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30. března

Rozpis rozpočtu pří-
mých výdajů krajského 
a obecního školství pro 
jednotlivé kraje v roce 
2015 – to byl hlavní bod 
programu semináře, který 
zorganizoval ČMOS pra-
covníků školství.

31. března

V Praze proběhlo pravi-
delné jednání tzv. školské 
tripartity, které se zabýva-
lo aktuálními problémy 
regionálního školství.

2. dubna

Od roku 1967 je na po-
pud Mezinárodního vý-
boru pro dětskou knihu 
tento den označován jako 
Mezinárodní den dětské 
knihy. Připomíná se tak 
výročí narození Hanse 
Christiana Andersena.
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„Spánek je nesmírně milosrdný: odpouští nám i našim viníkům.“
Karel Čapek

V tomto čísle najdete:

Zlatým Ámosem se letos stala Hana Pacíková z Holešova
Stejná radostná očekávání, stejně nadšené projevy 
ovací a stejně hravá atmosféra provázely jako kaž-
doročně finále ankety Zlatý Ámos, které proběhlo 
v pátek v předvečer dne narození Jana Amose Ko-
menského. Pro finalisty a jejich žáky to však byla 
premiéra.

Na porotu nejlépe za-
působila a Zlatým 

Ámosem, stejně tak jako 
i dětským Ámosem, se stala 
Hana Pacíková z Vyšší po-
licejní školy a Střední poli-
cejní školy MV v Holešově. 
Se svými studenty předvedla 
perfektně vypointovanou re-
konstrukci hospodské rvačky 
a poukázala tak na humor-
nou stránku vážné záleži-
tosti. Hana Pacíková učí své 
studenty právo a kriminalis-
tiku a navíc jim kdykoli do-
káže podat pomocnou ruku 
a poskytnout oporu. Fina-

lista ankety Radek Matuška 
ze SOŠ chemické v Brně 
předvedl se svými studenty 
na pódiu velkého sálu hotelu 
Olšanka v Praze smršť che-
mických pokusů, při nichž lé-
taly barevné jiskry a sršel oh-
ňostroj. Zanechaly za sebou 
typický pach chemické labo-
ratoře, ale na závěr byl Ra-
dek Matuška odměněn ko-
runkou Ámose chemikáře, 
kterou převzal z rukou zá-
stupce stříbrného partnera 
ankety. O titulu Ámose Sym-
paťáka rozhodlo hla sování 
pomocí SMS, které zorgani-

zovala naše redakce. Získal 
jej mohutným finišem v den 
finále Jiří Janovský ze ZŠ 
v Nučicích těsně před Barbo-
rou Holasovou ze ZŠ Spálov. 
Ve finále ankety dále ještě 
bojovali Bohumila Janov-
ská z Gymnázia dr. V. Šmej-
kala v Ústí nad Labem a To-
máš Jůzl ze ZŠ Hálkova 
v Humpolci.

Zlatý partner ankety pře-
dal také letos titul Ámos fy-
zikář a zároveň oranžovou 
učebnu fyziky v hodnotě dvě 
stě tisíc korun. Pro svou školu 
je získala Jana Czuchová 
z Hrádku nad Nisou. „Zatím 
jsem měla některé pomůcky 
až třicet let staré, u některých 
jsem ani nepoznala, na co 
vlastně jsou. Nová učebna mi 
umožní vyjádřit vděčnost žá-
kům devátého ročníku za no-

minaci do Zlatého Ámose,“ 
řekla J. Czuchová po koru-
novaci. Korunku matematic-
kého Ámose si z rukou mi-
nistra průmyslu a obchodu 
Jana Mládka převzala Mar-
tina Hudecová ze ZŠ v Praze 
na Kavčích horách.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Jiří JANOVSKÝ
Ámos Sympaťák 2015 

FOTO:  Karla TONDLOVÁ



2

Science centra chtějí být součástí vzdělávání
Osm českých science 

center pro neformální 
vzdělávání usiluje o to, aby 
se v budoucnu stala součástí 
vzdělávacího systému a stát 
zaručil jejich další finan-
cování. Tato centra vznikla 
v Brně, Hradci Králové, Li-
berci, Olomouci, Ostravě 
a Plzni za 2,5 miliardy korun 
z evropských dotací. Zamě-
řují se na popularizaci vědy 
a technických oborů u široké 
veřejnosti a škol. O jejich 
rozvoji a významu se v Se-
nátu konalo veřejné slyšení. 
Podporu u ministerstva škol-
ství centra mají.

Ředitelka asociace cen-
ter Blanka Remešová řekla, 
že je potřeba, aby stát po-
mohl centra dobudovat. 
Doposud byla centra finan-
cována z evropských fondů. 
Letos se ucházejí u rezortů 
školství a místního rozvoje 
o další dotace z Bruselu. Až 
skončí strukturální fondy, 
měla by mít centra jistotu, 
že budou pokračovat dál. 
Jen ze vstupného se prý uži-
vit nemohou.

Ministr Marcel Chládek 
uvedl, že letos mohou zís-
kat centra 200 milionů ko-
run z dosavadních evrop-

ských fondů a další peníze 
z fondu na podporu tech-
nického vzdělávání, který 
chce ministr založit. „Já 
ho pracovně nazývám ,tři 
plus tři plus tři‘. Dáme tři 
miliony, kraj také přispěje 
třemi miliony a podnikatelé 
z toho kraje také třemi mi-
liony,“ uvedl M. Chládek. 
Mateřské a základní školy 
by si za tyto peníze mohly 
podle něj obnovit například 
dílny nebo nakoupit lístky 
do science center. Dílny 
i přírodovědné a technické 
učebny jsou už tam připra-
veny. čtk

Fotbalem k přátelství
Společnost Gazprom, 
oficiální partner ligy 
mistrů UEFA, zahájila 
třetí ročník mezinárod-
ního sociálního projektu 
pro děti Fotbalem k přá-
telství. Projektu se letos 
zúčastní 24 zemí a jeho 
cíl tak bude naplněn. am

Skleněná plastika
Skleněná plastika, kte-
rou mezinárodně uzná-
vaný výtvarník Marian 
Karel dlouhodobě za-
půjčil k instalaci před 
budovu Fakulty elek-
trotechnické ČVUT 
v Praze, získala svou 
konečnou „světelnou“ 
podobu. lp

Ocenění rektora
Studentka a absolvent 
Fakulty humanitních 
studií Univerzity Karlovy 
Tereza Jurečková 
a Ondřej Klügl převzali 
Mimořádnou cenu rek-

tora Univerzity Karlovy. 
Oceněni byli díky 
svému sociálnímu pod-
niku Pragulic, který 
zaměstnává lidi bez do-
mova jako průvodce po 
Praze. tj

Občanská angažovanost
Šestnáct vybraných 
mladých Romů se bude 
učit, jak se stát vůdčí 
osobností a případně 
se angažovat v komu-
nální nebo i celostátní 
politice. To je hlavním 
účelem projektu Roma 
Leadership Program, 
za nímž stojí nezisková 
organizace Slovo 21. 
Vybráni byli vzdělaní 
Romové, kteří studují 
nebo už absolvovali vy-
sokou školu. čtk

Zápisník

„Aha, vy jste tu kvůli očkování žáků. A nějakou finanční injekci pro naši školu byste 
tam neměl?“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK

Ocenění pedagogů za vynikající práci pro české školství
V Senátu České repub-

liky ocenil ministr škol-
ství Marcel Chládek u pří-
ležitosti Dne učitelů vyni-
kající pedagogy, ty, kteří se 
svou pedagogickou činností 
i osobním přístupem zaslou-
žili o rozvoj vzdělávání u nás.

