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Jarní  prázdniny s i 
v tomto týdnu užívají 
žáci z okresů Benešov, 
Beroun, Rokycany, Čes-
ké Budějovice, Český 
Krumlov, Klatovy, Trut-
nov, Pardubice, Chrudim, 
Svitavy, Ústí nad Orlicí 
a Ostrava-město

17. února

Nová závěrečná zkouš-
ka pro všechny žáky učeb-
ních oborů byla tématem 
konference, kterou uspo-
řádal Národní ústav vzdě-
lávání v Praze.

17. února

V pořadí již páté regio-
nální kolo ankety o nej-
oblíbenějšího učitele Zlatý 
Ámos proběhlo v Senátu 
České republiky. Tentokrát 
se o postup do semifinále 
utkalo devět pedagogů.

Krátce...
 ∙ Školní stravování nám celý svět závidí ................................................ 3
 ∙ Co dělat, když vám dítě oznámí, že je zneužívané ........................... 5
 ∙ Muzeum ztraceného času ve Stráži ..................................................... 7

„Kdo pohrdá marnou slávou, získá slávu skutečnou.“
Livius

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ

V tomto čísle najdete:

Konec termínovaných smluv aneb Blýská se na lepší časy
Po jednomyslném schválení vládou a při předpo-
kládané podpoře většinou poslanců se dá s vel-
kou pravděpodobností očekávat, že letošním ro-
kem konečně skončí neblahá praxe řetězení ča-
sově omezených pracovních smluv.

To, že řada učitelů má 
opět uzavřenu pracovní 

smlouvu pouze do konce 
června – aby pak dva prázd-
ninové měsíce strávili v evi-
denci úřadu práce – a stejný 
ředitel na stejné škole s nimi 
opětovně uzavře novou pra-
covní smlouvu od 1. září, vý-
razně iritovalo již před více 
než deseti lety ministryni 
školství Petru Buzkovou. 
Když tuto běžnou praxi za-
registrovala, nechala se sly-
šet, že by ji musela hanba 
fackovat, kdyby tomu tak 
bylo i v následujícím roce.

Zatímco Petru Buzko-
vou hanba ještě nějakou 
dobu fackovala, nikdo z ná-
sledujících ministrů škol-
ství si již podobný problém 
tak osobně nepřipouštěl. 
Při znalosti kvalit mnohých 
z nich mám dokonce po-
chybnosti, zda vůbec praxi 
řetězení pracovních smluv 
na dobu určitou u učitelů 
vnímali nebo si ji jako ur-
čitý problém vůbec uvědo-
movali. Ostatně i exministr 
školství Petr  Fiala, o němž 
přetrvává až nepřiměřeně 
nadnesené hodnocení (po-

sílené mimo jiné i tím, že ho 
prezident – tedy autor knihy 
Jak jsem se mýlil v politice 
– vyzýval k pokračování ve 
funkci i v úřednické vládě), 
se v komentáři k jednomysl-
nému rozhodnutí vlády vy-
jádřil, že vlastně bylo zcela 
zbytečné, protože dobří ře-
ditelé škol k takovému ře-
tězení smluv nepřistupují. 
Zřejmě si ani dnes neuvědo-
muje, že neúprosný finanční 
tlak mohl a může k ta-
kové praxi přinutit i dobré 
ředitele.

František MORKES

POZNÁMKA REDAKCE: 
4. února vláda schválila ná-
vrh novely zákona o pedago-
gických pracovnících, která 
by měla zamezit uzavírání 
pracovních smluv s uči-

teli pouze na deset měsíců 
školního roku a jejich pro-
pouštění na dobu prázdnin. 
V případě pracovní smlouvy 
na dobu určitou by pro uči-
tele měla platit minimálně 
dvanáctiměsíční hranice. 
Vzhledem k délce legisla-
tivního procesu se dá před-
pokládat, že by tato úprava 
mohla platit od příštího 
školního roku.
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Miliony na dotace pro soukromé a církevní školy
Vláda schválila žádost mi-

nisterstva školství o 140 
milionů korun na dotace pro 
soukromé školy. Prostředky 
potřebuje, protože stále není 
vyřešena budoucnost financo-
vání soukromých a církevních 
škol. Peníze by měly být pře-
vedeny z položky všeobecná 
pokladní správa.

Ministr Marcel Chládek 

k tomu uvedl, že požadavek 
je důsledkem loňských peri-
petií kolem financování sou-
kromých a církevních škol. 
Ministerstvo financí nejprve 
přišlo s požadavkem na dvou-
miliardovou úsporu, což re-
zort školství odmítl jako ne-
reálné. Ministerstvo školství 
dostalo za úkol najít vlastní 
řešení a v létě navrhlo těmto 

školám odebrat dotace na 
provoz, které u ostatních škol 
hradí jejich zřizovatelé, tedy 
kraje a obce. Přišly však nega-
tivní reakce mimo jiné i z řad 
koaličních partnerů. Proto 
byl tento úkol zrušen a na 
dofinancování soukromých 
a církevních škol bylo, podle 
M. Chládka, potřeba dodat 
140 milionů korun. čtk

Politický náměstek
Na ministerstvo školství 
nastoupil jako politický 
náměstek za hnutí ANO 
Robert Plaga. „R. Plaga 
nastoupil v souvislosti 
se služebním zákonem 
jako politický náměstek 
za ANO,“ uvedla K. Bílá, 
mluvčí ministerstva. čtk

Technické vzdělávání
Rok průmyslu a technic-
kého vzdělávání podpo-
řila Strojní fakulta ČVUT 
v Praze, a to dnem ote-
vřených dveří. Budoucí 
studenti, ale i další zá-
jemci si ji mohli nejen 
prohlédnout, ale mohli si 
například vyzkoušet i při-
jímací testy na nečisto.

jd

Kuchařská soutěž
Zdravá 5, vzdělávací 
projekt Nadačního fondu 
Albert, vyhlásila další 
ročník celorepublikové 
dětské talentové soutěže 
s názvem „Coolinaření 
s Albertem“. Soutěž je 

určena žákům základ-
ních škol a klientům 
z dalších zařízení, jako 
jsou dětské domovy 
nebo nízkoprahové a vol-
nočasové kluby. Více na 
www.zdrava5.cz.

pm

Rozumí, nekomunikují
Jednoduchým psaným 
textům alespoň v jednom 
cizím jazyce s výjimkou 
slovenštiny rozumí bez-
mála tři čtvrtiny Čechů. 
Pokud ale mají aktivně 
komunikovat, je situace 
výrazně horší. Jen tře-
tina respondentů v prů-
zkumu společnosti 
STEM pro agenturu 
CzechInvest uvedla, že 
mluví plynně nebo ak-
tivně anglicky. V případě 
němčiny to byla pětina, 
u ruštiny 13 procent. čtk

Zápisník

„Letos už přijímačky povinně udělat musíme, ale nemám strach, že bychom školu 
nenaplnili!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK

Původní profesí se živí jen necelá polovina mladých
Svou profesní kvalifikaci 

uplatní na trhu práce jen 
méně než polovina pracov-
níků, mladí lidé jsou na tom 
obvykle hůře. Zcela mimo 
obor studia a odborné pří-
pravy odchází 37 procent vy-
učených a 31 procent matu-
rantů. Výsledky šetření shr-
nuje studie Shoda dosaže-
ného vzdělání a vykonáva-
ného zaměstnání 2013.

Studie, kterou vydal Ná-
rodní ústav pro vzdělávání, 
dokumentuje velký zájem 
o vyučené ve strojírenských 
oborech. Zaměstnání v tomto 
oboru nalézá 57 procent 
všech vyučených, u 25–29le-
tých tento podíl dosahuje 
66 procent.

V maturitních oborech je 
přímo v oboru zaměstnáno 
67 procent absolventů zdra-
votnických oborů. Obdobně 
příznivá situace je i v oborech 
ekonomika a administrativa 

(55 %) nebo pedagogika, uči-
telství a sociální péče (47 %). 
Naopak nízký podíl vyuče-
ných, kteří v zaměstnání vy-
užívají svou kvalifikaci, je ve 
skupinách oborů textilní a ko-
žedělná výroba a zemědělství 
a lesnictví. U maturantů od-
chází nejvíce pracovat mimo 
obor svého vzdělání absol-
venti z oborů textilní a ko-
žedělné výroby a také oborů 

umění a užité umění, kde sice 
vytrvale roste počet absol-
ventů, ale podíl těch, kteří se 
uplatňují zcela mimo obor, je 
větší než 60 procent.

Podíl ekonomicky aktiv-
ních, kteří se uplatňují v za-
městnání, jež odpovídá je-
jich původnímu vzdělání, při-
tom stále klesá: v letech 2005–
2013 ze 45 na 41 procento.

núv

Sněmovna schválila novelu školského zákona
V pátek 13. února schválila Poslanecká sněmovna novelu 

školského zákona, v níž upravila pravidla vzdělávání žáků 
s postižením. Spornou pasáž o jejich diagnostice z vládní před-
lohy vyškrtla. Odmítla také zavést registr pedagogických pra-
covníků, o který téměř do poslední chvíle usiloval ministr škol-
ství Marcel Chládek.

