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7. dubna

Den vzdělanosti upo-
míná na vydání zakládací 
listiny Univerzity Karlovy.

7. dubna

Světový den zdraví – 
výročí založení Světové 
zdravotnické organizace 
v roce 1948

8. dubna

Mezinárodní svátek 
Romů byl vyhlášen na 
1. romském kongresu 
v roce 1971. V České re-
publice se slaví od roku 
2001.

9. – 11. dubna

V Brně se pod záštitou 
ministra školství Marcela 
Chládka uskuteční pře-
hlídka gymnaziálních pě-
veckých sborů Gymnasia 
Cantant 2015.

Krátce...
 ∙ Kariérní systém startuje. Mají se učitelé radovat, či bát?  ...............  3
 ∙ Nepodléhejte jarní únavě, zkuste dobré jídlo a příjemné aktivity  ..  5
 ∙ Jak na evropské dotace? Naučíme vás to  ......................................  7

„Z opomenuté malé jiskřičky nejednou vznikl velký požár.“
C. Rufus

V tomto čísle najdete:

Zajistí reforma financování rovné podmínky pro vzdělávání?
V současné době se hodně hovoří o reformě financo-
vání regionálního školství. Podle představ ministra Mar-
cela Chládka by nová pravidla měla legislativně platit 
už od příštího školního roku, finančně od ledna 2017.

Jedním z důvodů změny 
způsobu rozpisu finanč-

ních prostředků na vzdělá-
vání v mateřských, základ-
ních, středních a vyšších od-
borných školách včetně kon-
zervatoří jsou nerovné pod-
mínky v jednotlivých krajích 
i ve srovnatelných školách. 
Normativní způsob financo-
vání vázaný na počet žáků už 
vyčerpal své možnosti a v sou-
vislosti s úbytkem počtu dětí 
způsobuje řadě škol nemalé 
problémy. Ukazuje se, že uči-
telé a ředitelé škol mají pro 
svou práci odlišné podmínky.

To potvrzují i poslední 
čísla o vývoji platů pracov-

níků škol a školských zaří-
zení. Podle údajů minister-
stva školství brali v loňském 
roce nejvíce učitelé ze Středo-
českého a Libereckého kraje, 
v průměru přes 27 tisíc korun 
měsíčně. Naopak nejméně 
v kraji Královéhradeckém 
a Zlínském, v průměru nece-
lých 26 tisíc. To je rozdíl, po-
dotýkám za stejnou práci, více 
než tisíc korun každý měsíc.

Porovnáme-li platy podle 
typů škol, pak učitelé gym-
názií a středních odborných 
škol brali v průměru 28 a půl 
tisíce měsíčně, zatímco jejich 
kolegové v základních ško-
lách o tisíc korun méně. Při-

tom jsou zařazeni ve stejné 
platové třídě, tarifní plat by 
měli mít stejný. Rozdíl je 
ale v nenárokových složkách 
platů, tedy ve výši osobních 
příplatků a odměn.

Navíc, statistiku průměr-
ných platů zkreslují platy ve-
doucích pracovníků škol. Od 
průměrného platu pedagoga 
musíme odečíst v průměru 
1 541 Kč, abychom se dostali 
na úroveň platů učitelů. I tak 
bude realita škola od školy 
jiná.

Připravovaná reforma fi-
nancování regionálního škol-
ství by takovýmto rozdílům 
měla učinit konec. Stát by ško-
lám měl uhradit náklady ne 
podle toho, kolik žáků sedí 
v lavicích, ale podle toho, co 
skutečně odučí. To by se mělo 
jednoznačně týkat nároko-

vých složek platu. Nenárokové 
složky platy, ale i nejrůznější 
příplatky by se měly odvíjet jak 
od velikosti školy, tak od na-
plněnosti tříd či míry inkluze. 
K tomu by mělo přibýt krité-
rium kvality školy, u středních 
škol uplatnitelnosti jejich ab-
solventů na trhu práce, potřeb-
nosti pro náš průmysl, dopravu 
či zemědělství apod.

Kladem je, že ředitelé škol 
by si mohli předem spočítat, 
kolik peněz budou mít k dis-
pozici, a dlouhodobě tak plá-
novat rozvoj školy. Předpo-
kládá se totiž, že jednotlivá 
kritéria vypracuje minister-
stvo školství a přesně podle 
nich školy peníze dostanou. 
Krajské úřady by napříště ne-
měly mít pravomoc do tohoto 
systému jakkoliv zasahovat.

Karla TONDLOVÁ

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ
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Vláda schválila novelu o vysokých školách
Fungování vysokých škol 

by se mohlo výrazně 
změnit. Vláda schválila ná-
vrh novely vysokoškolského 
zákona, která zavádí nová 
pravidla pro akreditace stu-
dijních oborů a systém hod-
nocení kvality škol. Upravuje 
také možnost odebírání ne-
oprávněně získaných titulů, 
poplatky za uznávání vzdě-
lání či působení zahranič-
ních škol a jejich poboček 
v Česku. Zvyšuje i sociální 
stipendia. Aby změny začaly 
platit, musí je podpořit par-
lament a prezident.

„Zákon by výrazným způ-
sobem mohl napomoci zvý-
šení kvality škol a jejího hod-
nocení,“ uvedl ministr školství 
Marcel Chládek a dodal, že no-
vela „jednomyslně prošla“ a má 
podporu z vysokoškolského 

prostředí, tedy konference rek-
torů a rady vysokých škol.

Návrh se také zabývá jme-
nováním profesorů, které po-
nechává v kompetenci prezi-
denta republiky. Výslovně 
se v něm stanovuje, že pro-
fesoři jsou jmenováni dva-
krát ročně. Zřídit by se měla 

podle M. Chládka ve školách 
i pozice mimořádného pro-
fesora. Obsadit by ji mohli 
třeba experti ze zahraničí.

Zpřísnit se mají i pra-
vidla pro pobočky zahra-
ničních škol. Zákon by měl 
být účinný od léta letošního 
roku. čtk

Prezident Zeman podepsal novelu školského zákona
Upravit pravidla vzdělá-

vání žáků s postižením, 
sjednotit závěrečné zkoušky 
na učilištích nebo zakázat 
prodej nevhodných potravin 
na školách má novela, kte-
rou začátkem dubna pode-
psal prezident Miloš Zeman.

Předloha mění přístup 
k žákům se speciálními vzdě-
lávacími potřebami. Pro je-
jich integraci do hlavního 
vzdělávacího proudu se sta-
nou základem podpůrná 

opatření, která žáci potře-
bují. Mezi tato opatření pa-
tří použití speciálních učeb-
nic, individuálních vzdělá-
vacích plánů, využívání asis-
tentů pedagoga nebo tlumoč-
níků do znakové řeči či vytvá-
ření studijních skupin.

Školská novela vyvolala 
pozornost mimo jiné kvůli 
registru učitelů, který ovšem 
ministr školství Marcel Chlá-
dek (ČSSD) do konečné po-
doby zákona neprosadil, 

a také zákazem prodeje ne-
vhodných potravin ve ško-
lách. Podle kritiků tento zá-
kaz nepovede ke zdravěj-
šímu jídelníčku českých dětí, 
podle ministra má alespoň 
napomoci k jejich zdravému 
stravování.

Novela má rovněž upravit 
postavení ředitelů škol tak, 
aby ve školách mohli působit 
i po skončení šestiletého ře-
ditelského funkčního období.

