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21. březen

První jarní den je zároveň 
i Mezinárodním dnem zdra-
vého spánku. Jeho cílem je 
připomenout význam zdra-
vého spánku a důležitost 
předcházení jeho poruch.

21. březen

Na základě rozhodnutí 
kongresu UNIMA slaví-
me od roku 2003 Světový 
den loutkového divadla. 
V tomto měsíci se narodil 
i Miloš Kirschner, který je 
spjatý s nejznámějšími čes-
kými loutkami Spejblem 
a Hurvínkem.

22. březen

V roce 1992 vyhlásilo 
OSN tento den Světovým 
dnem vody.

Krátce...

Ámos Sympaťák 2015  900 11 04
Zvolte i letos Ámose Sympaťáka! Hlasovat můžete od 20. do 27. března do 12 hodin. Svůj hlas posílejte pomocí SMS 

ve tvaru AMOS mezera 1 až 6 (například Amos 1) na číslo 900 11 04.
Cena jedné SMS 4 Kč. Technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s.r.o., (ATS), infolinka 296 363 199, www.platmobilem.cz.

„Vědět je uznat, když něco víš, že to víš, a když něco nevíš, uznat, že to nevíš.“
Konfucius

FOTO: Petr MERTA

Dobrá zpráva – do českých škol se vrací mentoring
Mentor, slovo, které ze současné české pedagogiky téměř zmizelo. Hlavně 
jeho nositelé – zkušení učitelé, kteří pomáhají mladším kolegům v jejich začát-
cích. O změnu této situace usiluje Národní ústav pro vzdělávání projektem Lek-
toři a mentoři pro školy. Matěje BULANTA, jeho manažera, jsme se zeptali, pro 
koho je projekt určen a jak bude probíhat.

Podporujeme zkušené 
pedagogy mateřských 

a základních škol, kteří 
mají zájem dále se profesně 
a osobnostně rozvíjet. Po-
kud úspěšně ukončí ně-
který z našich kurzů, budou 
mít tito lidé možnost zapo-
jit se do připravované sítě 
lektorů a mentorů NÚV. Ta 
bude využita pro projekty 
plánované v dalším progra-
movacím období. Podmín-
kou účasti je minimálně pět 
let praxe a doložení absol-
vovaného dalšího vzdělá-
vání. Vzdělávací akce rea-

lizujeme v Praze a zčásti 
v Olomouci. Vzhledem 
k časovým možnostem uči-
telů probíhají kurzy nejčas-
těji koncem týdne a o víken-
dech. Samotný kurz je pak 
bezplatný, hradíme stravu 
a v případě vícedenních akcí 
i ubytování a jízdné.

Mají školy dostatečné 
informace o projektu a mo-
hou se do projektu hlásit 
ještě nyní další zájemci?

Nabídky s možností za-
pojit se do jednotlivých 
vzdělávacích kurzů posíláme 
plošně do všech základ-

ních škol v České republice, 
stejně tak náš newsletter, ve 
kterém pedagogy průběžně 
informujeme o svých akti-
vitách. Komunikaci se ško-
lami nám výrazně ulehčuje 
fakt, že realizátorem pro-
jektu je Národní ústav pro 
vzdělávání, který dlouho-
době spolupracuje s celou 
řadou subjektů a osob v ob-
lasti vzdělávání. V tomto 
okamžiku jsme v situaci, 
kdy zájem o naše kurzy vý-
razně přesahuje naše kapa-
citní možnosti. Uvažujeme 
proto o vypsání dalších ter-

mínů u některých zvláště žá-
daných témat.

Jaká témata účastní-
kům nabízíte?

Účastníci si mohou vy-
brat z osmi tematických ob-
lastí zahrnujících diferen-
ciaci vzdělávání při začle-
ňování žáků se SVP, výuku 
rozvíjení čtenářských a ko-
munikačních kompetencí 
žáků v hodinách českého ja-
zyka a literatury, výuku ci-
zích jazyků (anglický ja-
zyk), výuku biologie, geo-
logie a environmentální vý-
chovy v přírodě, výuku fyziky 
a chemie, předškolní vzdělá-
vání, oblast umění a kultury 
a oblast předškolní přípravy 
a zahájení povinné školní 
docházky.

(Pokračování na str. 5)
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K úvazkům ředitelů škol se vláda vrátí za tři měsíce
Vláda na tři měsíce přerušila 

projednávání návrhu, na 
jehož základě by ředitelé a ře-
ditelky mateřských a základ-
ních škol mohli od září 2016 
učit méně než dosud. Uvedl to 
ministr školství Marcel Chlá-
dek, který návrh nařízení vlády 
předložil. Čas chce využít na 
jednání o financování změny.

Návrh počítá s tím, že by se 

ředitelé škol víc věnovali ve-
dení školy a dalším povinnos-
tem. Jejich vyučovací hodiny 
by převzali učitelé. Změna by 
ročně měla stát 584 milionů 
korun. Vláda v obecné rovině 
s návrhem souhlasí, i když mi-
nisterstvo financí se zatím sta-
vělo proti tomu, aby změnu fi-
nancoval stát.

Podle autorů novely ná-

roků na ředitele přibylo, jejich 
povinnost vyučovat se ale přes 
20 let nezměnila. Zatímco ře-
ditelé středních škol musejí 
stát za katedrou maximálně 
šest hodin týdně, vedení ma-
teřských a základních škol 
dětem musí věnovat mnohem 
víc času. Podle ministerstva 
školství by se měly podmínky 
srovnat. čtk

Podpora techniky
ŠKODA AUTO spolu 
s  AISIS spustily druhý 
ročník vzdělávání peda-
gogů v rámci projektu 
Věda má budoucnost. 
Více než 40 učitelů a ře-
ditelů škol z Mladobo-
leslavska, Libereckého 
a Královéhradeckého 
kraje se účastní pro-
gramu na popularizaci 
technických oborů v zá-
kladních školách. rz

Pohled mladých
Průzkum gene-
race Erasmus uká-
zal, že mladí chtějí, aby 
Evropská unie na svě-
tové scéně vystupovala 
jednotněji a byla méně 
byrokratická. Více než 
dvě třetiny mladých lidí 
z celé Evropské unie 
mají pozitivní názor na 
hodnoty, které repre-
zentuje, například mír, 
různorodost a jednotu. 
Pouze 14 procent se na 
EU dívá negativně. vs

Čteme pejskům
Dvěma fenkám četli 
z knížek zlínští školáci. 
Akce nazvaná Čteme 

pejskům chce u dětí 
podpořit zájem o čtení. 
Psí návštěvníky přiví-
tali v Základní škole 
Mikoláše Alše. Děti si se 
psy kromě čtení také po-
hrály a přinesly jim pa-
mlsky. čtk

Vysoké školy
Vysoké školy by příští 
rok měly ze státního roz-
počtu dostat stejně pe-
něz jako letos. Shodli se 
na tom premiér Bohuslav 
Sobotka a ministr škol-
ství Marcel Chládek se 
zástupci České konfe-
rence rektorů. Odmítli 
tak zamýšlené škrty mi-
nisterstva financí. čtk

Zápisník

„Chtěli jsme ho i nadále vzdělávat doma. Ale podle novely školského zákona už musí 
na druhý stupeň k vám!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK

Chlapci se méně učí, dívkám chybí  sebevědomí
Rozdíly ve školních výsled-

cích a v přístupu ke stu-
diu mezi chlapci a dívkami 
navzdory pokroku vzděláva-
cích systémů stále existují. 
Vyplývá to ze studie Organi-
zace pro hospodářskou spolu-
práci a rozvoj, podle níž mají 
žáci v souvislosti se školními 
výsledky často velmi rozdílné 
možnosti volby profesní ka-
riéry. Česko patří podle stu-
die k zemím, kde jsou gende-
rové rozdíly ve vzdělání spíše 
menší.

Rozsáhlý výzkum prove-
dený ve více než šesti desít-
kách zemí světa zjistil, že za-
tímco chlapci se obecně méně 
věnují domácí přípravě a do-
sahují ve škole horších vý-
sledků, u dívek je větším pro-
blémem nedostatek sebevě-
domí, zvláště v matematice 
či v přírodovědných předmě-
tech. Právě z přístupu, cho-
vání a sebevědomí pramení 

odlišnosti ve školních vý-
sledcích a následných kariér-
ních možnostech mezi oběma 
pohlavími.

„Jak tato zpráva jasně do-
kazuje, genderové nerovnosti 
ve výsledcích nevycházejí 
z vrozených inteligenčních roz-
dílů,“ komentoval závěr studie 
šéf OECD Ángel Gurría.