Medaili Ministerstva 
školství, mládeže a tělový-
chovy 1. stupně – za dlou-
hodobou vynikající pedago-
gickou činnost – obdrželi: 
Mgr. Ludmila Bílá, RNDr. 
Dag Hrubý, Mgr. Blanka 
Jakoubková, Mgr. Zdeňka 
Jirková, prof. MUDr. Pavel 
Kalvach, CSc., Mgr. Jan Má-

cha, doc. Mgr. Václav Mar-
tinec, Ing. Bohumír Novák, 
doc. RNDr. Ladislav Sko-
kan, CSc., Eva Suchánková, 
Mgr. Zuzana Šimková, Mgr. 
Hana Štolbová, PhDr. Vác-
lav Švepeš a PaedDr. Karla 
Vítková.

Medaili Ministerstva 
školství, mládeže a tělový-
chovy 2. stupně – za vyni-
kající pedagogickou činnost 
– dostali: Mgr. Jan Ćwierz, 
Mgr. Petr Filip, Mgr. Jaro-
slav Fuksa, Mgr. Jana Ga-
vendová, PaedDr. Petr 
Habrnál, Martina Havlová, 
Bc. Eva Helisová, RNDr. 

Lenka Honová, Ing. Josef 
Hypr, Bc. Michal Jiroušek, 
Pavel Jurkovič – in memo-
riam, Bc. Marie Kabátová, 
Mgr. Václav Kosina, Mgr. 
Alena Králová, Ing. Rado-
slav Kučera, PaedDr. Petr 
Martínek, PaedDr. Libor 
Mojžíš, Mgr. Dagmar No-
gová, Mgr. Miloš Novák, Bc. 
Eva Nováková, PhDr. Věra 
Podhorná, Mgr. Zdenka 
Říhová, Mgr. Jan Škrabal, 
Ing. Michal Šmucr, Mgr. Bc. 
Jaroslava Turková, Ing. Petr 
Vepřek, Mgr. Hana Vlč-
ková a doc. MUDr. Franti-
šek  Vorel. mšmt
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Ohrozí novela zákona o veřejném zdraví pořádání 
škol v přírodě, lyžařských výcviků či letních dět-
ských táborů? Bude pro akce základních a mateř-
ských škol, domů dětí a mládeže a cestovních kan-
celáří zaměřených na letní dětské tábory likvidační?

„Pokud novela projde tak, 
jak je navržená, pak 

ano,“ uvádí na její adresu Aleš 
Sedláček, předseda České 
rady dětí a mládeže. Novela 
zákona o veřejném zdraví na 
rozdíl od předchozího znění 
zákona totiž podle jeho slov 
zavádí sankce podle druhu po-
chybení a zároveň uvádí i výši 
pokuty. „Pokuty jdou do de-
setitisíců, u pochybení škol 
například při pořádání školy 
v přírodě či lyžařského výcviku 
se jedná až o sto tisíc,“ kon-
statoval A. Sedláček a pokra-
čoval, že je nesmysl, aby děti, 
které spolu běžně chodí do 
jedné třídy, spolu nemohly být 
na škole v přírodě jen proto, 
že nejsou standardně očko-
vané. „Pokud je škola vezme, 
pak ji čeká stotisícová pokuta. 
Zodpovědnost se tak přenáší 
z rodičů na školu,“ zdůraznil 
A. Sedláček.

S jeho slovy plně souhlasí 
Jan Bejček, zástupce ředi-
telky Základní školy Tuch-
lovice: „Naše škola pořádá 
v průběhu roku celou řadu 
akcí pro děti, což je samo 
o sobě organizačně náročné. 
Další povinnosti, které s při-
jetím novely spadnou na 
školu, jsou nesmyslné a v pří-

padě pochybení školy – na-
příklad opomenutí potvrzení 
od lékaře – i likvidační. Sto 
tisíc je nehoráznost.“

Výše sankcí je nesmyslná 
i podle Miroslava Topinky, 
ředitele cestovní kanceláře, 
která se specializuje na dět-
ské tábory. „Ročně se našich 
táborů zúčastní okolo pěti ti-
síc dětí. V žádném případě 
na jejich pořádání ne-
vyděláváme, navr-
hované sankce 
j s o u  p o d l e 
mého mimo 
realitu, zapla-
tit bychom je 
nemohli. Na-
víc další poža-
dovaná potvr-
zení přesouvají zod-
povědnost z rodičů na pořa-
datele, což je nesprávné. No-
vela podle mého obsahuje 
i další nelogičnosti. Naše 
snaha o změnu jejího znění 
zatím nic nepřinesla.“

Situace se ale přece jen 
částečně změnila. Novela zá-
kona o veřejném zdraví byla 
v průběhu druhého čtení 
v Poslanecké sněmovně 
z programu 26. schůze sta-
žena a vrácena zpět garanč-
nímu výboru k novému pro-

jednání. Projednat by se tak 
měl ve třetím čtení i pozmě-
ňovací návrh poslance Jo-
sefa Novotného (ČSSD), 
který by, podle slov A. Sed-
láčka, měl nelogičnosti i ne-
smyslnou výši sankcí řešit. 
(Poznámka redakce: Pozmě-
ňovací návrh J. Novotného si 
můžete přečíst na straně 10, 
nebo jej vyhledat na internetu, 
má číslo 2037, návrh novely je 
sněmovní tisk 270.)

Novela zákona o veřej-
ném zdraví je ale veřejností 
vnímána spíše v souvislosti 
s problémem standardního 

očkování dítěte a jeho 
přijetí do mateř-

ské školy. Spory 
kvůli očkování 
dětí se ale ve-
dou již řadu 
let. Ústavní 
soud v loň-

s k é m  r o c e , 
stejně jako le-

tos v únoru potvr-
dil, že ministerstvo zdravot-
nictví může i nadále nařizo-
vat povinné očkování dětí. 
Za vyhýbání se této povin-
nosti hrozí nadále rodičům 
pokuta. Mnohatisícová po-
kuta však hrozí i mateřským 
školám, pokud přijmou dítě, 
které není standardně prooč-
kované. Zajímalo nás proto, 
co na toto rozhodnutí říkají 
ty nejpovolanější – ředitelky 
a učitelky mateřských škol.

Názorů se nám sešlo sku-

tečně hodně. V podstatě by 
se daly shrnout do slov uči-
telky pražské mateřské školy 
D. Černičkové: „Proočkova-
nost považuji za důležitou 
i s tím rizikem, že nepatrné 
procento jedinců může být 
ohroženo. V současné době, 
kdy dochází k „přesouvání 
národů“, je nebezpečí vý-
skytu již zažehnaných cho-
rob obrovské. Sankce za opo-
menutí školy ale považuji za 
naprosto nepřiměřené, v po-
rovnání s trestnou činností 
jsou zavrženíhodné. A či-
nit školu odpovědnou za ta-
ková „pochybení“ je nesmysl. 
Odpovědnost je na rodičích 
a pediatrovi, který přihlášku 
do mateřské školy potvrzuje. 
Může v ní upozornit na ne-
proočkovanost stejným způ-
sobem, jakým potvrzuje pro-
očkovanost. Pak je již velmi 
jednoduché v duchu poža-
davku proočkovanosti takové 
dítě nepřijmout.