čtk

Plavecká škola
Základní škola Opava, 
Šrámkova zve uči-
tele a žáky I. stupně ZŠ 
k XI. ročníku Plavecké 
štafety. Soutěže se 
může zúčastnit každá 
škola, která se přihlásí 
do soutěže nejpozději 
do 20. dubna prostřed-
nictvím kontaktního for-
muláře. Více na www.
stafeta.wz.cz. ich

Změna názvu
Skautky a skauti mění 
název své organizace. 
Od 1. dubna se nově 
a stejně jako před sto 
lety jmenují „Junák – 
český skaut“. Tento 
zkrácený název si skauti 
a skautky odhlasovali na 
loňském valném sněmu 
v Litomyšli a vrátili se 
tak k názvu, který orga-
nizace nesla už v době 
svého vzniku v roce 
1914. jt

Rétorické umění
Týmy studentů střed-
ních škol Libereckého 
a Ústeckého kraje ve 
svižných 5–10 mi-
nut trvajících duelech 

předvedly svůj réto-
rický um v regionálním 
kole debatní soutěže 
Studentská Agora, které 
proběhlo v Liberci.

tb

Soutěž o 50 tisíc
Děti, učitelé a vycho-
vatelé se mohou zapo-
jit do 3. ročníku soutěže 
Barevné hry recy. Stačí 
dát hlavy dohromady 
a předělat starou věc na 
novou, a zabojovat tak 
o výhru ve výši 50 000 
korun. Více informací od 
konce dubna na www.
balakryl.cz/soutez. pk

Zápisník

„Pořád se vedou diskuze, jestli financovat regionální školství na žáka, na učitele, 
nebo na třídu. Nejlepší by bylo, kdyby nám to dali na ruku!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK

Fakultní památkový objekt
Zámek Červená Lhota na Jindřichohradecku, který je třetí 

nejnavštěvovanější jihočeskou památkou, získal jako 
první v zemi status fakultního památkového objektu. Titul 
má díky spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Kar-
lovy na výchově budoucích učitelů a dlouhodobému zaměření 
na dětské návštěvníky.

„Pro objednané skupiny škol a školek má zámek připra-
ven speciální průvodcovský text, na webových stránkách jsou 
ke stažení pracovní listy a školy si mohou objednat projektové 
prohlídky propojující netradiční prezentaci objektu s výtvar-
nými aktivitami. V zámeckém divadle mohou děti zhlédnout 
pohádky,“ shrnul kastelán zámku. čtk
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A je to tady. Dlouho očekávaný, široce diskutovaný, 
zavrhovaný i vyzdvihovaný kariérní systém bude od 
září pilotně spuštěn. Zda se osvědčí, ukáže čas. Nás 
přesto zajímalo, zda ministerstvo školství, které je 
jeho garantem, vyloučilo některá rizika, která jsou 
s jeho realizací spojená.

V září bude spuštěn pi-
lotní projekt kariérního sys-
tému – kolik škol se ho zú-
častní a jak bude v těchto 
školách probíhat?

Od září 2015 bude pro-
bíhat náběhové období ka-
riérního systému učitelů, 
a to po dobu tří školních let, 
do 30. června 2018. Před-
pokládáme, že od 1. čer-
vence 2018 bude kariérní 
systém spuštěn v plném roz-
sahu. Otázka, kolik škol 
se pilotního projektu zú-
častní, je momentálně ještě 
předčasná.

Který učitel bude zařa-
zen do 1., 2., 3. a 4. stupně 
a jaké podmínky pro jed-
notlivé stupně bude muset 
splňovat?

Každý začínající uči-
tel zahájí tzv. adaptační ob-
dobí, které trvá 2 roky. Pod-
mínkou postupu do vyššího 
kariérního stupně je úspěšné 
absolvování atestačního ří-
zení. Postup do druhého 
stupně je jediným povinným 

krokem učitele v jeho pro-
fesním životě a může zde 
zůstat po celý svůj profesní 
život. Postup do 3. nebo 
4. skupiny je individuálním 
rozhodnutím učitele. Třetí 
stupeň je úroveň vynikají-
cího učitele s dlouho-
době výbornými 
výsledky. U čtvr-
tého stupně 
se pak před-
pokládá, že 
se učitel ak-
tivně podílí na 
rozvoji školství 
v České republice.

Jak budou za-
řazováni do jednotlivých 
stupňů současní učitelé? 
Budou muset projít ates-
tačním řízením?

Stávající učitelé budou 
zařazeni do stupně 2 na zá-
kladě zákona o pedagogic-
kých pracovnících (po no-
vele). Nyní je zvažována 
možnost, aby do tohoto 
stupně byli zařazeni všichni 
učitelé s praxí delší než je-

den rok.
Kolik učitelů zhruba na 

jednotlivé stupně dosáhne?
Odhadujeme, že při do-

sažení cílového stavu bude 
ve vyšších kariérních stup-
ních zhruba 20 procent uči-
telů (15 procent na 3. stupni 
a 5 procent na 4. stupni).

Kdo bude tvořit ates-
tační komise pro jednotlivé 
stupně a kde budou ates-
tace probíhat?

Atestační řízení do dru-
hého stupně bude pro-

bíhat ve škole, kde 
začínající učitel 

působí. Ates-
tační řízení 
je plně v režii 
školy, ve které 
učitel pracuje. 

Atestační ří-
zení má charak-

ter hodnoticího roz-
hovoru. Práci hodnotí ředi-
tel školy a uvádějící učitel. 
Atestace do vyšších stupňů 
se budou konat na přísluš-
ných pověřených vysokých 
školách vzdělávajících uči-
tele či na krajských praco-
vištích NIDV.

Nehrozí riziko, že o ka-
riérním postupu učitelů 
bude rozhodovat úzká sku-
pina lidí?

Nehrozí. Navrhovaný 
systém atestačního řízení do 
vyšších kariérních stupňů je 
založen na obhajobě dosa-
vadní práce učitele. Kvalitu 
učitelovy práce budou posu-
zovat odborníci, které jme-
nuje MŠMT. Veškeré do-
klady předložené v souvis-
losti s atestačním řízením 
budou archivovány, mimo 
jiné z toho důvodu, aby mohl 
být postup atestační komise 
přezkoumatelný.

Jak budou jednotlivé 
kariérní stupně finančně 
ohodnoceny?

Navržený systém před-
pokládá, že učitelé zařazení 
do kariérního stupně 3 bu-
dou pobírat atestační přípla-
tek ve výši 5 000 Kč a učitelé 
na kariérním stupni 4 přípla-
tek 10 000 Kč.

Tolik ministerstvo škol-
ství. Problémů spojených 
s pilotním spuštěním kariér-
ního systému se určitě v prů-
běhu jeho ověřování ob-
jeví dost. Co je však zřejmé 
již nyní, je zásadní věc: fi-
nanční zajištění celého pro-
jektu. Pokud na něj nebude 
dostatek peněz, a to nejen 
nyní, ale i v budoucnu, pak 
celý projekt nemá šanci na 
úspěch. Olga ŠEDIVÁ

Hlavní cíl projektu je 
vypracovat kariérní 
systém učitelů a ředitelů 
škol umožňující 
celoživotní zvyšování 
kvality jejich práce 
s návazností na 
motivující systém 
odměňování podle 
transparentních 
pravidel. NIDV

Kariérní systém startuje. Mají se učitelé radovat, či bát?

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ
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Kariérní systém učitelů – jaký vlastně bude?
Letos v březnu byly završeny práce na projektu Kariérní systém učitele, který byl jako národní individuální pro-
jekt hrazen z prostředků ESF. Práce na něm jsme průběžně sledovali. Vedení svazu ve spolupráci s profes-
ními sekcemi uspořádalo v průběhu jeho několikaleté přípravy řadu kulatých stolů za účasti zástupců MŠMT 
a řešitelských týmů.

Naším cílem bylo co nejví-
ce informovat členskou 

základnu o záměrech a pří-
stupech řešitelů v době, kdy 
byla možnost na jejich zámě-
ry reagovat.

Jaký tedy kariérní systém 
učitele bude? Prvotní infor-
mace vzbuzovaly spíše oba-
vy. Proto jsme se ptali a ptali. 
Na některé dotazy jsme od-
povědi dostali, stále ale ješ-
tě přetrvává dost nevyjasně-
ného. A to nemluvím o změ-
ně legislativy, která by fun-
gování připraveného systé-
mu zajistila. Bude se oprav-
du moci do 3. a 4. stupně za-
pojit každý, kdo bude mít zá-
jem? Umožní to ředitel ško-
ly? Kdo bude určovat učite-
li mentora? Na jakém zákla-
dě bude hodnoceno profes-
ní portfolio? A mnohé další 
otázky zůstávají.