Pravicoví poslanci naopak neprosadili možnost domácího 
vzdělávání starších žáků, přestože to sněmovní školský výbor 
také doporučoval. Vládní koalice, která má v dolní komoře 
většinu, se na tom ale neshodla a řešit by to měla až další no-
vela. Domácí vzdělávání tak zůstává povoleno jen do konce 
5. třídy základní školy. Novela nyní poputuje do Senátu. čtk
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Sedmdesát let, pro život jedince poměrně dlouhá 
doba, pro historii lidstva téměř zanedbatelná. Pro 
historii školního stravování ale významná. Sedm-
desát let existence školního stravování u nás totiž 
nemá jinde ve světě obdobu.

„Náš systém školního stra-
vování je postaven na 

názorech odborníků a právě 
jednotnost a odbornost sys-
tému je to, co nám závidí té-
měř celý svět,“ řekla Jitka Kr-
míčková, metodička školního 
stravování z ministerstva škol-
ství, při setkání aktérů a pří-
znivců školního stravování 
v Senátu České republiky.

„Nasytit, to byl cíl škol-
ních jídelen při jejich vzniku. 
Tento cíl zůstává i dnes, ale 
obohacený o slovo zdravě,“ 
uvedla Alena Fürstová 
z České školní inspekce a do-
plnila, že školní jídelny spolu 
se školami se snaží propoje-
ním výuky v oblastech člověk 
a zdraví v dětech vypěstovat 
správné stravovací návyky 
a vést je ke zdravému život-
nímu stylu. Zda se to školám 
a školním jídelnám daří a do 
jaké míry, kontroluje právě 
školní inspekce.

„V České republice exis-
tuje více jak devět tisíc škol-
ních jídelen. Každoročně 
jich zkontrolujeme téměř 
500. Pouhých několik pro-
cent z nich má problémy,“ 
konstatovala A. Fürstová. 
Podle ní se kontrolují jak 
administrativní záležitosti, 

tak nastavení a dodržování 
finančních limitů na nákup 
potravin a také plnění výži-
vových norem, tj. dodržo-
vání spotřebního koše. Nově 
se kontroluje i nabídka vý-
běru jídel, zdravějších po-
krmů a využívání čerstvých 
regionálních potravin.

„Budeme sledovat na-
příklad prostorové dispozice 
kuchyní, ale zejména jídelen, 
zavádění a využívání 
moderních kuchař-
ských technolo-
gií, využívané 
i n f o r m a č n í 
technolog ie 
v návaznosti 
na standardní 
výstupy (výpo-
čet nutriční hod-
noty podávaných po-
krmů, výpočet spotřebního 
koše, sestavování a vydávání 
jídelních lístků včetně infor-
mací o alergenech) a také 
možnosti přímé komunikace 
se strávníky a jejich zákon-
nými zástupci. V personální 
oblasti se zaměříme na po-
čet a strukturu zaměstnanců 
školní jídelny, jejich kvali-
fikaci, osobní rozvoj a u sa-
mostatných školních jíde-
len i na finanční podmínky,“ 

zdůraznila A. Fürstová a do-
plnila, že cílem je získat kom-
plexní informace o úrovni 
poskytovaných stravovacích 
služeb a podmínkách jejich 
realizace.

Školní jídelny se řídí le-
gislativními normami, napl-
ňují požadavky nutričních 
odborníků, přesto se setká-
vají s kritikou laické veřej-
nosti. „Názorové spektrum 
veřejnosti na to, jak zlepšit 
školní stravování, je široké. 
Zatímco jedni by rádi školní 
jídelny přiblížili restaurač-
ním zařízením, kde by každý 
host našel to, po čem jeho 

chuťové buňky touží, 
jiní by školní jí-

delníček posta-
vili na rostlin-
ných produk-
tech, a to ještě 
v bio kva-
litě,“ uvedla 

J. Krmíčková. 
„Mnohé jídelny 

se pak pod tlakem ve-
řejnosti snaží těmto požadav-
kům přizpůsobovat, a tak se 
z některých postupně stávají 
restaurace se smaženým sý-
rem a tatarkou v každodenní 
nabídce a z jiných zase vege-
tariánské jídelny,“ doplnila 
J. Krmíčková a pokračovala: 
„A co rodiče? Ti se diví, když 
ČŠI při své kontrolní činnosti 
zjistí porušení právních před-
pisů a rozhořčeně píší na mi-
nisterstvo, jak je možné, že 

inspektoři ČŠI nerespekto-
vali jejich demokratické hla-
sování a rozhodnutí o tom, že 
jejich školní jídelna nebude 
v některých komoditách pl-
nit spotřební koš.“ 

Před podléháním tlaku 
laické veřejnosti a rodičů vý-
razně varuje i Kateřina Cajt-
ham lová, odbornice na vý-
živu. „Děsím se toho, že 
by rodiče měli rozhodovat 
o školním stravování, o tom, 
co budou školní jídelny va-
řit,“ zdůraznila. Podle ní 
zodpovědnost za školní stra-
vování mají školní jídelny, 
nikoliv rodiče.

Kateřina Cajthamlo-
vá upozornila ještě na jed-
nu věc. Na tloustnutí dě-
tí. „Chtěla bych relativizo-
vat představy o tom, že děti 
tloustnou. O tom, jak se dí-
tě vyvíjí, rozhoduje pediatr, 
nikoliv móda. Laici, kte-
ří zasahují do výživy dítěte, 
mu mohou vytvořit budoucí 
problémy se zdravím,“ uved-
la K. Cajthamlová a svá slo-
va doplnila statistikou. Za-
tímco v roce 1982 měla tři 
procenta dětí nadváhu, v ro-
ce 2006, kdy proběhl posled-
ní průzkum, to bylo šest pro-
cent. Více alarmující je ale 
podle ní zjištění, že ve srov-
nání s rokem 1982 přibylo 
13 procent podvyživených 
dětí. Tímto problémem je 
nutné se začít zabývat.

Olga ŠEDIVÁ

Dítě není totéž co 
mrňavý dospělý. Pro 
svůj zdravý vývoj 
potřebuje jiný způsob 
stravování než dospělý.

KATEŘINA CAJTHAMLOVÁ

Stravování ve školních jídelnách nám závidí celý svět

FOTO: Petr MERTA
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Pracovně-lékařské prohlídky pro pracovníky škol
Práce ve školách a škol-

ských zařízeních pat-
ří mezi práce nebo činnos-
ti, jejichž součástí je rizi-
ko ohrožení zdraví (viz pří-
loha č. 2 část II vyhlášky 
č. 79/2013 Sb., o provede-
ní některých ustanovení zá-
kona č. 373/2011 Sb., o spe-
cifických zdravotních služ-
bách). Pedagogičtí pracov-
níci, ale i další pracovníci 

ve školách a školských zaří-
zeních, tedy vykonávají prá-
ce, pro jejichž výkon jsou 
podmínky stanoveny uvede-
nou vyhláškou a které nále-
ží mezi práce s rizikem ohro-
žení zdraví. Osobami, jejichž 
zdraví může být ohroženo, 
jsou v tomto případě míně-
ni žáci a studenti.

Definice uvedená v pří-
loze 2 vyhlášky č. 79/2013 

Sb., v části II bod 1 „Práce 
ve školách a školských zaří-
zeních podle školského zá-
kona…“, nerozlišuje, zda 
se jedná o práci pedagogic-
kých, nebo nepedagogických 
pracovníků, tedy i zaměst-
nanci, kteří vykonávají prá-
ci ve škole na pozicích jako 
sekretářka, uklízečka, škol-
ník apod., vykonávají prá-
ci s rizikem ohrožení zdraví. 

Pro lhůty jejich periodických 
prohlídek tedy platí interval 
jednou za 4 roky nebo jednou 
za 2 roky, jde-li o zaměstnan-
ce, který dovršil 50 let věku. 
Pracovně-lékařské prohlídky 
musí absolvovat u poskytova-
tele pracovně-lékařských slu-
žeb školy, nikoliv u svého re-
gistrujícího lékaře.

Jarmila RÁŽOVÁ
zástupkyně hlavního hygienika

Profesní sekce nepedagogů zvolila delegáty VII. sjezdu
Také nepedagogičtí pracovníci škol se koncem ledna sešli na republikové konferenci své profesní sekce při škol-
ských odborech. Na pořadu jednání bylo zhodnocení práce v minulém období a stanovení cílů na další roky po 
VII. sjezdu ČMOS pracovníků školství.

