
přesně 46,9 procenta, u ní 
neuspělo. Z pohledu dobro-
volnosti je to špatný výsle-
dek,“ uvedl J. Zíka. Z jejich 
výsledků jasně vyplynulo, že 
se jedná o strukturální ne-
znalost, což je podle něj velmi 
špatné pro budoucnost. „Co 
je příčinou takového neú-
spěchu, lze těžko hodnotit. 
Zřejmě špatná výuka. Co je 

však zajímavé při srovnávání 
neúspěšnosti u maturitní 
zkoušky, je porovnání úspěš-
nosti studentů v podzimním 
opravném termínu u mate-
matiky a angličtiny. Matema-
tika dopadla lépe než anglič-
tina,“ konstatoval J. Zíka.

Zajímavé podle jeho vy-
jádření je i to, že každý rok 
roste počet žáků s přizpů-
sobenými podmínkami pro 
konání maturitní zkoušky. 
Zatímco v roce 2014 tvořili 
4,94 procenta z celkového 
počtu přihlášených, pro le-
tošní rok je to již 5,23 pro-
centa. „Zřejmě jsou peda-
gogicko-psychologické po-
radny k dětem se specific-
kými poruchami učení velmi 
vstřícné,“ míní J. Zíka. S jeho 
slovy ale nesouhlasí mnozí 
učitelé středních škol. Podle 
nich poradny pracují dobře, 
žáků s poruchami skutečně 
přibývá. Například v Gymná-
ziu Broumov se počet žáků se 
specifickými poruchami učení 
zvýšil za posledních deset let 
trojnásobně.

Pro žáky maturitních roč-
níků se letos opravdu v zá-
sadě nic nezměnilo, k ur-
čitým změnám, lépe ře-
čeno k upřesnění ale došlo 
na základě novely vyhlášky 
č. 177/2009 Sb. Například od 
1. září 2014 musí Cermat do-
ručit do škol pro jarní zku-
šební termín schránky s ma-
turitní zkušební dokumentací 
nejpozději poslední pracovní 
den před zahájením didaktic-
kých testů a písemných prací. 
Dále je upřesněna doba pří-
pravy žáka na ústní zkoušku, 
a to na 15 až 30 minut. Zá-
leží na charakteru předmětu 
a rozhodnutí ředitele školy. 
Novela vyhlášky také stanoví, 
že nejpozději 29. května musí 
být žáci seznámeni s hod-
nocením písemných matu-
ritních prací z českého a ci-
zího jazyka a také to, že pro-
tokol o výsledcích společné 
části maturitní zkoušky dosta-
nou jen ti žáci, kteří úspěšně 
ukončili poslední ročník a ko-
nali maturitní zkoušku. Pro-
tokol mohou dostat jak v lis-
tinné, tak v elektronické po-
době. Olga ŠEDIVÁ

FOTO: Stanislav JUGA

Matematika+ je letos součástí profilové části maturitní zkoušky
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Bezpečnost dětí mateřské školy ve škole v přírodě
Musí být ve škole v přírodě vyškolený zdravotník i v případě, že jedeme z mateřské školy do školy v přírodě 
s počtem 19 dětí a třemi učitelkami jako dohled?

Pro mateřské školy platí 
ustanovení týkající se bez-

pečnosti a ochrany zdraví dětí, 
a to je ustanovení § 29 záko-
na č. 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělá-
vání (školský zákon), ve zně-
ní pozdějších předpisů. Toto 
ustanovení je samozřejmě ve-
lice obecné a o počtech uči-
telek, které mají jet jako do-
hled, nehovoří. Podrobnější 

je § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., 
o předškolním vzdělávání, ve 
znění pozdějších předpisů, ve 
kterém se stano-
ví, že k zajištění 
bezpečnosti dě-
tí při pobytu mi-
mo místo, kde se 
uskutečňuje vzdělávání, sta-
noví ředitelka mateřské školy 
počet pedagogických pracov-
níků tak, aby na jednoho pe-
dagogického pracovníka při-

padlo nejvýše 20 dětí z běž-
ných tříd. Dále uvádí, že při 
zajišťování zotavovacích po-

bytů, popřípa-
dě výletů pro 
děti určí ředi-
telka mateřské 
školy počet pe-

dagogických pracovníků tak, 
aby byla zajištěna výchova dě-
tí, jejich bezpečnost a ochra-
na zdraví.

Z toho pohledu tedy poža-

davky školského zákona i pro-
váděcí vyhlášky splňujete.

Podle § 8 zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně ve-
řejného zdraví, se zotavova-
cí akce definuje jako organi-
zovaný pobyt 30 a více dětí ve 
věku do 15 let na dobu delší 
než pět dnů. Ve vámi uvádě-
ném případě zdravotníka mít 
nemusíte.

Jan ROMANĚNKO
svazový inspektor bezpečnosti práce

Střední školy volají po rozdílném hodnocení přijímacích zkoušek
Sledovat další vývoj zavedení jednotných přijímacích zkoušek na střední školy maturitního typu, prosazovat roz-
dílné hodnocení přijímacích zkoušek podle typu škol, těmito úkoly zahájil republikovou volební konferenci pro-
fesní sekce středních škol ČMOS pracovníků školství její předseda Pavel Miketa.

Ve výčtu toho, o co vše sek-
ce usiluje, usilovala a bu-

de usilovat, pak pokračo-
val. Především bude sekce, 
podle jeho slov, sle-
dovat změny u ma-
turitních zkoušek, 
zejména chystané 
zavedení povinné 
matematiky. Pro-
sazovat bude také 
odlišné hodnocení 
společné části matu-
ritní zkoušky. Opět podle 
typu škol. V rámci spoluprá-
ce s podsekcí učňovských škol 
se bude dál aktivně podílet na 
zavedení mistrovských zkou-
šek. „Sledovat ale budeme 
i snahy zavést kariérní systém 
a v neposlední řadě budeme 
prosazovat změny ve finan-
cování regionálního školství. 
Chceme, aby se zrušilo finan-

cování středních škol podle 
normativu na žáka,“ zdůraz-
nil P. Miketa.

