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23. února

Odborný seminář 
k tématu předškolního 
vzdělávání dětí ohrože-
ných budoucím školním 
neúspěchem proběhl 
v Praze.

23. února – 1. března

Jarní prázdniny si 
v tomto týdnu užíva-
jí žáci z Prahy 1 až 5, 
Blanska, Brna-města, 
Brna-venkova, Břecla-
vi, Hodonína, Vyškova, 
Znojma, Domažlic, Ta-
chova, Loun, Prostějo-
va a Karviné.

24. února

Svatý Matěj ledy láme, 
nemá-li je, nadělá je. To 
sice říká jedno české pří-
sloví, ale přesto: jaro je 
tady.

Krátce...
 ∙ Jednotné závěrečné zkoušky pro učně povinně již letos .................. 3
 ∙ Zájmové kroužky rozvíjejí schopnosti dětí ............................................ 5
 ∙ Cesty k užitečnému propojení školy a nových technologií ................ 7

„Nesetkávají se hory s horami, ale lidé s lidmi.“
České přísloví
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V tomto čísle najdete:

K racionální diskuzi krátká paměť nepřispívá
V médiích se v minulých dnech objevila informace 
o tom, že se část kantorů bouří proti nerovnému zvý-
šení platů. Kritizovány jsou i školské odbory, které 
s diferencovaným zvýšením tarifní platové tabulky 
souhlasily.

K učitelkám mateřských 
škol se přidali učitelé od-

borného výcviku. Vadí jim, že 
v 10. platové třídě bylo navý-
šení menší než 3,5 procenta, 
zatímco ostatní dostali při-
dáno více.

K této problematice se 
vedení odborového svazu vy-
jádřilo jednoznačně už v zá-
věru minulého roku. „Tato 
stanoviska nepovažuji za 
nutná změnit,“ uvádí před-
seda ČMOS pracovníků 
školství František Dobšík. 
„Naším cílem bylo společně 
s ministerstvem školství ale-

spoň částečně napravit de-
formaci z roku 2010.“

V našem právním řádu 
není nikde zakotveno, že pla-
tové úpravy, pokud jde o zá-
sahy do tarifního systému, 
musí zajistit plošné zvýšení 
tarifů o stejné procento nebo 
dokonce o stejnou absolutní 
částku. Rozhodnutí je na 
vládě, je to rozhodnutí poli-
tické a ekonomické.

„Jsem přesvědčen, že 
k novele nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb. a k účin-
nosti nové platové tabulky 
pro pedagogické pracovníky 

je nutno přistupovat v kon-
textu s předchozími platovými 
opatřeními, zejména s přije-
tím tarifního systému účin-
ného od 1. ledna 2011 a ná-
sledně od změny k 1. lednu 
2012. Tam došlo k vážným de-
formacím tarifního systému 
pro pedagogy,“ vysvětluje 
František Dobšík. „V argu-
mentech nespokojen ých uči-
telů jsou naprosto opomíjena 
fakta z předchozích let, která 
naopak hovořila v jejich pro-
spěch. Takový přístup je ne-
korektní a u pedagogických 
pracovníků zvlášť zarážející.

Různá expresívní vy-
jádření zmiňující negativně 
i ČMOS pracovníků škol-
ství nepřispívají k racionální 
diskuzi. Naopak to vyvolává 
v řadě případů negativní re-

akce těch, kteří se také mohli 
cítit diskriminováni předcho-
zími úpravami tarifů. U nich 
však převážila solidarita 
v rámci pedagogické obce. 
Těm, co dostali tenkrát při-
dáno víc, jsme to přáli. Nyní 
jsme podpořili zvýšení platů 
tak, aby si výrazněji polepšily 
další skupiny pedagogických 
pracovníků.“

Stanovisko odborového 
svazu je k dispozici na www.
skolskeodbory.cz.

Karla TONDLOVÁ
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Nová pomůcka pro autistické děti
Odborníci z Masarykovy 

univerzity v Brně vytvo-
řili novou pomůcku pro au-
tistické děti. Software má po-
dobu interaktivních počíta-
čových her a je určený k vy-
užití v rodinách i ve školách.

Děti s poruchou autistic-
kého spektra mají v závislosti 
na vážnosti onemocnění pro-
blémy se sociálním vnímáním 

a interakcí s druhými lidmi. 
Hraním speciálních her si ale 
přístup k lidem mohou začít 
snáze osvojovat, což by mělo 
výrazně zvýšit kvalitu života 
dětí i jejich blízkých.

Nově vyvinutý software 
s názvem Newron je apli-
kace složená ze sady interak-
tivních her. Funguje na běž-
ných počítačích, primárně 

je však určen pro užívání 
spolu s pohybovým senzo-
rem Kinect, případně zaříze-
ním typu tablet. Veškeré po-
třebné vybavení získávají za-
členěná pracoviště i rodiny 
zdarma.

Zájemci o zapojení do 
projektu se mohou přihlá-
sit na webu www.newron.cz/
kontakt. čtk

Model pro lesnické firmy
Vědci z České zeměděl-
ské univerzity v Praze ve 
vědeckém časopise Tree 
Genetics & Genomes 
představili matematický 
model pro optimální vý-
sadbu semenných sadů. 
Ty slouží k zajištění ge-
neticky kvalitního osiva 
pro obnovu lesů, při-
čemž zásadní roli hraje 
rozmístění jednotlivých 
stromů v sadu. čtk

Městský elektromobil
Nový elektromobil Yo! 
a elektrická závodní mo-
tokára W!NG vznikly 
loni prací studentů tech-
nických a uměleckých 
oborů Západočeské uni-
verzity v Plzni. Podvozek 
a technickou část vozidel 
vytvořili studenti Fakulty 
strojní, podobu karosé-
rie navrhli a zhotovili bu-
doucí designéři z Fakulty 
designu a umění 
Ladislava Sutnara. čtk

V přírodním stylu
Uherské Hradiště vybaví 
další dvě mateřské školy 
zahradami v přírodním 
stylu. Nejde o typizo-

vaná hřiště s obvyklými 
hracími prvky, ale o za-
hrady například s jezírky 
či broukovištěm. Město 
jimi už loni s pomocí ev-
ropské dotace vybavilo 
zahrady čtyř mateřských 
škol. čtk

Lákání ke studiu
Technická univerzita 
v Liberci v rámci dne 
otevřených dveří lákala 
ke studiu. Zájemcům se 
snažila ukázat, že obory 
na fakultách strojní, tex-
tilní či mechatroniky mo-
hou být velmi zajímavé. 
Návštěvníkům proto ote-
vřela i své špičkově vy-
bavené laboratoře. čtk

Zápisník

„Ale to je omyl, já nejsem pedofil lákající děti na sladkosti. Já jsem náborář naší 
školy!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK

Obce by letos mohly dostat 7 900 korun na žáka
Z přerozdělení daní by 

měly obce získat letos 
zhruba 7 900 korun na kaž-
dého žáka, který navštěvuje 
jimi zřizovanou mateřskou 
nebo základní školu. Na zá-
kladě odhadu daňových pří-
jmů a počtu dětí v mateř-
ských a základních školách 
v aktuálním školním roce 
to předpokládá ministerstvo 
financí.

Za žáky navštěvující je-
jich mateřské a základní 
školy získávají obce sedm 
procent ze sdílených daní. 
Z odhadů ministerstva fi-
nancí zatím vyplývá, že by 
tato částka měla být o něco 
nižší než vloni, kdy činila 
8 020 korun na žáka. Na-
opak v roce 2013 to bylo ještě 
méně než letos, 7 780 korun 
na žáka. Ministerstvo financí 
však upozorňuje, že letošní 
údaj je předběžný. Skutečná 
výše bude záviset na letošním 
reálném výběru daní.