„Naše sekce zahájí spolu-
práci s ministerstvem 

školství, abychom mohli 
ovlivňovat řešení problémů, 
které se nás týkají, 
účastnit se připo-
mínkových řízení 
k zákonům a vy-
hláškám,“ zahá-
jila předsedky-
ně sekce Dag-
mar Čáslavová vý-
čet dlouhodobých 
úkolů. „Chceme s minister-
stvem organizovat školení 
pro vedoucí školních jíde-
len a kuchařky a na podzim 
připravit mezinárodní kon-
ferenci k sedmdesátému vý-
ročí školních jídelen. Bude-
me se věnovat dietnímu stra-
vování ve školních jídelnách, 
řešit s odborníky stravování 

dvouletých dětí, prosazovat 
zrušení školních automatů 
na nezdravé pochutiny a na-
opak zavádět do škol pro-

dej zdravých svačin. 
V neposlední řadě 

se budeme zasa-
zovat o zlepšení 
platových pod-
mínek pro nepe-

dagogy,“ pokra-
čovala D. Čáslavo-

vá. Poté zmínila i na-
růstající problém, na který 
upozorňují odborníci na vý-
živu, a to alarmující nárůst 
dětí podvyživených a dětí 
s poruchami příjmu potra-
vy. Podle D. Čáslavové bu-
de nutné zabývat se finan-
cováním školních obědů pro 
děti, kterým je jejich rodiče 
nemohou koupit. „Zabývá-

me se nyní tím, abychom vy-
školili všechny vedoucí škol-
ních jídelen v alergenech 
a dietním školním stravová-
ní. Tato školení nabídlo bez-
platně ministerstvo školství, 
které zaručuje jeho jednot-
ný obsah pro celou Českou 
republiku. Absolventi do-

stanou osvědčení o absolvo-
vání školení a budou moci 
předat své znalosti kuchař-
kám svých školních jídelen,“ 
zaznělo dále. V této souvis-
losti upozornila na komerč-
ní subjekty, které nabízejí to-
to školení ředitelům škol za 
nemalé finanční obnosy. „Je 
zbytečné pustit si do škol ko-
merční školitele, když bude-
te mít kvalitní školení ga-
rantované a hrazené minis-
terstvem školství,“ uzavřela 
předsedkyně sekce.

Předseda školských od-
borů František Dobšík in-
formoval přítomné o tom, 
že kulaté stoly Zdravý život-
ní styl a Financování školství 
probíhající na ministerstvu 
školství se dotýkají i profes-
ní skupiny nepedagogů.

Na konferenci vystoupil 
také předseda ČMKOS Jo-
sef Středula. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Příspěvky z FKSP ženám na mateřské
Je možno poskytovat plnění z FKSP ženám na mateřské nebo rodičovské 
 dovolené?

V § 33 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, se stanoví:
„Fond kulturních a sociálních potřeb 

je tvořen k zabezpečování kulturních, so-
ciálních a dalších potřeb a je určen zaměst-
nancům v pracovním poměru k příspěvko-
vé organizaci, žákům středních odborných 
učilišť a učilišť, interním vědeckým aspi-
rantům, důchodcům, kteří při prvém od-
chodu do starobního důchodu nebo in-

validního důchodu pro invaliditu třetího 
stupně pracovali u příspěvkové organiza-
ce, případně rodinným příslušníkům za-
městnanců a jiným fyzickým nebo i práv-
nickým osobám.“

Za zaměstnance je nutno považovat 
také zaměstnance na mateřské a rodičov-
ské dovolené (§ 195 až § 198 zákoníku prá-
ce), pokud trvá jejich pracovní poměr k za-
městnavateli. V tomto případě jim lze po-
skytovat plnění z FKSP. Vít BERKA

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTO: ARCHIV
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Co dělat, když vám dítě oznámí, že je sexuálně zneužívané
1. V případě, že vám, jako 

učitelům či pracovní-
kům v pomáhajících pro-
fesích, dítě řekne, že je se-
xuálně zneužívané, je pře-
devším důležité s ním navá-
zat dobrý kontakt, tj. vyjádřit 
mu přijetí, důvěru a respekt, 
a postupně s dítětem hledat 
adekvátní kroky k řešení.

2. Děti si někdy vybírají 
náhradní témata či si 

v rámci kontaktu odborného 
pracovníka či učitele testují. 
V některých případech dítě 
nemluví o své zkušenosti, ale 
buď se dotazuje „teoreticky“, 
či mluví o zkušenosti dítěte, 
kterému se údajně týrání 
a zneužívání děje. V tomto 
případě je důležité akcepto-
vat tuto jeho formu komuni-
kace a počkat na to, až v prů-
běhu rozhovoru připustí, že 
týrání a zneužívání je vlastně 
jeho zkušeností.

3. Je zcela přirozené, že 
se u učitele a pomá-

hajícího pracovníka mohou 
na takto těžké téma objevit 
různé emoční reakce nebo 
dokonce panika. Pracovník 
může mít tendenci s problé-

mem okamžitě něco udělat, 
což může být kontraproduk-
tivní. Je potřebné, aby pra-
covník sám sebe tzv. ukotvil 
a neměl potřebu tlačit dítě do 
svého řešení, ale vnímal jeho 
momentální potřeby a mož-
nosti.

4. Není vhodné dítě znejiš-
ťovat nebo konfrontovat 

s tím, jestli ke zneu-
žívání došlo. Pod-
statné je ho spíše 
pochválit za to, 
že našlo odvahu 
a sílu tuto sku-
tečnost někomu 
sdělit. V prů-
běhu hovoru potře-
buje dítě pomoct pochopit, 
že není vinno tím, co se stalo, 
že odpovědnost nese dospělý, 
který takto dítěti ubližuje.

5. Opěrným bodem ho-
voru může být zjišťo-

vání, ke komu má dítě dů-
věru a na koho se může obrá-
tit, kdo ho podrží. Pocit bez-
moci často vede dítě k odpo-
vědi, že nikdo takový není. Je 
dobré hledat s dítětem mož-
nosti, které by ho samotného 
nenapadly.

6. V případech zneužívání 
se velmi často děje to, že 

dítě má potřebu říct tajem-
ství, která nesmíte nikomu 
prozradit. Většinou se jedná 
o jeho opakovanou tendenci 
vytvářet tajnou koalici se zne-
uživatelem. Na koalici je dů-
ležité nepřistoupit, protože 
tuto skutečnost nelze slíbit. 

Je vhodnější s dítě-
tem mluvit o oba-

vách, které ko-
lem celé situace 
má, a ubezpe-
čit ho, že jeho 
informace ne-

bude zneužita 
proti němu, ale pou-

žita pro řešení celé situace 
a vyhledání další odborné po-
moci.

7. Dítě je nutné předem 
informovat o krocích, 

které následně budou pod-
niknuty. Učitelé a pracov-
níci v pomáhajících profe-
sích by v tomto případě měli 
většinou úzce spolupracovat 
s oddělením sociálněprávní 
ochrany dětí (popř. s policií) 
a s odborníky zaměřenými na 
tuto problematiku.

8. V případě sexuálního zne-
užívání nemáme zákon-

nou oznamovací povinnost, 
ale jsme povinni tento trestný 
čin překazit, tj. zabránit, aby 
k němu dále docházelo.

9. Sexuální zneužívání v ro-
dině je velmi delikátní 

situace. Je traumatickou zku-
šeností pro všechny členy ro-
diny, ať již se potvrdí, či niko-
liv. Je důležité vnímat rozdíl 
mezi podezřením a prokáza-
ným sexuálním zneužíváním. 
Prokázání zneužívání má svá 
úskalí, stejně tak falešné obvi-
nění zneuživatele.

10. Je důležité, aby všech-
ny formy interven-

ce ve prospěch ohroženého 
dítěte, tj. jak trestněprávní, 
diag nos tic ká, tak především 
terapeutická, byly vyváženy.

www.linkabezpeci.cz
www.rodicovskalinka.cz

(POZNÁMKA REDAKCE: Kri-
zovou pomoc a rodinné poraden-
ství nabízí rodičovská linka i všem 
dospělým, kteří mají starost o děti. 
Na ni se mohou obrátit ti, kterým 
je informace o sexuálním zneuží-
vání dítěte sdělena a kteří se chtějí 
poradit, jak v takovém případě 
správně postupovat.)

Třetina „náctiletých“ lituje zveřejnění informací na internetu
Jen třetina uživatelů nastavuje na sociálních sítích pravidla pro ochranu svého soukromí. Pouze jedno 
procento pak získalo dostatečné informace o bezpečnosti na internetu ve škole. Vyplývá to z průzkumu 
společnosti Microsoft.

Ten spolu s Asociací krajů 
České republiky a Národ-

ním centrem bezpečnějšího 
internetu letos opět pořádá 
projekt Kraje pro bezpečný 
internet, do kterého se za-
pojí osm regionů. Loni se do 
osvětové akce zaregistrovalo 
přes 25 000 zájemců z řad 
dětí, učitelů, rodičů a od-
borných pracovníků, z toho 
17 000 absolvovalo on-line 
kurzy o internetové bezpeč-
nosti a 8 000 dětí prošlo zá-
věrečným soutěžním kvízem.