Předseda sekce ve svém 
vystoupení ocenil prá-

ci všech jejích členů 
a také práci vedení 
školských odborů. 
„Předsednictvu 
ČMOS pracovní-
ků školství a hlav-

ně vedení je potře-
ba poděkovat za ne-

dávnou úpravu platových 
podmínek. Hlavně jejich zá-
sluhou se podařilo obnovit vě-
kový automat a věříme, že po-
stupem doby se podaří prosa-
dit i 6. platový stupeň.“

Jeho slova doplnila Mar-
kéta Seidlová, místopřed-
sedkyně školských odbo-
rů: „O další platový stupeň 
skutečně usilujeme, proto-

že čas mezi posledním plato-
vým stupněm a časem odcho-
du do důchodu se prodlužu-
je. Usilujeme však také o to, 
aby se zvyšovaly peníze na ta-
rify. V letošním roce se po-
dařilo zvýšit peníze na tarify 

o 3,5 procenta a zdůrazňuji, že 
nikoliv na úrok nenárokových 
složek. Ty zůstávají ve stejné 
výši jako v loňském roce. Pro-
sím, ve školách si to pohlídej-
te.“ M. Seidlová všechny pří-
tomné také požádala o účast 
na seminářích, které budou 
v průběhu února a března or-
ganizovat krajské úřady ke ka-
riérnímu systému. Ten by se 
měl postupně zavádět od zá-
ří 2015.

Volební konferenci navští-
vil i ředitel Cermatu Jiří Zíka. 
Jeho vystoupení se podrobně 
věnujeme na straně tři. Kon-
ferenci uzavřelo vyhlášení vý-
sledků voleb. Sekce bude mít 
na květnovém sjezdu ČMOS 
pracovníků školství jedenáct 
zástupců. Olga ŠEDIVÁ

Podpora práva na stávku 18. února
Světové zaměstnavatelské skupiny se sna-

ží potlačit právo na stávku. Zastavit je 
chtějí odboráři společnou celosvětovou akcí 
ve středu 18. února.

Do aktivit globálního akčního dne na 
podporu práva na stávku se zapojí i Česko-
moravská konfederace odborových svazů. 
„Oslabování tohoto práva je oslabováním 
jednoho z hlavních nástrojů obrany zájmů 
zaměstnanců a v důsledku demokracie jako 
takové,“ uvedl předseda ČMKOS Josef Stře-
dula. Chce proto oslovit naše poslance v Ev-

ropském parlamentu a také ministry české 
vlády včetně premiéra.

„Pro mnoho lidí jsou jednání v orgánech 
mezinárodní organizace práce velmi vzdá-
lené od každodenních starostí. Pokud však 
zaměstnavatelé uspějí s odstraněním práva 
na stávku, budou důsledky velmi vážné pro 
všechny. Pouze v totalitních diktátorských re-
žimech je právo na stávku odpíráno,“ varu-
je ve svém prohlášení Mezinárodní odboro-
vá konfederace.

tok

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

ILUSTRAČNÍ FOTO: Petr MERTA
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Jsou noční fronty před zápisy nutné? Kapacita škol je dostatečná
Zatímco loni se u zápisů do prvních tříd řešila především jejich forma, letos se problémem číslo jedna stala 
kapacita oblíbených škol. Před pěti lety se do prvních tříd hlásilo přibližně 95 tisíc dětí, letos je to již 150 tisíc. 
Kraje však hlásí, že míst pro prvňáky je dostatek. Jenže některé vyhlášené školy jsou beznadějně přeplněné.

Kladu si otázku, co vlastně 
rodiče od vybrané školy 

očekávají, že jsou ochotni 
před zápisem přespávat před 
školou či měnit trvalé byd-
liště, aby jejich děti na vysně-
nou školu „dosáhly“. Šla jsem 
se tedy zeptat přímo k zápi-
sům do jedné oblíbené školy 
v Praze 13 v Mohylové ulici. 
Ve čtvrtek 23. ledna se fronta 
rodičů k zápisu vinula z chod-
níku až do prvního patra školy. 
„Školu mi doporučila kama-
rádka, má tu dítě v první třídě. 
Líbí se mi, že je to malá ro-
dinná škola, a také její přístup 
k dětem. Neznámkují tu, mají 
až do čtvrté třídy jen slovní 
hodnocení,“ říká náhodně 
oslovená maminka budoucího 
prvňáka Tadeáše. Není to je-
jich spádová škola, stejně tak 
jako u dalšího kluka Daniela, 
jehož tatínek vysvětluje: „Hle-
dali jsme menší a trochu al-
ternativní školu, syn je plachý. 
Byli jsme se ve škole informo-
vat, poznali jsme paní ředi-
telku. Líbí se nám, že se tady 
neznámkuje, protože známky 
jsou špatná motivace, vítáme 
alternativní výuku matematiky 
podle Hejného, kterou tu učí 
už pět let.“ Tito rodiče a pár 
desítek dalších budou zřejmě 
zklamaní, škola otvírá jen dvě 
třídy po 26 dětech.

„Zájem je mnohem větší, 
přednostně bereme děti s od-
kladem, spádové děti a děti, 
které tady mají sourozence,“ 
sděluje ředitelka školy Mar-
tina Štychová. „Loni jsme mu-
seli odmítnout dvacet dětí, le-
tos jich bude určitě víc.“ Druhý 
den zápisů její slova potvrdil, 
celkem přišlo 110 dětí.

Některé školy jsou tak vy-
hlášené, že řeší převis zájemců 
každoročně. A to jsou pak ty 
školy, před nimiž rodiče no-
cují, aby si zajistili co nejlepší 
pořadí. V Českých Budějovi-
cích je to například ZŠ Dukel-
ská, kde se rodiče houfovali 
již v předvečer zápisů. „Pů-

vodně jsme chtěli otevřít dvě 
třídy pro 54 dětí, ale protože 
k zápisu přišlo celkem 107 
dětí a z toho 82 spádových, 
musíme otevřít o jednu první 
třídu navíc,“ hodnotí situaci 
po zápisu zástupce ředitelky 
této školy Karel Hájek. Také 
do budějovické ZŠ Matice 
školské, která přijímá 
i děti z některých 
blízkých obcí, se 
na 72 míst při-
hlásilo 112 dětí. 
„Všechny spá-
dové děti do 
první třídy umís-
tíme,“ říká Radek Va-
člena, zástupce ředitelky. Po-
dobná situace byla v Plzni, 
kde například v ZŠ Plzeň-
-Újezd čekali rodiče také ce-
lou noc. V Liberci se letos 
k zápisové turistice, jevu po-
sledních let, kdy rodiče zapíší 
své děti do několika škol, po-
stavili tím, že sjednotili zápis 

na jeden jediný den. Stejně 
se do dvou nejžádanějších 
škol – ZŠ Lesní a ZŠ Husova 
– všechny přihlášené děti ne-
vejdou. Ve školách v okrajo-
vých částech Prahy, kam se 
hlásí spousta dětí ze satelitů, 
je převis poptávky u zápisů 
ještě palčivější.

