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27. března

V hotelu Olšanka v Praze 
proběhne finále 22. ročníku 
ankety o nejoblíbenějšího 
učitele Zlatý Ámos. Vítěz 
ankety bude slavnostně ko-
runován následující den na 
Kantorském bálu.

27. března

V Brandýse nad Orlicí se 
uskuteční již 17. setkání Ko-
menský a my. Jeho součástí 
bude i seznámení s výsledky 
13. ročníku soutěže Komen-
ský a my.

28. března

Den učitelů, výročí naro-
zení Jana Ámose Komen-
ského v roce 1592.

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.

Pozor – přímý přenos finále Zlatého Ámose můžete sledovat 27. března 
na www.zlatyamos.cz nebo na https://youtu.be/kHb5Pl85zTw.

„Malé děti jedí chléb rodičů, velké jejich srdce.“
K. Světlá

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ

Předseda školských odborů o aktuálních problémech regionálního školství
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství 
v současné době soustřeďuje pozornost zejména 
na připravované zavedení kariérního systému pro 
pedagogické pracovníky a reformu financování re-
gionálního školství.

„Min is terstvo škol-
ství konečně zveřej-

nilo podklady k oběma na-
vrhovaným změnám,“ říká 
předseda odborového svazu 
František Dobšík. „Co se 
týká kariérního systému, 
byl ukončen projekt finan-
covaný z evropských fondů 
a nyní ministerstvo prezen-
tuje jeho výsledky. Mělo by 
dostat zpětnou vazbu, ja-
kousi odbornou oponen-
turu, na níž se chceme jako 
zástupci zaměstnanců ur-
čitou formou podílet. Ape-
luji proto na všechny učitele 

od mateřských až po vyšší 
odborné školy, aby se s ná-
vrhem ministerstva sezná-
mili, i když si uvědomuji, že 
to není jednoduché čtení. 
Minimálně by se měli zabý-
vat standardem učitele, po-
soudit, nakolik se představy 
autorů shodují či rozcházejí 
s každodenní praxí. Vaše ná-
zory jsou pro nás důležité.“

Achillovou patou kariér-
ního systému je zatím jeho 
finanční zabezpečení. Ve 
střednědobém výhledu stát-
ního rozpočtu se v kapitole 
školství s žádným výrazněj-

ším navýšením nepočítá. Při-
tom se hovořilo o potřebě až 
osmi miliard korun. Peníze 
však ministerstvo bude mu-
set najít, nechce-li celý pro-
jekt pohřbít. Zatím se počítá 
s tím, že atestační přípla-
tek by získali jen učitelé ve 
třetím a čtvrtém atestačním 
stupni, druhý by byl zcela bez 
příplatku.

Další velké téma se týká 
změny způsobu financování 
regionálního školství. „Nut-
nost změny podporujeme,“ 
vysvětluje František Dobšík, 
„při poklesu počtu žáků pře-
stala normativní metoda ko-
respondovat s pokrytím práce 
pedagogů i nepedagogů. 
Stručně řečeno, práce je 
stejně, ale žáků, a tím i peněz, 
ubývá. Normativní metoda se 

dostala do slepé uličky a nyní 
je třeba najít nový způsob 
rozdělení rozpočtovaných fi-
nančních prostředků.“

Oddělení financování 
podle zřizovatele, tedy obec-
ního školství od krajského, 
má podle něj svou logiku. 
Minimálně by zamezilo po-
dezření, že krajské úřady 
přilepšují středním školám 
na úkor škol a školských za-
řízení zřizovaných obcemi. 
„Pokud se najde jiný a efek-
tivnější způsob financování 
regionálního školství, měl 
by mít na paměti ještě jeden 
cíl,“ uzavírá František Dob-
šík, „stabilizovat hospoda-
ření škol, dát ředitelům mož-
nost dlouhodobě předvídat, 
plánovat rozvoj své školy.“

Karla TONDLOVÁ



2

Třetina Čechů mezi 30 a 34 lety by měla mít vysokou školu
Do roku 2020 by v Česku 

mělo mít vysokou školu 
32 procent obyvatel ve vě-
kové kategorii od 30 do 
34 let. Jako národní cíl je to 
zakotveno v dokumentu Ev-
ropa 2020, kterým se od roku 
2010 řídí Evropská unie. 
V roce 2013 byl podíl vyso-
koškolsky vzdělaných v této 
kategorii 26,7 procenta, 
uvedl v nedávno zveřejněné 
studii Národní ústav pro 
vzdělávání.

Před pěti lety, kdy byl ná-
rodní cíl pro Českou repub-
liku stanoven, byla v dané ka-
tegorii přibližně pětina vyso-
koškoláků. „Je zde tedy pa-
trný zřetelný nárůst směrem 
ke stanovené hranici,“ uvedli 
autoři studie. Navzdory růstu 
má Česko v této skupině pátý 
nejnižší podíl vysokoškoláků. 
Nižších hodnot dosahují jen 
na Maltě a v Chorvatsku, Ru-
munsku a Itálii.

Průměrně bylo v zemích 

EU mezi ranými třicátníky 
36,9 procenta vysokoškoláků. 
Více než polovina jich je v Ir-
sku, Lucembursku a Litvě. 
Podle strategického doku-
mentu Evropa 2020 by se měl 
podíl vysokoškolsky vzděla-
ných obyvatel nadále zvyšo-
vat. Cílová meta pro Evrop-
skou unii byla proto nasta-
vena na 40 procent. Země, 
které ji už nyní přesahují, mají 
přitom svůj národní cíl posta-
ven ještě výše. čtk

Pochvala
Výbor ministrů Rady 
Evropy uvítal proinklu-
zivní kroky českého 
ministerstva školství, 
které byly přijaty v sou-
vislosti s rozsudkem 
D. H. Mezi nejzásad-
nější patří novela škol-
ského zákona, kterou 
již schválil i Senát. Nyní 
čeká na podpis prezi-
denta republiky. red

Čestný doktorát
Univerzita Hradec Krá-
lové udělila 25. března 
čestný doktorát a zla-
tou medaili dramatiko-
vi, herci, scenáristovi 
a textaři Zdeňku Svěrá-
kovi za zásluhy o roz-
voj jazykové kultury 
v naší společnosti. čtk

Peníze na stavebnice
Ministerstvo školství 
začne letos poskytovat 
mateřským školám pe-
níze na nákup staveb-
nic, které rozvíjejí už 
u nejmenších dětí vztah 

k technice. Reaguje tak 
na kritický nedostatek 
techniků a řemeslníků, 
před nímž varují firmy.

čtk

Léčivé rostliny
Sběru léčivých rost-
lin se v Česku stále 
věnuje zhruba 2 500 
základních škol, což 
je více než polovina 
z nich. Ještě v roce 
1989 to měly nařízené 
všechny školy, nyní lé-
čivé rostliny sbírají 
spíše venkovské školy, 
které mají blíže k pří-
rodě. Nasbírané léčivky 
pak posílají nebo odvá-
žejí do výkupen. čtk

Zápisník

„Pořád se těším na hambáč, pizzu nebo smažák s hranolkama, ale zase máme 
jenom ten spotřební koš!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK

V českých školách proběhne mezinárodní testování
Čeští školáci letos znovu 

projdou mezinárodním 
testováním. Patnáctileté žáky 
základních a středních škol 
čeká ověřování znalostí ve 
čtyřech oblastech v rámci srov-
nání PISA 2015. Děti ze čtvr-
tých tříd základních škol pak 
projdou testováním TIMSS 
2015 zaměřeným na matema-
tiku a přírodovědu. Výsledky 
budou zveřejněny v prosinci 
2016. Na svém webu to uvedla 
Česká školní inspekce, která 
v Česku testování zajišťuje.

Na patnáctileté čekají 
elektronické testy z přírodo-
vědné, matematické a čtenář-
ské gramotnosti a týmové ře-
šení problémových úloh. Do 
mezinárodního srovnání se 
na přelomu března a dubna 
zapojí 349 základních a střed-
ních škol. Celkem se testo-
vání PISA 2015 zúčastní všech 
34 členských zemí OECD 

a více než dvě desítky dal-
ších států, jako jsou například 
Rusko, Singapur a Lotyšsko.