Studie zkoumala vý-
sledky testů čtení, matema-
tiky a přírodovědných před-
mětů u patnáctiletých žáků. 
Rozdíly mezi pohlavími 

v českých školách jsou v po-
rovnání s průměrem zkou-
maných zemí spíše menší. 
Nejlehčí úroveň testů nebylo 
schopno zvládnout 10,6 pro-
centa českých chlapců proti 
sedmi procentům dívek. Roz-
díl 3,6 procenta je téměř celý 
procentní bod pod průmě-
rem studie, v níž obecně nižší 
rozdíl mezi dívkami a chlapci 
vykázaly západní státy. Nej-
vyšší byl naopak v Jordán-
sku či Kataru, kde přesaho-
val 20 procent. čtk

Veletrh fiktivních firem
Dohadování kontraktů, obchodování se zahraničními part-

nery, prezentace a prodej návštěvníkům – to je rutinní 
součást každého veletrhu. Stejně, i když tentokrát ještě „fik-
tivně“, to zažili žáci na Mezinárodním veletrhu fiktivních fi-
rem, který se uskutečnil na pražském Výstavišti. Jeho organi-
zátorem byli žáci 4. ročníku Obchodní akademie Heroldovy 
sady z Prahy 10.

Fiktivní firmy jsou součástí výuky středních a vyšších od-
borných škol především s ekonomickým zaměřením. lh
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Bohumila JANOVSKÁ Ámos 2
Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala

Ústí nad Labem

Tahle energická žena nenechá 
nikoho na pochybách, že je kan-
torkou tělem i duší. Učí biolo-
gii a podle svých žáků to dělá tak 
dobře, že i člověka, který k tomu-
to předmětu nemá žádný vztah, 
to naprosto pohltí. Je usměvavá, 
spravedlivá a obětavá. Kdokoliv 
má ve škole nebo doma nějaký 
problém, může se na ni obrátit. Vždycky poradí a na-
jde východisko. Svou práci miluje a je to znát na kaž-
dém kroku. Ostatně – klapání jejích podpatků je ve ško-
le pověstné. Umí nejen dobře učit, ale má i schopnost 
naslouchat druhým. Sama říká, že tohle povolání si ne-
vybrala ona, ale ono si vybralo ji.

Tomáš JŮZL Ámos 4
Základní škola

Hálkova 591, Humpolec

Tomáš Jůzl učí dějepis, příro-
dopis a na prvním stupni vlastivě-
du. A miluje fotbal, ke kterému ve-
de i své žáky. Jezdí s nimi na spous-
tu výletů, připravil pro ně hru Najdi 
poklad nebo třeba na schovávanou 
v budově školy při vánočním spaní. 
Jeho žáci na něm oceňují především 
to, že s nimi jedná na rovinu, že se 
nepřetvařuje a nedělá ze sebe ani víc, ani míň. Je s ním 
legrace a dokáže se s nimi bavit o všem – o narození sy-
na, o poslední státnici, o prohraném zápase i o kouscích 
jeho fenky Messi. Své žáky nenásilně formuje a oni formu-
jí jeho. Proto se Tomáš Jůzl pro ně stal Zlatým Ámosem 
už dávno.

Hana PACÍKOVÁ Ámos 6
VPŠ a Střední policejní škola

Ministerstva vnitra Holešov

Hana Pacíková učí možná pro ně-
koho neobvyklé předměty – právo 
a kriminalistiku, tedy odborné před-
měty, ze kterých se v Holešově i ma-
turuje. O tom, že ve škole patří me-
zi nejoblíbenější učitele, nemůže být 
pochyb. Její maturanti si jí moc vá-
ží, protože když kdokoliv z nich po-
třeboval poradit nebo podat pomoc-
nou ruku, cítit oporu, jistotu či pochopení, vždy tu byla pro 
ně. Prožívala s nimi dobu jejich dospívání, prvních lásek, 
starostí i někdy nelehkých problémů. Třídní strom, který 
společně zasadili, jim bude i po letech připomínat nejen 
dobu strávenou na této škole, ale i to, že je učila výbor-
ná učitelka.

Barbora HOLASOVÁ Ámos 1
Základní a mateřská škola

Spálov

Barbora Holasová učí chemii, an-
gličtinu a přírodopis, a to, jak říkají 
její deváťáci, zábavnými a dobrými 
učebními metodami. Aby si získala 
jejich respekt, nemusí zvyšovat hlas. 
Do ankety Zlatý Ámos ji přihlásili pro-
to, že jsou přesvědčeni, že si zaslou-
ží být oceněna za svou práci, kterou 
odvádí víc než skvěle, a také za je-
jí trpělivost. Váží si jí nejen kvůli její milé a upřímné pova-
ze, ale i proto, že je ochotná jim ve svém volném čase vy-
světlovat, čemu při vyučování neporozuměli. Sama říká, 
že učí celým svým srdcem a že je ve své profesi šťastná.

Barbora Holasová se stala Zlatým Ámosem 2015 
Moravskoslezského kraje.

Jiří JANOVSKÝ Ámos 3
Základní a mateřská škola

Kubrova 136, Nučice

Jiří Janovský je podle svých žáků 
muž s velikým smyslem pro humor, 
který nezkazí žádnou legraci. I když 
pořádek, ten si umí také zjednat. Jeho 
žáci na něm oceňují, že stojí vždycky 
za nimi a umí se jich zastat. A dokon-
ce pro ně složil vlastní písničku na 
melodii známé Půlnoční od Václava 
Neckáře. K jeho nejvýraznějším cha-
rakterovým vlastnostem patří obětavost a upřímnost. „V ne-
poslední řadě je náš pan učitel velmi chytrý, moudrý, se-
čtělý muž a je velkým milovníkem kultury a cestování,“ na-
psali o něm v přihlášce.

Jiří Janovský získal ocenění Zlatý Ámos 2015 Středo-
českého kraje.

Radek MATUŠKA Ámos 5
Střední průmyslová škola chemická

Vranovská 65, Brno

Radek Matuška učí na Střední 
průmyslové škole chemické v Brně. 
Samozřejmě chemii. Ale se svými 
žáky chodí i cvičit a plavat, zkrátka 
mezi nimi existuje pevná chemic-
ká vazba. Jeho žáci o něm říkají, že 
je energický, společenský a hlavně 
ochotný vždy pomoci. Při hodinách 
umí být vtipný, takže probírané uči-
vo si lehce zapamatují. Dokáže jim tak vtlouci do hlavy, že 
předměty na první pohled nudné mohou být ve skuteč-
nosti velice zajímavé. Oceňují na něm i to, nakolik se jim 
věnuje například v průběhu chemických olympiád, a také 
to, že i přes jejich záludné otázky umí odpovědět vždyc-
ky geniálně.

Ámos Sympaťák 2015
Tak jako každý rok, i letos naši čtenáři rozhodnou o tom, kdo se v rámci ankety Zlatý Ámos stane Ámosem Sympaťákem.

Hlasovat můžete od 20. března do 27. března, ale jen do 12 hodin. Průběh hlasování sledujte na www.tydenik-skolstvi.cz, kam 
budeme každý den zaznamenávat dosažené skóre jednotlivých finalistů. Ale pozor, jen do čtvrtka. Celkové výsledky, které se bě-

hem pátečního dopoledne mohou ještě výrazně měnit, zveřejníme až na samotném finále Zlatého Ámose v pátek odpoledne.

Svůj hlas posílejte pomocí SMS ve tvaru AMOS mezera 1 až 6 (například Amos 1) na číslo 900 11 04.
Cena jedné SMS 4 Kč včetně DPH. Technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s.r.o., (ATS), infolinka 296 363 199, www.platmobilem.cz.
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Čerpání prostředků na penzijní připojištění a obědy z FKSP
Čerpání příspěvků na obědy a penzijní připojištění bylo v naší škole od září 2010 nastaveno ke spokojenosti 
všech pracovníků takto: Pracovníci, kteří mají penzijní připojištění, dostávají na něj příspěvek 1 200 Kč ročně 
a příspěvek na obědy 1 000 Kč ročně. Pracovníci, kteří nemají penzijní připojištění, dostávají na obědy 2 200 Kč 
ročně. Při kontrole účetnictví v květnu 2014 bylo kontrolní pracovnicí zřizovatele školy označeno toto opatření 
za diskriminační pro rozdílnou výši příspěvku na oběd. Je toto opatření diskriminační?

Pracovnice zřizovatele svo-
je kontrolní pravomo-

ci podle mého názoru nepře-
kročila. Tento názor opírám 
o ustanovení § 27 odst. 9 zá-
kona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, kde je uvede-
no: „Zřizovatel provádí kon-
trolu hospodaření příspěvko-
vé organizace.“

Ustanovení k rovnému za-
cházení a zákazu diskriminace 
v pracovněprávních vztazích 
obsahuje § 16 a 17 zákoníku 
práce. V poznámce pod čarou 
č. 108 je uveden odkaz na zá-
kon č. 198/2009 Sb., o rovném 
zacházení a o právních pro-
středcích ochrany před diskri-
minací a o změně některých 
zákonů (antidiskriminační zá-
kon). Pokud požadujete jed-

noznačné vyjádření, zda va-
še opatření je, či není diskri-
minační, je takový požadavek 
dost těžko splnitelný. Přede-
vším pouze soudy mohou pro-
vádět závazné výklady práv-
ních předpisů v jednotlivých 
projednávaných případech. 
Právník spolupracující s re-
dakcí Týdeníku ŠKOLSTVÍ 
může zaujmout stanovisko, 
které je však jen jeho právním 
názorem, které ani nezavazuje 
a není vymahatelné. Ustano-
vení právních předpisů upra-
vujících problematiku diskri-
minace a rovného zacházení 
jsou velmi obecná a konkrétní 
případy výslovně neřeší.