Ministerstvo školství vy-
dalo k problematice kapacity 
spádových škol stanovisko, 
kde se píše: „Všichni žáci ze 
společného školského obvodu 
mají nárok na přednostní při-
jetí k základnímu vzdělá-
vání před ostatními žáky. V 

§ 36 odst. 7 školského zá-
kona se ukládá ředi-

teli školy přijmout 
přednostně žáky 
s místem trva-
lého pobytu ve 
školském ob-

vodu. Stav, kdy 
škola nemůže po-

jmout všechny žáky ze 
školského obvodu, je nutné 
považovat za nežádoucí. 
Svědčí zpravidla o tom, že 
obec vymezila školský obvod 
bez ohledu na kapacitu školy. 
V případě, že počet dětí uvnitř 
spádového obvodu školy pře-
kračuje kapacitní možnosti 
základní školy, nemá ředitel 

vhodný nástroj na odmítnutí 
oprávněných žadatelů o při-
jetí. Proto musí učinit opatření 
nejprve obec. MŠMT se do 
budoucna bude zabývat otáz-
kou podpory vytváření nových 
kapacit základních škol.“ Tím 
ministr školství Marcel Chlá-
dek myslí finanční podporu 

těm obcím, které prokážou 
oprávněnou potřebu vyšší ka-
pacity svých škol.

Na problém se dá ale po-
dívat i z jiného úhlu. Co kdyby 
si rodiče předem ověřili, jak 
na tom jednotlivé školy, kam 
chtějí potomka zapsat, se svou 
kapacitou jsou? Poradit by jim 
měli zejména ředitelé přísluš-
ných škol, kteří nejlépe vědí, 
jakou šanci asi u nich dítě na 
přijetí má. K tomu, aby si ro-
diče mohli vybrat základní 
školu podle svých kritérií, 
může nově pomoci i webový 
portál České školní inspekce 
s názvem InspIS PORTÁL 
(https:// portal.csicr.cz). Stačí 
vyplnit jednoduchý formulář 
a systém vygeneruje přehled 
všech dostupných škol, které 
odpovídají zadaným poža-
davkům, doplněný navíc také 
o inspekční zprávy.

K tomu, aby se rodiče zby-
tečně nefixovali na jedinou 

„správnou“ školu, by jim více 
informací z různých zdrojů 
mělo pomoci. A z vlastní zku-
šenosti vím, že i škola, bez níž 
si rodiče nedovedou úspěšnou 
budoucnost svého dítěte vů-
bec představit, může být horší 
volbou než skromněji působící 
instituce. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Čekám tu od 
ledna 2014, 
nepředbíhejte!

FOTO:  Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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FOTO: Petr MERTA

Nárok na smluvní plat
Mám v rámci projektu stanovený smluvní plat 40 ti-
síc korun na celý úvazek. Budu mít na něj nárok, 
když údajně nelze již smluvní plat sjednávat?

K vašemu dotazu ve věci 
smluvního platu sdě-

luji: U zaměstnanců odměňo-
vaných platem (§ 109, § 122 
a násl. zákoníku práce) sku-
tečně nelze od 1. ledna 2015 

uplatnit smluvní plat. Další po-
stup je stanoven v přechodném 
ustanovení zákona č. 250/2014 
Sb. (část padesátá čtvrtá, čl. 
LVI), které je publikované 
v TŠ 2/2015. Vít BERKA

Co se mění od roku 2015?
Nový rok přinesl některé změny v oblasti práce 
a sociálních věcí. Zavádí se například porodné i na 
druhé dítě a péče v dětské skupině.

Porodné
U prvního dítěte zůstane 

částka porodného na 13 ti-
sících korunách, u druhého 
půjde o 10 tisíc korun. Byl 
zvýšen koeficient z 2,4ná-
sobku na 2,7násobek život-
ního minima rodiny, takže 
na porodné bude mít nárok 
širší okruh rodičů. Na po-
rodné u prvního dítěte by 
tak měly dosáhnout domác-
nosti s čistým příjmem do 
20 817 korun, u matky sa-
moživitelky do 13 176 ko-
run. Polepší si také ženy, 
kterým se narodí více dětí. 

Zatímco dosud dostávaly od 
státu maximálně 19 500 ko-
run (nebo jen 13 tisíc), nově 
získají 23 tisíc korun. A ne-
záleží, zda půjde o jejich 
první, nebo následný porod.

Dětské skupiny
Již od 29. listopadu 2014 

je účinný zákon o poskyto-
vání služby péče o dítě v dět-
ské skupině. Dětské sku-
piny pomohou vyřešit chy-
bějící místa pro děti před-
školního věku a doplní stá-
vající systém péče o před-
školní děti. Založení takové 
skupiny bude administra-

Odměny maturitních komisí
Jak se odvádí pojistné u odměn předsedů maturit-
ních komisí a hodnotitelů, kteří pracují na základě 
smlouvy podle občanského zákoníku?

Od 1. ledna 2014 se od-
vádí pojistné na zdra-

votní pojištění i sociální 
zabezpečení v případě, že 
částka odměny přesáhne 
2 500 Kč. V případě, že ne-
přesáhne 2 500 Kč, odvádí 
se pojistné pouze na zdra-
votní pojištění.