Přírodovědné a matema-
tické dovednosti čtvrťáků bu-
dou v květnu ověřovány ve 
160 základních školách. Na 
rozdíl od srovnání PISA 2015 
budou děti vyplňovat testy 
v papírové podobě. Testování 
TIMSS 2015 se uskuteční ve 
více než 60 zemích, mezi ni-
miž jsou vedle evropských 

států například Kanada, Ja-
ponsko, Chile a Jihoafrická 
republika. Vedle těchto dvou 
hlavních šetření se čeští 
žáci zapojí do testů PIRLS 
2016 zaměřených na čte-
nářskou gramotnost. V prů-
běhu března si pilotní testy 
vyzkouší žáci 4. tříd z 38 zá-
kladních škol. Naostro se toto 
srovnání uskuteční v příštím 
roce, výsledky budou zveřej-
něny v prosinci 2017. čtk

ČVUT otevírá univerzitní základní školu
České vysoké učení technické v Praze otevře 1. září 2015 

první univerzitní soukromou základní školu v České re-
publice. Výuka v ní bude zaměřena na technické a přírodo-
vědné disciplíny a určena bude pro děti, jejichž rodiče chtějí 
své potomky tímto směrem podporovat. Navíc budou mít 
přístup do laboratoří, k technickým experimentům a ČVUT 
jim nabídne i výuku technické angličtiny. Pro školní rok 
2015/2016 otevře škola místo pro patnáct prvňáčků. Školné 
bude 4 500 korun měsíčně, dalších 700 korun bude stát dru-
žina. Zatím se do školy zapsalo 12 dětí. av
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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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FKSP v příspěvkové organizaci zřizované krajem
K jakým změnám došlo v úpravě fondu odměn vytvářeného v příspěvkových organizacích územních samo-
správných celků? Je použití fondu odměn na konci roku základem pro tvorbu FKSP v příspěvkové organiza-
ci zřizované krajem?

Ve Sbírce zákonů ČR, 
částce 13, rozeslané dne 

5. února 2015, je publikován 
zákon č. 24/2015 Sb., kterým 
byl m. j. změněn i zákon 
č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních 
rozpočtů. Jednou z prove-
dených změn je změna § 32 
o fondu odměn příspěvko-
vých organizací. Nové znění 
§ 32 zákona č. 250/2000 Sb. 
je následující:

„1. Fond odměn je tvo-
řen ze zlepšeného výsled-
ku hospodaření příspěvko-
vé organizace, a to do výše 
jeho 80 %, nejvýše však do 
výše 80 % objemu prostřed-
ků na platy stanoveného zři-

zovatelem nebo zvláštním 
právním předpisem a pe-
něžními dary účelově urče-
nými na platy.

2. Převod peněžních 
prostředků do fondu odměn 
schvaluje zřizovatel.

3. Z fondu odměn se 
hradí odměny zaměstnan-
cům. Přednostně se z fondu 
odměn hradí případné pře-
kročení stanoveného obje-
mu prostředků na platy.“

Zákon č. 24/2015 Sb. na-
byl účinnosti dnem 1. ledna 
2015 (jak je uvedeno v jeho 
čl. VI).

Tvorba FKSP v pří-
spěvkových organizacích 
zřizovaných územními sa-

mosprávnými celky se ří-
dí ustanovením § 33 záko-
na č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpi-
sů. FKSP je tvořen základ-
ním přídělem na vrub ná-
kladů příspěvkové organi-
zace z ročního objemu ná-
kladů zúčtovaných na pla-
ty a náhrady platů, na od-
měny za pracovní pohoto-
vost, na odměny a ostat-
ní plnění za vykonávanou 
práci. Podle odst. 2 § 33 
zákona je FKSP naplňo-
ván zálohově z roční plá-
nované výše v souladu s je-
ho schváleným rozpočtem. 

Vyúčtování skutečného zá-
kladního přídělu se prove-
de v rámci účetní závěrky. 
Vzhledem k tomu, že pou-
žití prostředků FKSP pří-
spěvkových organizací se 
uskutečňuje prostřednic-
tvím rozpočtu, jsou pou-
žité prostředky fondu od-
měn zahrnuty do příjmů 
příspěvkové organizace 
a současně se použijí jako 
mzdové prostředky, a pro-
to jsou i základem pro vý-
počet přídělu do FKSP. 
Výpočet skutečného zá-
kladního přídělu se prove-
de v rámci účetní závěrky 
příspěvkové organizace.

Vít BERKA

Školské odbory k návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících
Předseda školských odborů zaslal do Poslanecké sněmovny otevřený dopis, který je výzvou ke zlepšení si-
tuace v uzavírání pracovních poměrů s učiteli, tohoto znění:

„Do prvního čtení v Po-
slanecké sněmov-

ně je připraven návrh zá-
kona, kterým se mění zá-
kon č. 563/2004 Sb., o pe-
dagogických pracovnících 
a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších 
předpisů. Účelem navrho-
vané změny zákona je sta-
novení speciálních pravi-
del pro uzavírání pracov-
ních poměrů na dobu urči-
tou s pedagogickými pra-
covníky.

Organizace školního ro-
ku, který se člení na období 
školního vyučování od září 
do konce června následují-
cího roku a období hlavních 
prázdnin v červenci a srpnu, 
vede některé školy a školská 
zařízení k uzavírání pracov-
ních poměrů s pedagogický-
mi pracovníky na dobu urči-
tou 10 měsíců odpovídající 
právě období školního vyu-
čování. Pedagogický pracov-

ník je pak po dobu hlavních 
prázdnin bez zaměstnání, 
zpravidla sice čer-
pá náhradu pla-
tu za nevyčerpa-
nou dovolenou, 
avšak nejvýše 
v poměrné části 
10/12 z nároku na 
8 týdnů dovolené.

Školy tímto postu-
pem sice mohou dosahovat 

jisté úspory finančních pro-
středků na platy a souvise-

jící zákonné odvody, 
náklady projevují-

cí se vyšší mírou 
existenční ne-
jistoty spojova-
né s pedagogic-

kou profesí jsou 
však dosahovaným 

„úsporám“ zcela ne-
přiměřené.

Platná právní úprava do-
sud takový postup umožňu-
je. Českomoravský odbo-
rový svaz pracovníků škol-
ství jej však považuje za ne-
správný z hlediska právní 
jistoty, stability zaměstná-
ní a s tím související moti-
vace k profesnímu rozvo-
ji a spolupráci pedagogic-
kého pracovníka na rozvo-
ji školy. Podporujeme pro-
to vládní návrh novely zá-
kona o pedagogických pra-
covnících, který dosavadní, 
odborovým svazem opako-
vaně kritizovanou praxi eli-
minuje.

Dovoluji si vás proto, vá-
žený pane poslanče, požá-
dat o podporu předložené 
novely zákona. Pro pedago-
gické pracovníky to bude vý-
razem úsilí o zlepšení jejich 
pracovních podmínek, které 
si nesporně zasluhují.“

František DOBŠÍK, 
předseda ČMOS pracovníků školství

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ
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Finanční vzdělávání ve školách má výsledky, ale největší vliv má rodina
Ačkoliv za poslední dekádu získala ve školách finanční gramotnost své místo v hodinách občanské výchovy 
či jako samostatný předmět a žáci se naučili znát význam bankovních produktů a operací, zůstává velká 
část veřejnosti stále téměř bezbranná proti úvěrovým pastem a případným exekucím.

Česká bankovní asociace 
uspořádala diskuzi mezi 

odbornou veřejností na 
téma, jak ještě lépe dostat 
finanční vzdělávání do nej-
širšího povědomí. „Kladli 
jsme si otázku, jaké je sou-
časné finanční chování laické 
veřejnosti a jak se za posled-
ních deset let změnilo. Na 
toto téma jsme uspořádali 
průzkum, z kterého vyply-
nulo, že se v současné době 
již dospělí i žáci lépe orien-
tují v bankovních pojmech, 
většinou vědí, co je to RPSN 
či kreditní karta, ale v ob-
lasti chování mají velké re-
zervy,“ konstatovala Helena 
Brychová z České bankovní 
asociace.

„Lidé vědí, co je to fi-
nanční plán, ale třetina 
z nich jej nevyužívá. Ostatní 
mají sice finanční rezervu, 
ale jen krátkodobou v roz-
mezí maximálně tří mě-
síců. Lidé se s dotazy již 
neobracejí na banky nebo 
své známé, ale informují 
se na internetu. Na druhé 
straně sice vědí, že exis-
tují nezávislé finanční por-
tály, ale téměř nikdo je ne-
využívá. Alarmující do bu-
doucna je také fakt, že osm-
desát procent lidí hodlá ve 
stáří žít z důchodu vyplá-
ceného státem,“ doplnila 
H. Brychová.

„Finanční gramotnost se 
dostala do rámcových vzdě-
lávacích programů pro zá-
kladní i střední školy, což je 
dobrý základ pro budouc-
nost, ale nemůžeme v tom 
nechat školy samotné. Za-
jímáme se o to, jak školám 
pomoci,“ uvedla svůj názor 
Alena Hesová, metodička 
Národního ústavu pro vzdě-
lávání, a pokračovala: „Ve fi-
nančním vzdělávání je důle-
žitá osobnost učitele, který 
předmět žáky učí, takže pro 

nás je velkým tématem pod-
pora učitelů.