Ministerstvo školství 
kromě toho na základě re-
publikových normativů na 
žáka posílá finance kra-
jům, které je pak přerozdě-
lují podle krajských norma-
tivů. Na každé dítě v mateř-
ské škole letos připadá 39 235 
korun ročně, u žáků základ-
ních škol 50 423 korun ročně. 
V tom jsou stanoveny pro-
středky na mzdy, které v pře-

počtu na jednoho žáka před-
stavují včetně odvodů 38 735 
korun v mateřských a 49 338 
korun v základních školách. 
Školy také dostávají peníze 
na „ostatní neinvestiční vý-
daje“, tedy například na ná-
kup pomůcek a vybavení. Na 
každého žáka mohou letos 
počítat s 500 korunami v ma-
teřských a s 1 085 korunami 
v základních školách. čtk

Průmyslovým podnikům chybí vyučení
Průmyslovým podnikům chybí vyučení a odborně vzdě-

laní středoškoláci, ukázal průzkum Francouzsko-české 
obchodní komory. Podle jejího ředitele Jaroslava Hubaty-
-Vacka by stávající situaci měl řešit nejen stát, ale i firmy sa-
motné. Dvěma stům malých a středních podniků, které se 
zapojily do průzkumu, chybí nejen absolventi technických 
učilišť, ale i středních odborných škol. Naopak zájem nemají 
o nekvalifikované, ale ani o vysokoškoláky. Čtvrtina z nich by 
však čerstvého absolventa nezaměstnala, protože nemá prak-
tické znalosti. Na jejich vzdělávání se však podílí pouhá dvě 
procenta, tzn. čtyři podniky. Ostatní požadují, aby stát změ-
nil systém vzdělávání a více propagoval a podporoval tech-
nické obory. oš
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„Na jednotné 
závěrečné zkoušce 
oceňujeme především 
to, že zkouška 
zaručí srovnatelnost 
výstupů jednotlivých 
učňovských oborů 
v celé republice. Proto 
jsme všemi deseti pro.“

KAREL DVOŘÁK
předseda

Sdružení učňovských zařízení

Poslanecká sněmovna přijala v pátek 13. února 
2015 novelu školského zákona, která kromě ji-
ného zavádí jednotné závěrečné zkoušky v učeb-
ních oborech. Novela nyní půjde do Senátu, poté ji 
musí ještě podepsat prezident republiky.

„Pokud vše půjde dobře, 
očekáváme, že do za-

čátku zkušebního období 
bude novela účinná. Jednotná 
závěrečná zkouška by se proto 
povinně měla skládat již v le-
tošním školním roce,“ řekl 
Jaromír Krejčí z ministerstva 
školství.

Nová závěrečná zkouška 
2 – evropský projekt, který se 
zabýval reformou závěrečných 
zkoušek v učňovských obo-
rech – končí. Během deseti 
let se podařilo Národnímu 
ústavu pro vzdělávání ve spo-
lupráci se školami a firmami 
vytvořit jednotná zadání pro 
120 oborů. „Završuje se tak 
reforma závěrečných zkou-
šek, která má zvýšit prestiž 
výučního listu. Ústní, prak-
tické i písemné zkoušky se 
budou připravovat podle jed-
notného zadání, úroveň bude 
tedy srovnatelná ve všech ško-
lách,“ uvedla Dana Kočková, 
hlavní manažerka projektu. 
Podle ní celá reforma vznikla 
z iniciativy škol. Ty si stěžo-
valy na různou úroveň učňov-
ských zkoušek a volaly po je-
jich sjednocení. Národní ústav 
pro vzdělávání proto nejprve 
připravil shodné zkoušky jen 
pro tři obory, posléze, tak jak 

přibývalo škol zapojených do 
projektu, zpracoval jednotná 
zadání zkoušek pro všechny 
obory.

„Zájem o jednotné za-
dání závěrečných zkoušek je 
mezi školami značný. Nové 
zkoušky mají jednoznačně 
pozitivní vliv na kvalitu výuky 
i vybavení školních pracovišť. 
V loňském školním roce už 
jednotné zadání dob-
rovolně využilo té-
měř 90 procent 
škol s učeb-
ními obory,“ 
doplnila Dana 
Kočková.

Závěrečná 
zkouška se skládá 
stejně jako dřív z pí-
semné zkoušky, ústní 
a praktické zkoušky z odbor-
ného výcviku. Základní roz-
díl je ale v tom, že školy si 
samy neurčují jejich obsah, 
ale musí akceptovat jednotné 
zadání. „Je tak zajištěna srov-
natelnost závěrečných učňov-
ských zkoušek po celé repub-
lice,“ zdůraznila manažerka 
projektu.

Písemná zkouška trvá 240 
minut a žáci si volí nejméně ze 
tří témat. Vybrané téma pak 
samostatně zpracují. Součástí 

zkoušky je u některých oborů, 
například kadeřník, aranžér, 
řezník, cukrář, i zkouška z ci-
zího jazyka. Zhruba polovina 
oborů má do písemné zkoušky 
zařazen také test.

Při ústní zkoušce si žák 
vybírá z 25 až 30 témat. Na 
svou přípravu stejně jako na 
zkoušku má 15 minut. „Sou-
částí této zkoušky je i otázka 
ze světa práce. To je nový 
prvek zkoušky. Žák od za-
čátku své studijní dráhy zís-
kává povědomí o svém uplat-
nění, o dalším vzdělávání, 

o možnostech, které má, 
pokud o zaměstnání 

přijde,“ konstato-
vala D. Kočková 
a doplnila, že 
tato otázka má 
n a d o b o r o v ý 
charakter.

N e j d ů l e -
žitější součástí 

jednotné závě-
rečné zkoušky je prak-

tická zkouška. Ta trvá jeden 
až tři dny, v uměleckých obo-
rech dva až čtyři týdny. I tato 
zkouška je obohacena o nový 
prvek u některých oborů, 
a tím je samostatná odborná 
práce. „Žáci 12 oborů si 
v průběhu 2. pololetí třetího 
ročníku zpracují práce podle 
vlastního návrhu a při prak-
tické zkoušce je obhajují. Na-
příklad kadeřník vytvoří mo-
del účesu, jeho návrh i způsob 
zpracování sepíše, zároveň 

však účes i před porotou vy-
tvoří,“ vysvětlila D. Kočková.

Jednotné zadání není jen 
pro zkoušku, ale také hodno-
cení zkoušky probíhá podle 
jednotných kritérií a pravidel. 
Těmi se učitelé musí při svém 
posuzování výkonů žáků řídit.

Projekt Nová závěrečná 
zkouška sice končí, ale podle 
zástupců Národního ústavu 
pro vzdělávání bude spolu-
práce škol i firem na jeho dal-
ším vývoji pokračovat. Školy 
i nadále budou moci navrho-
vat nová témata nebo inovo-
vat již stávající. Po schválení 
odborníkem z praxe a meto-
dikem ústavu pak bude téma 
uloženo do informačního sys-
tému nové závěrečné zkoušky 
a školy ho budou moci vyu-
žívat. „Každá škola má pro-
střednictvím svých přístupo-
vých údajů do systému pří-
stup,“ uvedl Libor Berný 
z NÚV, který informační sys-
tém tvoří. Podle něj je již nyní 
na portálu k dispozici 11 ti-
síc témat a další budou při-
bývat. „Veškerá komunikace 
mezi školami a námi probíhá 
pouze internetově. Ředitel si 
přímo v systému může vybrat, 
která témata z jednotného za-
dání chce využít, aby odpoví-
dala zaměření školy. Systém 
pak pro školu vygeneruje za-
dání přímo na míru,“ uzavírá 
L. Berný. Olga ŠEDIVÁ

(POZNÁMKA REDAKCE: 
Ukázka testu je na straně 10)

FOTO: Stanislav JUGA

Jednotné závěrečné zkoušky pro učně povinně již v letošním školním roce
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Díky ní je škola lepší a zábavnější, zaznívá z jižních Čech
Poslední regionální kolo ankety Zlatý Ámos proběhlo v důstojném prostředí Jičínského salónku Senátu České 
republiky. Soutěžilo pět učitelek a jeden učitel, kteří se sjeli ze všech koutů naší vlasti.

Ačkoliv se jejich žáci a stu-
denti učí od prvního 

stupně základní školy až po 
střední školu, jejich výkony 
při obhajobách svých vyvo-
lených byly velice vyrovna-
né. Znají své oblíbené uči-
tele dobře, nic jim neunik-
ne: „Nenosí barevné obleče-
ní a nemá ráda náladové li-
di, protože jí kazí den. Je ve-
getariánka, jako Plzeňačka 
má ráda pivo, ráda sportuje, 
hodně času tráví na sociál-
ních sítích a peče skvělé muf-
finy,“ vědí o Gabriele Kosto-
vé ze ZŠ Blatnice její žáci.

Tomáš Jůzl ze ZŠ Hálko-
va v Humpolci hraje na akor-
deon, ale ještě raději hraje 
fotbal, tenis a volejbal. „Je 
s ním velká legrace, rád s ná-
mi jezdí na výlety a pracuje-
me s ním na projektech, jako 
jsou Extra třída, Terezínská 
štafeta a Dopravní výchova,“ 
říkají žáci. Jeho oblíbeným 
citátem je: „Nemilovat knihy 
znamená nemilovat moud-
rost. A nemilovat moudrost 
znamená stát se hlupákem.“ 
Jak výstižné.

Ivana Kleinová ze ZŠ Ilji 
Hurníka v Opavě miluje zpěv 

a cestování. Ve škole učí ang-
ličtinu, španělštinu a hudeb-
ní výchovu a vede také pě-
vecký sbor Domino. „Mám 
ráda všechny děti a obzvlášť 
ty, které chtějí aspoň trochu 
pracovat. Nejde jen o výsle-
dek. Mojí ambicí je naučit 
děti jazyk a díky tomu je do-
stat do světa,“ vysvětluje Iva-
na Kleinová. To se jí daří, její 
žáci získali stříbrnou medaili 
na světové olympiádě pěvec-
kých sborů v Rize. I. Kleino-
vá si plní svou vizi vyjádřenou 
slovy „díky znalostem a zpě-
vu poznáváme svět“.