Nově mohou mít školní 
maturitní komisaři a hod-
notitelé písemných prací 
smlouvu formou DPP nebo 
DPČ. Pokud jde o vyplácení 
odměny předsedům zkušeb-
ních maturitních komisí na 
základě dohody o prove-
dení práce, taková dohoda 

není možná, a to s ohledem 
na školský zákon, který sta-
noví, že předseda zkušební 
komise „nesmí být v pracov-
něprávním ani jiném obdob-
ném vztahu ke škole, na níž 
bude funkci vykonávat“.

Za výkon funkce před-
sedy zkušební maturitní ko-
mise náleží dle školského 
zákona odměna, kterou po-
skytuje škola, ve které se 
zkouška koná. Odměna při-
tom náleží přímo ze zákona, 
a není proto nutné, aby byla 
uzavírána smlouva upravu-
jící nárok na poskytnutí od-
měny. Vít BERKA

Práce na živnostenský list
Je možné vykonávat práci na živnostenský list 
v pracovní době ihned po skončení přímé 6hodino-
vé práce s dětmi, tedy 2 hodiny práce související? 
Jak je to u předčasného důchodu?

V § 22a odst. 2 a 3 zákona 
o pedagogických pra-

covnících se stanoví: „Pe-
dagogický pracovník je po-
vinen být na pracovišti za-
městnavatele v době stano-
vené rozvrhem jeho přímé 
pedagogické č innosti , 
v době stanovené rozvrhem 
jeho dohledu nad dětmi 
a žáky, v době zastupování 
jiného pedagogického pra-
covníka a v případech, které 
stanoví v souladu se zákoní-
kem práce zaměstnavatel.

Jde-li o výkon jiné práce 
než podle odstavce 2, vyko-
nává pedagogický pracov-
ník sjednanou práci v pra-
covní době, kterou si sám 
rozvrhuje, a na místě, které 
si sám určí. Náklady, které 
pedagogickému pracovní-
kovi vzniknou výlučně v sou-
vislosti s výkonem práce na 
jiném místě než na praco-
višti zaměstnavatele podle 
věty první, se nepovažují 
za náklady vzniklé v sou-
vislosti s výkonem závislé 
práce, a není-li dohodnuto 
jinak, hradí je pedagogický 
pracovník.“

Z citovaných zákon-
ných ustanovení vyplývá, že 
o době a místě výkonu ji-
ných prací než těch, které 
vyžadují přítomnost na pra-

covišti, rozhoduje zaměst-
nanec (pedagogický pra-
covník). V době, kdy tyto 
„jiné práce“, které jsou 
součástí sjednaného druhu 
práce, pedagog nevyko-
nává (protože je vykonává 
v jinou dobu), může konat 
práce v jiném právním zapo-
jení, například, jak uvádíte, 
„práce na živnostenský list“. 
V případě potřeby na příkaz 
zaměstnavatele jsou ovšem 
i tito pedagogičtí pracovníci, 
kteří mají toto jiné právní 
zapojení (např. OSVČ) po-
vinni vykonávat práce, které 
vyžadují jejich přítomnost 
na pracovišti a které ani ne-
spočívají ve výkonu přímé 
pedagogické činnosti.

U osob pobírajících 
předčasný důchod se obecně 
nepředpokládá výrazná 
možnost výdělku, ale výděl-
kové možnosti nejsou zcela 
vyloučeny. Platí zde usta-
novení § 37 odst. 2 zákona 
č. 155/1995 Sb., z něhož vy-
plývá, že výplata předčas-
ného starobního důchodu 
nenáleží do dosažení dů-
chodového věku, pokud je 
vykonávána výdělečná čin-
nost, která zakládá účast 
na sociálním pojištění, tedy 
z které je odváděno sociální 
pojištění. Vít BERKA

tivně i finančně méně ná-
ročné, než je tomu u klasic-
kých školek. Zaměstnava-
telé si mohou daňově uznat 
náklady na provoz vlastního 
zařízení nebo příspěvek na 

provoz zařízení zajišťova-
ného jinými subjekty pro 
děti zaměstnanců. Rodiče 
zase mohou využít slevu na 
dani, pokud služby dětské 
skupiny využijí. mpsv
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Žáci z Trutnova si hráli na obchod a poznávali vitamíny
Od září je naše základní škola praktická umístěna v Hotelové škole Zborovská v Turnově. Máme 
vkusně vyzdobenou třídu a výuku máme v jednotlivých ročních obdobích zpestřenou třídními  projekty.

V říjnu u nás proběhl 
blok prožitkové výuky 

na téma ovoce a zelenina. 
Zahájen byl zadáním týden-
ního úkolu. Měli jsme zjis-
tit, jaké druhy ovoce a zele-
niny se prodávají v obcho-
dech, kam chodíme společně 
s maminkou nakupovat. Vše 
jsme si měli zapsat, dokonce 
i ceny u jednotlivých druhů, 
dále z obchodu přinést pro-
pagační materiály o daném 
druhu a jednotlivé ovoce 
a zeleninu nakreslit. Všímali 
jsme si, zda je cena u jednot-
livých plodů uvedena za kus, 
nebo za kilogram.

V přípravném týdnu ši-
kovnější z nás vyhledávali 
v kuchařských knihách re-
cepty na zajímavé pokrmy 
z ovoce a zeleniny. Zapiso-
vali jsme je a doplnili obráz-
kem. Vlastní realizace pro-
jektu pak zasahovala do ně-

kolika vzdělávacích oblastí. 
V rámci hodin čtení a psaní 
jsme se snažili vysvětlit vý-
znam ovoce a zeleniny v na-
šem jídelníčku, četli jsme 
také básně na téma ovoce. 
Při hře na obchod, v připra-
vených matematických pří-
kladech, se v zadáních ob-
jevovaly pojmy ovoce a ze-
lenina, postupně jsme naku-
povali jednotlivé druhy a tím 
si zábavnou formou procvi-
čovali matematické doved-
nosti. V předmětu výchova 
ke zdraví jsme se naučili pra-
covat s ovocnou a zelenino-
vou abecedou, dokázali jsme 
zde najít základní informace 
o vitamínech. Ve výtvarné 
výchově jsme připravovali 
plakát – koláž pro výzdobu 
našeho obchodu s ovocem 
a zeleninou.