Jedna je ale základní. 
Splní se slibované očekává-
ní o zlepšení platových pod-

mínek učitelů? Určitě je 
dobře, že ministr školství ne-
staví zlepšení platových pod-
mínek pedagogů pouze jen 
do souvislosti se zapojením 
do kariérního systému. Zvý-
šení platové úrovně v závis-
losti na kariérním systému 
by totiž bylo pro učitele pou-
hé stavění vzdušných zámků. 
Třetí a čtvrtý kariérní stu-

peň je plánován jen pro ně-
kolik málo „vyvolených“ (do 
20 %). A ani tady není jas-
né, zda pro ně budou peníze. 
Zkrátka, kariérní systém má 
rizika, která se mohou stát je-
ho brzdou.

Start kariérního systé-
mu je 1. září 2015. Do 1. čer-
vence 2018 by mělo probíhat 
náběhové období, standard-

ní režim by měl začít poté. 
V náběhovém období by stá-
vající učitelé měli být přeřa-
zováni do 2. kariérního stup-
ně a zároveň by měly být vy-
řešeny všechny otázky včetně 
příslušné legislativy.

A teď úkol pro nás 
všechny – dobře se sezná-
mit s projektem, sledovat 
webové stránky NIDV, na-
še stránky školskeodbory.cz 
a také stránky karieraučite-
lu.cz. Případné dotazy pak 
zasílat na sekretariát odbo-
rového svazu. Komise ke ka-
riérnímu systému školských 
odborů složená ze zástup-
ců učitelů MŠ, ZŠ a SŠ při-
pomínky a dotazy zpracuje 
jako podklad pro další jed-
nání s představiteli MŠMT. 
Koncem dubna pak plánu-
jeme pro naše členy dva in-
formační semináře, v Praze 
a Brně.

Markéta SEIDLOVÁ
místopředsedkyně ČMOS pracovníků školství

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

TTIP – zkratka, o níž byste měli vědět víc
Za na první pohled nic neříkající zkratkou TTIP se skrývá Transatlantické obchodní a investiční partnerství, což je 
komplexní dohoda o volném obchodu a investicích, o níž se momentálně vedou jednání mezi Evropskou unií a USA.

Záměr zahájit jednání 
o TTIP poprvé oznámil 

prezident Barack Obama 
ve své zprávě o stavu Unie 
v únoru 2013 a první kolo 
vyjednávání mezi zástupci 
Evropské komise a USA se 
uskutečnilo v červenci téhož 
roku. Až do začátku letošní-
ho roku byla veškerá vyjed-
návání i poziční dokumen-
ty drženy v tajnosti, a to do-
konce i před evropskými po-
slanci. I díky tomu vzbudilo 
vyjednávání o TTIP tolik po-
dezření.

I přes usilovné utajování 
však unikají zprávy a poziční 
dokumenty, které vzbuzují 
obavy mnoha lidí, od odborů 
přes zájmové a profesní orga-

nizace až k občanským sdru-
žením a iniciativám.

Co je tedy problémem 
TTIP? Základní myšlenkou 
je vzájemná harmonizace 
standardů ochrany a regu-
lace mezi USA a EU. His-
toricky však oba celky při-
stupují ke zboží s jinou lo-
gikou. Zatímco v EU pla-
tí pravidlo předběžné opa-
trnosti, kdy firma musí pro-
kázat, že její výrobek splňu-
je všechny normy a není ne-
bezpečný, v USA je to přes-
ně naopak. Produkt může být 
umístěn na trh, dokud někdo 
neprokáže jeho škodlivost. 
Tyto dvě logiky jsou nesluči-
telné a v praxi by znamenaly 
snížení evropských standar-

dů ochrany.
Vážným ohrožením je 

TTIP pro veřejné služby 
včetně bezplatného vzdělá-
vání. Mezinárodní organiza-
ce ETUCE, která zastupuje 
132 evropských učitelských 
odborových svazů, varuje, že 
TTIP „představuje význam-
né riziko pro veřejné vzdělá-
vání tím, že omezuje prostor 
veřejné politiky, což by moh-
lo mít za následek zesilující 
tlak na privatizaci a komer-
cializaci“. Nebezpečí spat-
řuje ETUCE zejména v tzv. 
rohatkové klauzuli, ve které 
se vlády zavazují nezasaho-
vat do liberalizace veřejných 
služeb. V praxi by to pak zna-
menalo, že „pokud by nějaká 

vláda experimentovala s libe-
ralizací svého vzdělávacího 
systému nebo jeho části, bu-
doucí vláda by bez zaplace-
ní výrazných kompenzací ne-
mohla tento proces zvrátit“.

Vůbec největší oba-
vy ale vzbuzu je tzv. dolož-
ka ISDS. Její písmena před-
stavují zkratku anglického 
pojmu „urovnání sporů me-
zi investorem a státem“. Ta 
má umožnit nadnárodním 
korporacím žalovat jednotli-
vé státy u mezinárodních ar-
bitrážních soudů za snížení 
přístupu na trh či za omeze-
ní zisků.

Více informací naleznete 
na stop-ttip.cz nebo spatny-
vtip.cz. Jan MÁJÍČEK
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Jak nepodlehnout jarní únavě? Zkuste dobré jídlo a příjemné aktivity
Ráno se vám nechce vstávat, za okny pošmourno, odpoledne byste nejraději zalezli do postele. A přes den 
se musíte do každé akce nutit. Začátkem dubna je to celkem standardní stav, prostě jarní únava.

„Měli bychom přijmout 
jako fakt, že jsme na 

jaře víc unaveni než po let-
ních prázdninách a že na tom 
není nic hrozného. Navíc to 
určitě přejde. Možná jsme 
jen za zimu nashromáždili 
nedostatek světla, sluníčka, 
tepla a přirozených vitamínů. 
Rezervy z minulého léta po-
stupně docházely, u někoho 
se vyčerpaly úplně,“ říká psy-
cholog Václav Mertin.

„Řada z nás měla přes 
zimu méně pohybu či práce 
venku, takže naše kondice 
poněkud ochabla a měli by-
chom proto aktivity alespoň 
ze začátku jara rozumně dáv-
kovat. Neměli bychom napří-
klad po sobotě strávené in-
tenzívní prací na zahradě ab-
solvovat v neděli dvacetiki-
lometrový výlet. Stejně jako 
u moře nestrávíme první 
den dlouhou dobu na slu-
níčku,“ dodává renomovaný 
psycholog.

Není tedy řešením, aby-
chom se snažili únavu ignoro-
vat a případně si naložili ještě 
více aktivit, aby se tělo „roz-
pohybovalo“. To by mohlo 
spíš odstartovat vleklé potíže.

Na co bychom se tedy 
měli na jaře zaměřit? Určitě 
na úpravu jídelníčku.

„V zimě jsme ve větší 
míře vystaveni infekčním ne-
mocem, zvláště virovým. Ne-
dostatek slunečního svitu je 
příčinou snížené hladiny vi-
tamínu D,“ objasňuje pro-
fesor Jan Krejsek, přední 
český imunolog a alergolog, 
a pokračuje: „Změnou vý-
živy pozitivně ovlivníme imu-
nitu. K tomu, aby náš imu-
nitní systém správně a dosta-
tečně rychle fungoval, je zapo-
třebí optimální skladba živin.“ 
V jarním jídelníčku proto musí 
mít významné zastoupení pře-
devším čerstvá zelenina. Jejím 
prostřednictvím snížíme ener-
getický příjem. Tělu dodáme 
potřebné vitamíny, minerály 

a vlákninu. Tyto složky potravy 
musí být doplněny o kvalitní 
živočišné bílkoviny.

„Vhodným zdrojem živo-
čišných bílkovin, který je na-
víc chutný, je mléko a mléčné 
výrobky. Mléko je zdrojem 
bílkovin, cukru, tuků, mi-
nerálů, vitamínů a stopo-
vých prvků,“ upřes-
ňuje J. Krejsek. 
Jaké živiny jsou 
v mléce a mléč-
ných výrobcích 
pro naši imu-
nitu tak ne-
postradatelné? 
V prvé řadě se 
jedná o vitamín D, 
jenž je obsažen ve velké 
míře v mléčném tuku. „Vita-
mín D posiluje naši obranu 
vůči patogenním mikrobům. 
Možná má ještě větší význam 
v tlumení poškozujících slo-
žek imunity, které mohou 

být součástí imunopatologic-
kých nemocí, například roz-
troušené sklerózy,“ infor-
muje odborník.