Klíčové pro nás je, jestli 
jsou finančně gramotní uči-
telé, kteří předmět učí, 
a jestli jsou schopni své zna-
losti dál předávat žákům. 
Pokud vím, tak na vyso-
kých školách pedagogického 
směru nebyl program fi-
nanční gramotnosti 
zaveden. Tady 
vidím velký 
prostor pro 
zlepšení.“

„Také si 
myslím, že za-
řazení výuky do 
občanské výchovy 
není šťastné. V naší 
škole učíme finanční gra-
motnost již několik let, nej-
prve jako povinně volitelný 
předmět, nyní jako povinný 
samostatný předmět v osmé 
třídě jednu hodinu týdně. 
Myslím, že to je optimální 
časová dotace, ke které 
bude směřovat české školství 

plošně,“ sdělila Hana Ko-
sová, zástupkyně ředitelky 
Základní školy Hanspaulka 
v Praze.

„Myslím, že navyšo-
vání hodin pro předmět fi-
nanční gramotnost nemusí 
být cesta správným smě-
rem. Je podstatné, jak moti-

vovaní jsou žáci na druhém 
stupni pro výuku občanské 
výchovy. Znalosti, které tu 
dostanou, jsou velice krát-
kodobé. Je třeba propojovat 
znalosti a dovednosti v pro-
jektech, aby se s nimi žáci 
naučili nakládat. Problém 
má ještě jednu rovinu – po-

stoje, které si žáci odne-
sou do života. Tyto 

postoje ale pře-
devším formuje 
model rodičů, 
jak se oni sami 
chovají k pe-
nězům a učí 

to své děti. Na-
vrhuji mířit také 

na rodiče a vtáhnout je 
do finančního vzdělávání,“ 
soudí Šárka Miková, dět-
ská psycholožka. Děti mají 
podle ní dostávat kapesné, 
mají vědět, za co je mohou 
utrácet a za co ne. A rodiče 
je mají nechat zažít, že když 
kapesné utratí, nic mít nebu-
dou. „Chtěla bych také upo-

zornit na fakt, že i při vší vý-
chově k hospodaření s pe-
nězi je 40 procent lidí na-
staveno na život teď a tady, 
takže své finanční záležitosti 
moc neřeší. A to jsou po-
tom ti nejvíc ohrožení dlu-
hovými pastmi,“ dodává 
psycholožka.

Tuto nemilou pravdu po-
tvrdil i Pavel Štěpánek, vý-
konný ředitel České ban-
kovní asociace: „Jezdíme na 
přednášky do dětských do-
movů do Ústeckého kraje, 
kde je převážná většina 
Romů. Tyto děti, i když je 
trochu vzděláme a naučíme 
hospodařit, se po osmnác-
tém roce vrací do romské ko-
munity. Rodina je opět srazí 
na kolena a rozjede se spi-
rála šikmé plochy. Tito mla-
diství mají opravdu krátké 
horizonty, tak ke koupi mo-
bilu nebo, hůře, nákupu ci-
garet. Je velmi těžké je pře-
svědčit, aby mysleli na bu-
doucnost. Podle statistik se 
to podaří u jednoho dítěte 
z padesáti.“

„Nabízíme pro školy pro-
gram k finančnímu vzdělá-
vání, je to hra Finanční svo-
boda, která dětem v hori-
zontu 30 let simuluje, jak to 
s nimi dopadne, když se bu-
dou k penězům chovat tak 
jako dosud. Mohou při této 
hře zažít v předstihu nepří-
jemné situace, na které by 
v životě časem doplatily, 
a zamyslet se nad tím, jestli 
se raději nebudou chovat ji-
nak,“ vysvětlil autor hry Ka-
rel Štěpánek. Ten diskuzi 
uzavřel zamyšlením, zda 
by se kromě výuky finanč-
ních znalostí a dovedností 
neměli žáci učit také odol-
nosti k neúspěchu a pravi-
dlu, že si koupí jen to, na co 
si ušetří, a nikoliv všechno 
a hned. V současné době ta-
kovému chování napomáhají 
právě banky a další instituce, 
které vybízejí lidi, aby si půj-
čovali, co nejvíc to jde. Jed-
nou z cest, jak mohou banky 
naopak školám pomoci, je 
zprostředkování odborných 
externích lektorů se zkuše-
nostmi z praxe.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

FOTO:  Archiv
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FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ

Lékařské prohlídky řidičů
Od jakého věku je řidič povinen absolvovat pravi-
delné lékařské prohlídky k ověření své schopnosti 
řídit motorové vozidlo?

Povinnost podrobení se 
pravidelným lékařským 

prohlídkám ve vztahu k vě-
kové hranici držitelů řidič-
ských oprávnění je upra-
vena v § 87 odst. 3 zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunika-
cích a o změnách někte-
rých zákonů (zákon o silnič-
ním provozu), ve znění poz-
dějších předpisů, kde je uve-
deno: „Držitel řidičského 
oprávnění, který není oso-

bou uvedenou v odstavci 1, 
je povinen se podrobit pravi-
delné lékařské prohlídce nej-
dříve šest měsíců před dovr-
šením 65 a 68 let věku a nej-
později v den dovršení stano-
veného věku, po dovršení 68 
let věku pak každé dva roky.“ 
Výše uvedené znění před-
mětného ustanovení je platné 
od 1. 7. 2013, kdy byl zákon 
č. 361/2000 Sb. novelizován 
zákonem č. 101/2013 Sb.

mdčr

Nárok na placené volno
Má zaměstnanec nárok na placené volno v případě 
pohřbu svého dědy?

Na základě zmocnění uve-
deného v § 199 zákoníku 

práce vydala vláda nařízení 
č. 590/2006 Sb., kde je vyme-
zen okruh a rozsah jiných dů-
ležitých osobních překážek 
v práci. V bodě 7 písm. c) pří-
lohy k tomuto vládnímu naří-
zení se stanoví:

„Pracovní volno s ná-
hradou mzdy nebo platu se 
poskytne na nezbytně nut-
nou dobu, nejvýše na 1 den, 
k účasti na pohřbu prarodiče 

nebo vnuka zaměstnance 
nebo prarodiče jeho man-
žela nebo jiné osoby, která 
sice nepatří k uvedeným fy-
zickým osobám, ale žila se 
zaměstnancem v době úmrtí 
v domácnosti, a na další den, 
jestliže zaměstnanec obsta-
rává pohřeb těchto osob.“ 
V daném případě tedy pra-
covní volno s náhradou platu 
náleží a společná domácnost 
se nevyžaduje.

Vít BERKA

Přípravná třída a odklad
Je možné zařadit do přípravné třídy základní školy 
dítě, kterému byl povolen odklad povinné školní 
docházky, a to i v případě, že není posouzeno jako 
sociálně znevýhodněné?

Úpravu zřizování příprav-
ných tříd a zařazování 

dětí do nich obsahuje § 47 
školského zákona, kde se v 
odst. 1 stanoví:

„Obec,  svazek obcí 
nebo kraj mohou se souhla-
sem krajského úřadu zřizo-
vat přípravné třídy základní 
školy pro děti v posledním 
roce před zahájením po-
vinné školní docházky, které 
jsou sociálně znevýhodněné 
a u kterých je předpoklad, že 
zařazení do přípravné třídy 
vyrovná jejich vývoj. Příprav-
nou třídu lze zřídit, pokud se 
v ní bude vzdělávat nejméně 
7 dětí.“

Přípravné třídy jsou do-
sud podle platné právní 
úpravy zřizovány pro děti se 
sociálním znevýhodněním 
v posledním roce před za-
hájením povinné školní do-
cházky. Při přijímání dětí je 
třeba dodržet obě stanovené 
podmínky. Děti, kterým byl 
povolen odklad povinné 
školní docházky, ale nemají 
sociální znevýhodnění, ne-
mohou být v této době do 
přípravných tříd zařazeny. 
V novele školského zákona 
je navržena změna podmí-
nek pro zařazování dětí do 
přípravných tříd.

Vít BERKA

Způsoby výplaty důchodů
Jaké jsou možné způsoby výplaty důchodů?