Myslím, že tato novela 
reaguje právě na skuteč-
nost ohrožení populace imi-
granty, pohybem místních 
osob po světě a možností za-
vlečení chorob, na které ne-
umí imunitní systémy naší 
populace reagovat.“

Její kolegyně k tomu ještě 
dodávají, že stát by ale měl 
nést zodpovědnost za děti 
zdravotně poškozené násled-
kem nežádoucích účinků oč-
kování. Olga ŠEDIVÁ

„Předpokládám, že 
v Parlamentu se bude 
hodně diskutovat i o 
pokutách pro školy 
a organizace, které 
přijmou neočkované 
děti. Myslím, že hlavní 
tíhu následků za své 
rozhodnutí by měli nést 
rodiče, ne školy a další 
zařízení pro děti.“

Václav VOTAVA
místopředseda 

poslaneckého klubu ČSSD

Jaký dopad bude mít novela zákona o veřejném zdraví na školy

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ
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Kariérní systém učitelů – potřebný krok správným směrem
Již v polovině května čeká školské odbory jejich sjezd. A to je vždy vhodná příležitost k zamyšlení, co se v uply-
nulém období povedlo a na co je třeba se v budoucnu zaměřit. V první řadě jsme se obrátili na předsedy pro-
fesních sekcí, aby nám sdělili své postřehy.

Zde jsou názory Stanislava 
Kutálka, předsedy pro-

fesní sekce vedoucích pra-
covníků a pracovníků přímo 
řízených organizací.

Co považujete za svůj 
největší úspěch v období od 
posledního sjezdu?

 Materiál „Školské 
odbory – co chceme“ 
jako konkrétní pro-
gram (vize) řeše-
ní problematiky 
školství a činnos-
ti ČMOS pracov-
níků školství,

 vrácení věko-
vého automatu, tarify 
odměňování podle odpraco-
vaných let,

 novelu zákona 
č. 561/2004 Sb., školský zá-

kon, především pak změnu 
§ 166 (pracovní poměr na 
funkční období),

 novelu zákona 
č. 563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících, ve zně-
ní zákona č. 197/2014 Sb., 
o kvalifikaci pedagogických 

pracovníků a jednoznač-
ně stanovených kva-

lifikačních před-
pokladech včetně 
výjimek,

 kariérní 
systém učite-
lů a přípravu ka-

riérního systému 
ředitelů. Kariérní sys-

tém učitelů je krok správným 
směrem, pouze je nutno ještě 
prodiskutovat některé otázky 
spojené s kariérním růstem.

Co bude hlavním úkolem 
odborového svazu po sjez-
du, jak uvnitř odborů, tak 
navenek?

 Podílet se na tvorbě zá-
konných norem v oblasti vý-
chovy a vzdělávání,

 hájit a zlepšovat posta-
vení pracovníků školství (pe-
dagogických a nepedagogic-
kých),

 zavést reformu financo-
vání regionálního školství,

 udržet, popřípadě rozší-
řit členskou základnu,

 omlazení funkcionářů 
odborového svazu od předsed-
nictva a předsedů KROS až po 
předsedy OROS (možno i sta-
novit věkovou hranici pro tzv. 
zasloužilé funkcionáře).

Jaké jsou úspěchy 

KROS ve vašem kraji za po-
slední čtyři roky?

 KROS Ústeckého kraje 
se schází přibližně 2x do roka 
– nevím, zda se toto dá po-
važovat za úspěch. Jako člen 
tohoto orgánu o výrazných 
úspěších nevím, nebo o nich 
nejsem informován.

 Stále nám ubývá členská 
základna, a to především ve 
sloučených OROS.

Jaký je váš názor na ka-
riérní řád, který bude již le-
tos zaveden?

Jde o krok správným 
směrem a velice potřebný, 
a to nejen pro vlastní rozvoj 
a sebevzdělávání učitelů, ale 
i pro jejich postavení a spole-
čenskou prestiž.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTO: Karla TONDLOVÁ

Bezplatné vzdělávání může být ohroženo
Evropské občanské iniciativy připravily na 18. dubna sérii 

protestů proti připravované transatlantické partnerské 
dohodě o obchodu a investicích, která by podle jejích kri-
tiků mohla mít neblahý dopad na sektor veřejných služeb. 
Nadnárodní korporace totiž argumentují mimo jiné tím, 
že jsou poškozovány jejich podnikatelské záměry v oblas-
ti vzdělávání. V případě přijetí této smlouvy by bylo ohro-
ženo bezplatné vzdělávání a jeho podpora ze strany státu.

„Je třeba o tomto problému hovořit i u nás a tuto ev-
ropskou občanskou iniciativu podpořit, včetně chystané 
petice,“ uvedl v této souvislosti František Dobšík, předse-
da ČMOS pracovníků školství. tok

Předseda školských odborů požádal o přijetí u premiéra
Přijetím novely školského zákona dojde k výrazným změnám ve vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciál-
ními vzdělávacími potřebami.

„Důsledná realizace přijí-
maných opatření však 

vyžaduje adekvátní podmín-
ky, jejichž podstatnou sou-
částí je i finanční zajištění,“ je 
přesvědčen předseda ČMOS 
pracovníků školství František 
Dobšík. „Pokud má být ta-
to zásadní změna školského 
zákona úspěšně realizována 
v praxi, je nezbytné vyloučit 
riziko nezdaru, jehož příčina 
by byla v nedostatečném roz-

počtovém zabezpečení.“
České školství ale čekají 

i další změny, které jsou na-
vrženy ve strategii vzděláva-
cí politiky a v dlouhodobém 
záměru vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy do roku 
2020. „V těchto dokumen-
tech jsou progresivní myš-
lenky a záměry,“ pokraču-
je František Dobšík, „jejich 
uskutečnění se však neobe-
jde bez adekvátního ekono-

mického zajištění. Představy, 
že rozvojové programy lze fi-
nancovat z úspor v jiných ob-
lastech, jsou podle mého ná-
zoru nereálné.“

Dostupné informace 
o ukazatelích financování ka-
pitoly školství ve střednědo-
bém finančním rozpočtovém 
výhledu školské odbory zne-
pokojují. „Moje obavy jsou 
o to větší, že při nejrůznějších 
jednáních ke školské proble-

matice s těmito čísly jako té-
měř pevně danými operují 
odpovědní zaměstnanci mi-
nisterstva financí.“

Proto se předseda Čes-
komoravského odborové-
ho svazu pracovníků školství 
obrátil dopisem na premiéra 
Boh uslava Sobotku a požá-
dal jej o osobní setkání, aby 
s ním mohl tuto problemati-
ku podrobně projednat.

kat
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Výpověď v ochranné době
Zaměstnankyni skončí rodičovská dovolená v po-
lovině března. Můžeme jí dát výpověď pro nadby-
tečnost s tím, že pracovní poměr skončí posledním 
dnem května?

Tento postup je správný. 
Rodičovská dovolená je 

ochrannou dobou a po celou 
dobu jejího trvání platí pro za-
městnavatele zákaz výpovědi 
(§ 53 odst. 1 zákoníku práce). 
Na výpověď pro nadbytečnost 
se ani nevztahují výjimky uve-
dené v § 54 zákoníku práce. 

Přestože tedy bylo pracovní 
místo zaměstnankyně zrušeno 
v době čerpání rodičovské do-
volené (což žádný předpis ne-
zakazuje), výpověď z pracov-
ního poměru lze této zaměst-
nankyni dát teprve po skon-
čení rodičovské dovolené.

Vít BERKA

Lze provést odklad vícekrát?
Lze provést odklad školní docházky u dítěte 
vícekrát?

Odklad povinné školní 
docházky je upraven 

v ustanovení § 37 školského 
zákona. Dítě musí zahájit po-
vinnou školní docházku ve 
školním roce, ve kterém do-
vrší nejvýše osmý rok věku. 
To znamená, že je možný 
pouze jeden odklad školní 
docházky.