Je prokázáno, že naše po-
trava zásadně ovlivňuje ob-
rovský ekosystém sídlící na 
střevní sliznici – střevní fyzio-
logickou mikroflóru. Tu pozi-
tivně stimulují složité cukry, 

které nazýváme prebiotika. 
„Prebiotika jsou v různé míře 
obsažena v zelenině, luště-
ninách, celozrnných mou-
kách. Z běžných potravin je 
jich nejvíce v česneku, cibuli, 
obilných otrubách a překva-
pivě také v banánech. Prebio-
tika naše tělo neumí trávit. 

Stimulují však střevní 
mikroflóru a ná-

sledně pozitivně 
ovlivňují celý 
imunitní sys-
tém,“ pokra-
čuje přední 
český imunolog 

a alergolog.
Dobrému zdraví 

se těší zejména ti, kteří 
do jídelníčku zařazují zkva-
šené mléčné produkty cha-
rakteru jogurtu, který obsa-
huje tzv. probiotika. „Probio-
tický bakteriální kmen musí 
být imunní vůči agresivnímu 

prostředí žaludku a také musí 
odolat účinkům složek pan-
kreatických sekretů a slož-
kám žluči. Zároveň musí 
prokazatelně, alespoň pře-
chodně, kolonizovat sliz-
nici střeva a stát se součástí 
střevní mikroflóry. Proto je 
třeba, abychom se vždycky 
z informací o dané potravině 

přesvědčili, zda obsahuje 
probiotické kultury,“ dodává 
Jan Krejsek.

Odlehčení jídelníčku je 
jednou z podstatných změn, 
které bychom měli na jaře 
udělat. Zvažte také, zda si 
přechodně naordinujete vi-
tamíny, zejména vitamín C 
a případně další doplňky 
stravy. Určitě však není na 
jaře vhodná doba začínat 
s redukční dietou. I když se 
vám zdá, že doba dovole-
ných se blíží a je třeba vylep-
šit postavu do plavek, nedě-
lejte to. Byl by to pro organis-
mus další stres, který je třeba 
v tomto nevlídném období 
spíše odbourávat.

Rozhodně se však zamys-
lete nad tím, jak si zorganizo-
vat volný čas, abyste se zamě-
řili na příjemné aktivity. Po-
kud plánujete vymalování ce-
lého bytu nebo jinou hektic-

kou akci, včas zabrzděte. Co 
si raději zacvičit jógu nebo 
aspoň naplánovat krátké vy-
cházky či příjemnou masáž? 
Vše, co vás pozvedne na du-
chu a vylepší vám náladu, 
je povolené a žádoucí. A na 
trochu rozmazlování nastal 
v tuto chvíli správný čas.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ
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FOTO: Petr MERTA

Musím provádět inventuru?
Může ředitel školy pedagogickému pracovníkovi 
nařídit v době vedlejších prázdnin provádění in-
ventur? Navíc na jiném pracovišti?

V ustanovení § 22a odst. 2 
a 3 zákona o pedagogic-

kých pracovnících je uvedeno:
„(2) Pedagogický pracov-

ník je povinen být na praco-
višti zaměstnavatele v době 
stanovené rozvrhem jeho 
přímé pedagogické činnosti, 
v době stanovené rozvrhem 
jeho dohledu nad dětmi 
a žáky, v době zastupování ji-
ného pedagogického pracov-
níka a v případech, které sta-
noví v souladu se zákoníkem 
práce zaměstnavatel.

(3) Jde-li o výkon jiné 
práce než podle odstavce 2, 
vykonává pedagogický pra-
covník sjednanou práci v pra-
covní době, kterou si sám roz-
vrhuje, a na místě, které si sám 
určí. Náklady, které pedago-
gickému pracovníkovi vznik-
nou výlučně v souvislosti s vý-
konem práce na jiném místě 
než na pracovišti zaměstna-
vatele podle věty první, se ne-
považují za náklady vzniklé 
v souvislosti s výkonem zá-

vislé práce, a není-li dohod-
nuto jinak, hradí je pedago-
gický pracovník.“

Období vedlejších prázd-
nin je dobou volna pro žáky, 
kdy učitel nevykonává pří-
mou pedagogickou činnost, 
ale práce související s touto 
činností (§ 22a odst. 1 zá-
kona). Jeho přítomnost na 
pracovišti z titulu výkonu 
přímé pedagogické činnosti 
tedy nepřichází v úvahu. Po-
vinnost přítomnosti na praco-
višti z jiných (dalších) důvodů 
uvedených v § 22a odst. 2 zá-
leží na tom, zda tyto důvody 
existují – zejména může jít 
o případy, které určí ředitel 
a které vyžadují přítomnost 
na pracovišti (např. účast na 
poradě svolané ředitelem, 
účast na dalším vzdělávání). 
Pokud o takové případy ne-
jde, uplatní se podle mého 
názoru ustanovení § 22a 
odst. 3 zákona o pedagogic-
kých pracovnících.

Vít BERKA

Prominutí kvalifikace
Je možné, aby byla prominuta kvalifikace učitelce, 
která dosáhla věku 52 let?

V § 32 odst. 1 písm. a) zá-
kona č. 563/2004 Sb. se 

stanoví, že fyzická osoba, která 
nesplňuje předpoklad podle 
§ 3 odst. 1 písm. b), může vy-
konávat přímou pedagogickou 
činnost po dni nabytí účinnosti 
tohoto zákona, „pokud ke dni 
účinnosti tohoto zákona do-
sáhla 50 let věku a dlouhodo-
bým výkonem přímé pedago-
gické činnosti na příslušném 
druhu nebo typu školy nej-
méně po dobu 15 let proká-
zala schopnost výkonu poža-
dované činnosti“.

Stanovené podmínky 
pro prominutí kvalifikač-
ních předpokladů musely být 
podle tohoto ustanovení spl-
něny k 1. lednu 2005, to je ke 
dni, kdy nabyl účinnosti zá-
kon č. 563/2004 Sb. o pedago-
gických pracovnících.

Novelou zákona o peda-
gogických pracovnících pro-
vedenou zákonem č. 197/2014 

Sb. bylo do § 32 odst. 1 dopl-
něno písm. d), které zní: „po-
kud ke dni 1. ledna 2015 do-
sáhla alespoň 55 let věku 
a pokud vykonávala přímou 
pedagogickou činnost na pří-
slušném druhu školy nejméně 
po dobu 20 let“. Tímto usta-
novením byla doplněna další 
podmínka, kdy osoba nespl-
ňující kvalifikační předpo-
klady může vykonávat pří-
mou pedagogickou činnost. 
Jde ovšem o jinou podmínku 
než tu, která je uvedena v 
§ 32 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 563/2004 Sb. Tuto novou 
podmínku je nutno splňovat 
ke dni 1. ledna 2015.

Z údajů obsažených v do-
tazu vyplývá, že učitelka ne-
splňuje žádnou z uvedených 
podmínek. Ke dni 1. ledna 
2005 nedosahovala věku 
50 let a k 1. lednu 2015 ještě 
nedosáhla věku 55 let.

 Vít BERKA

Mimořádná cesta
Zaměstnanci při mimořádné cestě v souvislosti 
s výkonem práce vzniknou výdaje. Je tato mimo-
řádná cesta považována za pracovní cestu?

K tomuto problému podalo 
MPSV výklad, v němž je 

uvedeno:
„Ustanovení § 152 pís-

mene c) zákoníku práce je 
třeba posuzovat v kontextu 
s ustanovením § 156 odst. 2. 
Podle tohoto ustanovení se 
pro účely poskytování ces-
tovních náhrad za pracovní 
cestu považuje i cesta uve-
dená v § 152 písm. c), tj. cesta 
v souvislosti s mimořádným 
výkonem práce mimo rozvrh 
směn v místě výkonu práce 
nebo pravidelného pracoviště. 
Účelem cestovních náhrad 
je uhradit zaměstnanci vyšší 
než obvyklé výdaje, které mu 
vzniknou v souvislosti s mi-
mořádnými podmínkami vý-
konu práce. Pokud má za-
městnanec pravidelně rozvr-
ženou pracovní dobu do směn 
v pondělí až pátek, pak mu 
při nařízené nebo dohodnuté 
cestě na pravidelné pracoviště 
nebo místo výkonu práce v so-
botu vzniknou vyšší výdaje 
než při obvyklých cestách 
do práce. Proto je tato cesta 
podle § 156 odst. 2 zákoníku 
práce pro účely cestovních ná-
hrad považována za pracovní 
cestu. Shodně by tomu bylo i v 
případě, že by v jednom z pra-
covních dnů zaměstnanec 
po skončení směny odjel do 
svého bydliště a poté byl po-
volán zpět na své pracoviště. 