Průzkum potvrzuje, že pra-
vidla pro ochranu svého sou-
kromí na internetu nemají 
lidé nastavena. Podle je-
jich zkoumání téměř třetina 
(31 %) „náctiletých“ respon-
dentů v České republice li-
tuje, že někdy něco zveřej-
nili na internetu. Průzkum 

rovněž ukázal, že ještě více 
z nich (39 %) někdy požá-
dalo o odstranění interneto-
vého obsahu, který se jich tý-
kal. A to buď proto, že se jim 
nelíbil (65 %), anebo byl pří-
liš osobní (31 %). České vý-
sledky jsou v těchto otáz-
kách mírně nad světovým 
průměrem, nejvyšší hod-
noty byly zjištěny mezi mlá-
deží v Brazílii. Průzkumu se 
účastnilo 3 999 mladých lidí 
ve věku 11–16 let z těchto 
zemí: Austrálie, Brazílie, Ka-
nada, Česká republika, Fran-
cie, Německo, Nový Zéland, 
Spojené království a Spojené 
státy.

V globálním průzkumu 
v devíti zemích na téma sou-
kromí na internetu byly oslo-
veny téměř 4 tisíce mladých 
lidí ve věku 11–16 let. Ačkoli 

68 procent českých respon-
dentů změnilo nastavení na 
Facebooku, aby nebyli tak 
snadno k nalezení, jen něco 
přes polovinu (58 %) jich má 
povědomí o tom, jak je důle-
žité soukromí na internetu. 
A co by Češi sdíleli na inter-
netu?
 Více než jedna čtvrtina 
(26 %) náctiletých by s ka-
marádem na sociálních 
sítích probírala i velmi 
osobní a důvěrné věci.

 Pouze jeden ze čtyř (22 %) 
respondentů někdy mluvil 
s kamarádem nebo rodin-
ným příslušníkem o tom, 
že příliš sdílí informace na 
sociálních sítích.

 Čeští respondenti, kteří 
někdy požádali o odstra-
nění obsahu o nich, také 
uvedli, že ve 40 procentech 

byli původcem těchto pří-
spěvků „přátelé jejich přá-
tel“, což je nejvíce na světě.

 Pouze necelá desetina re-
spondentů (9 %) si myslí, 
že o sobě na internetu sdílí 
příliš mnoho.

 16 procent respondentů 
uvedlo, že je už někdy ně-
kdo požádal, aby odstranili 
obsah, který sdíleli.
„Všichni tak nějak předpo-

kládají, že jelikož současná 
mládež vyrůstá s notebooky 
a chytrými telefony, má také 
vrozené povědomí, jak být 
na internetu v bezpečí a jak 
se tam chovat. Realitou však 
je, že my všichni jsme tech-
nologie přijali za své bez vět-
ších otázek a výsledkem je 
postupné odlupování vrstev 
našeho soukromí,“ upřesňují 
autoři průzkumu. pk
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FOTO: Petr MERTA

Zdravotní postižení
Které osoby jsou podle novelizovaného zákona 
o zaměstnanosti považovány za osoby se zdra-
votním postižením?

Zákonem č. 136/2014 
Sb. bylo s účinností od 

1. ledna 2015 změněno usta-
novení § 67 odst. 2 zákona 
o zaměstnanosti. Nový text 
zní:

„(2) Osobami se zdra-
votním postižením jsou fy-
zické osoby, které jsou or-
gánem sociálního zabezpe-
čení uznány

a) invalidními ve třetím 
stupni (dále jen osoba s těž-
ším zdravotním postižením),

b) invalidními v prvním 
nebo druhém stupni, nebo

c) zdravotně znevýhod-
něnými (dále jen osoba 
zdravotně znevýhodněná).“

Novela zákona o za-
městnanosti zavedla pojem 
„osoba zdravotně znevýhod-
něná“. V souvislosti s tím byl 
§ 67 doplněn o nové odst. 3 
a 4 v tomto znění:

„(3) Osobou zdravotně 
znevýhodněnou je fyzická 
osoba, která má zachovánu 

schopnost vykonávat sou-
stavné zaměstnání nebo ji-
nou výdělečnou činnost, ale 
její schopnosti být nebo zů-
stat pracovně začleněna, vy-
konávat dosavadní povo-
lání nebo využít dosavadní 
kvalifikaci nebo kvalifikaci 
získat jsou podstatně ome-
zeny z důvodu jejího dlou-
hodobě nepříznivého zdra-
votního stavu; osobou zdra-
votně znevýhodněnou však 
nemůže být osoba, která je 
osobou se zdravotním po-
stižením podle odstavce 2 
písm. a) nebo b).

(4) Za dlouhodobě ne-
příznivý zdravotní stav se 
pro účely tohoto zákona po-
važuje zdravotní stav, který 
podle poznatků lékařské 
vědy má trvat déle než je-
den rok a podstatně ome-
zuje tělesné, smyslové nebo 
duševní schopnosti, a tím 
i schopnost pracovního 
uplatnění.“ Vít BERKA

Doklady o vzdělání
Nová vyhláška o některých dokladech o vzdělání.

Ve Sbírce zákonů ČR, 
částce 2, rozeslané dne 

7. 1. 2015 je publikována vy-
hláška č. 3/2015 Sb., o někte-
rých dokladech o vzdělání. 
Tato vyhláška nabyla účin-
nosti dnem 1. ledna 2015. 
Zároveň byla zrušena vy-
hláška č. 223/2005 Sb., o do-
kladech o vzdělávání, a vy-
hlášky, které ji novelizovaly. 
Vzory tiskopisů vysvědčení 

a dokladů o vzdělání jsou 
uvedeny v přílohách číslo 1 
až 9 k této vyhlášce.

V § 6 (přechodné usta-
novení) vyhlášky č. 3/2015 
Sb. se stanoví, že do 30. září 
2017 lze používat tiskopisy 
podle vyhlášky č. 223/2005 
Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky.

Vít BERKA

Příplatek pro školníka
Jako školník řídím práci tří uklízeček. Mám nárok 
na příplatek za vedení? Pokud se mi zvýší plat, 
navyšuje se automaticky i příplatek za vedení?

V tomto případě se po-
stupuje podle úpravy 

obsažené v § 124 odst. 4 zá-
koníku práce, kde se sta-
noví: „Zaměstnanci, který 
není vedoucím zaměstnan-
cem, avšak je podle organi-
začního předpisu oprávněn 
organizovat, řídit a kontro-
lovat práci jiných zaměst-
nanců a dávat jim k tomu 
účelu závazné pokyny, pří-
sluší podle náročnosti řídící 
práce příplatek za vedení 
v rámci rozpětí 5 až 15 % 
platového tarifu nejvyššího 
platového stupně v platové 
třídě, do které je zaměstna-
nec zařazen.“ Počet zaměst-
nanců, jejichž práce je takto 
organizována, řízena a kon-
trolována, není stanoven. 
Příplatek tedy náleží i při ří-
zení dvou zaměstnanců.

Tento příplatek přísluší 
v rámci rozpětí 5 až 15 % 
příslušného platového ta-
rifu. V platovém výměru je 
v rámci tohoto limitu nutno 
určit příplatek v absolutní 
výši v korunách, nikoliv pro-
centem z platového tarifu. 
Při zvýšení platových tarifů, 
ke kterým došlo s účinností 
od 1. 11. 2014, nedochází 
k automatickému zvýšení 
příplatku za vedení. O pří-
padném zvýšení příplatku 
rozhoduje zaměstnavatel. 
Pouze v případě, že by sou-
časný příplatek byl nižší než 
jeho minimální výše po zvý-
šení tarifů, tedy výše odpoví-
dající 5 % z nového vyššího 
platového tarifu, vznikl by 
zaměstnanci nárok na zvý-
šení příplatku na novou mi-
nimální hodnotu. Vít BERKA

Co se mění v roce 2015?
Vyšší důchody

Od ledna 2015 jsou dů-
chody valorizovány 

podle 100 procent ná-
růstu spotřebitelských cen 
a o jednu třetinu nárůstu 
reálné mzdy. Důchodci si 
tak polepšili v průměru 
o 200 korun měsíčně. Dů-
chody starobní, invalidní, 
vdovské, vdovecké a sirotčí 
přiznané před 1. lednem 
2015 se zvyšují od splátky 
důchodu splatné po 31. pro-
sinci 2014 tak, že se
 základní výměra zvyšuje 
o 60 Kč na 2 400 Kč a

 procentní výměra zvyšuje 
o 1,6 % procentní výměry, 
která náleží ke dni, od ně-
hož se procentní výměra 
zvyšuje.
Zvýšení minimální mzdy

Snažíme se postupně 
zvyšovat minimální mzdu 
tak, aby se její úroveň při-
blížila 40 procentům prů-
měrné mzdy. Od ledna 2015 
bude minimální mzda činit 
9 200 korun, minimální ho-

dinová mzda tedy vzrostla 
z 50,60 koruny na 55 korun. 
Bude tak lépe plnit svoji 
ochrannou, ale i motivační 
funkci. Minimální mzda se 
naposledy zvyšovala v srpnu 
2013, v letech 2007 až 2012 
nebyla zvyšována vůbec.