Již při podání žádosti o dů-
chod si budoucí důchodce 

volí způsob jeho vyplácení. 
Má dvě možnosti – důchod 
může dostávat buď v hoto-
vosti prostřednictvím České 
pošty na adresu bydliště (pří-
padně do zařízení sociálních 
služeb), nebo může zvolit 
bezhotovostní převod na svůj 
bankovní účet. Důchody se 
vyplácejí dopředu v pravidel-
ných měsíčních lhůtách. Vý-
platní termíny jsou sudé dny 
od 2. do 24. dne v měsíci. Dů-
chod vždy náleží od konkrét-
ního výplatního termínu do 
dne předcházejícího výplat-
nímu termínu v následují-
cím měsíci. Výplata důchodu 
v hotovosti prostřednictvím 
České pošty je zpoplatněna. 
Příjemce důchodu hradí ná-
klady za poukazy pravidel-
ných splátek důchodu, které 
činí 21 Kč za každou splátku 
důchodu a jsou sraženy z cel-
kové výše splátky. Tato povin-
nost se ovšem nevztahuje na 
důchodce, jimž byl důchod 
přiznán před 1. lednem 2010. 
ČSSZ vyplácí důchody bez-
hotovostně na osobní účty 
u bank, které podepíší pra-
vidla pro poukaz výplat dů-
chodů na účty u bank nebo 
spořitelních a úvěrních druž-
stev v České republice. Se-
znam bank a spořitelních 
a úvěrních družstev, do kte-
rých lze poukazovat výplatu 
důchodů, je k dispozici na 

webu ČSSZ a na okresních 
správách sociálního zabezpe-
čení. Výplatu důchodu lze za-
řídit pouze na účet důchodce 
nebo jeho manžela/manželky. 
Výplata důchodu na účet jiné 
osoby je možná pouze v tom 
případě, že tato osoba byla 
soudně ustanovena opatrov-
níkem nebo rozhodnutím 
obecního úřadu zvláštním 
příjemcem důchodu.

Pro bezhotovostní vý-
platu důchodu na účet je 
nutné předložit vyplněný, 
podepsaný a bankou potvr-
zený tiskopis Žádost o zaří-
zení výplaty důchodu pou-
kazem na účet – majitel účtu 
– nebo Žádost o zařízení vý-
platy důchodu poukazem na 
účet manžela/manželky. Po-
kud příjemci důchodu chtějí 
změnit peněžní ústav, mo-
hou tak učinit. O zasílání dů-
chodu na jiný účet se žádá 
také prostřednictvím zmí-
něných tiskopisů. Aby se za-
mezilo situacím, kdy peníze 
z ČSSZ odejdou na již neexis-
tující účet u původní banky, 
je vhodné starý účet zrušit až 
tehdy, kdy již důchod přichází 
na nový účet. Pokud však do-
jde k situaci, že důchod je 
odeslán na již zrušený účet, 
klient o důchod v žádném 
případě nepřijde. Částka se 
vrátí ČSSZ a následně je for-
mou jednorázové platby za-
slána na nový účet.

čssz
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Silný příběh osudového boje známého zpěváka žáci nezapomenou
Přivítat osobního asistenta a kamaráda Freddieho Mercuryho a dozvědět se přímo od něj o životě 
a boji legendárního frontmana skupiny Queen s nemocí AIDS mohli žáci některých základních 
a středních škol Ústeckého kraje v rámci projektu Sedmikráska.

Projekt Sedmikráska spo-
lečnosti Asistenční cen-

trum z Mostu nás okamžitě 
oslovil. Našli jsme v něm té-
mata ze všech oblastí, se kte-
rými se žáky pravidelně pra-
cujeme. Zde se nabízely navíc 
nové možnosti i formy práce, 
jak školáky oslovit. Jednou 
z prvních akcí Sedmikrásky 
na škole byla beseda Titanic-
-Freddie-AIDS (TAC) s osob-
ním asistentem Freddieho 
Mercuryho Peterem Freesto-
nem. Ten úzce spolupracoval 
s dnes už legendárním Fred-
diem Mercurym dvanáct let 
a byl také svědkem jeho boje 
se zákeřnou nemocí AIDS.

Užívat života naplno

Ve škole proběhly besedy 
se žáky devátých a osmých 
tříd. Peter Freestone vyprá-
věl během úvodní půlhodiny 
o svém seznámení s Fred-
diem Mercurym, o práci pro 
něj, o tom, jak si zpěvák do-
kázal užívat života a těšil se 
z každého okamžiku. Nejvíce 
se však zaměřil na Mercuryho 
boj se zákeřnou nemocí od po-
čátečních příznaků až do smrti 
legendárního zpěváka. Vyprá-
věl o touze Mercuryho stále 

žít naplno i v té tolik těžké 
době, o jeho pracovním úsilí 
i soukromí. Vše bylo doprová-
zeno filmovými záběry z kon-
certů a nejznámějšími hity této 
legendy.

Vyprávění, které překládal 
tlumočník Karel Tichý, bylo ve-
lice emotivní a často bylo vidět, 
že i po letech sdělování těchto 

vzpomínek to není pro Petera 
Freestonea nic lehkého. Měli 
jsme a máme nejrůznější před-
nášky na toto téma, ale kon-
krétní příběh a navíc přímý 
účastník je daleko důležitější 
než sebepropracovanější před-
náška. Všichni si v podstatě 
prožili tento příběh společně 
s Peterem Freestonem a jeho 
prožitky v nich už zůstanou.

AIDS si nevybírá

Závěrečná slova si určitě 
všichni nadlouho zapamatují: 
„Onemocnění AIDS si nevy-
bírá, nediskriminuje, posti-
huje mladé i staré, chudé i bo-
haté, neznámé i slavné. Stejně 
jako luxusní loď Titanic kdysi 
potopil na první pohled malý 

kus ledu, tak i Freddieho na 
vrcholu jeho sil srazil k zemi 
malý vir. Ten může srazit ko-
hokoliv a je jen na nás, jestli 
to budeme i my. Je to náš ži-
vot a naše rozhodnutí.“

V druhé části besedy padlo 
i mnoho dotazů, které Peter 
Freestone ochotně zodpově-
děl. Mnozí však potřebovali 
nejdříve své zážitky trochu 

vstřebat. Takže po pár dnech se 
zcela spontánně začali znovu 
ptát i ve škole. Diskuze vyvo-
lané žáky pokračovaly i v hodi-
nách občanské výchovy. Tato 
beseda byla o to důležitější, že 
v poslední době se o AIDS ve-
řejně už zase tolik nemluví.

Protidrogový vlak

V projektu Sedmikráska 
nás teď čeká mnoho dalších 
aktivit. Čeká nás například 
návštěva výživového specia-
listy, který bude společně se 
šesťáky besedovat, vařit a pak 
také zavítá do školní kuchyně. 
Dále osmáci pojedou do Prahy 
na prohlídku protidrogového 
vlaku s následnými dalšími 
aktivitami, šesťáci vyjedou na 
dva dny do Sportareálu Klíny 
za zdravým způsobem života. 
Přijede za námi také dentální 
specialista. Žáci se tak nená-
silně učí opět jinou formou 
tomu, co by mělo být samo-
zřejmostí každého člověka – 
zdravému přístupu k životu.

Alena TUČÍMOVÁ

Kontakt:
Dagmar Ostrihoňová
ZŠ Krátká 676, Klášterec nad Ohří
E-mail: ostrihonova@zskratka.cz

zkušenosti  nápady  inspirace  projekty  záměry  lekce  příklady

Asistenční centrum, a. s. realizuje od 17. září 2014 projekt podpořený z operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost s názvem Sedmikráska (registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/53.0011).

Projekt je zacílený na 7 oblastí vzdělávání – zdravá výživa, dopravní výchova, pohybové aktivity, prevence, zdraví, první 
pomoc a zdravá škola, kdy veškeré vzdělávací aktivity realizujeme přímo pro školy na území celého Ústeckého kraje.

Primárním cílem projektu je motivace žáků základních a středních škol k přijetí zásad zdravého životního stylu a směřování jejich 
postojů do dalšího života.

Kromě žáků se zaměřujeme i na vedoucí pracovníky ve školství, pedagogy, poradce, preventisty a pracovníky škol zaměstnané ve 
školních kuchyních, kdy se snažíme rozšířit metody výuky v oblasti výchovy a vzdělávání ke zdraví.

AKTIVITY PROJEKTU
1. Zdravá výživa

Vaření zdravých jídel v hodinách za účasti odborníka, školení 
personálu školní kuchyně.
2. Dopravní výchova

Aktivní výuka na hřišti, řešení dopravních situací.
3. Pohybové aktivity

Ukázka sportů, zapojení odborníka do hodin tělesné výchovy.
4. Prevence

Exkurze Revolution train v Praze, dentální hygiena, přednášky 
o prevenci viru HIV s Peterem Freestonem.
5. Zdraví

Výjezdní pobyty zaměřené na zdravý životní styl.