V případě, že se u dítěte 
v prvním roce plnění povinné 
školní docházky projeví ne-
dostatečná tělesná nebo du-
ševní zralost, může ředitel 

školy se souhlasem zákon-
ného zástupce odložit začá-
tek plnění povinné školní do-
cházky ještě v průběhu prv-
ního pololetí školního roku 
na následující školní rok (viz 
§ 37 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, 
vyšším odborném a jiném 
vzdělávání /školský zákon/, 
ve znění pozdějších před-
pisů). To se týká i dětí, které 
do 1. ročníku nastoupily po 
odkladu povinné školní do-
cházky. Vít BERKA

Výše odstupného
Minimální výše odstupného činí příslušný násobek 
průměrného měsíčního výdělku. Pokud pracovní 
poměr skončí 30. června, vychází se z průměrného 
výdělku ke dni 30. června, nebo 1. července?

Podle § 353 odst. 1 záko-
níku práce se průměrný 

výdělek zjistí z hrubé mzdy 
nebo platu zúčtované za-
městnanci k výplatě v roz-
hodném období a z odpraco-
vané doby v rozhodném ob-
dobí. Rozhodným obdobím 
pro zjištění průměrného vý-
dělku je přitom předchozí 
kalendářní čtvrtletí a tento 
výdělek se zjistí k prvnímu 
dni kalendářního měsíce ná-
sledujícího po rozhodném 
období. Vzhledem k tomu, 
že vznik práva zaměstnance 

na odstupné spojuje záko-
ník práce s posledním dnem 
trvání pracovního poměru, 
je rozhodným obdobím pro 
zjištění průměrného výdělku 
předchozí kalendářní čtvrt-
letí. Skončí-li proto pracovní 
poměr 30. června, rozhodné 
období zahrnuje leden až 
březen a průměrný výdělek 
pro účely odstupného se zjiš-
ťuje ke dni 1. dubna. Tento 
průměrný výdělek platí po 
celé nastávající čtvrtletí, tedy 
i 30. června.

Vít BERKA

Kurz lektorských dovedností
Chci absolvovat kurz lektorských dovedností za-
končený kvalifikační zkouškou. Mohu na to čerpat 
prostředky z ONIV a uplatňovat cestovné a stravné?

Zákoník práce rozlišuje 
prohlubování kvalifi-

kace a zvýšení kvalifikace. 
V § 230 odst. 1 a 3 zákoníku 
práce, pokud jde o prohlubo-
vání kvalifikace, se stanoví: 
„Prohlubováním kvalifikace 
se rozumí její průběžné do-
plňování, kterým se nemění 
její podstata a které umož-
ňuje zaměstnanci výkon 
sjednané práce; za prohlu-
bování kvalifikace se pova-
žuje též její udržování a ob-
novování. Účast na školení 
nebo jiných formách přípravy 
anebo studiu za účelem pro-
hloubení kvalifikace se pova-
žuje za výkon práce, za který 
přísluší zaměstnanci mzda 
nebo plat.“

Ke zvýšení kvalifikace se 
v § 231 odst. 1 a 2 stanoví:

„(1) Zvýšením kvalifikace 
se rozumí změna hodnoty 
kvalifikace; zvýšením kvalifi-
kace je též její získání nebo 
rozšíření.

(2) Zvyšováním kvalifi-
kace je studium, vzdělávání, 
školení nebo jiná forma pří-
pravy k dosažení vyššího 
stupně vzdělání, jestliže 
jsou v souladu s potřebou 
zaměstnavatele.“

Při zvyšování kvalifikace, 
pokud zaměstnavatel po-
soudí, že je v souladu s jeho 
potřebou, náleží pracovní 
volno podle § 232 zákoníku 
práce. Jde ve smyslu § 205 
zákoníku o překážku v práci 

na straně zaměstnance.
Druhy dalšího vzdělá-

vání pedagogických pracov-
níků (s rozlišením studia ke 
zvyšování kvalifikace a stu-
dia k prohlubování odborné 
kvalifikace) vymezuje vy-
hláška č. 317/2005 Sb. v ná-
vaznosti na § 24 zákona 
č. 563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících.

Podle mého názoru by 
se v případě, který uvádíte, 
jednalo o zvyšování kvalifi-
kace ve smyslu citovaných 
ustanovení zákoníku práce. 
Ovšem o zvyšování kvalifi-
kace s dalšími důsledky a ná-
roky zaměstnance. Záleží 
tedy na rozhodnutí ředitele 
školy, zda studium posoudí 
tak, že je v souladu s po-
třebou zaměstnavatele (viz 
§ 231 odst. 2 a § 205 záko-
níku práce).

Pokud takto studium ne-
posoudí, žádné nároky z ti-
tulu účasti na něm vám ne-
vzniknou. Pokud by vám 
účast na tomto vzdělávání 
byla rozhodnutím zaměstna-
vatele umožněna, vznikl by 
vám nárok na pracovní úlevy 
podle § 232 zákoníku práce. 
Ze zákona však nárok na ces-
tovní náhrady nevzniká. Po-
kud by tyto náhrady měly být 
poskytovány, byl by takový 
nárok sjednán nebo stano-
ven ve vnitřním předpise 
zaměstnavatele.

Vít BERKA
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Žáci ze Šternberka si užili projektový den Já a ty jsme my
Letos jsme si v Základní škole Olomoucká ve Šternberku tak trochu prodloužili jarní prázdniny. 
V úterý 17. února jsme se ovšem nevěnovali násobilce, rovnicím a diktátům, zkrátka běžnému 
učivu, ale žákům jsme místo toho připravili projektový den s názvem Já a ty jsme my.

Formou her a tvořivých 
aktivit jsme se snažili na 

prvním stupni podpořit roz-
voj zdravých vztahů v rodině. 
„Co ta očka vidí? Vidí, vidí 
lidi,“ začínala dramatizací 
známé básničky hra na ro-
dinu. Děti popisovaly, koho 
vidí sluníčko, když nahlíží do 
oken jejich domovů. Kdo jde 
do práce, kdo do školy, kdo 
se stará o domácnost. Děti 
měly možnost v rámci pro-
jektu srovnat například, jak 
si doma hrají, co podnikají 
spolu s rodiči, ale třeba i to, 
jaké povinnosti každý z nich 
doma má. Byly zvědavé, kteří 
rodiče jsou přísní, jak jejich 
spolužáci vycházejí se sou-
rozenci nebo na to, komu se 
kamarádi nejčastěji svěřují 
s problémy. Malí žáčci se do-

zvěděli, jak lze neshodám 
v rodině předcházet a také, 
kam se mohou obrátit o po-
moc, pokud je třeba. Na zá-
věr zhlédli animovaný film 
Jak přicházejí děti na svět ze 
seriálu Byl jednou jeden ži-
vot a společně vytvořili pla-
kát na téma Rodina.

Žákům druhého stupně 
jsme připravili aktivity plné 
potřebných informací z ob-
lasti sexuální výchovy. Jak 
bezpečně předejít přenosu 
pohlavních chorob i nechtě-
nému těhotenství? Jak se ne-
stát obětí znásilnění? Krátké 
videopříběhy přiblížily žá-
kům tyto závažné situace i je-
jich důsledky. Společně s pe-
dagogy pak zvažovali, jak 
nejlépe těmto rizikům přede-
jít. Hledali také nejúčinnější 

způsoby řešení 
závažných situací 
a dostali infor-
mace o všech dů-
ležitých kontak-
tech, kde lze hle-
dat pomoc. Jak 
si nejlépe vybrat 
vhodného part-
nera? Jak řešit 
partnerské ne-
shody? Jak se 
bránit domácímu 
násilí? To byly 
další okruhy, kte-
rými pedagogové 
žáky postupně 
provedli. I oni 
společně vytvo-
řili plakát na téma Partner 
pro budoucí život a Stop po-
hlavním nemocem. Učivo sa-
mozřejmě nebylo klasifiko-

váno, protože zkoušet bude 
všechny za pár let skutečný 
život.