Nemocenské pojištění
Redukční hranice týka-

jící se denního vyměřova-
cího základu, na základě 
kterého se vypočítá napří-
klad nemocenské, jsou pro 
rok 2015 následující:
 první redukční hranice 
činí 888 Kč,

 druhá redukční hranice 
činí 1 331 Kč,

 třetí redukční hranice činí 
2 662 Kč.

Výše vyplácených dávek 
nemocenského pojištění 
byla od 1. 1. 2015 upravena 
podle nové výše redukčních 
hranic bez žádosti.
Částka rozhodného 

příjmu potřebná pro účast 
na nemocenském pojištění 
činí 2 500 Kč. mpsv
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Muzeum ztraceného času přiblížilo žákům,
jaké předměty používali jejich rodiče a prarodiče
Žáci základních škol se při výuce dějepisu důkladně zabývají dávnou historií, ale už tak mnoho 
neznají dobu nedávno minulou, poslední uplynulé století. Jak jim tuto dobu zajímavým způsobem 
přiblížit, na to našli pěkný recept v Základní škole ve Stráži u Tachova.

Ve školách se detailně pro-
bírá učivo o době dávno 

minulé. Ale jak žily naše ma-
minky nebo babičky? Na toto 
učivo už moc času nezbývá.

Předměty s historií

Chtěli jsme se podívat 
do minulého století. Jedním 
z prvních nápadů bylo vytvořit 
přímo ve škole Muzeum ztra-
ceného času, kam bychom se 
pokusili získat zajímavé staré 
předměty, které používali naši 
rodiče či prarodiče. Už v po-
lovině září jsme na školní 
web vyvěsili výzvu všem ro-
dičům i přátelům školy, kteří 
by byli ochotni podobné za-
jímavosti škole zapůjčit. Vů-
bec jsme nečekali to, co ná-
sledovalo. Každý den někdo 
do školy přinesl už téměř his-
torický předmět. Jednalo se 
o věci staré dvacet třicet let, 
které současné děti téměř už 
neznají. Objevily se skutečně 
rarity z počátku minulého sto-
letí i starší.

Reklamy a upoutávky

Některé přinesené před-
měty jsme připravovali přímo 
na výstavu do našeho Mu-
zea ztraceného času, s dalšími 
jsme běžně pracovali v hodi-
nách. Prohlédli a vyzkoušeli 
jsme si například starou školní 
aktovku. Ověřili jsme si, jak je 
těžká stará žehlička, a zkou-
mali jsme, jak vůbec fungo-
vala, když k ní nevedla žádná 
šňůra. Seznámili jsme se s tím, 
co dříve všechno děti sbíraly. 
Nechyběly ani staré hračky 
a hry, nejrůznější dokumenty 
a fotografie. Šesťáci vytvářeli 
krásné reklamy na skvělé vy-
nálezy. Vylosovali si obrázek 
předmětu, který se v minu-
losti běžně používal. Potom 
žáci vymýšleli vlastní text tak, 
aby se výrobek dobře prodával. 
Vzhledem k tomu, že většinou 
vůbec nepoznali, o co se jedná, 
bylo při tom hodně legrace.

Hádej, kdo jsem

Už od konce září jsme na 
chodbě vytvořili Retrokou-
tek, kam jsme některé přine-
sené předměty ukládali a pra-
videlně je obměňovali. Ná-
vštěva této minivýstavky byla 
součástí mnoha vyučova-
cích hodin. V době podzim-
ních prázdnin na chodbě při-
byly ještě čtyři „muzejní“ vit-
ríny. První jsme nazvali: Há-
dej, kdo jsem. V ní byly různé 
předměty a děti měly uhod-

nout, jak se jmenují a k čemu 
se používají. Svou odpověď 
pak žáci dávali na naši vir-
tuální nástěnku. Stejně tak na 
nástěnku vkládali podobné há-
danky pro ostatní. Názvy dal-
ších vitrín prozrazovaly jejich 
obsah: Dětské sbírky, Letem 
školním světem a Hry a hračky 
našich rodičů a prarodičů.

Výročí školy

Rychle se blížil konec lis-
topadu, kdy měly proběhnout 
oslavy 120. výročí naší školy 
a zároveň jsme k této příleži-

tosti chtěli otevřít naše Mu-
zeum ztraceného času. To 
jsme instalovali v prostorách 
interaktivní učebny. Před sa-
motným slavnostním uvede-
ním muzea do provozu se do 
něj vydali ještě žáci z různých 
tříd, kteří tam přišli hledat za-
jímavé informace, pátrat, bá-
dat a nacházet odpovědi na 
otázky z jejich badatelského 
deníku. Pro starší jsme měli 
připravené pracovní listy. Děti 
pracovaly v týmech a bylo vi-
dět, jak jsou soustředěné a za-

ujaté svými „výzkumy“. Také 
pedagogičtí pracovníci mohli 
listovat v dobových metodi-
kách a učebnicích či se in-
spirovat ve starých kuchař-
kách. Při samotných oslavách 
120. výročí školy si přišli mu-
zeum prohlédnout rodiče 
a další hosté. Otevření Muzea 
ztraceného času bylo naplá-
nováno jako jednodenní akce, 
ale ještě v prostorách inter-
aktivní učebny chvíli zůstane, 
aby se s exponáty mohli sezná-
mit všichni. Vitríny na chodbě 
jsou stále přístupné.

Historie promlouvá

Páťáci a členové IT klubu 
se svou paní učitelkou po osla-
vách dokonce oživili některé 
historické předměty a ne-
chali je promluvit – o tom, 
jak se jmenují, k čemu slouží. 
Vše zpracovali v krátký, skoro 
profesionální film. Děti se 
tak naučily zase pracovat s ji-
ným programem a práce je 
skutečně bavila. Výsledek je 
možné zhlédnout na našem 
školním webu.

Nápad vytvořit Muzeum 
ztraceného času už teď splnil 
svůj účel – děti se názorně se-
známily s tím, co jejich rodiče 
a prarodiče běžně používali 
před „pár“ lety. Dozvěděly se 
spoustu zajímavých informací 
formou rozhovorů se staršími 
lidmi, ale také díky svému bá-
dání a objevování.

Alena TUČÍMOVÁ

Kontakt:
Jaroslava Pachlová
ZŠ Stráž, Bor
J.Pachlova@seznam.cz

zkušenosti  nápady  inspirace  projekty  záměry  lekce  příklady
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Kdo je opravdovým pánem ve škole
„Někdy se už nestačím di-

vit, co všechno je v na-
ší škole možné. Co vše žákům 
přinášíme až pod nos, jen aby 
se jim u nás líbilo,“ nahlas 
přemýšlí češtinář Hromádka. 
„Ještě jsem si nezvykl na divo-
ce pomalovaný automat na-
pěchovaný samými cukrovin-
kami a energetickými nápo-
ji či coca-colou.“ „Mně osob-
ně na něm vadí, že nabízí sa-
mé nezdravé výrobky a ještě 
viditelně předražené. Za tyčin-
ku, která v obchodě stojí de-
set korun, platí naši žáci pat-
náct,“ přidává se němčinářka 
Hartungová.

„V poslední době se rozší-
řil další zlozvyk. Sotva vejdu 
do třídy, sleduju několik žá-

ků, jak si spokojeně míchají 
a popíjejí své kafíčko z nápo-
jového automatu. Nemám sí-
lu se s nimi donekonečna do-
hadovat, když je někdo ne-
chal za našimi zády za-
budovat,“ trochu do-
tčeně dodává Hro-
mádka. „A s ja-
kou lehkostí kr-
mí přístroj rodi-
čovskými dvace-
tikorunami, “ do-
plňuje svého kole-
gu Hartungová.

„Možná bych nešťastné 
automaty na nezdravé slad-
kosti a voňavé kávičky doká-
zal nějak přehlídnout, ale po-
slední výstřelek mě hodně po-
zlobil. Zničehonic se na úzké 

chodbě objevil široký hrací 
stůl na stolní fotbálek. Ředi-
tel se nikoho neptal a vstříc-
ně nabídl našim žákům dal-
ší zpestření jejich nudného 

pobytu ve škole. Proč 
by měli o přestáv-

ce svačit, připra-
vovat se na další 
hodinu nebo si 
zajít na toaletu, 
když se mohou 

hlasitě a čas-
to bohužel i vul-

gárně vykřičet u hra-
cího stolu. Vůbec jim neva-
dí, že do něj musí strkat dal-
ší pětikoruny,“ postěžuje si 
Hromádka.