V § 7 odst. 1 zákona 
č. 198/2009 Sb. se stanoví: 
„Diskriminací není rozdíl-
né zacházení z důvodu poh-

laví, sexuální orientace, věku, 
zdravotního postižení, nábo-
ženského vyznání, víry či svě-
tového názoru ve věcech uve-
dených v § 1 odst. 1 písm. f) až 
j), pokud je toto rozdílné za-
cházení objektivně odůvod-
něno legitimním cílem a pro-
středky k jeho dosažení jsou 
přiměřené a nezbytné. Usta-
novení § 6 tím není dotčeno.“ 
Jednou z věcí uvedenou v § 1 
odst. 1 zákona č. 198/2009 Sb. 
je i „přiznání a poskytování so-
ciálních výhod“ (viz písm. g).

Podle mého názoru lze 
v daném případě aplikovat 
citované ustanovení pro po-
souzení, zda došlo, či nedošlo 
k diskriminaci. K rozdílnému 
zacházení (plnění z FKSP), 
pokud jde o příspěvky na obě-
dy, sice dochází, ale je kom-

penzováno plněním jiným 
(příspěvek na penzijní připo-
jištění). Je sledován legitimní 
cíl, a to srovnatelné celkové 
plnění z FKSP pro jednotlivé 
osoby. Prostředky k dosažení 
tohoto cíle (rozdílná výše jed-
notlivých příspěvků z FKSP) 
jsou přiměřené a nezbytné.

Pokud se vyjde z jednotli-
vých příspěvků, jde sice o roz-
dílné zacházení, které ale ne-
ní diskriminací. Pokud bu-
de sledováno souhrnné plně-
ní z FKSP pro jednotlivé oso-
by, tak vůbec k žádnému roz-
dílnému zacházení nedochází.

Který pohled na danou 
záležitost má být uplatňo-
ván, žádný předpis nestanoví 
a právní úprava tedy ponechá-
vá prostor úvaze a výkladu.

Vít BERKA

Povinný poslední ročník mateřské školy – ano, ale po odborné diskuzi
O tom, zda je zavedení povinného posledního ročníku v mateřské škole krok správným směrem, jsme psa-
li v čísle 9 Týdeníku Školství ze 4. března. Odborníci se v něm shodli, že tento počin ministerstva školství ne-
vyřeší situaci sociálně znevýhodněných předškoláků, o něž jde především. Sekce předškolní výchovy při škol-
ských odborech se pro nás k tomuto problému také vyjádřila.

„Zúčastnila jsem se semi-
náře v Goethe Institutu 

v Praze, který se zabýval touto 
problematikou, a diskuze od-
borníků nebyla tak jednoznač-
ná, jak vyzněl článek v Týde-
níku Školství. Byla jsem ráda, 
že jsem mohla vyslechnout 
průřez názorů, zaznělo tam 
mnoho zajímavých podnětů,“ 
říká Eva Soukalová, předsed-
kyně sekce předškolní výcho-
vy při školských odborech. 
Jak uvedla, názory diskutují-
cích nebyly jednoznačně od-
mítavé, ale nedostatkem by-
lo, že se semináře nezúčastnil 
zástupce Ministerstva práce 
a sociálních věcí, takže k ně-
kterým otázkám chyběly fun-
dované odpovědi. Například 
vyjádření k tomu, že povinný 
předškolní ročník je pro ně-
které skupiny dětí předškol-

ního věku lepší variantou než 
přípravné třídy při základních 
školách, protože děti se zde 
setkávají s vrstevníky z různé-
ho prostředí, z různých sociál-
ních skupin a dostane se jim 
tak více podnětů, zku-
šeností a vzorů.

Dalším důvo-
dem pro zavede-
ní povinného po-
sledního ročníku 
předškolní výcho-
vy se podle E. Sou-
kalové ukazuje sku-
tečnost, že úsilí vložené 
do předškolní výchovy se vrá-
tí tím dříve, čím časněji je dí-
tě do systému předškolního 
vzdělávání zařazeno. Je tře-
ba velmi seriózně diskutovat 
o tom, zda má být zaveden po-
slední povinný ročník v ma-
teřské škole či povinné vzdě-

lávání, případně také o tom, 
že čím delší příprava dětí bu-
de nastolena, tím to pro ně 
bude lepší. Dále bude nutné 
řešit další otázky, například, 
jak bude zajištěna podpora 

a kompetence pedago-
gů? A také jaká bu-

de vymahatelnost 
opatření v přípa-
dě, že rodiče do-
cházku nezajistí? 
Jak bude probíhat 

organizace zápisů 
do povinného před-

školního ročníku? Budou 
určeny spádové obvody, ja-
ko je tomu u základních škol? 
A co bude s dětmi, které ma-
jí odklad školní docházky? Je 
třeba také domyslet dopady 
na domácí vzdělávání v před-
školní výchově. Nezanedba-
telná je i oblast administrati-

vy, v níž je třeba vytvořit pod-
mínky pro realizaci opatření, 
vymezit, co brání zavedení po-
vinného posledního ročníku 
v mateřských školách a řádně 
prodiskutovat, co vše je třeba 
připravit a změnit (zákony, vy-
hlášky, dobudování kapacit).

„Určitě se nebráníme za-
vedení povinného posledního 
ročníku předškolní výchovy, 
ale požadujeme včasné a co 
nejširší projednávání a infor-
mování veřejnosti. Chceme, 
aby se vedla diskuze a ne aby 
se vyjadřovalo odmítání. Po-
kud je opatření uvedeno ve 
vládním prohlášení, tak je tře-
ba včas upozorňovat na jeho 
klady a zápory, chtít informa-
ce a hlavně vyvolat debatu,“ 
shrnuje názor školských od-
borů Eva Soukalová.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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(Dokončení ze str. 1)
Mohl byste více přiblí-

žit, na co se hlavně zamě-
řuje pozornost při školení 
mentora? Jedná se pouze 
o teorii, či je to spojeno 
i s praktickými ukázkami?

Sloganem našeho pro-
jektu je „rozvoj profes-
ních a osobnostních doved-
ností – vzdělávání, které má 
smysl“. Dobrým mentorem 
nebo lektorem není podle 
nás člověk, který disponuje 
pouze znalostí vyučovaného 
předmětu, ale ten, který 
dobře ovládá i didaktiku 
oboru, komunikaci a re-
flexi. Zároveň je motivova-
ným jedincem, který se spo-
léhá ve výuce na sebe, a ne 
na jiné autority a soustavně 
pracuje na osobním a pro-
fesním rozvoji. Všechny 
vzdělávací akce proto ob-
sahují oborově didaktickou 
složku, kdy učitelé absol-
vují vzdělávací kurz podle 
své aprobace a získávají 
znalosti a dovednosti k mo-
derní výuce svého vyučo-
vacího předmětu. Vedle ní 
nabízejí zúčastněným učite-
lům také příležitosti rozvíjet 
jejich dovednosti, prezento-
vat, formulovat vzdělávací 
cíle, využívat reflexi ke zlep-
šování svých pedagogických 
dovedností apod. V praxi 
to znamená, že přednášky 
s aktuálním odborným ob-
sahem následují workshopy 
zaměřené na lektorský/
mentorský potenciál a pří-
mou práci účastníků vzdě-
lávání ve své škole za asis-
tence a podpory zkušených 
metodiků. V některých ak-
tivitách projektu byly vytvo-
řeny také on-line uzavřené 
skupiny, kde učitelé mohou 
i mezi setkáními konfronto-
vat své názory a zkušenosti 
mezi sebou a s lektory a me-
todiky. Vzniká tak poměrně 
živé profesní společenství 
učitelů, což odpovídá velmi 
progresívním trendům ve 
vzdělávání dospělých nejen 
v České republice.

Předpokládám, že ab-
solventi školení obdrží 
certifikát. K čemu je bude 
opravňovat a jak své další 
studium zhodnotí?

Ano, certifikát ob-
drží, samozřejmě, ale pod-
statné jsou pro ně nabyté 
zkušenosti, znalosti a do-
vednosti. Evropský projekt 
„Kariéra“, v němž se vyví-
jel nový profesní standard 
učitele a doplnil se kariérní 
systém pro pedagogické 
pracovníky, vyústil 
v návrh ustano-
vit funkční po-
zici mentora 
pro školy. Ten 
bude mít sta-
novený pro-
fesní standard, 
k jehož naplnění 
mu částečně pomůže 
i tento certifikát a nabyté 
dovednosti a znalosti, čás-
tečně si bude muset kompe-
tence doplnit dalším vzdě-
láváním, ať již z nabídky 

NÚV, nebo jiných organi-
zací. NÚV také připravuje 
následný projekt, v němž by 
se s nyní vytvořenou skupi-
nou, sítí mentorů a lektorů, 
mělo dále pracovat. Jeho 
osud má v rukou minister-
stvo školství, naši odborní 
pracovníci a externí spolu-

pracovníci na něm ale již 
pracují.

Znamená to tedy, že 
o případném pokračování 
celého projektu uvažujete. 
Jak by měl celý systém 
proškolování dál probíhat?