Nejmenší děti s sebou 
přivezla Blanka Urbanová 
ze ZŠ a MŠ Cejle na Vyso-
čině, která je ředitelkou ma-
lotřídní školy, kde se v sou-
časné době učí 11 žáků a 28 
je v mateřince. „Je přísná 
a spravedlivá. Nemá ráda 
luštěniny a ještě víc lhaní. Co 
řekne, to platí. Chodíme s ní 
na běžky, které nám koupi-
la, lyžovat, jezdíme na kole. 
Přihlásila nás do Olympijské-
ho víceboje,“ oceňují školáč-
ci paní učitelku. A ona? „Tě-
ší mě jakýkoliv úspěch mých 
dětí, hlavně ve sportu,“ říká 
Blanka  Urbanová.

Český jazyk a občanskou 
výchovu učí Ilona Zemano-
vá v malé škole pro sto žáků. 
„Ráda jezdí do Afriky, všech-
no nám tam vyfotí a potom 
nám to ukáže. Řídí auto, auto-
bus i motorku, zařídí i nemož-
né. Všude rozdává radost, dí-
ky ní je škola lepší, vyspělejší, 
zábavnější,“ pyšní se žáci ZŠ 
Chyšky v jižních Čechách.

Jedinou střední školu za-
stupovali studenti Vladimíry 
Ilievové ze soukromé Střed-
ní školy diplomacie a veřej-
né správy z Mostu, kde je zá-
roveň ředitelkou i zaklada-
telkou školy. „Je velice cha-
rismatická, empatická, sil-
ná. Má pro nás porozumě-
ní, vždy nás vyslechne a je 
nám nápomocná. Je autori-
tou i vzorem, vyzařuje z ní 
pozitivní energie, nezalekne 
se žádných problémů,“ říka-
jí studenti o své učitelce eko-
nomie, která chce být pro ně 
příkladem a motivací.

Do semifinále ankety 
Zlatý Ámos porota vybrala 
Tomáše Jůzla a Ivanu Klei-
novou. Patnáct semifinalistů 
se utká 5. března na půdě mi-
nisterstva školství.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Jak velký má být prostor pro žáka v počítačové učebně?
Ve škole plánujeme zřídit novou počítačovou učebnu, ale nevíme, jak velký má být pracovní prostor na žá-
ka, aby splňoval hygienické a bezpečnostní předpisy.

Odpověď vám dá vyhláška 
č. 410/2005 Sb., o hygie-

nických požadavcích na pro-
story a provoz zařízení a pro-
vozoven pro výchovu a vzdě-
lávání dětí a mladistvých, ve 
znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 4 
odst. 2 této vyhlášky platí, že 
v prostorech zařízení pro vý-
chovu a vzdělávání s výjim-
kou škol v přírodě a provozo-
ven pro výchovu a vzdělává-
ní musí na jednoho žáka při-
padnout v učebnách nejmé-
ně 1,65 m2, v odborných pra-
covnách, laboratořích a počí-
tačových učebnách, v jazyko-
vých učebnách a učebnách pí-
semné a elektronické komu-

nikace nejméně 2 m2. Toto je 
minimální prostor na jedno-
ho žáka.

Dále pak podle ustanove-
ní § 11 odst. 1 platí, že zaří-
zení pro výchovu a vzdělává-
ní a provozovny pro výchovu 
a vzdělávání mu-
sí být vybaveny 
nábytkem, který 
zohledňuje roz-
dílnou tělesnou 
výšku dětí a žáků a podporu-
je správné držení těla. Židle 
a stoly pro žáky musí splňo-
vat hodnoty české technické 
normy upravující velikost-
ní ukazatele nábytku a musí 
umožňovat dodržování ergo-
nomických zásad práce žáků 

vsedě, které jsou upraveny 
v příloze č. 2 k této vyhlášce. 
Pracovní stoly musí mít mat-
ný povrch.

Podle ustanovení § 13 
odst. 2 a 3 platí, že pracoviš-
tě u zobrazovacích jednotek 

musí být umístě-
na tak, aby žáci 
nebyli oslňováni 
jasem osvětlova-
cích otvorů a ani 

se jim tyto otvory nezrcadli-
ly na zobrazovací jednotce. 
Svítidla musí být vhodně roz-
místěna a mít takové rozlo-
žení jasů a úhly clonění, aby 
se nezrcadlila na zobrazova-
cí jednotce a nedocházelo 
ke ztížení zrakového úkolu. 

Vzdálenost zobrazovací jed-
notky od očí musí být regu-
lovatelná, nejméně 0,5 m od 
horního okraje zobrazovací 
jednotky ve výši očí. U pra-
covišť se zobrazovacími jed-
notkami musí být pro zacho-
vání dobrých podmínek vidě-
ní, zrakové pohody i vyhovu-
jící pracovní polohy zajištěna 
pro všechny uživatele mož-
nost úprav pracovního mís-
ta podle jejich individuál-
ních potřeb (zejména podle 
tělesné výšky a prováděných 
činností) a regulace denního 
osvětlení.

Jan ROMANĚNKO
svazový inspektor
bezpečnosti práce

FOTO: Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Žáci mohou ve škole vařit, tancovat nebo se třeba pomazlit s králíkem
Všichni bychom si přáli, aby naše děti mohly ve volném čase běhat venku s kamarády. To však ve městech 
není často možné. Na ulicích na ně čekají nudící se party, které je mohou zlákat k nebezpečným aktivitám. 
To rodiče nechtějí, takže dopřávají svým dětem zábavu v podobě zájmových kroužků.

Jeden takový kroužek jsem 
našla v Základní škole 

Mohylová v Praze. Ačko-
liv je umístěná na pražském 
sídlišti, na malém pozemku 
za školou se našlo místo pro 
opravdový skleník a dvě by-
telné králíkárny. Ano, cho-
vají tu králíky a chystají se do 
skleníku vysazovat sazeničky 
zeleniny. Chovatelský a pěs-
titelský kroužek tu od října 
nadšeně vedou učitelka Jana 
Davidová a asistentka peda-
goga Veronika Martínková. 
A rozhodně s dětmi mají 
co dělat i uprostřed února. 
Zastihla jsem je, jak si po-
zorně prohlížejí živé morče, 
které přinesl z domova je-
den z žáků, a potom upro-
střed třídy vysévají do přine-
sených obalů od vajec napl-
něných půdou semínka zele-
niny. Až vzejdou, přesadí sa-
zeničky do skleníku. Na zá-
věr hodiny se všichni roz-
běhli ven pomazlit s králíky. 
To je jeden z nových zájmo-
vých kroužků, o nějž mají 
současné městské děti nej-
větší zájem.

Také v Základní škole 
Loděnice u Berouna dětem 
přibývá do nabídky mimo-
školní aktivity ročně alespoň 
jeden nový kroužek. V sou-
časnosti si tak mohou vybrat 
z 27 kroužků, zhruba třetinu 
vedou učitelé a zbytek je za-
jištěn lektory. „Kroužky vo-
líme tak, aby dětem vyvá-
ženě poskytovaly seberea-
lizaci ve sportovních, tvůr-
čích i jazykových aktivitách. 
Každé odpoledne se tu něco 
děje a děti mají z čeho vybí-
rat,“ říká ředitel školy Václav 
Veverka. K dispozici tu mají 
téměř všechno, od rybaření 
přes herectví a street dance 
až třeba po španělštinu.

Mimoškolní aktivity jsou 
bez diskuze pro děti příno-
sem a důležitou součástí je-

jich socializace. Je to právě 
kolektiv, kde se děti naučí 
sdílet radost, řešit nepřed-
vídatelné situace, ale i kon-
flikty. Stanovují si cíle a pře-
konávají je. Jak však vybrat 
ty správné zájmové kroužky, 
aby umocnily talent dí-
těte a zároveň znáso-
bily jeho znalosti 
a schopnosti? 
„Kroužky s i 
většinou na zá-
kladě prezen-
tace ve škole vy-
bírají děti podle 
své vůle. Podle mne 
je to dobře, protože jim to 
umožňuje vyzkoušet si, co je 
baví, a vybrat si směr, ve kte-
rém se mohou dále rozvíjet,“ 
konstatuje Václav Veverka. 
„V naší škole je největší zá-
jem o herectví, keramiku 
a tvořeníčko, každý z těchto 

kroužků navštěvuje zhruba 
čtyřicet dětí. Podobně děti 
lákají i sportovní hry. Samo-
zřejmě v žádném z našich 
kroužků si neklademe za cíl 
vychovat z dětí velké profe-
sionály. Děti však dostávají 
nabídku, která jim může po-
moci orientovat se směrem 
k nějaké celoživotní zálibě. 
Například herecký kroužek 
může být dobrou průpravou 
schopností řešit různé životní 

situace, děti se v něm učí em-
patii i rétorice. Navíc se učí 
sebejistotě a vystupování 
před lidmi,“ vysvětluje ředi-
tel loděnické školy.