 Vladimíra ZLÁMALOVÁ

Mezinárodní program Ekoškola vstupuje do mateřských škol
Ekoškola již deset let vede žáky základních a středních škol k šetrnějšímu provozu své školy a učí 
je snižovat ekologický dopad svého jednání na životní prostředí.

Ve spolupráci s učiteli, ve-
dením školy a zástupci 

místní komunity hledají 
úspory energie a vody, snaží 
se o snižování množství od-
padů a jejich třídění a také 
o zlepšení prostředí školy 
a jejího okolí. Společně usi-

lují o získání mezinárodního 
titulu Ekoškola.

První testovací verze me-
todiky pro mateřské školy 
vznikla v letech 2013 až 
2014 v rámci projektu „Eko-
školka“ Ekocentra Pod-
houbí. Na jejím testování se 

podílelo 15 praž-
ských mateř -
ských škol. V le-
tech 2013 až 2015 
byl realizován 
projekt „Eko-
školky – rodiče, 
děti a učitelé pro 
udržitelný roz-
voj“. Testování 
rozšířené meto-
diky proběhlo 
v dalších 16 ma-
teřských školách 
v Olomouckém, 
Moravskoslez-
ském a Zlínském 
kraji. Vznikla 
příručka s pří-

klady dobré praxe a meto-
dika pro učitele a provedla se 
evaluace programu v zapoje-
ných mateřských školách.

Děti se postupně věno-
valy těmto tématům: Chci, 
aby naše školka byla hezká. 
Jsem rád, že i cesta domů ze 
školky je čistá. Vím, proč za-
vírám kohoutek, když si čis-
tím zuby. Už vím, na co je 
oranžová a žlutá popelnice. 
S paní učitelkou umím zjis-
tit, jak můžu přírodu ochrá-
nit. Rád pracuji s ostatními 
dětmi, taťkou i mamkou. Už 
nevyhazuji jídlo, co nesním, 
do koše, ale vím, že ho mohu 
dát třeba na kompost. Baví 
mě chodit po školce a hle-
dat, co nefunguje.

Děti spolu s učitelkami 
školky zjišťují také původ 
potravin. Pátrají, které po-
traviny mohou získat z blíz-
kého okolí a které se musejí 
dovézt z daleka. Pochopí, 

proč jsou potraviny z míst-
ních zdrojů šetrnější k život-
nímu prostředí.

Dále se děti zaměřují na 
vnitřní i vnější prostředí ma-
teřské školy, zkoumají ho 
z hlediska estetického i po-
citového. Hledají, z jakých 
materiálů jsou jejich hračky, 
nábytek a herní prvky na za-
hradě. Dozvědí se, co zna-
mená předcházet vzniku od-
padu, a pátrají, co pro to ve 
školce dělají a co by se ještě 
dalo dělat. Pracují s odpa-
dovým materiálem a využí-
vají ho k tvůrčí činnosti. Zjiš-
ťují, proč je dobré odpad tří-
dit a co se s vytříděným odpa-
dem dále děje. Děti pochopí 
význam vody a proč je důle-
žité vodou šetřit.

V současné době Ekoško-
la probíhá v 59 zemích světa 
a účastní se jí přes 15 milionů 
dětí a milion učitelů na 45 ti-
sících školách. sta

zkušenosti  nápady  inspirace  projekty  záměry  lekce  příklady
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Učil nejen z učebnice, ale více ze života
„Zajímá nás hlavně sex, 

pařba a hulení,“ hrdě od-
povídá Horáček na otázku, jaké 
vyznává jejich současná gene-
race životní hodnoty. Hromád-
ka se na okamžik zamyslí. Jak 
má proboha reagovat na tako-
vou vyostřenou reakci? „Abych 
se přiznal, očekával jsem přece 
jen jinou odpověď,“ nahlas se 
zamyslí.

„Pane učiteli, škola nám 
pořád recituje stejnou básničku. 
Ale všude kolem nás vládne ná-
silí. Žďár nad Sázavou, Uherský 
Brod, Ukrajina, ale třeba i Sýrie 
a Islámský stát. Televizi už dáv-
no nesledujeme. Všude samá lež 
a přetvářka. Rodiče doma sko-

ro nevidíme. Nikdo si nás nevší-
má. Zůstáváme sami,“ přidává 
se Schoberová z přední lavice.

„Docela vám rozumím,“ 
pozvolna reaguje češtinář. 
„Svět se začíná otáčet 
proti směru hodino-
vých ručiček. Sou-
časná civilizace 
jako by už napl-
nila své poslání. 
Co bude dál, ni-
kdo neví. Jenže vy 
se máte pomalu při-
pravovat na to, že vaše 
generace převezme stále větší 
díl zodpovědnosti za další spo-
lečenský vývoj. Zní to sice moc 
učeně, možná i nadneseně, ale 

je to tak.“ „Kdybychom aspoň 
věděli, že po maturitě seženeme 
odpovídající práci,“ pohoto-
vě argumentuje Horáček, který 

dnešní hodinu obrátil vzhů-
ru nohama.

„Možná bu-
de potíž v tom, že 
někdy utíkáte od 
pravých hodnot 
a vystačíte si s tě-
mi méně trvalými. 

Sedíte v lavici a vy-
čkáváte, co se bude 

dít. Jste málo samostat-
ní, zvídaví, ctižádostiví. Málo se 
ptáte. Málo pochybujete a ra-
ději utíkáte do jiného světa,“ 
snaží se vyprovokovat své žáky 

Hromádka. „Pane učiteli, vy se 
s námi aspoň bavíte a diskutu-
jete. Ostatní vidí jen svůj před-
mět, nic jiného je nezajímá,“ 
znovu se přidává Schoberová.

Hromádka se otočí k ok-
nu a znovu se odmlčí. Vzpo-
míná na svého oblíbeného uči-
tele matematiky, který vyprávěl 
ve svých hodinách taky o hud-
bě, filmu, ale i dějinách. Sezna-
moval své žáky s lidmi, kteří ně-
co dokázali. S jejich osudovými 
příběhy. Hromádka si najednou 
uvědomí, že by ze všeho nejví-
ce přál dnešním žákům, aby po-
znali podobné učitele, kteří učí 
ze života, a ne jen z učebnic.

Roman KANTOR

Dietní stravování
Byla již publikována novela vyhlášky o školním stravo-
vání, která umožňuje stravování v dietním režimu? Kdy 
má tato novela vstoupit v účinnost?

Ve Sbírce zákonů ČR, 
částce 11, rozeslané dne 

30. ledna 2015 je publiková-
na vyhláška č. 17/2015 Sb., 
kterou se mění vyhláška 
č. 107/2005 Sb., o školním 
stravování, ve znění pozděj-
ších předpisů. Kromě jiných 
změn se do § 2 vkládá nový 
odst. 4 ve znění:

„(4) Strávníkům, jejichž 
zdravotní stav podle potvr-
zení registrujícího poskyto-
vatele zdravotních služeb 
v oboru praktické lékařství 
pro děti a dorost vyžadu-
je stravovat se s omezení-

mi podle dietního režimu, 
může provozovatel stravo-
vacích služeb poskytovat 
školní stravování v dietním 
režimu (dále jen „dietní 
stravování“), a to v přípa-
dě zařízení školního stra-
vování za podmínek stano-
vených jeho vnitřním řá-
dem a v případě jiné oso-
by poskytující stravova-
cí služby v souladu s ujed-
náním o zajištění školního 
stravování.“

Vyhláška č. 17/2015 
Sb. nabyla účinnosti dnem 
1. února 2015.

Nárok na pracovní volno
Podle platných předpisů je nárok na pracovní volno 
k účasti zaměstnance na pohřeb příbuzných. Jak je 
nyní tento okruh osob vymezen?