Aby náš den byl ještě 
pestřejší, nechyběla soutěž, 

kdo vytvoří za po-
moci škrabky na 
brambory nejdelší 
jablečnou slupku. 
Ani ochutnávka 
d o n e s e n é h o 
ovoce a zeleniny 
nesměla chybět. 
Jeden z nás při-
nesl dokonce bi-
opapriku, kterou 
si vypěstoval na 
balkoně.

P r o j e k t o v ý 
den splnil svůj 
předem daný cíl. 
Rozšířili jsme si 
poznatky o dru-
zích ovoce a ze-
leniny, získali vě-
domosti o zdraví prospěš-
ných látkách obsažených 
v nich. Poznali jsme netra-
diční formy výuky, naučili se 
řešit problémy a správně od-
povědět na otázky v připra-

vených pracovních listech. 
Upevnili jsme si schopnost 
rozvíjet vlastní fantazii, spo-
lečně pracovat a hodnotit 
své poznatky.

Jana KADAVÁ

Sportovní vysvědčení předávali v Čáslavi olympionici
Z rukou olympijských medailistů Vavřince Hradilka a bývalého veslaře Oldřicha Svojanovského 
převzali školáci Základní školy v Masarykově ulici v Čáslavi speciální sportovní vysvědčení.

Odměnu za splnění všech 
osmi disciplín Sazka 

Olympijského víceboje do-
stane v prvním pololetí škol-
ního roku více než 51 tisíc 
dětí v celé České republice.

Sportovní vysvědčení 

jsou oceněním za snahu 
a motivací zároveň. Děti 
na nich najdou přehled 
o svých výkonech i to, ko-
lik procent svých vrstev-
níků v jednotlivých disci-
plínách převyšují. Zároveň 

dostanou na míru tipy na 
cviky, které jim pomohou 
zlepšit se ve slabších disci-
plínách, jež testují základní 
fyzické schopnosti.

„Tento bonus dostávají 
školáci poprvé, ale vlastně 
zdarma ho mohou mít 
všechny děti. Stačí jen, aby 
se ještě více škol zapojilo do 
víceboje a děti pak splnily 
všech osm disciplín,“ uvedl 
Robert Chvátal, organizátor 
víceboje.

Do tohoto víceboje je za-
tím přihlášeno 1 021 škol, 
registrace je však stále ote-
vřena, aby školáci mohli zís-
kat ve druhém pololetí druhý 
díl sportovních vysvědčení. 
Na něm najdou určení pohy-
bového typu, doporučení na 
vhodné sporty pro daný typ 
a také propojení na kluby ve 

svém okolí. Do plnění disci-
plín se v jen v prvním polo-
letí pustilo více než 92 tisíc 
dětí. V Čáslavi si vysvědčení 
svou aktivitou vysloužili žáci 
druhého stupně, v druhém 
pololetí se k nim ale přidají 
i menší školáci.

„Jsme z vysvědčení 
nadšení. Čekali jsme, že bu-
dou hezká, těšili jsme se na 
ně, ale výsledek předčil naše 
očekávání. Pro děti to bude 
velká motivace do dalšího 
sportování,“ uvedl čáslav-
ský tělocvikář Milan Valtr. 
„Mně jako učiteli se moc 
líbí třídní vysvědčení, to nám 
velmi pomůže v další práci.“ 
Učitelé tříd, v nichž všechny 
disciplíny splnila více než 
polovina žáků, totiž získali 
souhrnné vysvědčení.

Barbora ŽEHANOVÁ

zkušenosti  nápady  inspirace  projekty  záměry  lekce  příklady
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Zajímavosti z dějin školství u nás
Školní lékaři

Zemská školní rada 
v Čechách povolila v ro-
ce 1904 zavedení školních 
lékařů. Jednalo se o de-
vět prvních školních léka-
řů v celém Rakousko-Uher-
sku. V zahraničí byli školní 
lékaři v té době jen ve Švéd-
sku a Francii.
Třídy pro vyvolené

Ve  š k o l n í m  r o c e 
1974/1975 byly na několi-
ka gymnáziích zřízeny in-
ternátní třídy pro přípravu 
„mladých, nadaných, od-
borně a politicky vyspělých 

dělníků“ ke studiu na vyso-
kých školách. Studium bylo 
roční, zakončené maturitou, 
na vysoké školy byli přijímá-
ni bez přijímacích zkoušek.
Výstava lavic

V roce 1889 se konala 
v Praze výstava školních la-
vic s mezinárodní účastí. 
Byly vystavovány především 
lavice, které byly výsledkem 
praktických zkušeností řady 
učitelů. Ty pak byly i ozna-
čovány jejich jmény. Lavi-
ce měly například lomenou 
psací desku, umožňující 
opření knihy při čtení, po-

hyblivý sedák, některé by-
ly opatřeny lenochem, jiné 
posunovací psací deskou, 
některá psací deska se po-
sunovala společně s kala-
mářem, u jiné byla posuno-
vací pouze její část. S poža-
davkem, aby lavice byly na-
hrazeny židlemi a stolkem 
pro každého žáka, vystou-
pili učitelé již v roce 1920.
Experiment

V roce 1967 byly na ně-
kolika středních všeobecně 
vzdělávacích školách zavede-
ny experimentálně volné su-
dé soboty. Současně na nich 

byla zkrácena délka vyučo-
vací hodiny na 40 minut.
Počty gymnázií

Ve  š k o l n í m  r o c e 
1989/1990 bylo v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku cel-
kem 212 gymnázií, na nichž 
studovalo 99 642 žáků. Prů-
měr žáků na jednu třídu byl 
34,6. Podle jednotlivých 
ročníků byly nejvíce zapl-
něny třídy v Západočeském 
kraji – v 1. ročníku průměr 
35,5 – a v Praze, kde byly 
ve 2. až 4. ročníku průměry 
37,1, 36,9 a 36,4.

František MORKES

Zdravotní způsobilost
Je možno dát zaměstnanci, který pozbyl zdravotní 
způsobilost k výkonu dosavadní práce, výpověď pro 
nesplňování předpokladu stanoveného pro výkon sjed-
nané práce?