Přestože tak velký výběr 
zájmových kroužků, které 
mají v loděnické základní 

škole, najdete asi jen 
málokde, plánují 

zde další. V příš-
t ím školním 
roce by měl na-
příklad přibýt 

včelařský.
A jaké mož-

nosti mají ostatní 
školy, které nejsou tak ak-
tivní ve vymýšlení odpolední 
zábavy pro své žáky? Mohou 
využít nabídky profesionálů. 
Obecně prospěšná společ-
nost Kroužky Marie Růžič-
kové už patnáct let organi-
zuje zájmové kroužky pro 

děti v základních i mateř-
ských školách. Dnes je na-
vštěvuje více než deset ti-
síc malých nadšenců. „Uká-
zalo se, že rodiče mají velký 
zájem, aby se jejich dítě vě-
novalo kvalitním zájmovým 
kroužkům přímo ve škole. 
A my jim vycházíme vstříc. 
Výběr aktivit je bohatý, slo-
žení kroužků se ale v čase 
mění. Dnes jsou na špici 
kroužky, které by se dříve vů-

bec nechytily. Jako třeba va-
ření, které je velmi oblíbené 
i v mateřinkách. V základ-
ních školách se velmi dobře 
rozjely netradiční sporty jako 
in-line bruslení, skateboar-
ding nebo kin-ball. O tom, 
zda budeme mít kroužky 
v určité škole, rozhoduje její 
vedení. Díky nízké ceně vět-
šiny našich kroužků (650 Kč 
za pololetí) nemáme pro-
blém zájemce získat,“ po-
chvaluje si Marie Růžičková.

Dlouhodobá č innost 
v kroužcích může být příno-
sem i v tom, že se pravidel-
ným tréninkem rozvíjí žádou-
cím směrem dětský mozek. 
Jak vysvětluje Martin Jan 
Stránský, neurolog pražské 
Polikliniky na Národní: „Ne-
blahé je, když odpoledne při-
jde dítě domů, posadí se k te-
levizi či k počítači a brouzdá 
sociálními sítěmi či ještě hůře 
hraje každý den tu stejnou 
hru. Tak postupně vzniká to, 
čemu říkám naprosto plošný 
mozek. Oproti tomu dítě, je-
hož mozek zaměstnávají růz-
norodé aktivity, získá řadu 
podnětů a zkušeností k tomu, 
aby například dokázalo řešit 
vhodně své problémy. Mi-
moškolní aktivity jsou důle-
žité pro celkový rozvoj dětské 
osobnosti. Pokud dítě tráví 
svůj volný čas hrou v dobrém 
kroužku, kde je činnost orga-
nizována s výchovným cílem, 
získá pak mnoho užitečných 
dovedností do praktického 
života.“

Kromě pozitivních do-
padů na rozvoj každého dí-
těte mají zájmové kroužky 
ještě jeden nezanedbatelný 
přínos. Jakkoli velké jsou 
školy, kde v kroužcích spolu-
pracují žáci napříč všemi tří-
dami, působí příjemnou ro-
dinnou atmosférou.

Kateřina HAVELKOVÁ
Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

FOTO:  Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ

Povinnosti ředitele
Jsou nějakým předpisem stanoveny povinnosti ře-
ditele školy při skončení jeho pracovního poměru?

Ustanovení § 2 vyhlášky 
č. 263/2007 Sb., kterou 

se stanoví pracovní řád pro 
zaměstnance škol a škol-
ských zařízení zřízených 
MŠMT, krajem, obcí nebo 
dobrovolným svazkem obcí, 
upravuje postup souvise-
jící se skončením pracov-
ního poměru a odvoláním 
nebo vzdáním se pracov-
ního místa vedoucího za-
městnance. V § 2 vyhlášky 
č. 263/2007 Sb. je uvedeno:

„Před skončením pra-
covního poměru zaměstna-
nec informuje zaměstnava-
tele o stavu plnění uložených 
úkolů. Pedagogický pracov-
ník odevzdá příslušnou pe-

dagogickou dokumentaci 
a podklady pro hodnocení 
žáků a studentů. O předání 
úkolů a odevzdání věcí se 
vyhotoví záznam.
Ředitel školy nebo škol-

ského zařízení při skončení 
pracovního poměru, při od-
volání z pracovního místa 
ředitele nebo vzdání se pra-
covního místa ředitele předá 
agendu spojenou s výkonem 
pracovního místa ředitele 
nově jmenovanému řediteli; 
pokud to není možné, předá 
ji stejným způsobem svému 
zástupci nebo fyzické osobě 
určené zřizovatelem. O pře-
dání se vyhotoví záznam.“

Vít BERKA

Evidence práce přesčas
Je nutno u vedoucích nepedagogických zaměst-
nanců evidovat práci přesčas?

Zákoník práce stanoví 
v § 127 odst. 3, že „za-

městnanci, kterému přísluší 
příplatek za vedení podle 
§ 124, je plat stanoven s při-
hlédnutím k případné práci 
přesčas v rozsahu 150 ho-
din v kalendářním roce. To 
neplatí o práci přesčas ko-
nané v noci, v den pracov-
ního klidu nebo v době pra-
covní pohotovosti. V platu 
vedoucího zaměstnance, 
který je statutárním orgá-

nem nebo vedoucím orga-
nizační složky, je vždy při-
hlédnuto k veškeré práci 
přesčas.“ Toto ustanovení je 
určeno k aplikaci pro účely 
odměňování. Ustanovení 
§ 93 a 96 zákoníku práce 
tím nejsou dotčena, a proto 
je zaměstnavatel i nadále 
povinen evidovat přesčaso-
vou práci zaměstnance a re-
spektovat její limity v kalen-
dářním roce.

Vít BERKA

Přespočetné hodiny
Vyučující má stanoveny dvě přespočetné hodiny 
na pondělí odpoledne. Ty odučí a v pátek o pololet-
ních prázdninách má samostudium. Žádná hodina 
mu v týdnu neodpadne. Má nárok na proplacení 
přespočetných hodin?

V § 23 odst. 4 větě první 
zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovní-
cích, se stanoví: „Za přímou 
pedagogickou činnost nad 
rozsah hodin stanovený ře-
ditelem školy nebo zaříze-
ním sociálních služeb se po-
važuje vykonaná přímá pe-
dagogická činnost podle od-
stavce 3 i v případě, že pe-
dagogický pracovník nespl-
nil ředitelem stanovený tý-
denní rozsah hodin přímé 
pedagogické činnosti vyplý-
vající z týdenního rozvrhu 
přímé pedagogické činnosti, 
protože v době, která se po-
suzuje jako výkon práce, pří-
mou pedagogickou činnost 
nevykonával.“

Aby dvě hodiny stano-
vené jako přespočetné na 
pondělí mohly být považo-
vány za hodiny přímé pe-
dagogické činnosti nad sta-
novený rozsah, je nutné ve 
smyslu citovaného ustano-
vení, aby páteční doba sa-
mostudia byla považována 

za výkon práce. Které doby 
je možno považovat za vý-
kon práce (i když fakticky 
o výkon práce nejde), vyme-
zuje ustanovení § 348 záko-
níku práce. Do těchto dob 
patří i doba, kdy zaměst-
nanec nepracuje pro pře-
kážky v práci. Volno k sa-
mostudiu se podle výslov-
ného ustanovení § 24 odst. 7 
zákona č. 563/2004 Sb. po-
važuje pro pracovněprávní 
účely za překážku v práci 
na straně zaměstnance, a je 
tedy nutno ji považovat i za 
výkon práce.

Z výše uvedeného vy-
plývá, že v případě, který 
uvádíte, jsou splněny pod-
mínky pro to, aby dvě ho-
diny stanovené na pondělí 
jako přespočetné byly sku-
tečně považovány ve smyslu 
§ 23 odst. 4 za přímou peda-
gogickou činnost nad stano-
vený rozsah a odpovídajícím 
způsobem také odměněny – 
to je podle ustanovení § 132 
zákoníku práce. Vít BERKA

Okamžitá výpověď
V kterých případech při pravomocném odsouzení 
zaměstnance pro trestný čin vzniká důvod k oka-
mžitému zrušení pracovního poměru?