Poskytování pracovního 
volna při jiných důleži-

tých osobních překážkách 
v práci upravuje naříze-
ní vlády č. 590/2006 Sb. Po-
skytování pracovního volna 
v případě uvedeném v do-
taze stanoví bod 7 přílohy 
k tomuto vládnímu naříze-
ní. Podle této platné úpra-
vy se pracovní volno s ná-
hradou mzdy nebo platu po-
skytne na

a) 2 dny při úmrtí man-
žela, druha nebo dítěte a na 
další den k účasti na pohřbu 
těchto osob,

b) 1 den k účasti na po-
hřbu rodiče a sourozen-
ce zaměstnance, rodi-
če a sourozence jeho 
manžela, jakož i man-
žela dítěte nebo 
manžela souro-
zence zaměstnan-
ce a na další den, 

jestliže zaměstnanec obstará-
vá pohřeb těchto osob,

c) nezbytně nutnou do-
bu, nejvýše na 1 den, k účas-
ti na pohřbu prarodiče ne-
bo vnuka zaměstnance ne-
bo prarodiče jeho manže-
la nebo jiné osoby, která si-
ce nepatří k uvedeným fyzic-
kým osobám, ale žila se za-
městnancem v době úmrtí 
v domácnosti, a na další den, 
jestliže zaměstnanec obsta-

rává pohřeb těchto osob.
Případný nárok na ná-

hradu mzdy nebo platu ma-
jí i zaměstnanci uvedení 
v § 317 zákoníku práce (jde 
o tzv. domácké zaměstnan-
ce.) Pracovní volno při té-
to překážce v práci nelze 
čerpat, koná-li se pohřeb 
v den pracovního volna za-
městnance (překážka v prá-
ci v takovém případě totiž 
nevzniká).

Přerušení dovolené
Zaměstnanec začal čerpat dovolenou v délce tří týdnů. 
Po týdnu měl úraz a byl uznán práce neschopným na 
dobu zbývající dovolené. Má nárok na to, aby poté 
dovolenou dočerpal?

Podle ustanovení § 219 
odst. 1 zákoníku prá-

ce platí, že v případě, kdy 
je zaměstnanec během do-
volené uznán dočasně 
práce neschop-
ným, dovole-
ná se mu pře-
rušuje. V da-
ném případě 
došlo k přeru-
šení dovo-
lené od 

začátku druhého týdne až 
do konce předpokládaného 
čerpání dovolené. Po skon-
čení pracovní neschopnos-

ti však nemá zaměstnanec 
nárok na dočerpání zbyt-

ku dovolené v bezprostřed-
ní návaznosti na ukonče-
ní pracovní neschopnosti. 

Ve smyslu ustanovení 
§ 217 odst. 1 zá-

koníku práce 
dobu čerpání 
zbývající do-
volené určí 
zaměstna-

vatel.

vní volno 
h. Jak je

mrtí man-
dítěte a na 
na pohřbu 

asti na po-
sourozen-
rodi-
eho 

man-
o 

p , p p , y
je zaměstnanec během do-
volené uznán dočasně 
práce neschop-
ným, dovole-
ná se mu pře-
rušuje. V da-
ném případě 
došlo k přeru-
šení dovo-
lené od

p
čení pracovní n

ti však nemá za
nárok na doče

ku dovolené v b
ní návaznosti n
ní pracovní ne

Ve smyslu 
§ 217 

kon
dob
zb
v
z

Na vaše otázky odpovídá 
Mgr. Ing. Vít BERKA
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Haldis Haukanes ve střední škole v Žamberku

V polovině března navští-
vila naši Střední školu 

obchodu, řemesel a služeb 
Žamberk již podruhé pro-
fesorka Haldis Haukanes 
z norské univerzity v Ber-
genu. Tentokrát proto, aby 
zde dokončila svůj sociolo-

gický výzkum započatý v lis-
topadu loňského roku, který 
se týkal pohledu české mlá-
deže na vlastní budoucnost.

V podzimní části pro-
jektu psali žáci všech našich 
oborů eseje na téma Jak si 
představuji vlastní budouc-

nost, v jarní části byl výzkum 
prohlouben o osobní rozho-
vory profesorky se zúčastně-
nými žáky.

H. Haukanes byla na-
prosto nadšená přístupem 
studentů, jejich ochotou 
spolupracovat, milým vy-
stupováním, srdečností, po-
zitivním přístupem k řešení 
problémů. Velmi ocenila to, 
že většina z nich naprosto 
přesně ví, co by chtěli v bu-
doucnosti dělat. Studenti 
rovněž hodnotili výzkum 
i srdečné vystupování a lid-
ský přístup profesorky velmi 
kladně. Projekt nepovažo-
vali za zbytečný, přivedl je 
k zamyšlení nad vlastní bu-
doucností. Jana JÍRŮ

Světově uznávaná floristka na Jarově
Střední odbornou školu 

stavební a zahradnickou 
v Praze 9 na Jarově navštívila 
jedna ze skutečných veličin 
světové floristiky, majitelka 
a zakladatelka holandské 
rodinné firmy BOERMA. 
Spolu se svými dvěma lek-
tory předvedla žákům i uči-
telům zahradnických oborů 
praktické ukázky několika 
stylů ručně vázaných ho-
landských vazeb, věnců, vá-
zových dekorací i stolních 
aranžmá.

Spolupráce školy s fir-
mou Boerma odstarto-
vala na jaře 2013, kdy se 
k ní v rámci projektu Leo-
nardo da Vinci (Erasmus+ 

NAEP/DZS) poprvé vy-
pravila skupina žáků naší 
školy na pracovní stáž. Žáci 
u ní absolvovali několik ce-
lodenních praktických se-
minářů a v dalších dnech 
pracovali v květinářstvích 
v Amsterdamu. Stáž pro-

běhla k oboustranné spoko-
jenosti, a tak se obě strany 
dohodly ve spolupráci po-
kračovat. Proto se uskuteč-
nila již třetí pobytová stáž 
žáků oborů „zahradník“ 
a „zahradnictví“.

Pavel NOHA

Matematická olympiáda má své vítěze
Od 22. do 25. března byla 

Praha centrem mla-
dých matematických talentů. 
Pražské Gymnázium Chris-
tiana Dopplera hostilo ce-
lostátní kolo matematické 
olympiády. Nejlepšími řeši-
teli 64. ročníku soutěže se 
stali Radovan Švarc z Gym-
názia Česká Třebová, Pa-
vel Turek z Gymnázia Olo-
mouc-Hejčín a Tomáš Fiala 
z Gymnázia Ledeč nad Sá-
zavou. Nejúspěšnější účast-
níci budou reprezentovat 

Českou republiku na mezi-
národní matematické sou-
těži, jež se letos bude konat 
v Thajsku. Od partnera sou-
těže získali tři nejúspěšnější 
účastníci 10 tisíc korun na 
další rozvoj.

K účasti v ústředním 
kole, do kterého postou-
pilo jen 45 nejlepších řeši-
telů z České republiky, vedla 
náročná cesta přes školní 
a krajské kolo. „Již účast 
v celostátní soutěži byla pro 
studenty úspěchem. Museli 

zde řešit zajímavé, ale ná-
ročné úlohy. Pro zpestření 
jsme jim zorganizovali také 
doprovodný program. Pro-
tože většina účastníků ne-
pochází z Prahy, připravili 
jsme například procházku 
městem nebo návštěvu pla-
netária,“ řekl Petr Pudivítr, 
zástupce ředitelky Gym-
názia Christiana Dopplera 
v Praze, které letošní ce-
lostátní kolo matematické 
olympiády organizovalo.