6. První pomoc
Tematické odborné přednášky ve školách.

7. Zdravá škola
Setkání pro pedagogy s odborníky ze Státního zdravotnického 

institutu, přenos zkušeností.

Další informace z průběhu realizace můžete sledovat na na-
šich webových stránkách www.asistencnicentrum.cz/sedmikraska/.

Učíme zdravě žít
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J. A. Komenský nebyl nikdy vymazán z učebnic
Koncem března si učite-

lé a školy připomenou 
narození J. A. Komen-
ského. Ten nesporně pa-
tří k nejznámějším osob-
nostem našich dějin. Jeho 
tvář je také jednou z má-
la, kterou téměř všichni li-
dé poznají. Je to dáno tím, 
že při rozsáhlosti a tema-
tické rozrůzněnosti jeho 
díla nebyl Komenský ni-
kdy vymazáván z učebnic. 
V podstatě každý režim 
si z jeho díla mohl vybrat 
a prezentovat jen to, co 

mu vyhovovalo, a o ostat-
ním pomlčet. Komenský se 
stal i typickou tváří našich 
bankovek. Za předmni-
chovské republiky byl jeho 
portrét na pětikoruně, za 
totality na dvacetikoruně 
a nyní je na dvousetkoru-
ně. Výrazný posun v hod-
notách bankovek s jeho 
portrétem ale rozhodně 
není výrazem toho, že by-
chom si jeho díla či myš-
lenek dnes více vážili, ne-
bo je dokonce více znali. 
Naopak – se znalostí jeho 

myšlenek a díla je to dnes 
mnohem problematičtěj-
ší než například na počát-
ku dvacátého století. Teh-
dy tuto znalost považovala 
většina vzdělanců za svo-
ji povinnost i čest. Důraz 
kladený na Komenského 
byl současně výrazem čes-
kého vlasteneckého cítě-
ní. Nyní bývá tato znalost 
v mnoha případech redu-
kována jen na několik nej-
častěji prezentovaných ci-
tátů. Ty pak bývají mnoh-
dy i špatně interpretová-

ny, jak se stávalo napří-
klad u zásady škola hrou.

Prakticky všechny re-
formy našeho školství se 
zaštiťovaly tím, že vychá-
zejí z myšlenek Komen-
ského. Bylo přitom zřejmě 
zcela nepodstatné, že řada 
těchto reforem s nimi byla 
v ostrém rozporu. Myšlen-
ky Komenského tak byly 
degradovány na prostý re-
klamní slogan mající otupit 
případné kritické výhrady 
ke špatně cílené reformě.

František MORKES

Dohoda o provedení práce
Při uzavření dohody o provedení práce nesmí být roz-
sah práce, na který se dohoda uzavírá, větší než 300 
hodin v kalendářním ro ce. Platí tento limit i v případě 
dohody na půlroční období?

Zákoník práce v § 75 sta-
noví: „Rozsah práce, 

na který se dohoda o pro-
vedení práce uzavírá, ne-
smí být větší než 300 hodin 
v kalendářním roce. Do 
rozsahu práce se započítá-
vá také doba práce kona-
ná zaměstnancem pro za-
městnavatele v témže ka-
lendářním roce na zákla-
dě jiné dohody o provede-
ní práce. V dohodě o pro-
vedení práce musí být uve-
dena doba, na kterou se ta-
to dohoda uzavírá.“

Uvedený limit rozsa-
hu práce není podmíněn 
žádným jiným způsobem, 
než že nemůže být pře-
kročen v kalendářním ro-
ce. To tedy nesporně pla-
tí pro dohody o provede-
ní práce bez ohledu na to, 
na jak dlouhou dobu jsou 
uzavírány. Jediným hle-
diskem je kalendářní rok. 
Limit tří set hodin pla-
tí tedy i v případě, že do-
hoda je uzavřena na do-
bu kratší než kalendářní 
rok.

Hledání nového zaměstnání
Je možné poskytovat zaměstnanci, který končí pracovní 
poměr, pracovní volno k vyhledání nového zaměstnání?

N ařízení vlády č. 
590/2006 Sb., kterým 

se stanoví okruh a rozsah 
jiných důležitých osobních 
překážek v práci (účinnost 
od 1. ledna 2007), uvádí vý-
čet těchto překážek v pří-
loze. V bodě 11 přílohy 
je uvedeno jako překážka 
v práci i „vyhledávání no-
vého zaměstnání“ a k roz-
sahu pracovního volna se 
stanoví:

„Pracovní volno bez 
náhrady mzdy nebo pla-
tu před skončením pracov-
ního poměru se poskytne 
na nezbytně nutnou dobu, 
nejvýše na 1 půlden v týd-
nu, po dobu odpovída-
jící výpovědní době 
v délce dvou měsí-
ců. Ve stejném roz-
sahu se poskyt-
ne pracovní 
volno s náhra-

dou mzdy nebo platu před 
skončením pracovního po-
měru výpovědí danou za-
městnavatelem z důvodů 
uvedených v § 52 písm. a) 
až e) zákoníku práce ne-
bo dohodou z týchž důvo-
dů. Pracovní volno je mož-
né se souhlasem zaměstna-

vatele slučovat.“
Pokud má jít o pracov-

ní volno s náhradou mzdy 
nebo platu, odkazuje vlád-
ní nařízení na § 52 písm. a) 
až e) zákoníku práce, kde 
jsou uvedeny organizační 
a zdravotní důvody skon-
čení pracovního poměru.

Nová zkušební doba
Zaměstnavatel chce provést změnu druhu práce v pra-
covní smlouvě, konkrétně na učitele odborných před-
mětů. Je možné sjednat i novou zkušební dobu?

Sjednání zkušební doby 
upravuje § 35 zákoní-

ku práce, kde se v odst. 3 
stanoví:

„Zkušební dobu je 
možné sjednat nejpozději 
v den, který byl sjednáván 
jako den nástupu do prá-
ce, nebo v den, který byl 
uveden jako den 
jmenování na 
pracovní mís-
to vedoucí-
ho zaměstnan-
ce.“ V jednom 
pracovním 
poměru 

lze tedy sjednat zkušeb-
ní dobu jen za těchto pod-
mínek, a to bez ohledu na 
to, zda se v budoucnu pří-
padně obsah pracovního 
poměru, pokud jde třeba 
o druh práce, změní.

Později než v den ná-
stupu do práce tedy zku-

šební dobu sjednat nelze. 
Pokud by se zaměstnava-
tel a zaměstnanec dohod-
li na zkušební době až po 

tomto dni (jak by tomu 
mělo být v přípa-

dě uvedeném 
v dotaze), by-
lo by tako-
vé ujednání 
neplatné.

í pracovní 
městnání?
olno bez
nebo pla-
m pracov-
poskytne

nou dobu, 
den v týd-
dpovída-
době 
ěsí-
oz-

jako den nástupu do prá
ce, nebo v den, který byl 
uveden jako den 
jmenování na 
pracovní mís-
to vedoucí-
ho zaměstnan-
ce.“ V jednom
pracovním
poměru 

Později než 
stupu do práce

šební dobu sjed
Pokud by se za
tel a zaměstnan
li na zkušební d

tomto dni (ja
mělo b

dě
v d
lo
v
n

Na vaše otázky odpovídá 
Mgr. Ing. Vít BERKA
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Zlaté české ručičky zabodovaly v Šumperku

Krajské kolo postupové 
soutěže Kovo junior 

2015 zdobí v záhlaví sym-
paticky motivující označení 
– České ručičky. Do stře-
diska praktického vyučo-
vání Střední školy železniční, 
technické a služeb, Šumperk, 
v areálu tamní firmy DOLS, 
se sjela druhé březnové úterý 
dvoučlenná družstva šikov-
ných mladých strojních me-

chaniků – zámečníků z Olo-
mouckého kraje.

Sotva se oblékli do mod-
rých montérek, začal ná-
ročný koncert „českých ru-
čiček“. Za šest hodin museli 
soutěžící zhotovit funkční 
zástrč, součást okenního 
nebo dveřního kování. Od-
borná porota kontrolovala 
sebemenší detail a nikomu 
nic neodpustila. Každá pra-

covní operace, pilování, ře-
zání, ohýbání, vrtání, nýto-
vání musela odpovídat za-
dání, technické dokumen-
taci. V závěru přehlídky vy-
hlásila ředitelka Střední 
školy železniční, technické 
a služeb, Šumperk Irena Jo-
nová spolu s ředitelem firmy 
DOLS Stanislavem Zatlou-
kalem absolutního vítěze. 
Stal se jím žák třetího roč-
níku Jakub Košťálek z po-
řádající šumperské školy. 
Projevil potřebnou rozvahu, 
dokonalou soustředěnost, 
smysl pro přesnost, zručnost 
a předvedl vlastnosti, které 
budoucí řemeslníky vedou 
k úspěšnému cíli. Dobře se 
uplatnit všude tam, kde za-
městnavatelé stále ještě slyší 
na tradiční značku „zlatých 
českých ručiček“.