Tento projekt se reali-
zuje v jedné z posledních 
výzev OP VK. Tento ope-
rační program končí a je 
otázkou, jak bude vypadat 
situace v novém operač-

ním programu. Jedno je 
však jisté, s mento-

ringem se počítá 
jako s jedním 
ze stěžejních 
prvků pláno-
vané přímé 
podpory uči-

telů. Vychází 
se z toho, že role 

mentora je zcela při-
rozeným základem kolegi-
ální podpory a zároveň je 
to nenahraditelný způsob 
mezigeneračního přenosu 
zkušeností.

Jak ale budou inter-
vence k rozvíjení profesio-
nality učitelů v rámci no-
vého operačního programu 
nastaveny, je velice obtížné 
v současnosti předpovědět. 
Z našeho pohledu je ale ne-
zbytné, aby byl celý systém 
úzce provázán s kariérním 

systémem. Možnost stát 
se mentorem by měla být 
pro pedagogy motivující, 
a to jak s ohledem na mož-
nost předávat své zkuše-
nosti a tím se dále profesně 
zlepšovat, tak růst kariérně, 
včetně výrazného růstu ná-
rokové složky platu.

Budou stačit současní 
mentoři? Ideální by asi 
bylo, aby každá větší škola 
měla své mentory pro jed-
notlivé předměty.

Nejen že nemohou stačit, 
ale troufnu si říci, že v celém 
českém školství můžou být 
tak dohromady čtyři desítky 
lidí, o kterých se skutečně dá 
mluvit jako o připravených 
mentorech. Počítáme s tím, 
že s účastníky našich kurzů 
se bude dále systematicky 
pracovat a že i oni sami bu-
dou pracovat na sobě. Důle-
žité je, že vznikla shoda na 
tom, že tento způsob sebe-
realizace učitelů, tento mo-
del kolegiální podpory je pro 

české školství přínosný a má 
v našich školách místo. Rea-
lizace této vize bude trvat 
roky a nelze ji uspěchat. Já 
věřím, že se jednou budeme 
moci ohlédnout a říci si, že 
i náš projekt stál na začátku 
tohoto  procesu.

Olga ŠEDIVÁ

FOTO: Petr MERTA

Dobrá zpráva – do českých škol se vrací mentoring
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FOTO:  Archiv

Evidenční listy za minulá období
Povinnost zaměstnavatelů vykazovat údaje o do-
bách důchodového pojištění prostřednictvím tisko-
pisu Evidenční list důchodového pojištění/zabez-
pečení je a vždy byla stanovena zákonem.

Zákonem je rovněž upra-
vena povinnost zaměst-

navatelů předkládat ELDP/Z 
na tiskopisech vydaných orgá-
nem sociálního zabezpečení, 
kterým je i Česká správa so-
ciálního zabezpečení. Podoba 
evidenčního listu doznala 
v průběhu let změn, tak jak 
docházelo k úpravě příslušné 
legislativy, a proto je třeba 
při vykazování údajů o době 
pojištění/zaměstnání respek-
tovat nejen zásady pro vypl-
ňování ELDP/Z platné pro 
dané období, ale také použí-
vat tiskopis platný pro takové 
období.

Pokud jde o interaktivní 
podobu tzv. víceletých tis-
kopisů ELDP/Z, tj. podá-
vaných za období do 31. 12. 
2003, bylo by sice možné ji 
vytvořit, nicméně taková po-
doba by zřejmě mohla slou-
žit pouze pro zajištění tisku 
do originálního tiskopisu, 
nebylo by možné je zasílat 
elektronicky a automatizo-
vaně zpracovávat, na roz-
díl od jednoročních ELDP 
podávaných za období po 
31. 12. 2003. Nutno také po-
dotknout, že množství podá-

vaných víceletých ELDP je 
velmi malé, neboť zaměstna-
vatelé byli povinni k 31. 12. 
2003 je uzavřít u všech svých 
zaměstnanců a zaslat je nej-
později do 30. 6. 2005 pro-
střednictvím místně pří-
slušné okresní správy sociál-
ního zabezpečení na ČSSZ. 
S ohledem na shora uve-
dené se jeví zavedení mož-
nosti vyplňování a podávání 
ELDP/Z za období do 31. 
12. 2003 elektronicky jako 
neefektivní a neekonomické, 
neboť automatizované zpra-
cování takto podávaných 
ELDP/Z by muselo být zajiš-
těno technologicky rozdílně, 
což by nutně vyvolalo nemalé 
finanční náklady. ČSSZ si je 
plně vědoma toho, že papí-
rové tiskopisy platné do 31. 
12. 2003 lze vyplnit pouze za 
pomoci psacího stroje, kte-
rým ne všichni zaměstnava-
telé disponují, proto nabízí 
zaměstnavatelům možnost 
vyplnit ELDP/Z přímo na 
místně příslušné OSSZ, kde 
mají k dispozici všechny tis-
kopisy platné ve všech proka-
zovaných  obdobích.

 čssz

Vyměřovací základ
Které příjmy se od letošního roku nezahrnují do 
vyměřovacího základu pro odvod pojistného na 
sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění?

Mezi příjmy, které se do 
vyměřovacího základu 

pro odvod pojistného (usta-
novení § 5 odst. 2 zákona 
č. 589/1992 Sb. a ustanovení 
§ 3 odst. 2 zákona č. 592/1992 
Sb.) nezahrnují, patří:

a) náhrada škody podle 
zákoníku práce a právních 
předpisů upravujících slu-
žební poměry,

b) odstupné a další od-
stupné, odchodné a odbytné, 
na která vznikl nárok podle 
zvláštních právních předpisů, 
a odměna při skončení funkč-
ního období, na kterou vznikl 
nárok podle zvláštních práv-
ních předpisů,

c) věrnostní přídavek 

horníků (zákon č. 62/1983 
Sb., o věrnostním přídavku 
horníků, ve znění zákona 
č. 189/2006 Sb.),

d) plnění, které bylo po-
skytnuto poživateli starob-
ního důchodu nebo invalid-
ního důchodu pro invaliditu 
třetího stupně po uplynutí 
jednoho roku ode dne skon-
čení zaměstnání,

e) jednorázová sociální 
výpomoc poskytnutá zaměst-
nanci k překlenutí jeho mi-
mořádně obtížných poměrů 
vzniklých v důsledku živelní 
pohromy, požáru, ekolo-
gické nebo průmyslové havá-
rie nebo jiné mimořádně zá-
važné události. Vít BERKA

Jak započítat praxi
Jak máme započítat praxi u pracovnice, která byla 
v roce 2014 evidovaná na úřadu práce a souběžně 
od září 2014 vykonávala činnost učitelky na doho-
du o provedení práce?

Zápočet praxe pro účely 
zařazení zaměstnance 

do platového stupně upra-
vuje § 4 nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě. 
Z tohoto ustanovení jedno-
značně vyplývá, že se jako 
doba praxe započítává doba 
výkonu práce. Nezáleží na 
tom, v jakém pracovněpráv-
ním vztahu byla práce vy-
konávána (podmínkou tedy 
není jen pracovní poměr). 
Výkladová praxe dokonce 
připouští, že praxi lze zís-

kat i výkonem práce mimo 
pracovněprávní vztah (např. 
podnikatelskými aktivitami). 
Podle mého názoru není ani 
podstatná skutečnost, zda 
během výkonu práce byl za-
městnanec veden v evidenci 
úřadu práce. Uvedené vládní 
nařízení nemá žádné ustano-
vení, že do praxe nelze zapo-
čítat dobu výkonu práce, po-
kud byl zaměstnanec během 
tohoto výkonu současně ve-
den v evidenci úřadu práce. 
Nevidím tedy důvod pro ne-
započítání této doby výkonu 
práce do praxe. Vít BERKA

Délka výpovědní doby
Mohla by být výpověď určena jako neplatná, pro-
tože v ní není uvedena délka výpovědní doby nebo 
je uvedena nesprávně?

Pokud je dána některou ze 
smluvních stran pracov-

ního poměru výpověď, skončí 
pracovní poměr uplynutím 
výpovědní doby. Výpovědní 
doba musí být stejná pro za-
městnavatele i zaměstnance 
a činí nejméně dva měsíce, 
s výjimkou vyplývající z § 51a 
zákoníku práce (jde o případ 
výpovědi ze strany zaměst-
nance v souvislosti s přecho-
dem práv a povinností z pra-
covněprávních vztahů nebo 
přechodem výkonu práv a po-
vinností z těchto vztahů). Vý-
povědní doba smí být pro-
dloužena jen smlouvou mezi 

zaměstnavatelem a zaměst-
nancem a tato smlouva musí 
být písemná (§ 51 odst. 1 zá-
koníku práce). Délka výpo-
vědní doby je tedy zákonným 
důsledkem výpovědi nebo 
důsledkem smluvního ujed-
nání. Nemusí být proto ve vý-
povědi vůbec uvedena jako 
podmínka platnosti výpovědi. 
Ani případné nesprávné uve-
dení délky výpovědní doby ve 
výpovědi nemůže mít za dů-
sledek její neplatnost. Pra-
covní poměr skončí uplynu-
tím doby uvedené v zákoně 
nebo ve smlouvě.