V § 55 odst. 1 písm. a) zá-
koníku práce se stanoví: 

„Zaměstnavatel může výji-
mečně pracovní poměr oka-
mžitě zrušit jen tehdy, byl-li 
zaměstnanec pravomocně 
odsouzen pro úmyslný 
trestný čin k nepodmíně-
nému trestu odnětí svobody 
na dobu delší než 1 rok nebo 
byl-li pravomocně odsouzen 
pro úmyslný trestný čin spá-
chaný při plnění pracovních 
úkolů nebo v přímé souvis-
losti s ním k nepodmíně-
nému trestu odnětí svobody 
na dobu nejméně 6 měsíců.“

Důvod k okamžitému 
zrušení pracovního poměru 
tedy nastává, pokud je za-
městnanec pravomocně od-
souzen k nepodmíněnému 
trestu odnětí svobody na 

dobu delší než 1 rok, a to pro 
úmyslný trestný čin. Jestliže 
je zaměstnanec pro takový 
čin odsouzen na dobu jed-
noho roku nebo kratší anebo 
se nejedná o úmyslný, ný-
brž nedbalostní trestný čin, 
důvod k okamžitému zru-
šení pracovního poměru 
dán není. Dalším důvodem 
je pravomocné odsouzení 
zaměstnance pro úmyslný 
trestný čin spáchaný při pl-
nění pracovních úkolů nebo 
v přímé souvislosti s ním 
k nepodmíněnému trestu 
odnětí svobody na dobu nej-
méně 6 měsíců. Co se ro-
zumí plněním pracovních 
úkolů a přímou souvislostí 
s takovým plněním, je uve-
deno v § 273 a § 274 záko-
níku práce. Vít BERKA
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Hledáme cesty k užitečnému propojení školy
a nových technologií, sociálních sítí a mobilních aplikací
Základní škola Mládí z pražských Stodůlek je jazykově zaměřenou základní školou, proto si nene-
chává ujít žádnou možnost, jak svým žákům zprostředkovat kontakt se zahraničím. Od roku 2011 
mezi takové možnosti patří evropské projekty. Ten aktuální s názvem Social Media and Education 
– Threats and Opportunities bude probíhat až do roku 2016.

Prvním krokem k evrop-
skému partnerství je be-

zesporu hledání partnerů. 
Možnosti, jak v Evropě na-
jít nové kontakty, jsou stále 
širší. Škola se může obrátit 
na národní agenturu, která 
má řízení projektů na sta-
rost (naerasmusplus.
cz) ,  nebo  vyu-
žít portál eTwin-
ning.cz. Nejlépe 
však stále fungují 
osobní kon-
takty,  které 
mají učitelé s ko-
legy a školami v zahra-
ničí. Nalezení těch správ-
ných škol je někdy i dílem 
náhody. I naše škola se ke 
svým současným projek-
tovým partnerům dostala 
oklikou přes seminář a fran-
couzskou školu, která nás 
doporučila škole holand-
ské. Ta již měla dlouholeté 
partnery na německé „ev-
ropské škole“, která má za-
štiťování projektů jako je-
den z hlavních cílů. Důle-
žité je i to, aby si jednotliví 
koordinátoři projektu poro-
zuměli nejen profesně, ale 
i lidsky. Zdá se však, že ze-
jména mladší generace uči-
telů je v Evropě vcelku „za-
síťovaná“. Najít tak part-
nery je stále snadnější a pro-
jekt může zrodit nejen silné 
vazby mezi školami, ale 
i obyčejná lidská přátelství.

Společné téma

To však není ten hlavní 
důvod, proč je pro nás pro-
jekt Social Media and Edu-
cation tak důležitý. Nejde 
tu pouze o navazování kon-
taktů, ale o společnou práci 
na zvoleném tématu. To platí 
jak pro žáky, tak pro zapo-
jené učitele. Školy musí spo-

lečně připravit aktivity na 
zvolené téma, zvolit si cíle, 
najít způsoby, jak se k nim 
dopracovat, předem roz-
myslet obsahy jednotlivých 
setkání a nezapomenout na 
zhodnocení toho, do jaké 
míry se vše povedlo.

Vše tak začíná 
př ípravou ofi-

ciální přihlášky, 
která je ná-
sledně posou-
zena a porov-

nána s jinými 
projekty napříč 

Evropou.  Pokud 
projekt uspěje a je schválen 
národními agenturami, mo-
hou se školy pustit do práce. 
Finanční prostředky pokrý-
vají náklady na cesty, pro-
jektová setkání, organizaci 
i materiál nezbytný pro pro-
jekt, což usnadňuje zapojení 
žáků, kteří např. nemusí do-
plácet na letenky či ubyto-
vání (to je zajištěno v rodi-
nách z partnerských škol). 
I přes administrativní nároč-
nost je vedení projektu zají-
mavou zkušeností, národní 
agentury se snaží zapoje-
ným školám pomáhat a po-
řádají pro ně informační se-
mináře. Cítit podporu je dů-
ležité, ale my si projektu ce-
níme kvůli něčemu jinému.

Sociální komunikace

Hodnota každého pro-
jektu je přímo úměrná jeho 
obsahové stránce, tomu, „na 
čem“ školy pracují. V na-
šem případě jsme po prvním 
tématu z let 2011 až 2013, 
které se zaměřilo na podob-
nosti a rozdílnosti v životech 
našich žáků (projekt Diffe-
rent but Similar), zvolili ak-
tuální problematiku spoje-
nou s mobilní a sociální ko-

munikací. Cílem součas-
ného projektu je hledat cesty 
k zodpovědnému a užiteč-
nému propojení školy a no-
vých technologií v čele se so-
ciálními médii či aplikacemi, 
které má většina žáků po 
ruce ve svém smartphonu. 
Jde nám o to, aby žáci pou-
žívali mobil s vědomím jeho 
rizik (neboť pozitiva zažívají 
denně) a aby se učitelé na-
opak za riziky snažili hledat 
i edukační potenciál tohoto 
pro všechny nového světa, 
se kterým se sice rychle, ale 
přesto stále ještě sžíváme.

Mobil, nebo tužka?

Hlavní koordinátor pro-
jektu, Alfonso Sancho ze špa-
nělského Jaénu, přirovnává 
mobil k libovolné školní po-
můcce, např. tužce – pokud 
budete vědět jak, můžete s ní 
napsat báseň, stejně tak s ní 

ale můžete zranit spolužáka. 
Naučit děti, jak tyto nástroje 
používat, je na nás, učitelích. 
Proto jsme projekt rozdělili 
na pět projektových setkání, 
která postupně přechází od 
stinných stránek používání 
mobilů (kyberšikana, zneuží-
vání osobních dat apod.) ke 
kreativním možnostem a vy-
užití mobilů jako nástrojů 
vzdělávání. Zatím není vů-
bec jisté, že během dvou let 
dospějeme k rozhodnutí, že 

u používání sociálních médií 
či mobilů ve výuce převažují 
pozitiva nad negativy. Ale ta 
možnost rozvinout zajímavé 
aktuální téma, které je navíc 
provázáno se školním plá-
nem prevence a dotýká se 
většiny našich žáků, je velmi 
naplňující.

Rozhodující moment, 
který nás na práci v projektu 
drží, jsou projektová setkání, 
pomyslné vrcholy projektu, 
při kterých navštěvujeme 
partnerské školy (v našem 
případě šest žáků a dva uči-
telé) a týden sdílíme připra-
vené produkty či zkušenosti. 
Jde bezpochyby o nejsilnější 
zážitky, které jsem zatím 
jako učitel zažil. Právě zde si 
totiž žáci i učitelé reálně uvě-
domí, proč do školy chodí, 
co kvůli ní dokážou, jací jsou 
kvůli ní lidé. A to nejen po 
jazykové stránce.

Možná proto nás pro-
jekty tak baví. Možná to je 
ten hlavní, byť ne jediný dů-
vod. A stejně silným důvo-
dem je to, že věříme v myš-
lenku lidského snažení na-
příč naším kontinentem. 
Snažení, které nás sbližuje.

Tomáš KLINKA

Kontakt:
Základní škola Mládí 135
Praha 5 – Stodůlky
Tel: 235 515 464
E-mail: skola@zsmladi.cz

zkušenosti  nápady  inspirace  projekty  záměry  lekce  příklady
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Prezident o inkluzívním vzdělávání
Nebývá příliš obvyklé, 

aby prezident repub-
liky hovořil o školství a je-
ho problémech. Je to nepo-
chybně odrazem skutečnos-
ti, že mnohé problémy škol-
ství jsou mu vzdálené, příliš 
jim nerozumí, a proto se ra-
ději do jejich řešení ani ne-
pouští. Nedělal to v letech 
svého funkčního období 
ostatně ani Masaryk. A to 
jeho znalost školských pro-
blémů byla nepoměrně vyš-

ší a zasvěcenější než znalos-
ti všech ostatních preziden-
tů. Nedávné vyjádření pre-
zidenta Zemana k inklu-
zívnímu vzdělávání je pro-
to zapotřebí vnímat i v těch-
to souvislostech.