„Ani nemluv! Včera jsem 
šla do hodiny a šest kluků 

z prvního ročníku u něho ob-
řadně poskakovalo. ,Končí-
me, pánové. Hodina začala,‘ 
hlasitě je napomínám. ,Ani 
náhodou. Nejdřív to musíme 
dohrát. Máme v tom svý pra-
chy,‘ odsekli bez zájmu. Trva-
lo ještě dlouhou chvíli, než se 
uráčili dorazit do třídy. Sotva 
otráveně usedli do lavic, jeden 
z nich zvedá ruku: ,Potřebu-
ju na záchod…‘ To však náš 
ředitel už nevidí,“ nabroušeně 
uzavírá svou čerstvou zkuše-
nost Hartungová.

„Marná sláva, na každém 
kroku je vidět, kdo je dnes pá-
nem ve škole. Školník to už 
dávno není,“ trochu kysele se 
pousměje Hromádka.

Roman KANTOR

Závěrečné zkoušky
Jaká pravidla platí v současné době pro odměňování 
předsedů zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky 
ve středních školách?

Školský zákon v § 184 
odst. 2 zmocňuje Mi-

nisterstvo školství, mláde-
že a tělovýchovy upravit vý-
ši odměny a pravidla jejího 
poskytování pro předsedy 
uvedených zkušebních ko-
misí, ale i jiných funkcí, vy-
hláškou. Toto zmocnění je 
v současné době realizováno 
vydáním vyhlášky č. 47/2005 
Sb., o ukončování vzdělává-
ní ve středních školách závě-
rečnou zkouškou a o ukon-
čování vzdělávání v konzer-
vatoři absolutoriem. V § 10 
a) uvedené vyhlášky ve zně-

ní účinném od 15. 3. 2014 se 
stanoví:

„Předsedovi zkušební 
komise pro závěrečné 
zkoušky a předsedovi zku-
šební komise pro absolu-
torium v konzervatoři ná-
leží odměna ve výši 130 Kč 
za každou započatou hodi-
nu výkonu činnosti předse-
dy. Počet hodin výkonu čin-
nosti vykáže předseda ředi-
teli školy. Odměna je splat-
ná v pravidelných termínech 
výplaty mzdy nebo platu pro 
zaměstnance v pracovním 
poměru.“

Vyúčtování pracovní cesty
Tři zaměstnanci jeli na pracovní cestu autem jednoho 
z nich. Výdaje za cestu chtějí vyúčtovat ve výši ceny 
autobusové jízdenky a peníze předat vlastníkovi auta. 
Umožňují předpisy tento postup?

Jestliže zaměstnanec mís-
to určeného prostředku 

hromadné dálkové přepra-
vy použije se souhlasem za-
městnavatele soukromé mo-
torové vozidlo, přísluší mu 
náhrada jízdních výdajů ve 
výši odpovídající ceně jízd-
ného za určený hromadný 
dopravní prostředek (§ 157 

odst. 2 zákoníku práce). Vy-
užití tohoto postupu je mož-
né i při společné pracovní 
cestě dvou nebo více 
zaměstnanců.

Podle § 151 záko-
níku práce je po-
vinen zaměstna-
vatel poskytnout 
zaměstnanci ná-

hradu výdajů, které zaměst-
nanci vzniknou v souvislos-
ti s výkonem práce. Pokud 
je však zaměstnanec pře-
pravován motorovým vozi-
dlem svého spoluzaměstnan-
ce, nevznikly takto přepra-
vovanému zaměstnanci žád-
né výdaje.

Zaměstnavatel je pro-

to podle § 157 odst. 2 záko-
níku práce povinen uhradit 
náhradu výdajů pouze to-
mu, kdo použil vlastní osob-
ní automobil pro společnou 
pracovní cestu. Ostatní dva 
zaměstnanci žádnou náhra-
du jízdních výdajů obdržet 
nemohou, protože jim žád-
né jízdní výdaje nevznikly.

Výpověď pro nemocného?
Zaměstnanec porušuje své povinnosti tak, že by bylo 
možno dát mu výpověď pro soustavné méně závažné 
porušování pracovní kázně. Jaký má být ale postup, 
pokud zaměstnanec onemocní?

Na výpověď z pracovní-
ho poměru podle § 52 

písm. g) zákoníku práce, což 
je i případ uvedený v dota-
ze, se nevztahuje zákaz vý-
povědi, což jed-
noznačně vy-
plývá z usta-
novení § 53 
písm. d) téhož 
zákona. Vý-
jimkou jsou 
pouze tě-
hot-

né pracovnice, zaměstnan-
kyně čerpající mateřskou 
dovolenou a zaměstnanci 
čerpající rodičovskou dovo-
lenou. Těm výpověď z pra-
covního poměru pro sou-
stavné méně závažné poru-
šování pracovní kázně dát 
nelze. Pokud nejde o ty-

to výjimečné případy, ne-
brání zaměstnava-

teli žádné jiné 
omezení dát 
z a mě s t n a n -
ci z uvedené-
ho důvodu

 výpověď.
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novení § 53 
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Na vaše otázky odpovídá 
Mgr. Ing. Vít BERKA
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Znojemští školáci posílají kola do Afriky

Konečně jsme se probudili 
do zasněženého rána, 

a tak se naše škola mohla 
zapojit do 3. ročníku celore-
publikového projektu Sně-
huláci pro Afriku, jehož cí-
lem je pomoci dětem v Af-
rice dostat se ke vzdělání. 
Akci organizuje pod zášti-
tou ministra školství ne-
zisková organizace Kola pro 
Afriku, obecně prospěšná 
společnost. Cílem této jed-
norázové akce v celorepub-

likovém rozsahu je posta-
vit co nejvíce sněhuláků, při-
čemž forma pomoci organi-
zaci Kola pro Afriku spočívá 
v tom, že se vybírá startovné 
za každého sněhuláka ve výši 
50 korun.

Sníh bohužel vydržel 
pouze jedno dopoledne, ale 
přesto jsme si stihli několik 
sněhových krasavců posta-
vit. Do akce se zapojily děti 
prvního i druhého stupně. 
Všichni jsme si práci náležitě 

užili a ani nevadilo, že nás 
při tom zábly prsty. Hřálo 
nás totiž vědomí, že pomá-
háme dobré věci. Společnost 
Kola pro Afriku za vybrané 
peníze zajišťuje převoz star-
ších kol do Afriky. Na ko-
lech se pak africké děti vy-
dají do školy a získané vzdě-
lání jim snad umožní prožít 
lepší život.

V loňském roce se do 
akce zapojilo téměř 300 
škol, ačkoli nebyl sníh, a po-
dařilo se vybrat 305 000 Kč. 
Aktuální počet stavitelů v le-
tošním roce dosáhl čísla 335. 
Naše škola zatím vyrobila 31 
sněhuláků a vybrala za ně 
1 950 Kč. Částka zřejmě ještě 
není konečná, protože ně-
které třídy odjíždějí v těchto 
dnech na lyžařské kurzy, kde 
se chtějí ke stavbě sněhuláků 
ještě přidat. Některé třídy si 
s nedostatkem sněhu pora-
dily po svém a vytvořily sně-
huláky z jiných materiálů.

Romana LOYDOVÁ

Ples v Opeře ozdobilo na dva tisíce květin
Květinovou výzdobu Plesu 

v Opeře po roce opět 
aranžovali žáci Střední od-
borné školy stavební a za-
hradnické. Dekorativní téma 
letošního ročníku nejprestiž-
nějšího pražského plesu 
neslo název „Savoir Vivre“, 
francouzsky „umění žít“, 
a podtext sladká Francie.

Žáci letos nepracovali 
pouze s květinami. Z pruhů 

dekorační vlny například 
připravovali cukrovou vatu, 
která zdobila růže v lóžích, 
a také vázy pod samotným 
aranžmá z karafiátů a hor-
tenzií. Důležitou součástí 
zadání bylo zajistit květi-
nám takové prostředí, aby 
zůstaly po celou dobu záso-
bené vodou a během slav-
nostního večera neuvadaly. 
Žáci tento problém vyřešili 

polokoulemi vpichovanými 
do mokré aranžovací hmoty.

SOŠ stavební a zahrad-
nická je unikátní institucí 
v českém vzdělávacím sys-
tému. Sdružuje totiž dvě stu-
dijní zaměření, stavební a za-
hradnické, a díky svému za-
hradnickému předchůdci 
se pyšní více jak 100letou 
tradicí.