V případě, že zaměst-
nanec ztratí ze zdra-

votních důvodů způsobi-
lost dále konat dosavadní 
práci, nesmí mu zaměstna-
vatel tuto práci nadále při-
dělovat. V takovém pří-
padě je zaměstnavatel po-
vinen zaměstnance pře-
vést na jinou, jeho zdra-
votnímu stavu odpovídající 
práci, a nemá-li ji, může mu 
dát výpověď z pracovního 
poměru podle ustanovení 
§ 52 písm. d) nebo e) zá-
koníku práce. Již z toho, že 
zákoník práce má speciální 
úpravu postupu zaměstna-

vatele pro případy, kdy do-
jde ke zhoršení nebo ztrátě 
zdravotní (pracovní) způ-
sobilosti zaměstnance, vy-
plývá, že postup podle usta-
novení § 52 písm. f) záko-
níku (výpověď pro nespl-
ňování předpokladů stano-
vených právními předpisy) 
zaměstnavatel nemůže po-
užít, ztratí-li zaměstnanec 
podle lékařského posudku 
způsobilost dále konat do-
savadní práce. Toto stano-
visko je obsaženo i v roz-
sudku Nejvyššího soudu 
ze dne 5. 12. 2013, sp. zn. 
21Cdo 3075/2012.

Učitel odborného výcviku
Jakým způsobem získává podle zákona o pedagogic-
kých pracovnících odbornou kvalifikaci učitel odborného 
výcviku ve střední škole?

Získávání odborné kva-
lifikace učitele odbor-

ného výcviku upravuje § 9 
odst. 5 zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pra-
covnících, kde se stanoví:

„Učitel odborného vý-
cviku získává odbornou 
kvalifikaci

a) podle odstavce 3 

nebo
b) středním vzdělá-

ním s výučním listem získa-
ným ukončením vzdělá-
vacího programu 
středního vzdělá-
vání v oboru vzdě-
lání, který od-
povídá cha-
rakteru vyučo-

vacího předmětu, a
1. vysokoškolským vzdě-

láním získaným studiem 
v akreditovaném bakalář-
ském studijním programu 
v oblasti pedagogických věd 
zaměřené na přípravu uči-
telů střední školy nebo dru-
hého stupně základní školy,

2. vzděláním v pro-
gramu celoživotního vzdě-

lávání uskutečňovaném vy-
sokou školou a zaměřeném 
na přípravu učitelů střední 
školy nebo druhého stupně 
základní školy nebo

3. studiem pedagogiky.“
Odstavec 3 § 9 zákona, 

na který odkazuje písmeno 
a), upravuje získávání od-
borné kvalifikace učitelů 
praktického vyučování.

Povolení k umělecké činnosti
K umělecké, sportovní nebo reklamní činnosti dětí musí 
mít jejich zákonný zástupce povolení od úřadu práce. 
Zajímalo by mě, kdo po změně v organizaci úřadů práce 
toto povolení vydává.

V § 8a písm. j) zákona 
č. 435/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, se sta-
noví, že krajská pobočka 
úřadu práce „zajišťuje po-
volování výkonu umělecké, 
kulturní, sportovní 
nebo reklamní 
činnosti dí-
těte.“ Pod-
mínky povo-
lování této čin-
nosti jsou pak 
podrobně 
uve-

deny v § 121 a násl. zákona 
o zaměstnanosti. Krajská 
pobočka rozhoduje o povo-
lení na základě písemné žá-
dosti podané zákonným zá-
stupcem dítěte nebo jinou 
osobou odpovědnou za vý-
chovu dítěte, do jejíž péče 
bylo dítě svěřeno rozhod-
nutím soudu. Žádost se po-
dává u krajské pobočky 

úřadu práce příslušné 
podle trvalého 

pobytu dítěte, 
a pokud dítě 
nemá trvalý 
pobyt, podle 
místa, kde 
se zdržuje.

13, sp. zn.
.

edagogic-
odborného

m vzdělá-
tem získa-
vzdělá-

mu 
á-
ě-

p j j p
volování výkonu umělecké, 
kulturní, sportovní 
nebo reklamní 
činnosti dí-
těte.“ Pod-
mínky povo-
lování této čin-
nosti jsou pak 
podrobně 
uve-

p
stupcem dítěte
osobou odpověd
chovu dítěte, do
bylo dítě svěře
nutím soudu. Ž
y

dává u krajsk
úřadu prá

podle
po
a 
ne
p

Na vaše otázky odpovídá 
Mgr. Ing. Vít BERKA



9

Ve speciální škole v Kolíně vaříme hravě a zdravě

Tak se vaří dětem ze spe-
ciální školy v Kolíně. 

V nově vybudované ku-
chyni pro handicapované 
děti může pracovat prvňá-
ček, vozíčkář i středoškolák. 
Kuchyň vznikla v rámci pro-
jektu iMetodika, který byl 
spolufinancován Evropským 

sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky, 
a v současné době jsou spl-
něny všechny cíle a projekt je 
dokončen.

A co vaříme? To, co do-
kážeme. Speciální pedago-
gové připravili pro žáky zá-
kladní školy praktické i spe-

ciální tematické plány, aby 
se učili vše postupně. A tak 
děti zvládají svačiny, saláty, 
ale nebojí se pustit i do slo-
žitějších jídel. Nejde však 
jen o samotné vaření. Děti 
se například i učí spočítat 
si, kolik je bude jídlo stát. 
Slečny, které nechtějí přib-
rat na váze, sledují kalorické 
hodnoty jídel podle předem 
připravených tabulek. Sa-
mozřejmostí je upřednost-
ňování zdravé stravy. A kam 
s odpadem, který při va-
ření vzniká? To se děti naučí 
z pracovních listů, než se jim 
upeče v troubě koláč.

V nové kuchyni nás va-
ření všechny baví, a chcete-li 
se seznámit s našimi recepty, 
najdete je spolu s výukovými 
filmy na stránkách školy.

Martin MAREK

Maturanti představili jídelnu snů
Špatné stravovací návyky, 

konzumace velkého 
množství cukru, kupování 
nezdravých baget v automa-
tech či školních bufetech, 
mnohem větší výskyt obezity 
v brzkém věku, než tomu 
bylo dříve. Na tuto proble-
matiku nevhodného stravo-
vání dětí se zaměřili Klára 
Ambrosková, Lenka Haná-
ková a Pavel Gregor, žáci 
čtvrtého ročníku oboru ho-
telnictví a turismus ze SOU 
a SOŠ SČMSD ve svém ma-

turitním projektu s názvem 
Jídelna snů, jehož cílem bylo 
ukázat žákům základní školy, 
že zdravá strava neznamená 
jen držení diet a hladovění.