Vít BERKA



7

Projekt Kulich do škol všechny žáky zaujal
a naučil je, jak pomáhat opuštěným psům a kočkám
Velikým problémem je u nás velký počet opuštěných psů a koček, kteří denně putují do útulků po 
celé zemi. Seznámit už děti ve školách s touto problematikou a nastínit možná řešení pomáhá 
projekt Kulich do škol.

Zapojit do projektu se roz-
hodla i učitelka Štěpánka 

Hubertová ze Základní školy 
Krátká v Klášterci nad Ohří 
se svou třídou 4. B. Děti mají 
ke zvířatům blízko, často si 
přejí, aby je mohly mít doma, 
ale už si plně neuvědomují, 
co všechno to s sebou při-
náší. Pak bohužel dochází 
i k tomu, o čem také projekt 
je, že rodiče v okamžiku, kdy 
dítě odmítá starost o svého 
domácího mazlíčka nebo 
když se objeví nečekaná aler-
gie dítěte, zvíře odkládají do 
útulku. Příčin, proč zvířata 
končí v útulcích, je ale sa-
mozřejmě daleko více. Toto 
téma máme zařazeno do ho-
din prvouky, ale tento pro-
jekt nabídl možnost vyzkou-
šet opět nové metody.

Výukový balíček

Samotná výuka nevyža-
duje přítomnost odborníka. 
Nejdříve jsme si napsali na 
adresu info@nekupujadop-
tuj.cz o zaslání výukového ba-
líčku. Byli jsme mile překva-
peni, materiály jsme dostali 
pro třídu zdarma. Jednalo se 
o brožuru pro všechny děti 
„Kulich do škol – povídání 

o pejscích a kočičkách.“ Dále 
v balíčku byla brožura pro vy-
učující společně s metodikou 
výuky, CD „Kulich Veliký vy-
pravuje“, kvíz a ceny pro vý-
herce kvízu. Po pročtení me-
todiky jsme se rozhodli do-
plnit i pár dalších našich 
aktivit.

První hodina začala 
úvodní diskuzí se žáky, k té 
jsme využili i naše maňásky, 
pejska a kočičku. Děti reago-
valy přirozeně, mnohé z nich 
mají svého domácího maz-
líčka, starají se o něj, znaly 
také možnost umístění pejska 
nebo kočičky do útulku. Spo-
lečně jsme všichni zapřemýš-
leli, jaké jsou příčiny, proč se 
zvířátko ocitne v útulku a jak 
se tam asi cítí. Potom se děti 
krátce seznámily s projektem 
Kulich do škol.

Za novým domovem

Všechny děti obdržely 
pracovní sešity, brožury s in-
formacemi o této problema-
tice. Následně jsme si pře-
hráli první část CD Kulich 
Veliký vypravuje, kde děti 
prostřednictvím psího vyprá-
vění poznávaly cestu malého 
pejska za jeho novým domo-

vem. Poslech jsme 
zároveň  využili 
k malování, nej-
rychlejší navíc vy-
modelovali z mo-
delíny pejska a ko-
čičku. V závěru ho-
diny jsme si ještě 
společně shrnuli 
to, co jsme slyšeli, 
a s kytarou si za-
zpívali písničku 
o pejscích.

Projekt je na-
vrhován do dvou 
vyučovacích hodin. 
Sami jsme ho zařa-
dili do třech vyučo-
vacích hodin a vra-

celi jsme se k němu příleži-
tostně během celého týdne. 
Další poslech vyprávění se 
nám hodil do výtvarné vý-
chovy, kdy se děti na chvíli 
„staly pejsky“ a malovaly svůj 
vysněný domov.

Kulich nás zaujal

Na třetí hodinu pro-
jektu jsme se přestěhovali 
do učebny dramatické vý-
chovy, protože jsme potře-
bovali internet a datapro-
jektor. Zopakovali jsme si 
vše, co jsme během týdne 
díky Kulichovi zjistili o zví-
řatech v útulcích, o tom, co 
je kastrace a kdy se využívá, 
jak se o zvířátka starat. Po-
slední vyprávění Kulicha Ve-
likého, kdy děti do pracov-
ního sešitu zároveň dostaly 
za úkol nakreslit jakéhokoliv 
přítele Kulicha, skončilo. Jak 
se to všem dětem líbilo, vy-
jádřila malá Eliška: „To bylo 
krásné…“ Skutečně všechny 
příběhy byly velice pěkně vy-
brané i namluvené, děti ne-
měly problém si zapamato-
vat, co se v nich dozvěděly.

Nekupuj. Adoptuj!

Znalosti dětí prověřil 
malý kvíz. Šest nejlepších 
žáků získalo krásné placky 

Nekupuj. Adoptuj!, z kterých 
měli velikou radost. Malá 
sladká odměna neminula ani 
ostatní. Samy děti však při-
šly hned s dalšími aktivitami. 
Kluci si připravili pro ostatní 
prezentaci nejen o tom, jak 
se starat o pejsky doma, ale 
i o místním útulku, v závěru 
měli také malý kvíz. Děvčata 
následně ukázala fotografie 
svých pejsků, které mají také 
z útulku, a seznámila spolu-
žáky s jejich vlastnostmi.

Na závěr jsme si nalisto-
vali webové stránky útulku 
v Klášterci nad Ohří, pro-
hlédli fotografie zvířátek 
a bylo jasné, že útulek spo-
lečně navštívíme a prohléd-
neme si vše na vlastní oči. 
Slovo dalo slovo a hned po 
jarních prázdninách jsme vy-
razili do Ciboušova, kde je 
psí útulek. Dětem se pejsci 
moc líbili a bylo jim líto, že 
nemají domov. Projekt Ku-
lich do škol žáky velice zaujal 
a nenásilnou formou je vtáhl 
do celé problematiky.

Alena TUČÍMOVÁ

Kontakt:
Štěpánka Hubertová
Základní škola Krátká 646
Klášterec nad Ohří
hubertova@zskratka.cz

zkušenosti  nápady  inspirace  projekty  záměry  lekce  příklady
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Ach, to nešťastné bodování
„Ach, ty body, nešťastné 

body,“ zanotuje si Mu-
rová pro sebe a listuje v dalším 
sešitu. „Všechno kolem sebe 
jen testujeme a… bodujeme!“ 
Hromádka najednou zpozor-
ní a zvědavě pozvedne hlavu. 
„Slyším správně, kolegyně, že 
si naříkáš na to, co už léta ne-
mám v lásce?“

„Právě že vím, proto si na-
říkám. Ještě teď jsem z toho ce-
lá špatná,“ po chvilce se zno-
vu nadechuje Murová. „Mě-
la jsem hodinu v prvním roč-
níku. Rozdala jsem opravené 
písemky. Všimla jsem si, jak 
se Tomáš v zadní lavici doslo-
va čertí, neboť dostal trojku. 
Přes celou třídu sprostě pokři-

koval. Prý by měl dostat dvoj-
ku, neboť jsem mu jeden bod 
neprávem ubrala. Prý to ne-
nechá a bude si na mě stěžo-
vat,“ rezignovaně si postesk-
ne kolegyně.

„ O p a k o v a n ě 
tvrdím, že je ne-
smysl mechanic-
ky hodnotit žá-
ky pouze podle 
dopředu utvo-
řené stupnice. 
Vždy jsem je hod-
notil i podle úrovně pí-
semného nebo ústního proje-
vu. Podle jejich projevované 
snahy, přístupu k předmětu. 
Podle toho, zda dělají pokro-
ky, nebo stagnují,“ nechává 

se slyšet Hromádka. „Před-
stav si, Václave, že ten kluk 
mi v závěru hodiny dokonce 
hlasitě vyhrožoval. Celá jsem 

se třásla a měla co dělat, 
abych se nerozbreče-

la. V kabinetu jsem 
se mu snažila vše 
vysvětlit. Dokon-
ce jsem mu zlep-
šila známku, ale 
on trval na svém. 

Bude si na mě stě-
žovat u ředitele.“

„Žák z prvního roč-
níku a takhle vyvádí! Tím bo-
dováním jsme mu strčili do 
ruky ostrou zbraň. Vzpomí-
náš si, jak nesmlouvavé bo-
dován í u státních maturit při-

pravilo hodně mladých lidí 
o vysvědčení? Stačil jeden je-
diný bod a zůstali bez matu-
rity. Bez možnosti hlásit se na 
vysokou školu, třeba do za-
hraničí. Těch případů bylo 
hodně,“ vzpomíná Hromád-
ka. „Příště si budu raději dě-
lat pomocné bodování jen pro 
sebe a žák dostane výslednou 
známku,“ brání se Murová 
s kapesníkem v rukou. „Žák, 
milá kolegyně, není obyčejná 
nádoba, do níž sypeme nějaké 
body, ale vnímavý člověk ja-
ko každý jiný z nás. Osobnost, 
kterou nikdy nelze měřit pou-
ze tabulkou a body,“ odmlčí 
se Hromádka.

Roman KANTOR

Nárok na dovolenou
Zaměstnankyně se má vrátit do zaměstnání po skon-
čení rodičovské dovolené dne 1. června. Jak jí bude 
stanoven nárok na dovolenou za tento rok?