Petr DUŠEK

Psychologie 
v učitelské 
praxi
VÁCLAV HOLEČEK

Publikace z naklada-
telství Grada srozumi-
telným způsobem uka-
zuje, jak by mohla právě 
psychologie pomoci uči-
telům a rodičům při ko-
munikaci s dětmi. Je ur-
čena učitelům, ředite-
lům základních a střed-
ních škol, rodičům 
a všem, kterým na kva-
litě výchovy a vzdělá-
vání našich potomků 
záleží. Podle pracov-
níků NASA patří učitel-
ské povolání mezi nej-
náročnější. Podle nich je 
učit ve škole stejně ná-
ročné jako řídit raketo-
plán, ne-li těžší a nebez-
pečnější. Proto je důle-
žité, aby i učitelé použí-
vali poznatky z apliko-
vané psychologie.

Znáte je?

Vtipné scénky a červené nosy vynesly skoro 19 milionů
Konto Bariéry slavnostně 

zakončilo kampaň „Po-
máhej s humorem“, na které 
pracovalo ve druhé polovině 
roku 2014. Zahájil ji tele-
vizní pořad Konta Bariéry, 
na něj navázal prodej červe-
ných nosů. Celkový výtěžek 
šplhá k 19 milionům korun. 
Podporu tradičně získají or-
ganizace poskytující služby 
lidem s handicapem.

„Celou kampaň ‚Pomá-
hej s humorem‘ podpírají 
dva pilíře. Jsme moc rádi, že 
pilíř tvořený prodejem nosů 

si naši partneři vzali hodně 
osobně. Jejich dílčí nasa-
zení bylo hodně znát v ko-
nečných číslech,“ chválí ře-
ditelka Konta Bariéry Bo-
žena Jirků.

Podle ní se bude po-
kračovat i v letošním roce. 
„Nechceme měnit, co fun-
guje. Ale vypilovat, vybrou-
sit a stále vylepšovat. Dál 
chceme pracovat s našimi 
partnery v prodeji nosů 
a připravovat pro diváky ne-
tradiční televizní pořad.“

Kristina JAKUBCOVÁ
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K násilí jsou studenti středních škol překvapivě tolerantní
Téměř dvě třetiny českých studentů středních škol se ve svém okolí setkaly s nějakou formou násilí. Polo-
vina z nich zažívá násilí ve škole, třetina doma a stejný počet v partnerském vztahu. Mezi formami násilí, 
se kterým se studenti setkali, vedou facky a pohlavky, pomlouvání, shazování a citové vydírání.

„Míra násilí, se kterou 
se mládež setkává, 

je zarážející. Výsledky prů-
zkumu nás nutí konstatovat, 
že v oblasti prevence násilí 
ve vztazích, ve škole a v ro-
dině má česká společnost 
hodně práce před sebou,“ 
uvedla Jitka Poláková, ře-
ditelka organizace proFem, 
která provedla výzkum na 
téma násilí mezi mládeží.

Mladí lidé různé projevy 
násilí vyhodnocují odlišně. 
Zatímco hrubé násilí odsu-
zují, při intimním styku nebo 
pohybu na sociálních sítích 
už tak opatrní nejsou. Pro 
naprostou většinu studentů 
by totiž důvodem k ukon-
čení partnerského vztahu 
bylo hrubé fyzické násilí (ko-
pání, škrcení, údery pěstí), 
dále pomlouvání a shazo-
vání před druhými a citové 
vydírání. Na druhou stranu 
pro dvě pětiny z nich by ne-
bylo důvodem k ukončení 
vztahu vyvěšení fotogra-
fií na internet bez vědomí 
toho, kdo je na fotce, a pro 
třetinu není důvodem k roz-
chodu nucení k sexu. Dvě 
třetiny dotázaných uvedly, 

že by pro ně důvodem k roz-
chodu nebylo ani pronásle-
dování v podobě častého vo-
lání a psaní SMS.

Tři čtvrtiny dotázaných 
mladistvých uvedly, že se se-
tkaly s násilím, které se dělo 
jim nebo někomu blízkému, 
ale přesto na něj nikoho ne-
upozornily. Ve většině pří-
padů se jednalo o šikanu ve 
škole, zmiňováno ale bylo 
i násilí v partnerském vztahu 
či v rodině.

Výzkum Násilí ve vzta-
zích očima teenagerů vznikl 
během řady diskuzních 
workshopů ve středních ško-
lách, které probíhaly v loň-
ském školním roce. Zúčast-
nilo se jej 393 studentů. Jak 
také odborníci ze šetření 
zjistili, díky informacím, 
které absolventi workshopu 
získali, dokážou lépe pro-
jevy násilí ve vztahu odha-
lit a jsou tedy k různým pro-
jevům násilí v partnerských 
vztazích méně tolerantní.

Vzhledem k výsled-
kům výzkumu bude organi-
zace proFem pořádat další 
řadu workshopů po českých 
středních školách, které 

proběhnou ve školním roce 
2015/2016.

Inspirací se staly také vý-
zkumy ze zahraničí, zejména 
ze Spojených států americ-
kých, kde je problematice 
násilí ve vztazích tee nagerů 
věnována poměrně velká 
pozornost. Studie se za-
bývají širšími souvislostmi 
mezi násilím vyskytujícím se 
v rodině, násilím páchaným 
na dětech a dopady těchto 

situací na vývoj a život dětí 
pocházejících z těchto rodin-
ných podmínek. Studie se 
pak blíže věnují tomu, kým 
je násilí na dospívajících 
pácháno, v jakých formách, 
v jakém poměru a jaké má 
dopady na psychiku dospíva-
jících. Ač hovoříme o jiném 
sociokulturním prostředí, 
výzkumy ukazují i pro nás 
zajímavé skutečnosti.

Magdalena ŠPAČKOVÁ,
Hana MAŘÍKOVÁ

Závěry výzkumu Násilí ve vztazích očima teenagerů
Více než polovina (59 %) 

studentů/ek se ve svém 
okolí setkala s nějakou for-
mou násilí. Téměř polovina 
z nich zažívá násilí ve škole, 
32 % doma a stejný počet 
v partnerském vztahu.

Pro naprostou většinu 
(90 %) studentů/ek by dů-
vodem k ukončení partner-
ského vztahu bylo hrubé 
fyzické násilí (kopání, škr-
cení, údery pěstí), dále po-
mlouvání a shazování před 
druhými (pro 87 %) a ci-
tové vydírání (80 %). Pro 
dvě třetiny z nich (41 %) by 

nebylo důvodem k ukon-
čení vztahu vyvěšení fo-
tografií na internet bez 
vědomí toho, kdo je na 
fotce, a pro necelou tře-
tinu (30 %) není důvodem 
k rozchodu nucení k sexu.

Pokud se jedná o násilí fy-
zické, oslovení studenti do-
vedou jeho projevy poměrně 
dobře rozpoznat a vnímají je 
jako něco, co ve vyváženém 
partnerském vztahu nemá 
místo.

Tři čtvrtiny (77 %) re-
spondentů a respondentek 
uvedly, že se setkali s nási-

lím, které se dělo jim nebo 
někomu blízkému, ale neu-
pozornili na něj. Ve většině 
případů se jednalo o šikanu 
ve škole, zmiňováno ale 
bylo i násilí v partnerském 
vztahu či v rodině.

Pozitivním zjištěním je, 
že naprostá většina dotáza-
ných by v případě problémů 
hledala podporu zejména 
v kruhu své rodiny a blíz-
kých (rodiče 71 %, kama-
rádi a přátelé 64 %). Zmi-
ňovány ovšem byly i ne-
ziskové organizace a jejich 
služby, které se na řešení 

a prevenci zkoumané pro-
blematiky zaměřují. Tuto 
variantu uvedla necelá pě-
tina respondentů (17 %).

V českém prostředí se 
zatím jedná o šetření uni-
kátní, dosud realizované vý-
zkumy byly zaměřeny pře-
devším na zkušenosti s do-
mácím násilím v populaci 
dospělých. Preventivní čin-
nosti ve školách se proto 
bude výzkum nadále věno-
vat s případným rozšířením 
o další podrobnější analýzu 
témat násilí ve vztazích tee-
nagerů. red

ILUSTRAČNÍ FOTO: Petr MERTA
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O projektu: Podpora přírodovědného vzdělávání 
v Gymnáziu Sokolov a Krajském vzdělávacím centru

Gy m n á z i u m  S o k o -
lov a Krajské vzdě-

lávací centrum je partne-
rem projektu Karlovarského 
kraje „Podpora přírodověd-
ného a technického vzdělá-
vání v Karlovarském kraji“ 
CZ.1.07./1.1.00/44.0004, do 
kterého je celkem zapojeno 
12 středních škol v kraji. Hlav-
ním cílem projektu je inves-
tiční a metodická podpora 
přírodovědného a technic-
kého vzdělávání na středních 
a základních školách Karlo-
varského kraje. Gymnázium 
Sokolov a Krajské vzdělávací 
centrum v tomto projektu 
úzce spolupracuje s 5 zapo-
jenými základními školami 
z okresu – ZŠ Habartov, ZŠ 
Loket, SŠ, ZŠ a MŠ Kras-
lice, ZŠ Švabinského, Soko-
lov, a ZŠ Křižíkova, Sokolov. 
V rámci projektu byla na so-
kolovském gymnáziu vybudo-
vaná odborná laboratoř, která 
umožňuje žákům zapojených 
základních škol a žákům gym-
názia získávat poznatky z pří-
rodovědných oborů badatel-
skou cestou.