Jan PÝCHA

Motivační 
rozhovory 
v praxi
JAN SOUKUP

Motivační rozho-
vory jsou poradenským 
přístupem zaměřeným 
na podporu klientů 
v nalézání a rozvíjení 
vnitřní motivace ke 
změně chování. V po-
sledních dvaceti letech 
se motivační rozhovory 
rozvinuly do populární 
a respektované me-
tody, jejíž využití pře-
sahuje oblast léčby zá-
vislostí, kde původně 
vznikly, a nalézá uplat-
nění v oblasti sociální 
práce, v nápravných za-
řízeních, při práci s mla-
distvými, v praktickém 
lékařství i v psychiatrii, 
v koučování a perso-
nalistice. V této knize 
z nakladatelství Portál 
se seznámíte s poznatky 
o procesech chování 
a podmínkami úspěšné 
spolupráce s motivací, 
které využijete i při 
vyučování.

Znáte je?

Literární bar – tradiční akce mladých čtenářů
V SOU a SOŠ SČMSD ve Znojmě se Li-

terární bar, jenž každoročně připadá 
na březen, tedy měsíc knihy, již stihl vepsat 
mezi tradiční akce. A tak se 18. března ve 
školním baru sešli studenti různých ročníků 
a oborů, které spojuje láska k četbě. Vyzbro-
jeni svými oblíbenými knihami se s ostat-
ními podělili o čtenářské dojmy a zážitky. 
Vyšlo najevo, že čtenářský okruh mladých 

lidí je poměrně široký a zahrnuje humoris-
tické, válečné i dobrodružné romány, fan-
tasy, literaturu faktu, ale také pověsti, di-
vadelní hry či poezii. Některé tituly vyvo-
laly bouřlivou diskuzi, jiné tiché zamyšlení. 
Během několika hodin strávených debatou 
o knihách načerpali účastníci inspiraci k dal-
ším výletům do světa literatury.

Libor HANZAL
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Pozměňovací návrh poslance PaedDr. Josefa NOVOTNÉHO
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Navrhuje se Poslanecké sně-
movně PČR, aby přijala k to-
muto návrhu zákona následu-
jící změny a doplňky:

1. V části první čl. I dosa-
vadní bod 42 zní:

„42. V § 9 odst. 1 zní:

,(1) Škola může na školu 
v přírodě vyslat jen dítě, které

a) je zdravotně způsobilé 
k účasti na ní,

b) nejeví známky akutního 
onemocnění (například ho-
rečky nebo průjmu) a

c) není mu nařízeno karan-
ténní opatření a není známo, 
že by ve 14 kalendářních dnech 
před odjezdem do školy v pří-
rodě přišlo do styku s fyzickou 
osobou nemocnou infekčním 
onemocněním nebo podezře-
lou z nákazy.‘ “

2. V části první čl. I dosa-
vadní bod 43 zní:

„43. V § 9 odst. 3 zní:

,(3) Skutečnosti uvedené 
v odstavci 1 potvrzuje písem-
ným prohlášením zákonný 
zástupce dítěte. V potvrzení 
podle odstavce 1 písm. a) 
uvede nejméně:

1. zda je dítě zdravé, nebo je 
dlouhodobě léčeno nebo sle-
dováno pro závažné onemoc-
nění a případně pro jaké;

2. zda užívá dlouhodobě ně-
jaké léky a případně jaké;

3. zda se podrobilo stanove-
ným pravidelným očkováním 
včetně uvedení případných od-
chylek.

Potvrzení podle odstavce 1 
písm. b) a c) nesmí být starší 
než jeden den a zákonný zá-
stupce dítěte může k jeho vy-
stavení zmocnit osobu, která 
má dítě před odjezdem na 
školu v přírodě v péči. Potvr-
zení o zdravotní způsobilosti 
dítěte podle odstavce 1 se vy-
dává vždy pouze pro určitou 
akci. Potvrzení podle odstavce 
1 předá zákonný zástupce po-
řádající osobě, vysílající zá-
kladní škole nebo mateřské 
škole pro účely podle § 11 
odst. 1 písm. b) a f) .‘ “

3. V části první čl. I dosavad-
ním bodu 293

se – v novelou navrhovaném 
nově vkládaném § 92d odst. 7 – 
slova „(7) Za správní delikt se 
uloží pokuta do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní 

delikt podle odstavce 1, od-
stavce 4 písm. b) nebo od-
stavce 5 písm. a),

b) 100 000 Kč, jde-li o správní 
delikt podle odstavce 3 
písm. b) nebo c), odstavce 
4 písm. a) nebo odstavce 6,

c) 50 000 Kč, jde-li o správní 
delikt podle odstavce 3 
písm. a),

d) 20 000 Kč, jde-li o správní 
delikt podle odstavce 2 
nebo odstavce 5 písm. b).“

nahrazují slovy: „(7) Za 
správní delikt se uloží pokuta 
do
a) 40 000 Kč, jde-li o správní 

delikt podle odstavce 1, od-
stavce 4 písm. b) nebo od-
stavce 5 písm. a),

b) 20 000 Kč, jde-li o správní 
delikt podle odstavce 3 
písm. b) nebo c), odstavce 
4 písm. a) nebo odstavce 6,

c) 10 000 Kč, jde-li o správní 
delikt podle odstavce 3 
písm. a),

d) 5 000 Kč, jde-li o správní 
delikt podle odstavce 2 
nebo odstavce 5 písm. b).“

Odůvodnění 
pozměňovacího návrhu:

§ 9 odst. 1 písm. a)
 Neexistuje žádný medi-

cínský důvod k tomu, aby byla 
znemožněna účast na zotavo-
vací akci dětem, které nejsou 
z nějakého důvodu očkovány, 
pokud to jejich zdravotní stav 
dovoluje (skutečnost, zda je 
dítě očkované, nebo není, je 
třeba posuzovat v kontextu 
jeho celkového zdravotního 
stavu).

 S přijetím neočkovaného 
dítěte na zotavovací akci ne-
dochází k zaznamenatelnému 
zvýšení epidemiologického ri-
zika, je třeba si uvědomit, že 
toto dítě se mimo zotavovací 
akci obvykle volně pohybuje 
v dětském kolektivu, např. 
chodí do školy (často s týmiž 
spolužáky, se kterými by ne-
mohlo jet na zotavovací akci).

 Provozovatel zotavovací 
akce by neměl být státem zne-
užíván k prosazování očkova-
cího plánu.

§ 9 odst. 1 písm. c):
Drobná formulační změ-

na, která zbavuje zákonné-
ho zástupce dítěte povinnosti 
prohlásit něco, čím si nemů-
že být jist (žádný rodič nemů-
že vyloučit, že jeho dítě přišlo 
do kontaktu s infekční choro-
bou; stávající formulace je řa-
dou rodičů oprávněně kritizo-
vána).

§ 9 odst. 3:
 Navrhovaná změna ne-

mění rozsah informací o zdra-
votním stavu dítěte, které má 
mít provozovatel zotavovací 
akce k dispozici, vychází však 
ze skutečnosti, že potřebné 
informace jsou známy rodi-
čům / zákonným zástupcům 
dítěte.

 Zrušení povinnosti vyžá-
dat si „posudek zdravotní způ-
sobilosti dítěte“ od registrují-
cího pediatra nijak nebrání 
tomu, aby si provozovatel zo-
tavovací akce a rodiče upravili 
vzájemné vztahy nad rámec 
zákona dohodou (lze předpo-
kládat, že provozovatel specia-
lizovaných akcí nebo provozo-
vatel akcí s dětmi, které dlou-
hodobě nezná, bude potvrzení 
lékaře v některých situacích 
vyžadovat).

 Odstraní se v některých 
případech „nepřiměřená tvr-
dost“ nebo formální nedomyš-
lenost zákona (podle stávající 
dikce zákona nemůže např. 
posudek vystavit rodič-lékař 
svým vlastním dětem nebo lé-
kař-specialista dětem, které 
má v dispenzární péči…).