K tomu, že jasně vyjá-
dřil svůj odmítavý postoj 
k inkluzívnímu vzdělává-
ní, čímž vyvolal řadu velmi 
rozhořčených reakcí, měl 
nesporně nejen právo, ale 
i jistou odvahu. Musel před-

pokládat, že jeho názor, ale 
i formulace, kterými argu-
mentoval, vzbudí ve společ-
nosti značný nesouhlas.

V rozhořčeně nesouhlas-
ných názorech, odpovída-
jících nejen obecnému vní-
mání celého problému v na-
ší společnosti, ale i součas-
ným poznatkům pedago-
gické vědy, by se ale nemě-
lo ztratit poznání a přesvěd-
čení, že k žádoucímu inklu-
zívnímu vzdělávání postiže-

ných dětí v běžných třídách 
a školách musí být vytvoře-
ny i odpovídající podmínky. 
Že není možné vše házet jen 
na učitele, aby si se zvýšenou 
náročností práce sami pora-
dili. Jedině pokud vše nezů-
stane jen u verbálního odmí-
tání a školy skutečně budou 
pro inkluzi lépe materiálně 
i personálně vybaveny, bude 
mít nesouhlasná reakce na 
prezidentova slova skutečný 
smysl. František MORKES

Práce v rozdělené směně
Podle jakého právního předpisu má zaměstnavatel po-
stupovat při dělení směny na více částí? Jak se práce 
v rozdělené směně odměňuje?

Dřívější zákoník práce 
(zákon č. 65/1965 Sb.) 

platný do 31. 12. 2006 ob-
sahoval v § 87 odst. 2 usta-
novení o možnosti zaměst-
navatele rozdělit pracov-
ní dobu téže směny. No-
vý zákoník práce (zákon 
č. 262/2006 Sb.), který na-
byl účinnosti dnem 1. led-
na 2007, toto ustanovení 
nepřevzal a tuto problema-
tiku již nijak neupravuje. 
Podle výkladů podávaných 
k zákoníku práce (podle 
mého názoru odůvodně-
ných a správných) však 
zaměstnavatelé mohou 
v souladu s principem no-
vého zákoníku práce, „co 

není zakázáno, je dovole-
no“, rozvrhnout pracov-
ní dobu zaměstnanců s vy-
užitím rozdělených směn 
i nadále. Podle ustanove-
ní § 130 odst. 1 zákoníku 
práce přísluší zaměstnan-
ci, který pracuje ve smě-
nách rozdělených na dvě 
nebo více částí, příplatek 
ve výši 30 procent průměr-
ného hodinového výděl-
ku za každou takto rozdě-
lenou směnu. Rozdělenou 
směnou se pro účely záko-
níku práce rozumí směna, 
ve které souvislé přeruše-
ní práce nebo jejich sou-
hrn činí alespoň 2 hodiny 
(§ 130 odst. 2).

Výpověď pro invalidní důchod
Může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď z důvo-
du, že zaměstnanci byl přiznán plný invalidní důchod? 
Vznikl by nárok na odstupné?

Mezi důvody, pro kte-
ré může zaměstna-

vatel dát zaměstnanci vý-
pověď, patří i ztráta zdra-
votní způsobilosti zaměst-
nance k výkonu práce 
(§ 52 písm. d) a e) zákoní-
ku práce). Ve vztahu k to-
muto výpovědnímu důvo-
du ale nehraje roli samot-
ná skutečnost, že zaměst-
nanci vznikl nárok na inva-

lidní důchod. Rozhodující 
je lékařský posudek vyda-
ný poskytovatelem pracov-
ně-lékařských služeb nebo 
správním orgánem, kte-
rý tento lékařský po-
sudek přezkou-
mává. Pokud do-
stává zaměst-
nanec výpo-
věď z důvo-
du uvedené-

ho v § 52 písm. e) zákoní-
ku práce, to je, že zaměst-
nanec pozbyl vzhledem ke 
svému zdravotnímu stavu 
podle lékařského posud-
ku vydaného poskytovate-
lem pracovně-lékařských 
služeb (dříve zařízením zá-
vodní preventivní péče) 
nebo rozhodnutí příslušné-
ho správního orgánu, který 
lékařský posudek přezkou-

mává, dlouhodobě způ-
sobilosti konat dále dosa-
vadní práci, nevzniká prá-
vo na odstupné. Právo na 
odstupné vzniká při výpo-
vědi podle § 52 písm. d) zá-
koníku práce, kdy zaměst-
nanec nesmí podle lékař-
ského posudku konat práci 
pro pracovní úraz, nemoc 
z povolání nebo ohrožení 
nemocí z povolání.

Hygienické požadavky
Byla již provedena podrobnější úprava hygienických 
požadavků na prostory a provoz dětské skupiny?

Ve zmocňovacím usta-
novení § 26 zákona 

č. 247/2014 Sb., o posky-
tování služby péče o dítě 
v dětské skupině a o změ-
ně souvisejících zákonů, je 
uloženo ministerstvu prá-
ce a sociálních věcí stanovit 
vyhláškou hygienické poža-
davky na prostory a provoz 
dětské skupiny do 12 dě-
tí pro ven-
kovní pro-
story, míst-
nost pro 
denní po-
byt a od-
poči-

nek dětí, šatnu, hygienická 
zařízení, úklid a nakládá-
ní s prádlem. V § 15 odst. 2 
zákona je poskytovateli 
služby péče o dítě v dětské 
skupině stanovena povin-
nost zajistit splnění těch-
to hygienických požadav-
ků upravených prováděcím 
právním předpisem.

Na základě zmocnění 
v § 26 zákona č. 247/2014 
Sb. byla připravena a ta-
ké publikována vyhláška 
č. 281/2014 Sb., o hygienic-

kých požadavcích na pro-
story a provoz dět-

ské skupiny do 
12 dětí. Vyhláška 
nabyla účinnos-
ti dnem jejího 
vyhlášení, to 
je 2. prosince 

2014.

ověď z důvo-
idní důchod?

Rozhodující 
osudek vyda-
elem pracov-

h služeb nebo
gánem, kte-
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st-
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dětské skupiny do 12121  dě-
tí pro ven-
kovní pro-
story, míst-
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byt a od-
poči-

právním před
Na zákla

v § 26 zákon
Sb. byla při
ké publikov
č. 281/2014 S

kých požad
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ské
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t

Na vaše otázky odpovídá 
Mgr. Ing. Vít BERKA
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Vodní svět pro předškoláky v klášterecké základní škole

Každým rokem před zápi-
sem připravujeme v Zá-

kladní škole Krátká v Kláš-
terci nad Ohří pro předško-
láky a jejich rodiče tematický 
den, v rámci kterého mohou 
budoucí prvňáčci navštívit 
školu a seznámit se s prostře-
dím i vyučujícími zase trochu 
jinak. Téma pro letošní rok 
bylo vybráno snadno. Máme 
u nás školní bazén, a dokonce 
se slanou vodou místo chloro-
vané, takže jsme toho využili 
a zvolili téma Vodní svět. Vy-
mysleli jsme nejrůznější sou-
těže na suchu i ve vodě a spo-
lečně se žáky vyrobili drobné 

odměny pro malé návštěvníky.
Vodní svět se otevřel už 

dopoledne pro skupiny před-
školáků z mateřské školy, 
které k nám přišly a mohly 
se zúčastnit vyučovací ho-
diny v první nebo druhé třídě. 
Předškoláci se nejenom dívali, 
ale také pomáhali svým star-
ším kamarádům při počítání, 
hráli si sami na učitele, kres-
lili, hledali cestu v bludišti. Při 
odchodu každý dostal malou 
papírovou rybičku na krk, aby 
nezapomněl, že odpoledne 
může přijít znovu, tentokrát 
s rodiči, a bude ho zde čekat 
spousta zábavných minisou-

těží včetně plavání v bazénu.
Už po třetí hodině se za-

čali po chodbách trousit nej-
různější vodníci, vodní víly, 
ale třeba také kapitáni a plav-
číci – žáci, kteří pomáhali ma-
lým dětem při plnění jednot-
livých úkolů. Napětí, soustře-
dění a zábava ovládly brzy ce-
lou školu. Jízda na lodi, lo-
vení perel nebo lovení škeblí 
s „pravou“ potápěčskou vý-
strojí, vodní kolo, bludiště, lo-
vení rybek či další úkoly byly 
pro děti skutečně zajímavé 
a zvolené tak, že je zvládli na-
konec všichni.

To nejlepší čekalo před-
školáčky po absolvování 
všech úkolů, dostali za své 
výkony malé odměny a na-
víc si s rodiči mohli jít zapla-
vat do našeho malého moře. 
A i tam byly pro ně připra-
veny různé vodní hrátky – 
jízda na klouzačce, běh po 
deskách, skákání do vody, 
hrátky s míčky a další. Během 
půlhodiny byl bazén plný. Sa-
mozřejmě jsme nezapomněli 
ani na zajištění bezpečnosti 
během odpoledne.