 Realizace projektu na 
gymnáziu od září 2013 do 
června 2015 probíhá ve třech 
fázích:
1. vytvoření odborné labora-

toře a vybavení moderními 
přístroji,

2. volnočasové aktivity: cyklus 
5 motivačních odpolední 
pro žáky ze zapojených ZŠ 
a pro žáky gymnázia,

3. celoroční přímá výuka se-
stávající se z 10 praktických 
cvičení a pravidelně se opa-
kujícího přírodovědného 
(chemického) kroužku pro 
zájemce ze zapojených ZŠ 
a pro žáky gymnázia.
Nově vybudovaná příro-

dovědná laboratoř byla vy-
bavena nejmodernějšími pří-
stroji, např. plynovým chro-
matografem, elektroforézou 
pro analýzu DNA, pH met-
rem a sadou měřicích sond 
připojitelných k počítači, mo-
derními mikroskopy a bino-
kulárními lupami, včetně de-
monstračního mikroskopu.

Od února 2014 do června 
2014 probíhala na gymnáziu 
pro žáky zapojených základ-
ních škol i žáky gymnázia sé-
rie 5 motivačních odpolední. 
Pedagogové gymnázia zde žá-
kům demonstrovali zajímavé 
motivující chemické a biolo-
gické pokusy.

Od září 2014 do června 
2015 probíhá v nově vybudo-
vané laboratoři i v těch stáva-
jících pravidelná výuka. Žáci 
zapojených základních škol 
i žáci gymnázia si tak mohou 
sami vyzkoušet odbornou 
práci v laboratoři a zacházení 
s nejmodernějšími přístroji. 
Pro nadšence probíhá kaž-
dých 14 dní zájmový přírodo-
vědný (chemický) kroužek.

Za Gymnázium Sokolov
a Krajské vzdělávací centrum,
finančního partnera projektu:

Mgr. Pavlína DRNOVCOVÁ

Ve školním roce 2014/15 
probíhá pravidelná přímá 

výuka žáků v 10 praktických 
cvičeních a volnočasová ak-
tivita v přírodovědném (che-
mickém) kroužku. Tyto ak-
tivity navazují na volnočaso-
vou aktivitu motivační odpo-
ledne, která proběhla v minu-
lém školním roce v rámci to-
hoto projektu. Praktická cvi-
čení jsou povinnou součástí 
výuky žáků v rámci hodin pří-
rodopisu a chemie, vždy jed-
nou měsíčně po celý školní 
rok. Dopravu, organizaci 
a veškeré přípravné aktivity 
zajišťují metodici a metodici-
-garanti školy, což jsou peda-
gogové z gymnázia a pedago-
gové ze zapojených škol; na 
přípravě praktických cvičení 
tedy pracují společně.

V rámci chemie to byla 
například laboratorní práce 
zaměřená na vlastnosti a hus-

totu látek, měření 
pH, na filtraci 
a krystalizaci, 
c h r o m a t o g r a -
fii, určování slo-
žek směsi. V pří-
rodopisu čekalo 
žáky rozmnožo-
vání kvasinek, 
pozorování rost-
linných buněk 
a prvoků, kvalita 

vody, vlastnosti vzorků půdy, 
salinita různých vzorků moř-
ské vody. Na gymnáziu pro-
bíhají celá praktická cvičení 
včetně zpracování pracovních 
listů, které mají všichni žáci 
připravené v papírové podobě 
pro každé praktické cvičení. 
Dosud realizovaná praktická 
cvičení zatím všechny zúčast-
něné bavila a ti se stále těší na 
další měsíc. Pro nás, pedagogy 
základních škol, jsou tato 
praktická cvičení výborným 
prostředkem, jak žákům zá-
kladních škol umožnit reálně 
pracovat na řadě pokusů, pro 
které nemáme vybavení. Akti-
vity tohoto projektu vzbuzují 
u žáků větší zájem o studium 
přírodních věd, snad právě 
proto, že můžou nahlédnout 
blíže „pod pokličku“ tajů pří-
rodních věd.

Za zapojené školy:
Bc. Eva GROSMANOVÁ, ZŠ Loket

Připravujeme žáky pro život
Základní škola náměstí 

Republiky, Znojmo, finišuje 
s realizací projektu „Svět 
kolem nás“, registrační číslo 
CZ.1.07/1.1.16/02.0054, 
v rámci operačního pro-
gramu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost. Po dobu 
dvou let se projektový tým 
snaží naučit žáky lépe se 
orientovat při výběru svého 
budoucího povolání.

Žáci byli průběžně se-
znamováni se situací na 
trhu práce. Byla jim před-

stavována jednotlivá ře-
mesla, technické obory, 
jejichž pracovní náplň si 
mohli sami pod vedením 
odborného lektora vyzkou-
šet. Mnozí z nich zjistili, že 
opravdu platí známé české 
přísloví, že „řemeslo má 
zlaté dno“. To jim v prů-
běhu realizace projektu po-
tvrdili i zaměstnanci Infor-
mačního a poradenského 
střediska Úřadu práce ve 
Znojmě, kteří se účastní 
besed se žáky, seznamují je 

s aktuální situací zaměst-
nanosti ve znojemském re-
gionu, v republice.

Další část projektu byla 
věnována problematice fi-
nanční gramotnosti. Od-
borníci z peněžních ústavů 
se snažili žáky seznámit se 
zásadami hospodaření s pe-
nězi. Vysvětlili jim také, jak 

se mají chovat, aby se v bu-
doucnu nedostali do dlu-
hové pasti.

Projektovému týmu 
a pedagogům školy nezbývá 
než svým žákům držet pěsti, 
aby si dobře zvolili své bu-
doucí povolání a co nejlépe 
uspěli nejen v pracovním, 
ale i osobním životě.
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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. 

... 

Redakce Týdeníku ŠKOLSTVÍ připravila pro Redakce Týdeníku ŠKOLSTVÍ připravila pro 
řešitele projektů, které jsou spolufinancovány řešitele projektů, které jsou spolufinancovány 

Evropským sociálním fondem,  placený Evropským sociálním fondem,  placený 
prostor s výraznou,  prostor s výraznou,  80procentní slevou80procentní slevou  

oproti ceně běžné inzerce.oproti ceně běžné inzerce.
Neváhejte a kontaktujte nás na tel.: 224 233 041,  mobil: 774 73 94 84, Neváhejte a kontaktujte nás na tel.: 224 233 041,  mobil: 774 73 94 84, 

e-mail: mullerova@tydenik-skolstvi.cz.e-mail: mullerova@tydenik-skolstvi.cz.

NabídkaNabídka
pro všechny pro všechny 

školy, které chtějí školy, které chtějí 
prezentovat prezentovat 
projekty ESFprojekty ESF

Aplikace koučinku na škole
Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská 65, 

je nositelem grantového projektu CZ.1.07/1.3.41/02.0002 
Aplikace koučinku na škole, který je součástí operační-
ho programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ob-
last podpory: 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a škol-
ských zařízení.

Cíle projektu:
• Rozvíjení pedagogických 

schopností učitelů
• Posílení efektivity 

vzdělávání
• Zavádění moderních me-

tod (školení koučinku) do 
školní výchovné a vzdělá-
vací praxe

• Podpora individuálního 
přístupu učitelů k žákům

• Podpora rozvoje osob-
nosti žáka

• Vypracování metodiky 
koučinku

V rámci projektu absol-
vovali třídní učitelé školení 
koučinku, které bylo zaji-
štěno externí firmou. Část 
pedagogů se následně podí-
lela na tvorbě a zpracování 
metodiky koučování, která 
bude používána při práci se 
žáky. Dalším výstupem je 
DVD s praktickými ukáz-
kami koučovacích technik. 

Zpracovaná metodika byla 
následně ověřena během 
koučování žáků školy, které 
probíhalo pod supervizí ex-
terních koučů. Výstupy to-
hoto projektu umožní lépe 
využít potenciál žáků. Žáci 
se naučí pracovat indivi-
duálně tvůrčím způsobem, 
s uvědoměním si svých sil-
ných a slabších stránek. Vy-
školení pedagogové budou 
vést žáka tak, aby v rámci 

svých možností dosahoval co 
nejlepších výsledků ve studiu 
a následně i ve svém dalším 
působení. Projekt je znač-
ným příspěvkem pro dosa-
hování kvalitní práce školy.

Projekt je realizován 
v období od 1. 3. 2013 do 
28. 2. 2015.

Bližší informace nalez-
nete na www.spschbr.cz 
a www.projekt22.rg1.cz.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu České republiky.