Stanislav JUGA

Soutěž Za pět minut dvanáct v Křižné
V Základní škole Křižná 

proběhla velmi ob-
líbená soutěž – Paragraf 
11/55. Celkem soutěžilo 12 
družstev 2. stupně a každé 
družstvo tvořilo pět žáků. 
Soutěž měla pět kol a je-
jím cílem bylo poznání nut-
nosti zákonů, vyhlášek a je-
jich prospěšnosti pro lidi, 
rozvoj rétorických doved-
ností, schopnost argumen-
tovat, posilování odvahy ve-
řejně obhajovat výsledky 
své práce, rozvoj týmového 
ducha.

Letos soutěž zahájili 
žáci 9. A trochu netradičně 
– bubnováním na djembe. 
V jejím průběhu pak zazpí-

vala třída 7. A. Soutěž byla 
napínavá až do samotného 
konce, jelikož pořadí se mě-
nilo po každé disciplíně.

Z vítězství se radovala 

třída 6. A, druhé místo obsa-
dila třída 6. C, na třetím mís-
tě skončila třída 6. B. Všem 
vítězům blahopřejeme.

Romana VALLOVÁ

Děti na tahu v březovské škole
Na podzim loňského roku 

ve škole v Březové dva 
dny natáčel štáb České te-
levize s moderátorem Mar-
tinem Dejdarem pořad 
„Děti na tahu“. V rodinné 
talkshow dostaly děti mož-
nost říct, co si skutečně myslí 
o svých rodičích, o vztahu 
s nimi a o všem, co ony po-
važují za důležité. Výpovědi 
dětí s jejich typickou bezpro-

střední upřímností předložil 
Martin Dejdar někdy více, 
někdy méně překvapeným 
rodičům k okomentování 
v televizním studiu v Praze.

Škola v Březové se spe-
cializuje také na individuální 
(domácí) vzdělávání, při kte-
rém rodiče učí své děti sami 
a ty jsou pak v březovské 
škole pouze přezkušovány. 
Kromě povídání o tom, 

jestli je lepší učení doma, 
nebo ve škole, děti doma 
vzdělávané i děti březovské 
hodnotily také zaměstnání 
svých rodičů a rozpovídaly 
se například o lhaní svém 
i rodičovském.

Všechny děti slíbily Mar-
tinu Dejdarovi o natáčení 
mlčet. Všechny to doká-
zaly, a to až do dne vysílání 
– 15. března. Ludvík ZIMČÍK

ŠMODRCHA
Pěkně popletený 
kočičák
ARCHIE KIMPTON

Honzík Bačkora je 
docela obyčejný kluk 
z docela obyčejného 
městečka. Když ovšem 
jednoho dne na toul-
kách po okolí náhodou 
natrefil na příšerně po-
mateného, zpřeháze-
ného, mrzoutského, vy-
paseného a na sušen-
kách závislého Mluví-
cího kocoura, jeho život 
se rázem změnil. Hon-
zík začal být šťastný, 
že v podivném tvorovi 
našel svého vlastního 
zvířecího kamaráda, 
a chce si ho nechat. Jak 
vše dopadne, zjistí žáci 
prvního stupně a čte-
náři žákovských kniho-
ven, až si knížku pře-
čtou. Knihu vydalo na-
kladatelství  Mladá 
fronta.

Znáte je?

V Horním Jelení si procvičili angličtinu
Naši základní školu v Horním Jelení na-

vštívili čtyři studentky z Tchaj-wanu, 
Číny, Vietnamu, Ukrajiny a jeden student 
z Jordánska. Po dobu jednoho týdne žáci 
během výuky získali nové poznatky o reá-
liích, kultuře a zvycích již zmíněných zemí 
a vyzkoušeli si své jazykové dovednosti, ne-
boť každodenní komunikace probíhala v an-
gličtině. V rámci prezentací si žáci zatan-
čili tradiční jordánský tanec, napsali si ně-
kolik čínských znaků, otestovali si svou zruč-
nost s tradičními čínskými hůlkami a ob-

lékli si ukrajinský kroj s doplňky. Poté naši 
žáci umožnili hostům okusit něco z české 
kultury, když jim zatančili polku, zazpívali 
hymnu a naučili je několik českých slov. 
Každý den po skončení výuky byl pro stá-
žisty připraven odpolední program plný pro 
ně nevšedních zážitků, například prohlídka 
místního římskokatolického kostela, neza-
pomenutelná jízda na koních či turistický 
výlet do nedaleké obory s jeleny a daňky za-
končený táborákem.

Petra BURCALOVÁ, Vladimíra BRYNDOVÁ
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Debata o přistěhovalcích
V Británii se vyostřuje de-

bata na téma přistěho-
valců ze zemí Evropské unie, 
která patří v souvislosti s oče-
kávaným volebním úspěchem 
protievropské Strany nezá-

vislosti Spojeného království 
k významným otázkám voleb. 
Šéf této formace Nigel Farage 
hodlá dětem nových přistěho-
valců omezit přístup na brit-
ské státní školy. Někdejší la-
bouristický premiér Tony Blair 
naproti tomu řekl, že levice by 
měla hájit dosavadní vstřícný 
přístup k imigraci a nepřijímat 
rétoriku této strany.

Strana ve volebním programu 
uvedla, že chce na prvních pět let 
pobytu v Británii znemožnit dě-
tem přistěhovalců, aby navštěvo-
valy státní školy nebo měly pří-
stup ke zdravotnímu pojištění pla-
cenému z veřejných peněz. Stát-
nímu rozpočtu by to mělo ulevit, 
neboť toto opatření má motivovat 
imigranty, aby děti nebrali s se-
bou ihned, ale až po nějaké době. 
Podle N. Farage nejsou podobné 
praktiky ve světě výjimečné.

Výročí založení Vídeňské univerzity
Před 650 lety, 12. března 

1365, byla založena Ví-
deňská univerzita, nejstarší 
univerzita v německy mluví-
cích zemích. Je největší vzdě-
lávací a výzkumnou institucí 
v Rakousku a jednou z největ-
ších univerzit v Evropě. Na 18 
fakultách Vídeňské univerzity 

studuje nyní na 92 000 poslu-
chačů.

„Alma mater Rudolphina“ 
byla založena habsburským 
vévodou Rudolfem IV. v roce 
1365 podle vzoru pařížské Sor-
bonny. Po pražské Univerzitě 
Karlově, kde se také vyučo-
valo německy, byla tehdy dru-

hým nejstarším německým vy-
sokým učením v Evropě. Uni-
verzita se stala největší univer-
zitou v celé Římské říši, v po-
lovině 15. století měla přes 
6 000 studentů. Postižena byla 
tureckým obléháním města 
v roce 1529 (v jednom roce se 
zapsalo pouze 30 studentů). 
V roce 1623 převzali vyučo-
vání na teologické a filozo-
fické fakultě jezuité, v polo-
vině 18. století univerzitu Ma-
rie Terezie zestátnila a Jo-
sef II. ji otevřel i nekatolíkům 
a nařídil vyučování v němčině. 
V roce 1938 univerzitu ovládli 
nacisté a mnoho profesorů ji 
muselo opustit.

Mylná SMS
Stovky vyděšených ro-

dičů bombardovaly te-
lefonáty jednu střední školu 
v britském hrabství Corn-
wall, když informační sys-
tém školy omylem odeslal 
všem rodičům zprávu, že je-
jich dítě nepřišlo do školy. 
Systém za normálních okol-
ností funguje tak, že po-
kud dítě není omluveno, 
pošle rodičům do 11 hodin 
textovou zprávu, že poto-
mek chybí. Určen je hlavně 
k prevenci záškoláctví. Ře-
ditelka školy se rodičům 
omluvila. Instituce prý ne-
měla o chybě v informač-
ním systému ponětí.

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Zákaz sexuálních vztahů
Prestižní Harvardova uni-

verzita zakázala veškeré 
intimní vztahy mezi učiteli 
a studenty. Ústav zákaz odů-
vodnil tím, že přílišné sbli-
žování mezi vysokoškoláky 
a pedagogy může vést k pří-
padům sexuálního obtěžo-
vání. Harvard se tak zařa-
dil mezi několik amerických 
univerzit, které zavedly po-
dobný zákaz v minulých le-
tech. Univerzita sídlící ve 
městě Cambridge poblíž 
Bostonu dosud pouze dopo-
ručovala svým pedagogům, 

aby se vyvarovali vztahů se 
studenty, které přímo učí. 
Podle kritiků existují v ně-
kterých amerických školách 
pedagogové, kteří zneužívají 
svého nadřízeného posta-
vení a snaží se sexuálně vyu-
žít studenty či studentky.