Alena TUČÍMOVÁ

Čtvrtý nejlepší kamnář Evropy je z Jarova
Střední odborná škola 

stavební a zahradnická 
v Praze na Jarově se může 
pochlubit jedním z nejlep-
ších mladých kamnářů Ev-
ropy. Student dvouleté ná-
stavby Michal Podsedník ob-
sadil na mistrovství Evropy 
kamnářů v rakouském Welsu 

vynikající 4. místo.
Mistrovství trvalo tři dny. 

Během nich se 19letý český ře-
meslník utkal celkem s 8 sou-
peři z různých evropských 
zemí. Medailové pozice obsa-
dily kamnářské velmoci: Švý-
carsko, Rakousko a Německo. 
M. Podsedníkovi se v Ra-

kousku 4. místem podařilo 
napodobit svého předchůdce 
Jana Kouteckého, který do-
sáhl v minulém ročníku ještě 
o jednu příčku výše. Ojedinělý 
šampionát pro mladé talenty 
do 25 let se koná jako olympij-
ské hry pouze jednou za čtyři 
roky. Petr DUŠEK

Příběh 
opravdové 
vášně
BLANKA 
MILFAITOVÁ

Recepisný cestopis 
marmeládové královny, 
to je podtitul této knihy 
z nakladatelství Mladá 
fronta. Kniha představuje 
ohlédnutí nejen za roční 
marmeládovou expedicí, 
kdy s obytným vozem au-
torka projela celou Ev-
ropu a kus Afriky a vařila 
marmelády na nejrůzněj-
ších místech starého kon-
tinentu, ale nabízí také 
příběh o hledání sebe 
samé. Obsáhlá publikace 
plná autorčiných snímků, 
receptů na marmelády 
i místní jídla přináší i ži-
votní příběh Blanky Mil-
faitové, který dokáže mo-
tivovat čtenáře k tomu, 
aby se pustili do toho, po 
čem touží ze všeho nejvíc.

Znáte je?

Kadeřnický vicemistr České republiky z Přímky
Třebaže dosud usedají 

do školních lavic, mnozí 
z nich podávají výkony hodné 
profesionálů. Řeč je o stu-
dentech a učních SOU a SOŠ 
SČMSD ve Znojmě na ulici 
Přímětická. Zářným příkla-
dem je Matěj Katolický, žák 
3. ročníku oboru kadeřník, au-
tor druhého nejlepšího účesu 
z mistrovství České republiky.

Do celostátního finále 
soutěže Koruna kreativity 
Matěje katapultoval jedinečný 
úspěch v listopadovém semifi-
nále pro moravské školy, kde 
získal prvenství ve své katego-

rii a zároveň titul absolutního 
vítěze soutěže.

Mistrovství ČR, pořádané 
Asociací Fisy a akreditované 
MŠMT, proběhlo 
v lednu v Praze. Po-
rotě složené z pro-
fesionálů a odbor-
níků Matěj do-
kázal, že neusnul 
na vavřínech a na 
účast se důkladně 
připravil. Zatímco 
někteří soutěžící si vystačili 
s nápady z předchozích kol, 
Matěj zvolil zcela nový účes 
i celkový dojem. Pod jeho ru-

kama se zrodily vlny, copánky 
a drdol, probarvené tentokrát 
do odstínů červené a blond. 
Dle názvu soutěže hrála krea-

tivita v jeho díle 
hlavní roli, sám na-
vrhl i šaty pro mo-
delku. Vítězství 
v kategorii Dámský 
společenský účes 
mu nakonec uniklo 
o jediný bod, a tak 
se stal držitelem 

2. místa a titulu vicemistr ČR.
Inspirací pro nadějného 

kadeřníka jsou kadeřnické 
show, ale zejména vlastní fan-

tazie. „Vytvořím si představu 
účesu a při vlastním česání 
mě pak napadají další prvky,“ 
vysvětluje Matěj. „Byl jsem 
strašně rád, že jsem se umístil, 
zvláště když jsem předtím vi-
děl výtvory konkurence. Jako 
vždy mě přijela podpořit moje 
rodina, což dává soutěži úplně 
jinou atmosféru. Potěšilo mě, 
že jsem dostal i pracovní na-
bídku. Doufám, že mě tato 
zkušenost posune dál, chci se 
pořád zdokonalovat, někde se 
uchytit, časem si třeba zřídit 
vlastní salon.“

Libor HANZAL
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Závěrečná  zkouška – ukázka testu učebního oboru  tesař
Test je součástí písemné zkoušky a trvá 30 minut

ZDROJ: NÚV

Otázka Varianty odpovědí
Nemá-li 
krov vrcho-
lovou vaz-
nici, mů-
že být vol-
ná dél-
ka krokve 
od střed-
ní vaznice 
k vrcholu 
maximál-
ně:

3,5 m

2,5 m

4,5 m

1,5 m

Osová 
vzdále-
nost krokví 
u stoja-
té stoli-
ce zpravi-
dla je:

2,5 m

900 - 1100 mm

přibližně 4 m

60 cm

Výško-
vou kótou 
±0,000 se 
označuje:

hloubka výkopu
výška čisté podlahy přízemí
výška terénu
výška 1 m nad terénem

Zadrápnu-
tí patří me-
zi spoje:

nejedná se o spoj
podélné
rohové
šikmé

Kampová-
ní je:

stanování v určité lokalitě
vytahování hřebíků pomocí 
kombinaček
spoj dřev vzájemně na sebe kolmých 
nebo šikmých
ochranný postřik dřeva

Spoje-
ní krokví 
u hřebene 
na ostřih 
je:

druh přeplátování
druh čepového spoje
druh zapuštění

druh kampování

Dřevě-
ný trámo-
vý strop se 
skládá:

z podhledu, obkladu a podlahy
z nosné konstrukce, podhledu 
a obkladu
ze stropnice, záklopu a podhledu
ze stropnice, hurdisky a podhledu

Část strop-
nice, která 
je uložená 
na zeď, se 
nazývá:

patka
kleština
podpěra

zhlaví

Sedlo je:

vodorovný trám ležící v okapové 
části střechy
svislý sloupek začepovaný 
do vazního trámu
krátký nosník podpírající delší trámy
druh spoje

Impreg-
nace dře-
va je:

postřik dřeva barvou
opálení části kůlu před zapuštěním 
do země
napuštění dřeva chemickou 
ochrannou látkou proti houbám, 
hmyzu a ohni
ochrana dřeva proti mechanickému 
poškození

Otázka Varianty odpovědí

Krovy jsou:

tesařské konstrukce rovných střech

tesařské konstrukce sklonitých 
střech

křídla živočišných škůdců dřeva

konstrukční prvky podpírané vaznicí

Jaké je slo-
žení plné 
vazby kro-
vu vaznico-
vé sousta-
vy:

krokve bez sloupků, vzpěry, vazní 
trám

krokve bez sloupků, vazní trám 
a kleštiny

krokve, vaznice, sloupky, vzpěry, 
kleštiny, pásky a vazné trámy

pouze krokve podporované vaznicemi

Jakou 
funkci mají 
kleštiny:

vyztužují příčně plnou vazbu krovu

vyztužují krov podélně a vylehčují 
vaznici

krov ztužují svisle

slouží jako podklad bednění nebo 
střešních latí

Schodni-
ce je:

nosný prvek schodišťového ramene

nášlapná část stupně

podpěrná část stupně

myšlená čára ukazující směr výstupu

Dočasná 
konstruk-
ce, kte-
rá umož-
ňuje prá-
ci ve výš-
kách, se 
nazývá:

podlaha

lávka

lešení

bednění

Palubkové 
obklady se 
spojují:

na čep a rozpor

na sraz

na péro a drážku

na otevřené ozuby

Jaká je mi-
nimální 
výška zá-
bradlí le-
šení:

110 cm

100 cm

120 cm

90 cm

Roubení 
výkopů se 
skládá:

z pažení a sloupků

z pažení, svlaky a rozepření

z fošen a hranolů

z prken, latí a rádlovacího drátu

Pozednice 
se osazuje 
na zdivo:

na hranu

na výšku

na plochu

svisle

Vaznice 
podpírá:

pásek

krokve

vazní trám

sloupek

Latě (30 
x 50) mm 
přibíjíme 
na krokve:

na plocho

u okapu na výšku, ostatní na plocho

na výšku

u okapu na plocho, ostatní na výšku

Otázka Varianty odpovědí

Podélným 
rozřezáním 
kulatiny se 
získají:

hranoly, prkna, laťovky, překližky

štěpky na výrobu OSB desek

laťovky, dýhy, polštáře, dřevotřískové 
desky

prkna, fošny, hranoly, krajinová 
prkna, latě, lišty, polštáře, trámy

V jakých 
jednot-
kách značí-
me výško-
vé kóty:

v centimetrech

v metrech na tři desetinná místa

v milimetrech

v metrech čtverečních

Jaké veli-
činy ovliv-
ňují sušení 
dřeva:

teplota vzduchu, relativní vlhkost 
vzduchu, cirkulace vzduchu, druh 
dřeviny, čas

teplota dřeva, vlhkost dřeva, druh 
dřeva

proudění vzduchu, teplota dřeva, 
druh dřeva

především teplota okolí

Svorník je:

svěrka ke stažení dvou dřevěných 
materiálů

přípravek na výrobu spárovky

lisovací přípravek k výrobě překližky

dlouhý šroub s matkou k zajištění 
tesařského spoje

Dřevotřís-
ková des-
ka je:

aglomerovaný materiál

lepený materiál

překližovaný materiál

charakteristická z jedné strany 
otiskem síta

Základ-
ní školení 
BOZP musí 
prokazatel-
ně absolvo-
vat:

každý pracovník starší 18 let

každý pracovník stavby

každý pracovník mladší 18 let

pracovník, který bude na stavbě déle 
jak tři dny

K čemu 
slouží roze-
vírací klín 
na okružní 
pile:

zabrání sevření pilového listu

zabrání bočnímu posunu materiálu

vede materiál do řezu

především k upevnění ochranného 
krytu

Jaká je mi-
nimální 
tloušťka pr-
ken podláž-
ky trubko-
vého le-
šení:

20 mm

22 mm

24 mm

28 mm

Jaký účel 
má zaráž-
ka u leše-
ní trubko-
vého:

zabrání vodorovnému posunu lešení

působí jako bezpečnostní prvek 
u svislé dopravy materiálu

zabrání pádu materiálu z lešeňové 
podlahy

přispívá ke zvýšení tuhosti lešení
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Výlet za tajemstvím Olomouckých tvarůžků
Olomoucké tvarůžky – 

původně domácí sel-
ský sýr vyráběný na Hané 
s historií delší než 500 let. 
Vždy byly ceněny pro svoji 
nezaměnitelnou chuť a cha-
rakteristickou vůni. Dnes 
jsou vyhledávány pro vy-
soký obsah proteinů a mini-
mum tuku. Naši předkové 
tedy stvořili prvotřídní sýr 
i pro moderní gastronomii 
21. století.

Olomoucké tvarůžky 
mají v Lošticích své vlastní 
muzeum, které bylo nově 
otevřeno v loňském roce. 
V moderně pojatých expo-
zicích ukazuje průřez histo-
rií Olomouckých tvarůžků 
od nejstarších pramenů až 
do současnosti. Všechny ex-
ponáty mají popisky v čes-
kém jazyce, v každé míst-
nosti je možno načíst po-
mocí QR kódů základní in-
formace o konkrétní expo-
zici také v němčině a ang-
ličtině. Pro cizojazyčné ná-
vštěvníky jsou v angličtině 

a němčině k dispozici také 
tištěné texty.

Po vstupu do muzea za-
číná expozice nejstaršími 
zmínkami o výrobě Olo-
mouckých tvarůžků i s prv-

ními fotografiemi, dál pak 
volně sleduje linii výroby 
od zpracování tvarohu, for-
mování a koupání tvarůžků 
až po jejich balení včetně 
funkční stloukačky na bed-
ničky. Věrně ukazuje dobu, 
kdy se výroba ruční měnila 

na strojní. Na osudu jed-
notlivých osobností demon-
struje počátky výroby Olo-
mouckých tvarůžků přes 
dobu před první světovou 
válkou, kdy se členové rod u 

Wesselsů stali jejich největ-
šími výrobci.

Součástí je i retro „So-
kolské kino Loštice“, kde 
se promítají filmy o vý-
robě a historii Olomouc-
kých tvarůžků. Své místo 
zde mají i originály formo-

vacího a také koupacího 
stroje z 20. století. Na ča-
sové ose je rekapitulace 
historie výroby Olomouc-
kých tvarůžků v Lošticích, 
která končí dobou sociali-
zace a současnou výrobou. 
Té je pak věnována samo-
statná místnost, ze které se 
dostanete do galerie foto-
grafií ukazujících proměny 
závodu od restituce v roce 
1990 až po současnost.

Pro návštěvníky, kteří 
budou mít zájem o rozší-
řený výklad nad rámec au-
diovizuálních programů, 
jsou v muzeu k dispozici tři 
informační místa vybavená 
stolním počítačem s pro-
gramem Panorama, kde je 
možno vyhledat podrobné 
informace. Muzeum je bez-
bariérové a každý zájemce 
si může dohodnout indivi-
duální prohlídku i s výkla-
dem průvodce podle svého 
zájmu a časových možností. 
Doba prohlídky trvá při-
bližně hodinu.

www.tvaruzky.cz

Jediný původní český sýr a nové muzeum v Lošticích

otevřeno

7 DNÍ
v týdnu

Společnost A. W. v loňském roce otevřela v Lošticích nové Muzeum Olomouckých tvarůžků, které v moderně pojatých expozicích 
ukazuje průřez historií Olomouckých tvarůžků od nejstarších pramenů až do současnosti. Muzeum je bezbariérové, forma individuálních 
prohlídek dá každému možnost výběru prohlídky podle jeho zájmu a časových možností. Prohlídka trvá cca hodinu a končí vstupem do 

podnikové prodejny, kde mají návštěvníci možnost si Olomoucké tvarůžky zakoupit. 

tel.: 583 401 217, e-mail: awmuzeum@tvaruzky.cz, rezervační systém na: www.tvaruzky.cz 

www.tvaruzky.cz

Jediný původní český sýr a nové muzeum v Lošticích

otevřeno

7 DNÍ
v týdnu

Společnost A. W. v loňském roce otevřela v Lošticích nové Muzeum Olomouckých tvarůžkům Olomouckých tvarůžkůuu , které v moderně pojatých expozicích, které v moderně pojatých expozicích
ukazuje průřez historií Olomouckých tvarůžků od nejstarších pramenů až do současnosti. Muzeum je bezbariérové, forma individuálních nn
prohlídek dá každému možnost výběru prohlídky podle jeho zájmu a časových možností. Prohlídka trvá cca hodinu a končí vstupem do 

podnikové prodejny, kde mají návštěvníci možnost si Olomoucké tvarůžky zakoupit. 

tel.: 583 401 217, e-mail: awmuzeum@tvaruzky.cz, rezervační systém na: www.tvaruzky.czkk
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nabízí školským 
příspěvkovým organizacím 

a jejich zřizovatelům
publikaci

Účetnictví
školské

příspěvkové organizace
autor Ing. Zdeněk NEJEZCHLEB

Publikace je zaměřena na komplexní výklad problematiky 
účetnictví školských příspěvkových organizací zřízených územními 
samosprávnými celky. Výklad je doplněn velkým množstvím 
praktických příkladů. K jednotlivým problémům dále naleznete na 
přiloženém CD další detailnější analýzy, příklady, judikáty soudů 
a další metodické materiály, které jsou většinou převzaty ze stránek 
www.pouctuje.cz, které autor administruje.

Publikace se podrobně věnuje mimo jiné této problematice:
 Účetní metody

Oceňování
Odpisování
Pravidla pro časové rozlišení nákladů a výnosů
Opravné položky

 Komplexní oblasti
Dlouhodobý majetek a jeho účtování
Zásoby
Fondy
Transfery
Hlavní a doplňková činnost včetně metod rozdělení nákladů

 Účtování na vybraných účtech (neřešených výše)
Aktivní a pasivní účty
Výsledkové účty
Podrozvahové účty

 Účetní závěrka a její prezentace

Ukázku z připravované publikace najdete na stránkách www.paris-
-karvina.cz
Publikaci můžete objednat na výše uvedené adrese a kontaktech na-
kladatelství PARIS.
PARIS 3/2015, cena 390Kč (plus manipulační náklady), brož., cca 350 
stran, CD-R s přílohami

Závazná objednávka

Objednáváme …… ks „Účetnictví školské příspěvkové organizace“

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
nakladatelstviparis@seznam.cz
www.paris-karvina.cz

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

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

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

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

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

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

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

d kk Týýd íkk ŠKOKOKOLSTVTVÍ řii iil ř šitit l

NabídkaNabídka
pro všechny školy, pro všechny školy, 

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

SVĚT VĚDY A TECHNIKY, KTERÝ VÁS UHRANE A NEPUSTÍ.
SVĚT OHROMUJÍCÍCH EXPERIMENTŮ A CHYTRÉ ZÁBAVY !

17. 2. – 4. 3.
interaktivní výuka | originální exponáty | soutěže o ceny

iQ DAYS
VĚDA NA VLASTNÍ KŮŽI

WWW.OC-SILESIA.CZ

T šínská 2914/44, 746 01 Opava