Stejně jako při pracovní cestě 
bude zaměstnavatel určovat 
podmínky této cesty v souladu 
s § 153 zákoníku práce.

Protože zaměstnanci 
vzniknou i vyšší výdaje na do-
pravu, nebylo by v souladu 
s jeho oprávněnými zájmy, 
pokud by zaměstnavatel ur-
čil počátek a konec této cesty 
na pravidelném pracovišti 
nebo v místě výkonu práce. 
Ustanovení § 152 písm. c) by 
se tak částečně míjelo účin-
kem. Proto by počátek této 
pracovní cesty měl být určen 
v místě, ze kterého zaměst-
nanec k výkonu práce sku-
tečně odjíždí, stejně tak by po 
dohodě s ním měl být určen 
i konec cesty v místě, kam se 
zaměstnanec na zbytek dne 
vrací.

Dále zaměstnanci pří-
sluší i stravné v závislosti na 
době, která uplyne od jeho 
výjezdu k mimořádnému vý-
konu práce do návratu z pra-
coviště. V úvahu přichází 
i náhrada nutných vedlejších 
výdajů, které zaměstnanci 
vzniknou v přímé souvislosti 
s touto pracovní cestou. Nelze 
vyloučit ani náhradu výdajů za 
ubytování, pokud by zaměst-
nanec v místě výkonu práce 
nebo pravidelného pracoviště, 
které je odlišné od jeho byd-
liště, musel přenocovat.“

Vít BERKA
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Jak na evropské dotace? Postup umíme a učíme jej i další školy
Pokud mají udržet české školy krok s vyspělými zeměmi, nemohou se spoléhat pouze na příjmy 
z ministerstva školství, kraje nebo zřizovatele. Musí si zajistit další finanční zdroje vlastními silami. 
V úvahu přicházejí evropské dotace, jejichž čerpáním si pomáhá i Základní škola a Mateřská škola 
Zdeňka Petříka z Kladna.

Od roku 2010 je naše škola 
úspěšným řešitelem pěti 

projektů, které škole mimo 
jiné zajistily dotace ve výši 
přesahující 12 milionů ko-
run. Pro úspěšné čerpání do-
tací z EU musí mít škola ně-
kolik nezbytných předpo-
kladů. Prvním je dlouho-
dobá strategie školy a jasně 
stanovená koncepce. Škola 
by měla přesně vědět, čeho 
chce dosáhnout, k čemu do-
taci použije.

Naprosto chybné je hledat 
dotace a pak přemýšlet, co za 
ně nakoupím a jak školu vy-
bavím. Postup má být zcela 
opačný. Nejprve musím mít 
vše promyšlené a teprve po-
tom sledovat výzvy, jimiž by 
bylo možné záměr zrealizo-
vat. Existují dva základní dů-
vody, proč se řídit tímto ná-
vodem. Prvním je, že výzvy se 
často musí podat rychle. Je-
dině projekt a záměr, který je 
předem rozmyšlený a naplá-
novaný, má šanci na úspěch, 
neboť se v žádosti popisuje 
projekt skutečně podrobně. 
Druhým důvodem je, že 
pouze promyšlený projekt, 
který zapadá do koncepce 
a strategie školy, bude efek-
tivně využitelný. Nedojde 
tedy k tomu, že se získají pro-
středky, nakoupí se moderní 
technika, ale nikdo ji nebude 
používat.

Nezbytnou podmínkou, 
jak se stát úspěšným řešite-
lem projektů, je kvalitní tým. 
Jeden člověk nic nezmůže. 
Musí být předem jasné, ko-
lik lidí je ochotno se do pro-
jektu zapojit, a ti musí skvěle 
spolupracovat. Napsání žá-
dosti o projekt a jeho pří-
padné schválení je totiž to 
nejmenší. Mnoho práce ob-
náší dodržení stanoveného 
harmonogramu, průběžné 
plnění plánů a odevzdávání 
hotových úkolů, výkazů práce 
a monitorovacích zpráv. Ev-
ropské dotace jsou totiž do-
provázeny značnou adminis-
trativou a přísnými pravidly. 
Jejich porušením se škola vy-
stavuje značným sankcím.

Základní škola a Mateř-
ská škola Zd. Petříka Kladno 
se stala řešitelem projektů 
s názvy EU peníze školám, 
Moderní vyučovací trendy ci-
zích jazyků, Implementace 
finanční gramotnosti do ŠVP 
školy, Rozvoj polytechnic-
kého vzdělávání učitelů MŠ 
v Kladně a Kooperativní mo-
del rozvoje ICT dovedností 
učitelů.

Peníze školám

Prvním projektem byl 
známý „EU peníze školám“, 
do kterého se zapojila na-
prostá většina škol. Jednalo se 
o takový „poloprojekt“. Žá-

dost byla školám předpřipra-
vena, ale podmínky projektu 
se v průběhu plnění měnily. 
Oba aspekty byly dost nestan-
dardní, ale škola se tím nene-
chala odradit a i následnou 
kontrolou projektu získala 
velice cenné zkušenosti. Ve 
druhém projektu šlo o rozvoj 
cizích jazyků. Stěžejním bo-
dem bylo vytvoření moderní 
jazykové laboratoře vybavené 
mimo jiné technologií Robo-
tel. Žáci mají sluchátka a uči-
tel na dálku řídí, kdo si s kým 
povídá, jakou úroveň cvičení 
poslouchá apod. Díky tomu 
mohou zdatnější žáci postu-
povat svým tempem a zvyšo-
vat si své jazykové dovednosti 
rychleji a žáci, kterým vyho-
vuje pomalejší tempo, se mo-
hou dál věnovat procvičování 
základů.

Finanční gramotnost

Další projekt byl zamě-
řen na rozvoj finanční gra-
motnosti, která podle prů-
zkumů není u českých žáků 
příliš dobrá. Různá cvičení 
byla vytvořena jako DUMy 
(digitální učební materiály), 
které jsou žákům dostupné 
přes školní e-learning. Sou-
částí projektu bylo vytvoření 
raritní virtuální počítačové 
pracovny pro 30 žáků, ve 
které mohou pracovat nejen 
s těmito materiály. Zvýšení 
kompetencí žáků ve finanční 

gramotnosti se již ukázalo 
v následné soutěži.

Manuální zručnost

Projekt, který v současné 
době realizujeme, je zaměřen 
na rozvoj polytechnické vý-
chovy v mateřské škole. Jde 
o rozvoj manuální zručnosti 
u dětí. Po rozšíření počítačů 
a likvidaci školních dílen se 
ukázalo, že současné děti ne-
mají žádnou manuální zruč-
nost a neumí zatlouci ani hře-
bík. Proto jsme vytvořili pro-
jekt, kdy jsou už od mateřské 
školy tyto dovednosti u dětí 
rozvíjeny. Nezapomněli jsme 
ani na rozvoj logického myš-
lení, které se u dětí také vy-
trácí. Tyto dovednosti učíme 
všechny učitelky mateřských 
škol v Kladně, které projevily 
zájem, a poskytneme jim pro 
to také část vybavení.

Poslední projekt, který 
v současné době realizujeme, 
je Výzva 51. Projekt je zamě-
řen na to, jak naučit učitele 
efektivně používat tablety při 
výuce. Do tohoto projektu 
jsme rovněž přizvali další 
školy z Kladna.