Studenti akci pojali for-
mou zábavy. Pro žáky sedmé 
třídy základní školy si při-
pravili nabitý program. Žáci 
společně s výživovou porad-
kyní diskutovali o potravi-
nové pyramidě a potravi-
nách, které tělo nezbytně 
potřebuje. Příprava zdra-
vých a zároveň chutných sva-

čin pod vedením studentů 
naší školy se zařadila mezi 
nejzábavnější část celé akce. 
To, jak kdo dával po celou 
dobu akce pozor, se ověřilo 
ve znalostním testu. Nejlepší 
výsledky byly oceněny hod-
notnými cenami. Jako sladká 
tečka na konec se servíroval 
zdravý a lahodný moučník.

Jako dárek na rozlouče-
nou si žáci odnesli certifikát za 
účast v projektu Jídelna snů.

Klára AMBROSKOVÁ
žákyně HT 4. A

Hodinky 
Prim 
1954–1994
LIBOR HOVORKA

Historie a první 
kompletní katalog le-
gendární české značky, 
tak by se dala charakte-
rizovat tato kniha z na-
kladatelství Host. Ná-
ramkové hodinky Prim 
se najdou snad v každé 
české domácnosti, proto 
bude určitě pro milov-
níky hodinek a zvláště 
právě primek tato publi-
kace velmi zajímavá. Její 
autor je profesně spjatý 
s celou historií vývoje 
i výroby hodinek Prim, 
proto čtenářům, odbor-
níkům i pouhým obdi-
vovatelům těchto hodi-
nek přináší velmi zasvě-
cený výklad doplněný 
bohatou obrazovou pří-
lohou. Najdete zde více 
než 1 100 fotografií.

Znáte je?

Ledovky s pionýry se letos zúčastnily desetitisíce lidí
Patnáctý ročník Ledovky, 

největší otevřená akce 
Pionýra a nadace Dětem 
3. tisíciletí „Ledová Praha“, 
uvedl o pololet-
ních prázdninách 
do pohybu kolem 
deseti tisíc účast-
níků. V průběhu 
víkendu mohli 
všichni navští-
vit řadu pamá-
tek, muzeí a dal-
ších zajímavostí hlavního 
města Prahy za zvýhod-
něné vstupné nebo dokonce 
zdarma. Nabídky mohly vy-
užít dětské oddíly, rodiny 

s dětmi, školy i děti z dět-
ských domovů – zkrátka děti 
s doprovodem.

Ten, kdo Ledovou Prahu 
obešel celou, měl 
cestou přes 40 za-
stávek. Mezi nimi 
byly například: 
expozice Národ-
ního muzea (Ná-
prstkovo mu-
zeum, Národní 
památník na Vít-

kově, České muzeum hudby 
a další), Muzeum Policie 
ČR, Strahovský klášter, Sta-
roměstská radnice, Muzeum 
pražských pověstí a strašidel, 

Loreta, Muzeum voskových 
figurín a mnohé další.

Souběžně s Ledovou Pra-
hou mohli účastníci v Diva-
dle Za plotem navštívit také 
dvě republiková finále Pio-
nýrského Sedmikvítku – Dět-

skou Portu a Melodii. Pro 
příznivce geocachingu byla 
připravena hra inspirovaná 
pražskými biografy. Součástí 
Ledové Prahy byla i Velká 
ledová soutěž a koncert Děti 
dětem. Jakub KOŘÍNEK

iQLANDIA má programy v němčině
Liberecké science centrum iQLANDIA rozšiřuje svou na-

bídku cizojazyčných programů pro české školy. Od ledna 
2015 zařadilo centrum vedle anglických lektorských aktivit 
i jejich německou verzi. Na školáky tak zde v angličtině nebo 
němčině čekají tematické science show, zábavné laborky či 
pořady v planetáriu. Kromě toho tu potkají mluvícího hu-
manoidního robota, absolvují kosmonautický výcvik nebo se 
vydají do nitra planety. Lenka GECKOVÁ
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Náprava staré křivdy ve Vratislavi
Univerzita ve Vratislavi 

na jihozápadě Polska se 
rozhodla obnovit historic-
kou spravedlnost a alespoň 
symbolicky vrátit doktoráty, 
které 262 zdejším absolven-
tům jako nepřátelům režimu 
Adolfa Hitlera ve 30. letech 
minulého století odebrali na-
cisté. Tehdy se Vratislav na-
zývala Breslau, byla součástí 
Německa a škola nesla název 
Slezská univerzita Fridricha 

Viléma.
Vratislavská univerzita 

a univerzita v Kolíně nad 
Rýnem, která po druhé svě-
tové válce převzala peda-
gogy a studenty z Breslau, 
od roku 1945 polské Vra-
tislavi, připravují pro cere-
monii společné prohlášení 
s odsouzením nacistického 
režimu.

V nacistickém Německu 
byl podle historika Kaie 

Kranicha univerzitní senát 
v Breslau na samé špičce, 
pokud jde o odebírání titulů 
odpůrcům režimu, označo-
vaným za vlastizrádce. Dok-
torské tituly nacisté odebírali 
především židovským emi-
grantům, kteří z Německa 
prchali před antisemitským 
pronásledováním, ale nejen 
jim. Zdejší titul doktora teo-
logie byl například odebrán 
i chicagskému arcibiskupovi 
– poté, co Hitlera hanlivě 
označil za mizerného malíře 
pokojů.

Poslankyně zavrhuje výuku cizích jazyků
Rusové věnují  př í l iš 

mnoho času studiu ci-
zích jazyků, stěžovala si 
v ruském parlamentu po-
slankyně za kremelskou 
stranu Jednotné Rusko Irina 
Jarová. Znalost cizích řečí 
odvádí mládež od vlastenec-
tví, lidé by se spíš měli učit 
lásce k mateřštině a národ-
ním tradicím, citoval z jejího 
projevu moskevský rozhlas.