 Omezením platnosti potvr-
zení na jednu akci se zamezí 
situaci, kdy registrující pediatr 
vydává „posudek zdravotní 
způsobilosti“ bez znalosti po-
vahy a náročnosti konkrétní 
akce, které se má dítě zúčast-
nit.

 Zmocnění vydat „potvr-
zení dle odst. 1 písm. b) a c)“ 
(tzv. „bezinfekčnost“) pro 
osobu, která má dítě před od-
jezdem na zotavovací akci 

v péči, umožní vyřešit palčivý 
problém: pokud dítě nastu-
puje na zotavovací akci např. 
od prarodičů a rodiče nejsou 
v den odjezdu (nebo den pře-
dem) k dispozici, nemá, kdo 
by potvrzení v současnosti po-
depsal. Rodiče situaci obvykle 
řeší tím, když jinou reálnému 
životu odpovídající možnost 
chování nemají, že prohlášení 
podepíší předem. Tím však 
zcela znehodnotí jeho smysl.

 Pozměňovací návrh snižuje 
administrativní zátěž registru-
jících pediatrů a také časovou 
a finanční zátěž rodičů (ná-
klady se t. č. pohybují v řádu 
20–50 mil. Kč/rok), aniž by se 
snížila efektivita opatření.

 Případný argument nespo-
lehlivosti rodiče je třeba od-
mítnout z principu. Navíc „po-
tvrzení dle § 9 odst. 1 písm. b) 
a c)“ (tzv. „bezinfekčnost“), 
které je z hlediska ochrany ve-
řejného zdraví klíčové, i v sou-
časnosti potvrzuje zákonný zá-
stupce dítěte nebo rodič…

§ 92 odst. 7:
 Navržené výše sankcí mno-

honásobně (více než 100x) 
převyšují výši sankcí, které 
byly pro uvedené správní de-
likty uloženy v minulosti (do-
stupné jsou údaje MZ za více 
než 10 let), přitom neexistuje 
žádný doklad o tom, že by se 
situace v daném sektoru v po-
sledních letech zhoršovala – 
údaje zveřejňované MZ svědčí 
spíš o opaku.

 Vzhledem k povaze provo-
zovatelů zotavovacích akcí pro 
děti a mládež by sankce ulo-
žená za správní delikt v max. 
výši podle návrhu MZ byla 
jednoznačně likvidační, výše 
pokuty by byla vyšší než celý 
rozpočet zotavovací akce.

 Snížení horního limitu 
sankcí cca 10x ponechá sankce 
ve výši, která zachovává „od-
strašující povahu“ event. 
sankce.

 Existuje důvodná po-
chybnost o tom, že by sankce 
v max. výši podle návrhu MZ 
mohla být uložena v souladu 
s § 93 zákona (přiměřenost 
sankce).

ZDROJ: Poslanecká sněmovna
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Soutěžili jste s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ? Podívejte se, zda jste mezi vylosovanými.
Výherci soutěže NILA: I. Vrabcová, H. Havlíčková, L. Pešulová
Výherci soutěže BALZÁM: A. Šrámková, H. Vyskočilová, M. Nezdařilová Výhercům blahopřejeme.
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www.rosana.cz
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Zveme vás na naučnou interaktivní výstavu ze světa 
vědy a techniky plnou experimentů a chytré zábavy. 

iQ DAYS 
VĚDA NA VLASTNÍ KŮŽI

možnost interaktivní výuky  |  originální exponáty  |  soutěže o ceny

www.forumliberec.cz

90x125_zr_IQ.indd   1 24.3.15   9:21

S neviditelným tričkem zvládnete i maturitu
Když se řekne 

maturita, člověk si 
představí většinou 
upocené a vyner-
vované studenty, 
kteří si roztřesenou 
rukou vytáhnou 
otázku a pak sedí 
na potítku a dolují 
z hlavy vše, co by 
mohli uplatnit před 
maturitní komisí.

Maturitní čas je náročný 
nejen pro studenty, ale také 
pro jejich učitele. Maturity 
jsou prověrkou nejen znalostí 
studentů, ale také dlouholeté 
práce jejich pedagogů. I oni 
jsou nervózní, zda jim jejich 
třída neudělá hanbu a několi-
kaletá pedagogická práce ne-
přijde vniveč. To vše s sebou 
přináší i větší riziko propoce-

ných šatů a košil. A přitom se 
jedná o slavnostní chvíli, kdy 
by aktéři na obou stranách 
měli i dobře vypadat.
Řešením je neviditelné 

tričko. Trička pod košile jsou 
neviditelná nejen barvou, ale 
i materiálem a jeho zpraco-
váním. Jsou vyrobena z čisté 
bavlny. Pletáž je velice hustá 
a přitom tenká, takže při no-
šení má člověk pocit, že na 

sobě nemá 
nic, a záro-
veň mate-
riál skvěle 
saje pot. 
Tričko je 
př í jemné 
i v létě, za-
brání při-
l e p e n í 
z p o c e n é 

košile na tělo a na košili ne-
jsou mokré skvrny od potu. 
Všechny okraje jsou velice 
tenké a ploché, nerýsují se ani 
pod nejtenčí košilí.

Neviditelné tričko i tílko 
perfektně kryjí spodní prádlo, 
mají výstřih, který přesně kopí-
ruje podprsenku. Ať už se ocit-
nete v maturitní komisi, nebo 
před ní, neviditelné tričko či 
tílko vám dá pocit jistoty do-

konalého vzhledu.
Více informací i možnost 

objednání najdete na www.
cupradlo.cz.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jaký certifikát získala 
neviditelná trička?

Ze správných odpovědí 
vylosujeme tři výherce nevidi-
telných triček. Odpovědi po-
sílejte na e-mail soutez@ty-
denik-skolstvi.cz do 19. dub-
na 2015. Do předmětu uveď-
te „MATURITA“.

Výhry budou po ukončení 
soutěží k vyzvednutí v redakci 
Týdeníku ŠKOLSTVÍ. V pří-
padě, že výhra nebude vyzved-
nuta do tří týdnů od vyhlášení 
výsledků, bude postoupena ná-
hradnímu výherci. Na výhru ne-
vzniká právní nárok.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zkuste štěs tí a soutěžte s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ



inzerce  inzerce  inzerce  inzerce  inzerce  inzerce  inzerce

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

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

které chtě j í  prezentovat které chtě j í  prezentovat 
projekty ESFprojekty ESF
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CHYSTÁTE ŠKOLNÍ VÝLETY 
DO LEDNICE NA MORAVĚ?

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

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.

nabízí školským 
příspěvkovým organizacím 

a jejich zřizovatelům
publikaci

Účetnictví
školské

příspěvkové organizace
autor Ing. Zdeněk NEJEZCHLEB

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

Publikace se podrobně věnuje mimo jiné této problematice:
 Účetní metody

Oceňování
Odpisování
Pravidla pro časové rozlišení nákladů a výnosů
Opravné položky

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

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

 Účetní závěrka a její prezentace

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

Závazná objednávka

Objednáváme …… ks „Účetnictví školské příspěvkové organizace“

Přesná adresa pro fakturu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PSČ, město  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Místo dodání (je-li odlišné od fakturační adresy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Č. účtu  . . . . . . . . . . . . . . . . . IČO  . . . . . . . . . . . . .  telefon  . . . . . . . . . . . . .

Datum objednávky  . . . . . . . . .  podpis (u organizací razítko)  . . . . . . . . . . . . .

PARIS vzdělávací agentura s.r.o.
Nakladatelství a vydavatelství
Žižkova 2379, 734 01 Karviná – Mizerov
tel. 596 338 027
nakladatelstviparis@seznam.cz
www.paris-karvina.cz

!!! Pedagogický doprovod zdarma !!!