Podmínkou vzniku náro-
ku na dovolenou za ka-

lendářní rok nebo její po-
měrnou část je, aby zaměst-
nanec odpracoval 60 dnů 
v roce. Jako výkon práce 
se pro účely dovolené ne-
považuje doba čerpání ro-
dičovské dovolené. V da-
ném případě zaměstnanky-
ně od 1. června do 31. pro-
since za obvyklých okolností 
podmínku nároku na dovo-
lenou za kalendářní rok spl-
ní. Protože však zaměstnan-
kyně před nástupem do prá-
ce čerpala rodičovskou do-
volenou, která se, jak je uve-

deno výše, pro účely dovole-
né nepovažuje za výkon prá-
ce, bude se jí za dobu čerpá-
ní rodičovské dovolené do 
31. května dovolená krátit. 
Podle § 223 odst. 1 zákoníku 
práce se dovolená krátí za 
prvých 100 takto zameška-
ných pracovních dnů o jed-
nu dvanáctinu a za každých 
dalších 21 takto zameška-
ných pracovních dnů rovněž 
o jednu dvanáctinu. Proto-
že zaměstnankyně čerpáním 
rodičovské dovolené zameš-
kala více než 100 dnů, bude 
se jí dovolená krátit o jednu 
dvanáctinu.

Výpověď pro nadbytečnost
Zaměstnankyně po rodičovské dovolené čerpá nepla-
cené volno do čtyř let věku dítěte. Může jí dát zaměst-
navatel v této době výpověď pro nadbytečnost?

Zaměstnavatel je povinen 
poskytnout zaměstnan-

kyni na její žádost rodičov-
skou dovolenou, která pří-
sluší matce dítěte po skon-
čení mateřské dovolené, 
a to v rozsahu, o jaký požá-
dá, ne však déle než do do-
by, kdy dítě dosáhne věku 
3 let (§ 196 zákoníku prá-
ce). I když podle § 30 zákona 
č. 117/1995 Sb., o státní so-

ciální podpoře, se rodičov-
ský příspěvek poskytuje až 
do čtyř let věku dítěte, ná-
rok na rodičovskou dovole-
nou je jen do tří let věku dí-
těte. Poskytnutí dalšího 
pracovního (neplace-
ného) volna je možné 
a záleží na dohodě 
zaměstnavatele 
a zaměstnanky-
ně. Zákoník prá-

ce v § 53 odst. 1 písm. d) sta-
noví, že zaměstnavatel nesmí 
dát zaměstnanci výpověď 
v ochranné době, to je v do-
bě, kdy je zaměstnankyně tě-
hotná nebo kdy zaměstnan-
kyně čerpá mateřskou dovo-
lenou nebo kdy zaměstnan-
kyně nebo zaměstnanec čer-
pají rodičovskou dovolenou.

Tento zákaz se nevzta-

huje na výpověď podle § 52 
písm. a) a b) zákoníku prá-
ce. Jak je výše uvedeno, pra-
covní volno po dosažení 3 
let věku dítěte (do 4 let vě-
ku dítěte) se nepovažuje za 
rodičovskou dovolenou, pro-
to lze zaměstnankyni již v té-
to době dát výpověď dle § 52 
písm. c) zákoníku práce pro 
nadbytečnost.

Přípravné třídy
V jakém rozsahu je stanovena povinnost přímé pe-
dagogické činnosti pro vyučující v přípravných třídách 
základní školy?

Zřizování přípravných tříd 
základní školy upravu-

je § 47 školského zákona. 
Podrobnější úpravu organi-
zace vzdělávání v příprav-
ných třídách pak obsahuje 
§ 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., 
o základním vzdě-
lávání a někte-
rých náležitos-
tech plnění po-
vinné školní 
docházky. Tý-
denní rozsah 
přímé pe-
d a g o -

gické činnosti učitele v pří-
pravné třídě základní školy 
je stanoven v příloze k vlád-
nímu nařízení č. 75/2005 Sb., 
o stanovení rozsahu přímé 
vyučovací, přímé výchovné, 
přímé speciálně pedagogic-

ké a přímé pedagogicko-
-psychologické činnosti pe-
dagogických pracovníků. 
V části 2 – základní škola 

–, bodě 2.2 b) je uvedeno, 
že týdenní rozvrh pří-

mé pedagogické 
činnosti uči-
tele příprav-
né třídy zá-
kladní ško-
ly činí 20 až 
22 hodin.

pá nepla-
t zaměst-
st?

e rodičov-
skytuje až 
dítěte, ná-
ou dovole-
et věku dí-
alšího 
ace-
žné 

dě 
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§ 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., 
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lávání a někte-
rých náležitos-
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vinné školní 
docházky. Tý-
denní rozsah 
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Na vaše otázky odpovídá 
Mgr. Ing. Vít BERKA
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Masopust ve Stonožce se jako vždy vydařil

Naše Mateřská škola Sto-
nožka v Klášterci nad 

Ohří pořádá jedenkrát do 
roka karnevalový rej, který 
je součástí masopustního 
období a loučení se zimou. 
Všichni se na tuto akci už 
dopředu moc těšíme. A není 
divu, patří k ní také nejrůz-
nější masky. Děti si masky 
vyrábějí s pomocí učitelky 
ve školce, některé si je při-
nášejí i z domova. Karne-

valový rej jsme letos zahá-
jili hned ráno. Děti si ob-
lékly masky a pak každé 
dítě svou masku představilo 
a také předvedlo na „před-
váděcím molu“ všem ostat-
ním. Každá třída ještě při-
pravila ve svých prosto-
rách jednu zábavnou soutěž 
a pak už vyrazily děti v mas-
kách za doprovodu rytmic-
kých nástrojů a zpěvu celou 
školkou.

Úkol byl jednoduchý, 
postupně projít všechny 
třídy a vyzkoušet si připra-
vené soutěže. O legraci při-
tom nebylo nouze. Děti chy-
taly ryby, procházely nejrůz-
nější překážkové dráhy – 
a moc je to bavilo, bylo to 
na nich vidět. Za své výkony 
dostaly i malou odměnu.

Závěrečná část dopo-
ledne už na všechny če-
kala v tělocvičně, byla to 
velká diskotéka. Nechy-
běly ani balónky a další vý-
zdoba, která k diskotéce sa-
mozřejmě patří. Vůbec ni-
komu nevadilo, že zpočátku 
odmítl hrát náš CD pře-
hrávač, improvizaci známe 
a umíme – děti si první pís-
ničky zazpívaly samy. A po-
tom už nastal ten pravý kar-
nevalový rej, při kterém si 
děti zatančily a zadováděly 
s kamarády bez ohledu na 
to, z jaké byly třídy.

Hana KLAČKOVÁ

Deváťáci z Ostravy míří do Evropy
Letošním rokem potřetí 

velmi úspěšní, to je výsle-
dek, který potvrzuje kvalitu 
jazykového vyučování v Zá-
kladní škole A. Hrdličky 
v Ostravě a dělá velkou ra-
dost žákům i jejich učitelům. 
Skládání mezinárodních 
zkoušek v anglickém jazyce 
se stává v naší škole tradicí 
a rodiče začínají kladně rea-
govat na možnost otestovat 
znalosti a dovednosti svých 
dětí v cizím jazyce.

I letos skládalo pět žá-
kyň třídy 9. A mezinárodní 
cambridgeskou zkoušku 
z anglického jazyka KET 
for schools (A2). Samot-
ným zkouškám předchá-
zela tříměsíční příprava. 
Vyplněné testy se posílaly 
do Anglie, kde byly vyhod-
noceny. Výsledky se žá-
kyně dověděly na konci 
ledna a jsou velmi potěšu-
jící. Všechny žákyně byly 
úspěšné, přičemž Sarah 
Benešová a Kateřina Jan-
štová překonaly hranici 
90 procent a obdržely do-

konce certifikát o znalos-
tech na vyšší úrovni B1, Te-
reza Freiová a Regina Rie-
znerová překročily hra-
nici 85 procent a složily 
zkoušku s vyznamenáním.

Mezinárodní cambrid-
geská zkouška z anglic-
kého jazyka KET for scho-
ols je pořádána jazykovou 
školou Hello ve spolupráci 
s Cambridgeskou univerzi-
tou, která ji zaštiťuje, sesta-
vuje a vyhodnocuje. Je to 
zkouška testující mírně po-
kročilé znalosti anglického 
jazyka (úroveň A2 podle 

evropského referenčního 
rámce) – čtení, poslech, 
psaní a konverzaci. Certifi-
kát, který žáci po úspěšném 
absolvování zkoušky obdrží, 
lze použít např. jako přílohu 
k přihlášce na střední školu 
nebo v jakékoliv situaci, kdy 
bude třeba prokázat zvlád-
nutí angličtiny na mírně po-
kročilé úrovni.

Certifikát získaly i naše 
žákyně a zaslouží si velké 
uznání a pochvalu za repre-
zentaci školy a budování je-
jího dobrého jména.