Za celou dobu školní do-
cházky podle I. Jarové ruské 
dítě věnuje studiu ruštiny 866 

hodin, zatímco výuce cizích 
jazyků 939 hodin. „Vzdělá-
vací systém v Rusku je zamě-
řen na znalost cizích jazyků, 
nikoli ruštiny,“ konstatovala 
poslankyně. Vrcholem jsou 
podle ní školy, které dokonce 
zavádějí výuku druhého ci-
zího jazyka. „Vzniká otázka, 
jakou identitu chceme chrá-
nit? Koho chceme vycho-
vat k lásce a úctě k vlasti 
a k ochraně národních tra-
dic?“ dotázala se znepoko-
jeně poslanců.

Nepropagujte západní hodnoty
Čínské univerzity se mu-

sejí držet komunistické 
ideologie a nesmějí použí-
vat vzdělávací materiály pro-
pagující západní hodnoty. 
Uvedl to ve svém projevu 
čínský ministr školství Jüan 
Kuej-žen, kterého citovala 
agentura Nová Čína.

„Musíme posílit kontrolu 
školních materiálů západ-
ního původu a nesmíme do 
našich tříd nechat pronik-

nout materiály, které šíří zá-
padní hodnoty,“ prohlásil 
ministr na akademické kon-
ferenci. „Nikdy nedovolte 
v univerzitních třídách kri-
tiku stranických vůdců či je-
jich pomlouvání ani komen-
táře, které zpochybňují so-
cialismus,“ dodal Jüan. Mi-
nistr již koncem prosince 
vyzýval k větší ideologické 
kontrole univerzit a vybízel 
ke studiu marxismu.

Zajímavosti ze zahraničního tisku

670 000 syrských 
dětí se nemůže 
vzdělávat
Kvůli nařízení radikálů 

z Islámského státu ne-
může v Sýrii pokračovat ve 
vzdělání na 670 000 dětí. 
Školy musejí podle naří-
zení zůstat zavřeny až do 
doby, než budou osnovy 
přepracovány v souladu 
s náboženskými pravidly, 
které prosazuje toto ra-
dikální hnutí. Informoval 
o tom Dětský fond OSN.

Školy se opět otvírají
Západoafrická Libérie 

opět otevírá školy, které 
byly šest měsíců uzavřeny 
kvůli epidemii eboly. Smrtící 
onemocnění si v zemi vyžá-
dalo více než 3 400 obětí, in-
formovala agentura Reuters. 

Celkem nemoci podlehlo 
přes 8 000 lidí. Liberijská 
prezidentka oznámila, že 
školy se otevírají od února. 
Neupřesnila však, zda se to 
týká všech vzdělávacích za-
řízení, nebo jen jejich části.

Testování čtyřletých dětí
Britské ministerstvo škol-

ství plánuje podle In-
formátoria od roku 2016 
zavést testování čtyřletých 
dětí. Přibližně 600 000 dětí 
projde v roce 2016 základ-
ními testy čtenářské a ma-
tematické gramotnosti. Vý-
sledky tohoto výchozího 
hodnocení umožní sledo-
vat pokrok vzdělávání žáka 
během sedmiletého období, 
na jehož konci bude žák 
v 11 letech skládat formální 
zkoušky SAT. Testy budou 
zkoumat základní doved-
nosti, s nimiž děti nastupují 
školní docházku, jež je ve 
Velké Británii povinná již 
od pěti let. Russell Hobby, 

který vede Národní asoci-
aci ředitelů škol, k tomu 
uvádí: „Jde do jisté míry 
o kontroverzní krok. Obá-
vám se, že školy, které pů-
sobí v problematických ob-
lastech, mohou být za vý-
sledky dětí sankcionovány. 
Zatím ale není jisté, jak bu-
dou testy vypadat, a nevíme 
nic o jejich validitě. Proto 
s konečným vyjádřením vy-
čkáme, až bude jasná po-
doba testů.“

Ministr školství k novému 
systému testování v brit-
ských školách, které se bude 
týkat také žáků základních 
škol, řekl, že přinese zvýšení 
standardu škol.

čtk

Více peněz do dostupného vzdělání
Spojené státy jsou eko-

nomicky silnější než 
dříve, je však třeba posílit 
pozici střední třídy a podpo-
řit americké podniky. Uvedl 
to americký prezident Ba-
rack Obama v každoroč-
ním poselství o stavu unie. 
Šéf Bílého domu hodlá na-
vrhnout změny daňových zá-
konů a další opatření, která 
by měla zlepšení situace 
amerických rodin financo-
vat. Značná část těchto pro-
středků by měla jít do pod-
pory vzdělání a péče o děti. 
Řada jeho plánů však prav-
děpodobně narazí na od-
por republikány ovládaného 
Kongresu.

Barack Obama hodlá zlep-

šit výběr daní, zamezit úni-
kům a takto získanými pe-
nězi podpořit financování 
dostupného bydlení pro ro-
diny, které jsou v problé-
mech. Rodinám s dětmi by 
podle prezidenta měla kles-
nout daňová zátěž díky no-
vým úlevám na děti. Obama 
rovněž přislíbil pomoc fede-
rálního rozpočtu jednotli-
vým státům při rozšiřování 
předškolní výchovy. Na pod-
poru mateřských škol mají 
jít peníze ze zvýšení daní za 
tabákové výrobky.

Prezident rovněž ozná-
mil, že hodlá zajistit bez-
platné vzdělávání ve dvoule-
tých studijních programech 
městských vyšších škol.



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.
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NabídkaNabídka
pro všechny školy, pro všechny školy, 

které chtě j í  prezentovat které chtě j í  prezentovat 
projekty ESFprojekty ESF

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

inzerce  inzerce  inzerce  inzerce  inzerce  inzerce  inzerce

Pořadatelé:

Podpora:

Generální partner 

www.jsns.cz/festival  

Dokumentární filmy do výuky zdarma 
po celý rok na jsns.cz. 

Příběhy dětí 
a mladých lidí 
z celého světa. 

Dopolední projekce pro žáky 
ZŠ a SŠ v Praze a regionech. 

... 
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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