Úplným zákazem milost-
ných poměrů mezi učiteli 
a žáky se Harvard zařadil 
po bok další prestižní Yale-
ovy univerzity, která k němu 
sáhla v roce 2010, či Con-
necticutské univerzity, jež jej 
zavedla předloni.

Švédština zůstává ve finských školách povinná
Školáci ve Finsku se nadále 

vedle finštiny budou po-
vinně učit švédsky. Rozhodl 
o tom parlament, který odmítl 
občanskou iniciativu podpo-
rovanou nejsilnější opoziční 

stranou Praví Finové.
Ze zhruba 5,5 milionu oby-

vatel Finska hovoří švéd-
sky jako mateřským jazykem 
5,3 procenta lidí. Švédskoja-
zyčná populace, která obývá 
především jih a jihozápad 
země, se neustále zmenšuje. 
Loni poprvé počet lidí hovo-
řících jako mateřštinou jinými 
cizími jazyky přečíslil švédsko-
jazyčné obyvatele Finska. Po 
změně zákona, který by umož-
nil vyjmout švédštinu z povin-

ných předmětů, volal přede-
vším východ severské země. 
Argumentoval tím, že její na-
hrazení ruštinou by mělo pro 
region značný přínos.

Úředními jazyky ve Finsku 
jsou finština a švédština, oba 
jsou součástí povinných škol-
ních osnov. Výjimkou je au-
tonomní ostrovní provincie 
Alandy, která je ze zákona 
výhradně švédskojazyčná. Na 
severu země je úředním jazy-
kem ještě laponština.

Dar pro Princeton
Prvních šest tištěných vy-

dání bible, originál De-
klarace nezávislosti Spoje-
ných států či podepsaný hu-
dební notes Ludwiga van 
Beethovena. To jsou jen ně-
která díla z literárně-hu-
dební sbírky o vůbec nej-
větší hodnotě, kterou kdy do-
stala prestižní americká Prin-
cetonská univerzita. Celková 
cena kolekce se odhaduje na 
zhruba 300 milionů dolarů 

(7,5 miliardy korun).
Sbírku čítající 2 500 svazků 

věnoval univerzitě její někdejší 
student William Scheide, který 
zde promoval v roce 1936 
a v listopadu zemřel ve věku 
100 let. „V jádru je Scheideho 
knihovna nejbohatší světovou 
sbírkou prvních dokumentů 
vytištěných v Evropě 15. sto-
letí. Ale její úžasné knihy 
a rukopisy přinášejí světlo do 
mnoha oblastí, od výtisků bible 

po způsoby, jakými největší 
skladatelé komponovali svou 
hudbu,“ popsal význam sbírky 
princetonský profesor historie 
Anthony Grafton.

 Vedle zmíněných děl obsa-
huje kolekce, která bude k vi-
dění v princetonské knihovně, 
například i rukopis projevu 
amerického prezidenta Abra-
hama Lincolna či některé 
z prvních výtisků děl Williama 
Shakespeara.

čtk

Učí se střílet, 
aby ubránily 
své žáky
Pákistánská učitelka Fá-

tima Bibiová třikrát 
stiskne spoušť pistole a po-
každé zasáhne terč. Pak se 
obrátí ke svým kolegyním 
a usměje se. I její instruktor 
se usmívá. V severozápad-
ním Pákistánu panuje ne-
bezpečná situace a místní 
vláda po prosincovém masa-
kru se 150 mrtvými ve škole 
ve městě Péšávar povo-
lila učitelům nosit do školy 
zbraně, aby v případě po-
dobného útoku mohli sebe 
i své žáky bránit.



11

Názory učitelů na vliv využívání ICT při výuce a studiu žáků
Na podzim roku 2014 byly 

zveřejněny výsledky Me-
zinárodního šetření počí-
tačové a informační gra-
motnosti ICILS 2013. Čeští 
žáci 8. ročníků prokázali, 
že jim znalosti a dovednosti 
z oblastí získávání a posu-
zování informací či vytvá-
ření a sdílení informací ne-
jsou cizí – v testu počítačové
a informační gramotnosti se 
umístili na špičce a svými vý-
sledky předčili žáky z dalších 
18 zemí, které se do šetření 
zapojily (Německo, Dán-
sko, Nizozemsko, Austrá-
lie, Hongkong, Korejská re-
publika a další). Kromě zjiš-
ťování toho, jak si ve zkou-
mané oblasti stojí žáci, je 
však neméně důležitým cí-
lem mezinárodních srovná-
vacích studií popsat pod-
mínky, v nichž je příslušná 
gramotnost rozvíjena. V pří-
padě šetření ICILS 2013 
vedle zjišťování například 
toho, jaké je technologické 
vybavení škol nebo jak často 
a jakým způsobem učitelé 
používají informační a ko-
munikační technologie (dále 
ICT) při výuce, byly s vyu-
žitím učitelského dotazníku 
mapovány názory učitelů 
ohledně vlivů využívání ICT 
při výuce a studiu.

Za tímto účelem byla 
učitelům předložena řada 
tvrzení, s nimiž měli vyslo-
vit míru svého souhlasu. Ně-
která tvrzení byla vyjádřena 
pozitivním způsobem, jiná 
naopak negativním. Na zá-
kladě toho pak byly sesta-
veny dvě škály popisující ná-
zor učitelů zvlášť na pozitivní 
a negativní vliv využívání ICT 
při výuce a studiu žáků.1)

Jak lze vidět v grafu 1, 
v hodnocení pozitivního vý-
znamu ICT při výuce2) pa-
tří čeští učitelé se 47 body 
na škále spolu s kolegy z dal-
ších postkomunistických 
zemí Chorvatska, Slovinska 
a Slovenska k nejkritičtěj-
ším. Naopak v rozvojových 
státech, jako jsou Thajsko, 
Chile a Turecko, je pozitivní 
přínos ICT při výuce hod-
nocen učiteli nadprůměrně 

(56, 55 a 54 bodů), což může 
znamenat určitou tendenci 
pozitivní vliv ICT přeceňo-
vat. Zároveň v těchto třech 
zemích dopadly výsledky 
žáků nejhůře.

Celkový postoj českých 
učitelů týkající se pozitiv-
ního přínosu ICT vychy-
luje od průměru např. ná-

zor na to, zda využívání 
ICT při výuce a studiu po-
máhá žákům naučit se spo-
lupracovat. V České repub-
lice najdeme nejméně uči-
telů (62 %, průměr 78 %), 
kteří s tímto souhlasí. To ko-
responduje i s dalšími zá-
věry z šetření, které se týkají 
např. nižší míry spolupráce 
mezi učiteli co do využívání 

ICT při výuce nebo menšího 
důrazu na to, aby žáci rozví-
jeli schopnost sdílet s ostat-
ními elektronické informace.

Je také s podivem, že 
v České republice se pouze 
66 % učitelů vyjádřilo, že 
využívání ICT při výuce po-

máhá u žáků vzbuzovat větší 
zájem o studium, což je spolu 
s Polskem (65 %) nejméně 
ze všech zemí (mezinárodní 
průměr činí 79 %). Rela-
tivně nízký je podíl souhla-
sících učitelů v ČR i zvlášť 
mezi těmi, kteří uvedli, že 
při výuce v referenční třídě 
ICT používají (69 %). To, 

zda ICT učitel při výuce po-
užívá, názor učitelů nicméně 
ovlivňuje. Ukázalo se totiž, 
že pouze 55 % těch, kteří 
ICT v referenční třídě nepo-
užívají, se domnívá, že využí-
vání ICT při výuce vzbuzuje 
studijní zájem žáků. Jistou 
podobnost lze vidět i v tom, 
že jsou čeští učitelé v mezi-
národním srovnání skeptič-

tější ke zlepšení studijních 
výkonů žáků při využívání 
ICT. Jen něco málo přes po-
lovinu vyučujících vyjádřilo 
souhlas s tím, že to zlepšuje 
studijní výkony žáků, přitom 
průměrný podíl kolegů ze za-
hraničí činí 68 %.

Zatímco o pozitivním pří-
nosu využívání ICT při výuce 
jsou čeští učitelé přesvěd-
čeni v mezinárodním srov-
nání méně, z grafu 2 je pa-
trné, že význam, jaký přisu-
zují negativním dopadům 
ICT3), se vůči mezinárod-
nímu průměru neliší. Že by 
v tomto ohledu byli naši uči-
telé celkově kritičtější, proto 
nelze tvrdit.