Šárka VOSTARKOVÁ

Kontakt:
ZŠ a MŠ Kladno
Zd. Petříka 1756
vostarkova@2zskladno.cz
Telefon: 602 297 946

zkušenosti  nápady  inspirace  projekty  záměry  lekce  příklady
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Zajímavosti z dějin českého školství
Motivace k učitelství

Zájem o učitelské po-
volání výrazně stimulovalo 
nařízení z roku 1832, kte-
ré osvobozovalo učitele od 
tehdy dlouholeté vojenské 
služby.
Učitelská rodina

Z vážené učitelské ro-
diny pocházel František 
Škroup, skladatel písně 
Kde domov můj. Jeho otec 
Dominik studoval učitel-
ský kurz v Pardubicích a ja-
ko vynikající učitel a hu-

debník byl v roce 1800 pře-
ložen na školu v Osicích na 
Pardubicku, kde působil až 
do roku 1830. Protože se 
tehdy jednalo o nejlepší 
školu v širokém okolí, po-
važovalo se jeho přelože-
ní za významné povýšení.
Cizojazyčné školy

V letech předmnichov-
ské republiky existova-
lo pět středních škol, je-
jichž vyučovacím jazykem 
byly francouzština, ang-
ličtina, ruština a ukrajin-

ština. Byly to francouzské 
reálné gymnázium v Praze 
(založeno 1922), anglické 
reálné gymnázium v Pra-
ze (založeno 1927), ruské 
reálné gymnázium v Pra-
ze (založeno 1922), ruské 
reálné gymnázium v Mo-
ravské Třebové (založeno 
1920 v Cařihradě, do Mo-
ravské Třebové převedeno 
v prosinci 1921), ukrajin-
ské reformní reálné gym-
názium v Řevnicích (zalo-
ženo 1925).

Pravidla
Již v roce 1888 konsta-

tovaly školní předpisy, že 
„zpravidla nemá se žákům 
zabraňovati, aby mezi vyu-
čováním vyšli, aby vykona-
li své přirozené potřeby“. 
Učitelé je však měli „opa-
trně navykat“ k tomu, aby 
k tomu využívali jen pře-
stávek. Nikdy však nemě-
lo být dovoleno, aby v době 
vyučování odešlo několik 
žáků zároveň na záchod.

František MORKES

Jak správně určit dovolenou
Jak má být správně určena dovolená provoznímu za-
městnanci, který pracuje u zaměstnavatele jen po tři 
dny v týdnu 8 hodin denně?

Pokud zaměstnanec pra-
cuje v režimu rovno-

měrného rozvržení pracov-
ní doby tři dny v týdnu, či-
ní i jeho týden dovolené tři 
dny. Při pětitýdenním náro-
ku na dovolenou (viz § 213 
odst. 2 zákoníku práce, 
za předpokladu, že nejde 
o pedagogického pracov-
níka) vzniká takovému za-
městnanci nárok na 15 dnů 
dovolené (5 týdnů dovolené 
krát 3 dny v týdnu).

Zaměstnanci vzniká při 
splnění stanovených pod-
mínek nárok na 5 týdnů 

dovolené. Skutečnost, že 
pracuje po kratší pracov-
ní dobu rozvrženou na tři 
dny v týdnu, se projeví ve 
stanovení týdenního náro-
ku na dovolenou ve výmě-
ře 3 dnů (na rozdíl od za-
městnance pracujícího po 
všechny pracovní dny v týd-
nu) a v náhradě platu za 
dovolenou pouze za 3 dny 
v týdnu. Podle zákoníku 
práce přísluší zaměstnan-
ci náhrada platu za dovole-
nou za takovou dobu, která 
mu v důsledku čerpání do-
volené odpadla.

Jak počítat stravné
Jakým způsobem se má počítat stravné při dvouden-
ních tuzemských pracovních cestách? Je možné je 
počítat odděleně pro každý den zvlášť, nebo společně 
pro oba dny?

V ustanovení § 163 
odst. 4 zákoníku práce 

je uvedeno, že při pracovní 
cestě, která spadá do dvou 
kalendářních dnů, se upus-
tí od odděleného posuzová-
ní doby trvání pracovní ces-
ty v kalendářním dnu, po-
kud je to pro zaměstnan-
ce výhodnější. Tuto mož-
nost dvojího počítání strav-
ného lze využít jen u tu-
zemských pracovních cest. 

K uvedenému ustanovení 
§ 163 odst. 4 zákoníku prá-
ce podalo MPSV následují-
cí vysvětlení:

„Jde o to, že i při souč-
tu hodin za oba kalendář-
ní dny trvání dvouden-
ní pracovní cesty se 
uznává pouze ja-
ko maximální li-
mit třetí časové 
pásmo, tedy dé-
le než 18 hodin, 

tj. do 24.00 hodin, protože 
jiné časové pásmo pro při-
znávání tuzemského strav-
ného neexistuje. Při rozho-
dování, co je pro zaměst-
nance výhodnější, zda po-
čítání za každý kalendář-
ní den samostatně, nebo 
v součtu hodin trvání pra-
covní cesty dohromady, je 
třeba brát v úvahu, že při 
součtu za oba dny je li-

mitující třetí časové pás-
mo, tj. trvání pracovní ces-
ty déle než 18 hodin, tedy 
maximálně do 24.00 ho-
din. To prakticky a faktic-
ky znamená, že při sčítání 
doby trvání pracovní cesty 
za oba dny může zaměst-
nanec dosáhnout vyššího 
stravného jen při kratších 
dobách v každém kalen-
dářním dni.“

Opakované nedostatky v práci
Zaměstnanec byl vyzván k odstranění neuspokojivých 
pracovních výsledků. Nedostatky v práci odstranil, ale 
zanedlouho se objevily znovu. Musí zaměstnavatel 
opakovat celý postup znova?

Zaměstnavatel celý po-
stup, tak jak je uveden v 

§ 52 písm. f) zákoníku prá-
ce, opakovat nemusí. Kdy-
by taková povinnost ze zá-
kona vyplývala, vyhnul by 
se zaměstnanec snad-
no riziku roz-
vázání pra-
covního po-
měru. Jestli-
že zaměstnanec 
v reakci na pí-
semnou 

výzvu zaměstnavatele neu-
spokojivé výsledky odstra-
nil a bylo-li následně zjiš-
těno, že se tyto nedostatky 
v jeho práci znovu opako-
valy (zaměstnanec nezajistil 

udržení žádoucího stavu), 
není zapotřebí nové (dal-

ší) výzvy k odstranění kva-
litativně stejných nedostat-
ků a zaměstnavatel může 

přistoupit k dání vý-
povědi podle 

ustanovení 
§ 52 písm. f) 

zákoníku

 práce.

dvouden-
možné je
společně 

stanovení 
oníku prá-
následují-

při souč-
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ouden-
y se 
ja-
li-

y p
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se zaměstnanec snad-
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vázání pra-
covního po-
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že zaměstnanec 
v reakci na pí-
semnou 

j p
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litativně stejnýc
ků a zaměstna
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pově

u
§ 

Na vaše otázky odpovídá 
Mgr. Ing. Vít BERKA
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Radostná školička ve Vřesovicích se utěšeně rozrůstá

Naše Radostná školička 
v Základní a mateřské 

škole Vřesovice nezahálí. 
Hned počátkem roku se ko-
nal den otevřených dveří. 
Školu i školku navštívili ro-
diče budoucích i současných 
žáčků, které přivedl zájem 
o práci ve škole.

Následoval zápis dětí do 
první třídy a předškoláci byli 
přijati do první třídy. Uměli 
poznat geometrické tvary, 

některá písmena i barvy. 
Všichni v Radostné školičce 
jsme rádi, že opět vznikne 
samostatná první třída. Zá-
roveň se chlubíme také 
úspěchy našich ostatních 
žáků. Děti z první třídy po-
čítají do 10, napíší jednodu-
chou větu a umí už 20 pís-
men. Druháci ovládají tvrdé 
a měkké souhlásky, počítají 
do sta a brzy budou probí-
rat násobilku. Třeťáci bo-

jují s vyjmenovanými slovy, 
umí násobit a dělit a už po-
čítají do tisíce. S rostoucím 
počtem dětí v naší škole se 
řeší také dostavba dvou no-
vých tříd.

Za poctivou půlroční 
práci byl dětem vydán výpis 
z vysvědčení, dále byly děti 
oceněny za aktivitu a snahu 
pochvalami a odměnami. 
V mateřské škole se usku-
tečnilo nádherné předsta-
vení loutkového divadla 
Zimní radovánky veverky 
Zrzečky. Ve školní dru-
žině jsme uspořádali karne-
val, stejně tak i v mateřské 
škole.