Petra TRUNKÁTOVÁ

Jak si hraje 
obr s blechou
LADISLAVA HOROVÁ

Hry a aktivity pro 
rozvoj vyjadřovacích 
dovedností předškol-
ních dětí, tak zní podti-
tul této knihy z nakla-
datelství Portál. Publi-
kace obsahuje množ-
ství nápadů a aktivit 
pro hravé rozvíjení vy-
jadřovacích schopností 
dětí, například sou-
bory říkanek, rytmi-
zací, melodizací, pohy-
bových her a improvi-
zací. Cíleně tak otvírá 
různá témata, přináší 
novou slovní zásobu 
a přitom přirozeně od-
kazuje na vztahy mezi 
slovy (blízké a opačné 
významy, co s čím sou-
visí, co kdo dělá, co 
k čemu patří). Vazba 
slov a slovních spo-
jení na rytmus nená-
silně podporuje řečový 
projev dítěte. Kniha 
je určena pedagogům 
v mateřských školách 
a rodičům.

Znáte je?

Bronz pro automechaniky z Přímky
Autoopravář junior je název soutě-

že pro mladé automechaniky, jejíž 
21. ročník proběhl ve střední odborné 
škole a učilišti v Kyjově. Mezi soutěžící-
mi ze šesti středních škol nechyběli auto-
mechanici z SOU a SOŠ SČMSD na ulici 
Přímětická ve Znojmě. Jan Coufal a Aleš 
Buřval ze třetího ročníku dokázali, že si 
umí poradit s náročnými úkoly i silnou
konkurencí.

Soutěžní úkoly byly rozděleny do třech 

částí. Po teoretickém testu následovalo po-
znávání částí převodovky, motoru, osvětlení 
vozidla, částí klimatizace, elektrických mě-
řidel a měření. Nakonec účastníky čekaly 
praktické úkoly, například diagnostika zá-
žehového motoru.

Ze znojemského týmu se dařilo Janu 
Coufalovi, který získal třetí místo a postup 
do dubnového celostátního finále Autoo-
pravář junior 2015 v Kosmonosech.

Libor HANZAL



10

Minimální standard bez-
pečnosti právnické osoby 
vykonávající činnost školy 
nebo školského zařízení 
(dále jen „škola“) zahrnuje 
opatření prostorová, or-
ganizačně-technická, per-
sonální a opatření v ob-
lasti zpracované dokumen-
tace. Jeho význam je meto-
dický, ne normativní. Mimo 
tato opatření, která smě-
řují především k zajištění 
fyzické bezpečnosti dětí, 
žáků a studentů (dále jen 
„žáků“), má škola na zře-
teli rovněž psychické bez-
pečí žáků, a proto opatření 
k zajištění fyzické bezpeč-
nosti ve škole nesmí snížit 
psychické bezpečí a kom-
fort žáků.

Problematiku zajištění 
minimálního standardu 
bezpečnosti je třeba vnímat 
v těchto rovinách:
1. Prevencí předcházet mi-

mořádným událostem 
(technická opatření, pou-
čení zaměstnanců a žáků, 
nácvik řešení mimořád-
ných událostí dle speci-
fických podmínek škol, 
přehled o cizích osobách 
v objektu, spolupráce se 
složkami integrovaného 
záchranného systému…).

2. Účinně a efektivně rea-
govat na mimořádnou 
událost, která nastala, 
a snažit se o omezení 
škod na životech a zdraví 
zaměstnanců i žáků.

3. Vyhodnotit mimořádnou 
událost a přijmout opat-
ření, aby se nemohla opa-
kovat ze stejných příčin 
i v budoucnu.

1. Prostorová 
a organizačně-

technická opatření
 Škola určí a využívá pro 

vstup žáků, zaměstnanců 
a cizích osob (návštěv, kon-
trol atp.) zpravidla pouze 
jeden vchod, který je za-
bezpečen proti vniknutí ci-
zích osob a vstup do něj je 

kontrolován (monitoro-
ván); ostatní možné vstupy 
do budov jsou zabezpečeny 
(nesmí však bránit bezpeč-
nému úniku osob v případě 
požáru) a užívají se pří-
padně jako vstupy pro za-
městnance nebo pro cizí 
osoby, které se účastní dal-
šího vzdělávání v jiných 
prostorách školy (např. od-
borný výcvik, kurzy, školení 
atp.), přičemž i v tomto pří-
padě má škola zajištěnu 
kontrolu vstupu. Školy pa-
vilonové dispozice přijímají 
tato opatření přiměřeně 
podle svých podmínek.

 Škola vpouští cizí osoby 
do prostor školy až po ově-
ření účelu jejich vstupu 
do budovy (doprovod žáka, 
návštěva pedagoga či ředi-
tele školy apod.); to platí 
též v případě vjezdu doprav-
ním prostředkem do areálu 
školy. Vstupy a vjezdy do 
areálu školy jsou kontrolo-
vány (monitorovány).

 Škola má uzamyka-
telné vstupy do budov i dal-
ších prostor v areálu školy 
(např. školní zahrady, škol-
ního dvora, parkoviště 
apod.), má zabezpečená 
okna a dveře proti vol-
nému vniknutí osob. Na za-
čátku, v průběhu dne i na 
jeho konci škola vstupy za-
bezpečí (klíčový režim musí 
být vyřešen tak, aby byly 
únikové cesty trvale volné 
a umožňovaly bezpečný 
únik z budovy).

 Škola zamezuje nepo-
volaným osobám přístup 
do dalších prostor, budov 
i areálu školy, které nejsou 
určeny pro poskytování 
vzdělávání (např. sklepy, 
půdy, sklady, kotelny 
apod.), s výjimkou speci-
fických, zvláště provozních 
případů (revize, kontroly, 
prohlídky, stavební úpravy 
apod.).

 Škola má provedenu 
úpravu zeleně pro zvýšení 
přehlednosti prostor v okolí 

přístupových cest i další 
okolní terénní úpravy.

 Škola má ve svém areálu 
funkční venkovní osvětlení 
(nejlépe ovládané pohybo-
vým čidlem) přístupových 
cest, a to i v době mimo 
provoz školy.

Ke splnění těchto poža-
davků se předpokládá za-
jištění a provedení napří-
klad:

bezpečnostních zámků,
závor,
oplocení,
osvětlení,
drobných stavebních 

a terénních úprav.

2. Personální opatření
 Škola zajišťuje průběžný 

dohled nad žáky ve všech 
prostorách, a to od oka-
mžiku vstupu do prostor 
školy po celý průběh vý-
chovně-vzdělávacího pro-
cesu i po jeho ukončení až 
po dobu opuštění budovy 
či areálu školy. O zajištění 
náležitého dohledu rozho-
duje ředitel školy. Vychází 
přitom z konkrétních pod-
mínek a přihlíží zejména 
k charakteru vykonávané 
činnosti, věku žáků a jejich 
rozumovému rozvoji (vy-
spělosti), dopravním a ji-
ným rizikům. Ředitel školy 
zpravidla pověřuje dohle-
dem pedagogického pra-
covníka, stanoví rozvrh do-
hledu nad žáky a vyvěsí ho 
na takovém místě, aby bylo 
možné při kontrolní čin-
nosti snadno rozpoznat, 
který pedagogický pracov-
ník dohled vykonává.

 Škola má zajištěnu vzá-
jemnou zastupitelnost pe-
dagogických či nepedago-
gických pracovníků vyko-
návajících dohled nad žáky.

 Škola zajišťuje do-
hled nad žáky i při akcích 
souvisejících se vzdělává-
ním, které jsou realizo-
vány mimo školu. Při pra-
videlném využívání budov 
či místností (např. tělo-

cvičen obcí), které nejsou 
v majetku školy, je nutné 
vyžadovat od pronajíma-
tele ujištění o bezpečném 
stavu budovy či místnosti 
(např. doložením revizních 
zpráv se závěrem „schopno 
bezpečného provozu“).

 Škola v případě avizo-
vaného nebezpečí využívá 
možnosti posílení ostrahy 
budovy městskou či státní 
policií, případně hlídkami 
bezpečnostních agentur 
(dle místních zvyklostí).

Ke splnění těchto poža-
davků se předpokládá za-
jištění:

finančních prostředků 
pro vrátné nebo jiné osoby 
vykonávající ostrahu školy,

finančních prostředků 
na nárůst pracovních 
úvazků na zajištění do-
hledu.

Jednou z možností, jak 
získat finanční prostředky 
pro zajištění činnosti vrát-
ného, je vytvoření tzv. spo-
lečensky účelného pracov-
ního místa (za stanovených 
kritérií pro výběr zaměst-
nance) na základě dohody 
s Úřadem práce České re-
publiky. V rámci systému 
aktivní politiky zaměstna-
nosti tak může škola čer-
pat finanční příspěvek na 
úhradu mzdových nákladů.

3. Vnitřní předpisy, 
dokumentace školy
 Škola, ve spolupráci 

s osobami odborně způsobi-
lými v prevenci rizik a oso-
bami odborně způsobilými 
v oblasti požární ochrany 
analyzuje rizika podle pod-
mínek a charakteru své čin-
nosti a má zpracovány do-
kumenty pro mimořádné 
události (např. neopráv-
něné vniknutí do objektu, 
přítomnost neznámého 
nebo nebezpečného před-
mětu nebo látky ve škole, 
útok vedený zvenčí či ze-
vnitř, braní rukojmí, vanda-
lismus, šikana…).

Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů                     
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 Škola má zajištěny me-
chanizmy ověřování účin-
nosti výše uvedené doku-
mentace, včetně periodic-
kých zkoušek technických 
prostředků a zařízení a spo-
lupracuje se složkami inte-
grovaného záchranného 
systému a s orgány místní 
správy.

 Škola má v pracovním 
řádu, školním řádu / vnitř-
ním řádu a v dokumen-
taci podle jiných právních 
předpisů upraveny i další 
zvláštní povinnosti za-
městnanců, např. povin-
nosti a postupy při zajišťo-
vání dohledu, povinnost in-
formovat zaměstnavatele 
o vzniku mimořádných udá-
lostí, povinnost důsledně 
dbát na účinnost technic-
kých a jiných prostředků 
chránících bezpečnost bu-
dov, povinnost seznamo-
vat zaměstnance a žáky 
školy s opatřeními zajišťují-
cími bezpečnost a ochranu 
zdraví (na začátku škol-
ního roku, průběžné opa-
kování dle vyhodnocených 
rizik, povinnost provedení 
záznamu o poučení).

 Škola má vymezen for-
mální rámec bezpečnosti 
a ochrany zdraví, včetně 
pojmenování nebezpečí, 
rizik možného ohrožení ži-
vota a zdraví žáků, spolu 
s přijetím adekvátních 
opatření. Škola sezna-
muje žáky a zaměstnance 
s ustanoveními předpisů 
a pokynů k zajištění bez-
pečnosti a ochrany zdraví, 
včetně pojmenování nebez-
pečí, rizik možného ohro-
žení života a zdraví, pokud 
se vztahují k příslušné čin-
nosti, akci nebo pracovišti, 
a průběžně také s ustano-
veními školního nebo vnitř-
ního řádu, řádů dílen, labo-
ratoří, odborných praco-
ven, sportovních zařízení, 
tělocvičen, hřišť a jiných 
pracovišť a s dalšími opat-
řeními, jež mohou mít bez-
pečnostně-preventivní vý-

znam při uplatňování zá-
kladních pravidel bezpeč-
ného chování (např. cizí 
osoby ve školách, technické 
zabezpečení vstupu do bu-
dov, dohled pedagogických 
pracovníků, způsob pří-
chodu a odchodu, zabez-
pečovací prvky ve škole). 
Škola má popsány a uplat-
ňuje účelné způsoby cho-
vání v situacích ohrožují-
cích zdraví, má stanovena 
zvláštní pravidla při někte-
rých činnostech – tělesné 
výchově, plavání, koupání, 

lyžařském výcviku, spor-
tovně-turistickém kurzu, 
soutěžích, přehlídkách, vý-
letech, škole v přírodě, za-
hraničních výjezdech apod.

 Škola informuje zá-
konné zástupce žáků o vy-
dání a obsahu školního 
nebo vnitřního řádu.

Od výše uvedeného mi-
nimálního standardu by 
se měla škola odchýlit jen 
v nezbytně nutných a odů-
vodněných případech, bu-
dou-li to vyžadovat místní 
podmínky. V případě ja-
kýchkoli odchylek je však 
třeba přijmout taková opat-
ření, aby byla bezpečnost 
a ochrana zdraví žáků i za-
městnanců zajištěna jinými 
konkrétními způsoby, aniž 
by byly v rozporu s výše uve-
denými principy. Současně 
musí škola plnit povinnosti, 
které jí vyplývají z právních 
předpisů.

Školy mají možnost zajis-
tit bezpečnost osob v areálu 
školy také dalšími, např. 
technickými prostředky, 
které jdou nad rámec výše 
vymezených minimálních 
požadavků (např. vstup na 
čipy, turnikety, kamerový 
systém, čipy, elektronický 
vrátný, alarm s tísňovými 
tlačítky napojený na dispe-
čink apod.); tyto technické 
prostředky však nemohou 
plně nahradit dohled pro-
váděný fyzickou osobou, 
a jde-li o kamerový systém, 

bere škola před jeho zave-
dením v úvahu i ochranu 
soukromí žáků i zaměst-
nanců školy.

Školy při eliminaci bez-
pečnostních rizik spolupra-
cují se zřizovatelem, se zá-
konnými zástupci žáků, zle-
tilými žáky, policií, slož-
kami integrovaného zá-
chranného systému a se 
školskou radou.

Další předpisy související 
se zabezpečením budov:

Mechanické zábrany
ČSN EN 1627 Dveře, 

okna, lehké obvodové 
pláště, mříže, okenice

– Požadavky a klasifi-
kace, odolnost proti násil-
nému vniknutí (požadavky 
na odolnost dveří a oken 
včetně kování, cylindric-
kých vložek a skel)

Kamerové systémy
ČSN EN 62676 (řada) 

Dohledové videosystémy 

pro použití v bezpečnost-
ních aplikacích

Poplachové systémy 
(alarmy)

ČSN EN 50131–1 
(ed. 2) Poplachové zabez-
pečovací a tísňové systémy

ČSN EN 50132-5 Po-
plachové systémy – CCTV 
sledovací systémy pro pou-
žití v bezpečnostních apli-
kacích – Část 7: Pokyny pro 
aplikaci

Systémy kontroly vstupu
ČSN EN 60839-11-1 

Poplachové a elektronické 
bezpečnostní systémy – 
Část 11-1: Elektronické sys-
témy kontroly vstupu – Po-
žadavky na systém a kom-
ponenty

ČSN EN 50133-1 Po-
plachové systémy – Systémy 
kontroly přístupu pro pou-
žití při bezpečnostních apli-
kacích

Doporučené kvalifikač-
ní požadavky na vrátného

Vrátný by měl být kvali-
fikován pro bezpečnostní 
činnosti. Nejblíže je to kva-
lifikace Strážný (kód: 68-
008-E) z národní soustavy 
kvalifikací (http://www.na-
rodnikvalifikace.cz/kvalifi-
kace-315-Strazny).

Ochrana soukromí při 
nasazení kamerových sys-
témů

Zákon 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších před-
pisů

Vyjádření a doporu-
čení Úřadu pro ochranu 
osobních údajů k mož-
nosti instalovat kamerový 
systém v prostorách školy 
ze dne 12. března 2007 
(https://www.uoou.cz/files/
vyjadreni_a_doporuceni_
uoou.pdf)

ZDROJ: MŠMT

(Poznámka REDAKCE: 
Ministerstvo školství vyhlá-
silo dotační program Pod-
pora zabezpečení škol a škol-
ských zařízení. Více na webo-
vých stránkách MŠMT.)

    ve školách a školských zařízeních – minimální standard bezpečnosti

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

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

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

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

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

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

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

d k Týdd íkk ŠKOKOOLSTVTVÍ řřii iil ř ššititi l

NabídkaNabídka
pro všechny školy, pro všechny školy, 

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

Termín pro 
zaslání přihlášek 
je do 30.4.2015.

 –  Vliv jazykové výuky na sociální inkluzi

 – Jazyky a sport

 –  Jazykové vzdělávání v přírodovědných 
a technických předmětech

 –  Komunikativní kompetence, zejména 
v dalším cizím jazyce

PRIORITY LETOŠNÍHO ROČNÍKU:

www.naerasmusplus.cz/cz/dalsi-moznosti-spoluprace-label
E-mail: label@dzs.cz      Tel.: 221 850 300

BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE NA:

Evropská 
jazyková cena 
Label 2015

Přihlaste ho do soutěže o Evropskou 
jazykovou cenu Label 2015

Realizujete 
zajímavý projekt 
zaměřený 
na výuku cizích 
jazyků?

CHYSTÁTE ŠKOLNÍ VÝLETY DO LEDNICE NA MORAVĚ?    Kontakt:
Pak využijte naší nabídky: PLAVBY K MINARETU 
nebo JANOHRADU a naloďte se s námi k plavbě 
po staré Dyji zámeckým parkem a lužním lesem, 
doprovázené poutavým výkladem lodníků o historii 
a přírodě této části lednicko-valtického areálu. Plavbu 
můžete kombinovat s pěší procházkou - např. od 
zámku k Minaretu lodí (25 min.), po prohlídce Minaretu 
zpět parkem pěšky (1,5 km), nebo naopak. Plavbu 
k Janohradu doporučujeme spíše pro žáky od 2. st. 
ZŠ, odtud můžete pokračovat pěšky do Břeclavi, 
nebo Ladné.

CENY:
TRASA I: ZÁMEK – MINARET nebo MINARET – ZÁMEK
(doba plavby 25 min.) 1. st. ZŠ – 50 Kč/os., 2. st. ZŠ – 60 Kč/os.,
SŠ a SOU – 70 Kč/os.

TRASA II: MINARET – JANOHRAD nebo JANOHRAD – MINARET
(doba plavby 45 min.) 1. st. ZŠ – 70 Kč/os., 2. st. ZŠ – 80 Kč/os.,
SŠ a SOU – 90 Kč/os.

TRASA I + II: ZÁMEK – JANOHRAD nebo JANOHRAD – ZÁMEK
(doba plavby 60 min.) 1. st. ZŠ – 110 Kč/os., 2. st. ZŠ – 120 Kč/os., 
SŠ a SOU – 130 Kč/os.

!!! Pedagogický doprovod zdarma !!!

Tel.: 603 516 358, www.plavby-lednice.cz