Přesto ale mezi čes-
kými učiteli je ze všech 
zemí v největší míře rozší-
řen názor (71 %, meziná-
rodní průměr 58 %), že vy-
užívání ICT při výuce ome-
zuje přímou osobní komuni-
kaci mezi žáky. Např. v Aus-
trálii se s tímto ztotožňuje 
pouze 43 % učitelů. 59 % 
učitelů v ČR také souhlasí 
s tvrzením, že využívání ICT 
ve škole vede jen ke kopíro-
vání materiálů z veřejných 
internetových zdrojů, což 
je téměř o 10 % více, než 
činí průměrný podíl učitelů 
ze všech zemí ICILS 2013. 
Na druhou stranu takřka 
všichni čeští učitelé roz-
hodně či spíše souhlasí s tím, 
že využívání ICT ve škole 
pomáhá žákům shromažďo-
vat a zpracovávat informace 
efektivněji. Pozitivním zjiš-
těním je, že pouze 7 % uči-
telů v ČR spatřuje ve využí-
vání ICT při výuce organi-
zační problémy pro školu. 
To je spolu s Polskem nej-
méně ze všech zemí. S tím 
ostře kontrastuje Korejská 
republika, kde v používání 
ICT vidí organizační ob-
tíže pro školu 42 % tamních 
učitelů.

Výroky ohledně nega-
tivního vlivu využívání ICT 
při výuce mají mezi českými 
učiteli menší podporu než 
výroky týkající se pozitivního 
přínosu, což platí i meziná-
rodně. Závěry z odpovědí 
učitelů neukazují, že by zmí-
něný kritičtější postoj učitelů 
týkající se pozitivního vlivu 
ICT automaticky znamenal 
horší výsledky žá ků v počí-
tačové a informační gramot-
nosti a naopak, když např. 
čeští žáci dopadli v testu nej-

Graf 1: Škála souhlasu učitelů 
s pozitivním vlivem ICT při výuce a studiu

Graf 2: Škála souhlasu učitelů
s negativním vlivem ICT při výuce a studiu
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lépe a žáci z Thajska a Tu-
recka nejhůře.

Podrobnější informace 
o šetření ICILS 2013 a jeho 
výsledcích jsou dostupné 
na webových stránkách 
České školní inspekce (www.
csicr.cz), kde lze také nalézt 
národní zprávu z šetření.

Šetření ICILS 2013 je 
součástí IPn Kompetence III, 
který je spolufinancován Ev-
ropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České 
republiky.

Mgr. Lucie ŘEZÁČOVÁ
realizační tým projektu Kompetence III

Česká školní inspekce

1) Škála byla vytvořena s vyu-
žitím tzv. Raschova Partial 
Credit modelu a standardi-
zována tak, aby průměr zemí 
ICILS byl 50 bodů a smě-
rodatná odchylka 10 bodů. 
Spolehlivost škály pozitiv-
ního vlivu α = 0,83, škály ne-
gativního vlivu α = 0,80.

2) S využitím následujících po-
ložek, které tvořily škálu – 
využívání ve škole: pomáhá 
žákům efektivněji shromaž-
ďovat a zpracovávat infor-

mace, naučit se spolupraco-
vat s jinými žáky, pracovat 
na úrovni odpovídající jejich 
studijním potřebám, naučit 
se plánovat si a uspořádat 
svou práci, pomáhá u žáků 
vzbuzovat větší zájem o stu-
dium, umožňuje žákům efek-
tivněji komunikovat s ostat-
ními, zlepšuje studijní vý-
kony žáků, umožňuje žákům 
přístup k lepším informač-
ním zdrojům. 

3) S využitím následujících polo-
žek, které tvořily škálu – vyu-

žívání ve škole: vede ke zhor-
šení písemného projevu žáků, 
znamená pro školu jen orga-
nizační problémy, ztěžuje for-
mulování myšlenek, které se 
člověk lépe naučí se skuteč-
nými předměty než s obrázky 
v počítači, jen vede ke kopí-
rování materiálů z veřejných 
internetových zdrojů, ome-
zuje přímou osobní komuni-
kaci mezi žáky, vede u žáků 
ke zhoršení početních doved-
ností a odhadu, jen odvádí 
pozornost žáků od učení.

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

20. 3. – 2. 4.
interaktivní výuka | originální exponáty | soutěže o ceny

iQ DAYS
VĚDA NA VLASTNÍ KŮŽI

WWW.OC-PLZEN.CZ
    

Rokycanská 1424/128, 312 00 Plze

Neobsazené základny EXOD 2015
Nabízíme dosud volná místa…

č. název / přihláška - kontakt termín

1 Praha kulturní a turistická 1.7. - 8.7.Petr Honzák-e-mail: exodpraha5.hop@seznam.cz (www.exodpraha5.chytry.cz)

4 Posázaví a Podblanicko 30.6. - 5.7.Anežka Kopecká-mobil: 605 106 460

8 Písecko 29.6. - 7.7.Marie Sychrovská-mobil: 736 744 017, e-mail: madlasychr@seznam.cz

9 Vltava - po vodě z Vyš.Brodu do Boršova 15.8. - 19.8.Pavel Vařejka-e-mail: varejka@jaroska.cz

10 Český Krumlov a Šumava 11.7. - 18.7.Marie Chmelařová-mobil: 732 278 058, e-mail: orosck@seznam.cz

11 Domažlice - Chodsko 1.7. - 7.7.Marie Johánková - mobil: 775 195 926, e-mail: johankova@gymdom.cz

15 Máchův kraj - Českolipsko 5.7. - 12.7.Anna Machová  - mobil: 606 393 776

16 Kokořínsko 26.7. - 1.8.Anna Machová - mobil: 606 393 776

17 Novoborsko-přírodní krásy Lužických hor 4.7. - 12.7.Hana Macelová - mobil: 607 603 437, e-mail: h.macelova@seznam.cz

18 Česko-saské Švýcarsko 11.7. - 18.7.Milena Eliášová - mobil: 737 872 946, e-mail: eliasova.m@volny.cz

21 Za krásami Podorlicka 2.7. - 10.7.Anna Tesařová - tel.: 494 531 498 (nebo p. Kaplan - mobil: 604 908 844)

22 Polička 9.8. - 16.8.Božena Šifnerová - mobil: 603 353 167, e-mail: bsifner@atlas.cz

25 Olomoucko 6.7. - 13.7.Antonín Duda - mobil: 605 510 937 ,e-mail: duda@spseol.cz

26 Hostýnské vrchy - Tesák 27.7. - 5.8.Karel Zahradník - mobil: 728 609 048, e-mail: karl.zahradnik@seznam.cz

27 Břeclavskem a Dolním Rakouskem na kolech 18.7. - 25.7.Zdeněl Sladký - mobil: 724 645 834, e-mail: exodkola@seznam.cz

28

Jeseníky - chata Barborka pod Prad.- Turnus 1 4.7. - 11.7.Pavel Vařejka - e-mail: varejka@jaroska.cz
Jeseníky - chata Barborka pod Prad.- Turnus 2 11.7. - 18.7.Pavel Vařejka - e-mail: varejka@jaroska.cz

33

Veľký Meder - Turnus 1 5.6. - 12.6.Jarmila Němcová - mobil: 721 534 325 nebo tel.: 554 612 969
Veľký Meder - Turnus 2 28.9. - 3.10.Jarmila Němcová - mobil: 721 534 325 nebo tel.: 554 612 969

34 Vysoké Tatry - poznání toho nejlepšího 15.8. - 22.8.Marie Věntusová - mobil: 739 762 687, e-mail: MarieVentusova@seznam.cz

36 Malá Fatra - chata na Grúni 4.7. - 11.7.Jana Urbancová - mobil: 607 503 998, e-mail: urbancova.jana@seznam.cz

37 Vysoké Tatry- z druhé strany - Zakopane 8.8. - 15.8.Marie Věntusová - mobil: 739 762 687, e-mail: MarieVentusova@seznam.cz

38 Vysoké Tatry - Pieniny 18.7. - 25.7.Danuše Kubová - mobil: 739 210 384, e-mail: kubovad@centrum.cz

39 Vysoké Tatry - Tatranská Lesná 15.8. - 22.8.Marie Chmelařová - mobil: 732 278 058, e-mail: orosck@seznam.cz
ZRUŠENÁ ZÁKLADNA: Ez č. 35 Nízké Tatry – Demänovská dolina; organizátor: 
ZO ČMOS PŠ při OROS Opava