Naše děti ale nezapo-
mínají ani na zvířátka. Aby 
o nich věděly více, uspo-
řádali jsme pro mateřskou 
školu představení s názvem 
Huboval vrabčák na zimu. 
Všechny akce děti spojují, 
učí je přátelství a to nás těší 
nejvíce.

Martina ZBOŘILOVÁ

Internerový systém v Březové pomáhá i rodičům
Naše Internetová škola 

 MOODLE, přesněji 
řečeno internetový sys-
tém, má v Základní a ma-
teřské škole Březová za 
cíl především pomoci ro-
dičům (vzdělavatelům) 
individuálně  vzdě láva-
ných žáků v jejich náročné 
a často nedoceněné práci 
a samozřejmě i pomoci na-
šim březovským žákům. 
Na náš  moodle jsou uklá-
dány výukové materiály, 
které jsou pak žáky (rodiči, 

vzdělavateli) vyhledávány 
a používány.

V naší internetové škole 
 MOODLE jsou učební ma-
teriály rozděleny podle roč-
níků do jednotlivých před-
mětů, žák (rodič, vzdělava-
tel, učitel) má k dispozici 
nástroje pro efektivní vy-
hledávání. Materiály, které 
si vybere, může používat 
při přípravě na výuku i při 
samotné výuce.

Naše škola individuálně 
vzdělávaným žákům nabízí 

komplexní výukovou pod-
poru během celého škol-
ního roku – je to podrobně 
zpracovaný obsah jednotli-
vých ročníků naplněný vý-
ukovými materiály, pokyny 
k výuce. Jinými slovy je ve-
deme, nabízíme jim zku-
šební plány, databázi výu-
kových materiálů, příprav, 
zápisů hodin, nejrůznějších 
textů v různých formátech 
(textových, audio i video 
formátech apod.), nejrůz-
nější testy – pro online i pro 

práci na lokálním počítači.
Naše řešení je vhodné 

i pro děti se specifickými 
poruchami učení, pro děti 
nějak postižené, hendike-
pované, ale současně i pro 
děti nadané. V podmín-
kách takové školy, při in-
dividuálním vedení ze 
strany učitele, jsou tyto 
děti schopny jednak překo-
nat své problémy, jednak 
rozvíjet mimořádné vlohy 
a schopnosti.

Ludvík ZIMČÍK

Veršované 
kresbičky 
pro kluky 
a holčičky
ROMANA SUCHÁ

Určitě vás už někdy 
děti požádaly, abyste jim 
nakreslili třeba lva nebo 
opičku. A vy jste přemýš-
leli, jak je to naučit, aby 
to nebylo moc těžké, ale 
zároveň aby každý hned 
poznal, co na obrázku 
je. V této knížce z na-
kladatelství Grada na-
jdete řadu návodů, jak 
takové jednoduché ob-
rázky nakreslit. Publi-
kace je určena předško-
lákům, malým školá-
kům, rodičům a učitel-
kám v mateřských ško-
lách, ale také úplně ma-
lým dětem, které se do 
kreslení ještě nezapojují 
přímo a jen pozorují, co 
jim rodiče vytvoří.

Znáte je?

Pro mladé badatele Den vědy
Zavedeným vědcům i mladým badate-

lům byl určen čtvrtý ročník Dne vědy, 
který se uskutečnil na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. Letos měl 
podtitul Poznávání bez hranic, který podle 
pořadatelů naznačil mezioborové přesahy 
a šíři témat přednášek rozdělených do čtyř 
sekcí.

V hlavní sekci s názvem Vidí věci jinak 
vystoupili přední odborníci této fakulty. 
Objevili se také zdánlivě nesourodé dvo-
jice, jako například literární teoretik Mar-

tin Hilský a chemik Michael Londesbo-
rough s přednáškou Chemie lásky.

V další sekci se diskutovalo o zapojo-
vání do mezinárodních projektů a podpoře 
humanitních věd obecně. „Den vědy FF UK 
má již několikaletou tradici a jeho hlavní 
cíl je od počátku jediný: Ukázat, že se kva-
litní humanitní vzdělání neobejde bez kva-
litního výzkumu, ba že teprve ze spojení 
obou vzniká to, čemu říkáme poznání,“ 
uvedl proděkan fakulty pro vědu Vojtěch 
Kolman. čtk
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Finsko zavádí převratnou reformu školství
Finsko je dlouhé roky považováno za synonymum pro úspěšný vzdělávací systém, kam se ostatní jezdí 
učit. Reforma je už v běhu. Středoškoláci se podle ní už nebudou učit předměty, nýbrž témata, v nichž 
se budou promítat jednotlivé znalosti a dovednosti. Mnohem více bude posíleno kolaborativní učení, tedy 
spolupráce ve skupinách na řešení zadaného problému.

„Skutečně musíme pře-
mýšlet o vzdělávání 

jinak a vzdělávací systém 
podle toho přetvořit tak, aby-
chom připravovali naše děti 
na budoucnost, abychom je 
vybavili dovednostmi po-
třebnými dnes a zítra. Školy 
učí způsobem, který byl pří-
nosný v roce 1900, jenže po-
třeby nejsou stejné a my po-
třebujeme systém adapto-
vaný na 21. století,“ říká 
Marja Kyllonenová, mana-
žerka vzdělávání v Helsin-
kách. Zprávu přinesl The In-
dependent.

Reforma, kterou nyní Fin-
sko aktivně provádí, je sku-
tečně přelomová, a to i podle 
samotných finských odbor-
níků. Podle jejich vyjádření 
je převratná reforma motivo-
vaná tím, že je třeba zaměřit 

se na cíl vzdělávání, kterým je 
příprava na budoucnost. Fin-
ští středoškoláci už nebudou 
mít hodinu dějepisu nebo ho-
dinu zeměpisu. Předměty bu-
dou nahrazeny výukou po-
stavenou na tzv. fenomé-
nech, což znamená, že se bu-
dou vzdělávat na konkrét-
ních a aktuálních tématech. 
Kupříkladu na odborně za-
měřené škole budou mít žáci 
téma „obsluhy v jídelně“, což 
bude zahrnovat prvky mate-
matiky, jazyků (budou přece 
obsluhovat cizince), psaní 
a komunikaci. Více akade-
micky zaměření žáci se bu-
dou vzdělávat prostřednic-
tvím mezipředmětových té-
mat, jako je třeba Evropská 
unie. Spojí dohromady prvky 
ekonomie, historie zemí EU, 
jazyků a zeměpisu.

Žáci už také nebu-
dou podrobeni tzv. frontální 
výuce, kdy pouze sedí v lavi-
cích a většinu času poslou-
chají výklad učitele a čekají, 
až budou vyvoláni. Místo 
toho finské školy zavádějí 
více kolaborativní přístup, 
kdy žáci pracují v malých 
skupinách a řeší společně 
problémy, zatímco zdokona-
lují své komunikační doved-
nosti.

I ve Finsku se ale objevily 
stížnosti ze strany učitelů, 
z nichž mnoho strávilo svůj 
profesní život právě tím, že 
se zaměřovali na konkrétní 
předmět. V rámci reformy 
budou ti učitelé, kteří si 
nový přístup osvojí a budou 
ochotni se podílet společně 
se svými kolegy na výuce té-
mat, odměněni malým navý-

šením platu. V Helsinkách, 
které představují přední voj 
celé reformy, v současnosti 
prochází 70 procent učitelů 
kurzy, které jim mají pře-
chod na nový vzdělávací pří-
stup usnadnit.

Podle dosavadních studií, 
které pracují s výsledky žáků 
během prvních dvou let od 
počátku reformy, se ukazuje, 
že jim změna prospívá a je-
jich výsledky se zlepšily.

Finské školy jsou povino-
vány k tomu, aby uskuteč-
nily minimálně jedno období 
učení založeného na téma-
tech za rok. V Helsinkách, 
které se snaží reformu uspí-
šit, jsou to dvě období ročně. 
M. Kyllonenová předpovídá, 
že implementace proběhne 
v celém Finsku do roku 2020.

ZDROJ: EDUin

Co očekávají firmy od absolventů odborných a vysokých škol?
Zdravka Demeter BUBALO, viceprezidentka pro lidské zdroje mezinárodní ropné a plynárenské skupiny 
MOL, která láká nadané studenty i prostřednictvím zajímavých programů, uvádí, co její firma očekává od 
absolventů středních odborných škol a vysokoškoláků.

Jak js te  spokojeni 
s úrovní studentů, kteří na 
základě programů Freshhh 
a Growww do společnosti 
MOL přicházejí?

Jsme velmi spokojení se 
zaměstnanci, kteří k nám 
přišli přes naše programy na 
získávání talentů. To se pro-
jevuje i v počtu účastníků 
programu Growww, kteří ve 
skupině MOL zůstali. Sku-
pina MOL od počátku pro-
gramu v roce 2007 najala 
více než 1 500 absolventů 
a udržela více než 83 procent 
z nich, což je nejlepší výsle-
dek v odvětví.

Jak jsou studenti připra-
veni na práci ve firmách?

Podle našich zkušeností 
jsou studenti velmi dobře 
připraveni, co se týče pro-
fesních znalostí. Ovšem je-
jich tzv. soft skills a ob-
chodní uvažování se musí po 
nástupu do firmy dále roz-

víjet. Právě proto nabízíme 
pro účastníky programu 
Growww takzvaný Business 
Education Program, ve kte-
rém se mohou dovědět více 
o ropném a plynárenském 
průmyslu, o strategii skupiny 
MOL a jejích budoucích plá-
nech. Navíc na účastníky do-
hlíží zkušenějsí kolegové, 
kteří se zaměřují na jejich 
rozvoj a usnadňují jim inte-
graci v rámci firmy.

Co na nich společnost 
nejvíce oceňuje a co jim na-
opak chybí?

V podstatě si nejvíce u na-
šich Growww kandidátů ce-
níme schopnosti se rychle 
učit, otevřenosti ke změně, 
návyku vypořádávat se 
s komplexními a nejedno-
značnými úkoly, komuni-
kačních schopností a zamě-
ření na úspěch. Co jim často 
schází a na co se i my chceme 
zaměřit u rozvoje účastníků 

programu Growww, jsou 
znalosti v ropném a plyná-
renském průmyslu a uvědo-
mělost v oblasti bezpečnosti 
a komunitního dopadu.

Jaké jsou rozdíly mezi 
mladými studenty Čechy 
a například Slováky nebo 
Němci, co se znalostí a do-
vedností týče?

Národnostní původ neroz-
hoduje v žádném manažer-
ském rozhodnutí. V našich 
náborových a výběrových 
procesech a rozvojových 
programech využíváme ve 
všech zemích, kde MOL pů-
sobí, stejná řešení, abychom 
si zajistili talentovanou pra-
covní sílu. Hledáme kvalitní 
uchazeče, kteří mohou po-
cházet z jakékoli země. Od-
lišnosti spíše vidíme v jejich 
chování vycházejícím z kul-
turních rozdílů. Všichni ta-
lentovaní absolventi z ja-
kékoli země se musí nau-

čit oceňovat kulturní roz-
díly a být schopni pracovat 
v kulturně rozdílném pro-
středí.

Na co by se měli zamě-
řit učitelé, co by měli ve 
studentech hlavně posi-
lovat?

Kromě předávání kvalit-
ních profesních znalostí je 
potřeba v nich více pěstovat 
schopnost se rychle učit, ote-
vřenost ke změně, návyk vy-
pořádávat se s komplexními 
a nejednoznačnými úkoly, 
komunikační schopnosti 
a zaměření na úspěch.

Z jakých studijních oborů 
studenti a absolventi nej-
častěji do společnosti MOL 
přicházejí?

Geologie, geologické vědy, 
chemické inženýrství, strojí-
renství, elektroinženýrství, 
informační technologie 
a ekonomie.

Hana PAZDERKOVÁ
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nabízí státním i soukromým 
školám (od mateřských po vysoké 

školy), školským zařízením, 
jejich zřizovatelům, dalším 
pedagogickým zařízením, 

orgánům veřejné správy a dalším 
institucím odbornou publikaci

Cestovní NÁHRADY
a daň silniční ve školství

Autor Ing. Karel Janoušek
Publikace Cestovní náhrady a daň silniční ve školství přináší nejuceleněj-
ší komentář a přehled zásad, pravidel a praktických postupů při poskyto-
vání cestovních náhrad zaměstnancům ve školství (od mateřských škol 
až po vysoké školy včetně soukromých škol) a některým dalším osobám 
při tuzemských a zahraničních pracovních cestách, odpovědi na nejčas-
tější dotazy a řešené příklady včetně jejich zaúčtování, vedení valutové 
pokladny a dalších souvisejících oblastí, a to v právním stavu platném 
k 1. 1. 2015. Současně vyvrací přetrvávající názor, že školy jsou od daně 
silniční osvobozeny, uvádí ho na správnou míru a objasňuje povinnosti 
uvedených organizací k této dani.
V publikaci je nejen komentář k části sedmé zákoníku práce, ale i jeho usta-
novením, která mají přímou či nepřímou souvislost s pracovními cestami 
zaměstnanců a příslušným ustanovením dalších souvisejících předpisů, 
např. zákona o daních z příjmů, zákona o dani silniční, předpisů týkajících 
se používání soukromých vozidel na pracovních cestách apod. Komentář 
je zaměřen také na řešení situací, které vznikají v souvislosti s pracovními 
cestami, jako např. nařízení pracovní cesty, vznik práce přesčas, poskyto-
vání stravy za sníženou úhradu či menu stravenek současně se stravným, 
poskytování náhrad za opotřebení vlastního zařízení a předmětů (např. ly-
žařského vybavení na LV) apod.
Zvláštní zřetel je kladen na obsah pracovní smlouvy, jež v řadě případů 
ovlivňuje právo zaměstnance na cestovní náhrady, obsah vnitřního před-
pisu zaměstnavatele, způsoby nařízení pracovní cesty a stanovení pod-
mínek jejího konání, používání tiskopisů, prokazování výdajů vzniklých při 
pracovní cestě, poskytování záloh na cestovní náhrady, vyúčtování pro-
váděného zaměstnancem a zaměstnavatelem, zjišťování a výpočtu výše 
jednotlivých druhů cestovních náhrad včetně používání kurzů k přepoč-
tům měn při zahraničních pracovních cestách, možnosti poskytování ces-
tovních náhrad bez prokázání jejich výše, vypořádání nároku zaměstnan-
ce a účtování o cestovních náhradách. V publikaci autor také doporuču-
je, kdy je a kdy není vhodné zaměstnanci zajistit a uhradit stravu na pra-
covní cestě, jak se z toho titulu tuzemské stravné, zahraniční stravné a ka-
pesné snižuje, zda může zaměstnanec v týž den obdržet také stravu za 
sníženou úhradu či menu stravenku. Uvádí také způsoby hrazení cestov-
ních náhrad z dotací, grantů a evropských sociálních fondů. Text je vhod-
ně doplněn praktickými grafy, tabulkami, 379 řešenými příklady z praxe, 
vzorem směrnice o cestovních náhradách, tiskopisů cestovního příkazu, 
vzorem rozhodnutí o paušalizaci cestovních náhrad a směrnice o náhra-
dách za používání vlastních předmětů a prováděcími vyhláškami MPSV 
a MF se sazbami cestovních náhrad pro rok 2015.

Závazná objednávka

Objednáváme …… ks  „Cestovní náhrady a Daň silniční ve školství“

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, 604 264 590
nakladatelstviparis@seznam.cz
www.paris-karvina.cz

Týdeník ŠKOLSTVÍ
je také na Facebooku.

Spojte se s námi, najdete nás jednoduše.
Těšíme se na vaše lajky.

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.

dd k Týdd ík ŠKOKOOLSTVTVÍ řřii il ř šššiti l

NabídkaNabídka
pro všechny školy, pro všechny školy, 

které chtě j í  prezentovat které chtě j í  prezentovat 
projekty ESFprojekty ESF
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info linka 844 833 822                                 

728 25 56 56
bocek@rosana.cz

www.rosana.cz

Jediný původní český sýr
a nové muzeum

otevřeno

7 DNÍ
v týdnu

www.tvaruzky.cz

Jeddinýý půůvoddníí ččeskkýý sýýr
a nové muzeum

otevřeno

7 DNÍ
v týdnu

www.tvaruzky.cz

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.

!!! Pedagogický doprovod zdarma !!!


