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„Člověk není na světě spokojen s ničím, jen se svým rozumem. Čím méně ho má, tím je spokojenější.“
August von Kotzebue

V tomto čísle najdete:

Na padesát tisíc žáků prošlo testy jednotných přijímacích zkoušek
Stát dává stamiliony na propagaci technických 
oborů, ale deváťáci a především jejich rodiče si stále 
vedou svou. Jak ukázalo letošní přijímací řízení na 
střední školy, humanitní obory jsou stále vysoce žá-
dané, a to i přesto, že z hlediska budoucího uplat-
nění nejsou vždy úplně perspektivní.

Na gymnázia se hlásí mno-
hem více uchazečů, než 

kolik jich může být přijato. 
Ředitelé si v drtivé většině 
mohou vybírat z přihlášených 
žáků ty s nejlepšími výsledky 
a rodičům vůbec nevadí, že 
děti musí podstoupit přijí-
mací zkoušky. To například 
pro učiliště platí jiná rovnice 
– přihláška rovná se automa-
ticky přijetí.

Letos si mohly školy po-
prvé vyzkoušet testy, které 
připravil Cermat jednotně 
pro všechny střední školy. 
Ministerstvo školství chce, 

aby se centrálně zadávané 
testy staly součástí přijíma-
cího řízení. Původně měly být 
povinné pro všechny střední 
školy s maturitními obory, 
nyní však od tohoto záměru 
ministr ustupuje. To kritizuje 
například profesní sekce uči-
telů středních škol odboro-
vého svazu pracovníků škol-
ství. Podle nich by jednotné 
přijímací zkoušky měly být 
povinné. Současně by měla 
být stanovena hranice úspěš-
nosti pro jednotlivé obory 
vzdělávání tak, aby se k vy-
sněnému studiu dostali sku-

tečně jen ti, co jej i dokončí. 
To, že maturitu po čtyřech 
letech neudělá čtvrtina žáků, 
není ani efektivní pro společ-
nost, ani férové vůči mladým 
lidem.

Jak ale přesvědčit rodiče, 
aby dali své dítě do učení? 
Někde na to jdou přes sti-
pendia, jinde lákají na nej-
různější dárky či stáže v za-
hraničí. To ale problém ne-
řeší, byť se v některých kra-
jích už daří zvyšovat zájem 
o technické vzdělávání. Ne-
stačí jen hovořit o perspek-
tivnosti technických oborů, 
o skvělé tradici řemesel či 
o upřímném zájmu podni-
katelů o absolventy technic-
kých škol, když nezaměst-
naností jsou nejvíce ohro-
ženi právě učni. Klima uči-
lišť, někdy jejich špatná po-

věst, nízká prestiž budou-
cího povolání, to vše při-
spívá k tomu, že rodiče tlačí 
své děti k maturitě za jakou-
koliv cenu.

Žáků je málo, míst v lavi-
cích středních odborných škol 
a učilišť naopak přespříliš. Při 
současném způsobu financo-
vání nemají učiliště mnoho 
šancí získat šikovné zájemce 
z devátých tříd. Změny může 
nastartovat například za-
vedení mistrovských zkou-
šek, ale třeba i větší zapojení 
podnikatelů, řemeslníků či 
živnostníků do praktické pří-
pravy učňů.

Komplexních legisla-
tivních, ale i organizačních 
kroků bude potřeba udělat 
ještě mnoho. Nesmí se z nich 
však stát běh na dlouhou trať.

Karla TONDLOVÁ

ILUSTRAČNÍ FOTO: Stanislav JUGA
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Ministerstvo podléhá zájmům zaměstnavatelů
Asociace ředitelů gymná-

zií ČR kritizuje údajnou 
tendenci ministerstva škol-
ství podléhat zájmům za-
městnavatelů a aktuálním 
potřebám pracovního trhu. 
Prolíná se to Dlouhodobým 
záměrem vzdělávání a roz-
voje vzdělávací soustavy 
České republiky na období 
2015–2020, který projedná-
vala vláda.

Záměr v tomto ohledu 
podle ředitelů gymnázií ne-
respektuje zprávu OECD 
o hodnocení vzdě lání 
v Česku z roku 2012, která 
poukazuje na nedostatečnou 
nabídku všeobecně vzděláva-
cích programů. Ministerstvo 
školství opakovaně deklaruje 
zájem posílit odborné vzdělá-
vání kvůli lepšímu uplatnění 
absolventů na trhu práce. To 

hraje významnou roli v zá-
měru rozvoje vzdělávání na 
následujících pět let, což ře-
ditelé gymnázií, tedy škol po-
skytujících všeobecné vzdě-
lání, považují za nepochopi-
telné. „Ministerstvo školství 
se touto koncepcí dostává 
do polohy filiálky Svazu ob-
chodu a průmyslu či Hospo-
dářské komory,“ uvádí aso-
ciace. čtk

Slovenské firmy nechtějí absolventy středních škol
Absolventi středních od-

borných škol na Sloven-
sku mají problém najít si po 
ukončení studia práci. Vět-
šina podniků v zemi totiž od 
uchazeče o zaměstnání poža-
duje praxi, jak vyplývá z nej-
novějšího průzkumu. Právě 
lidé se středoškolským vzdě-
láním tvoří na Slovensku nej-

větší část nezaměstnaných.
Za klíčovou při výběru 

zaměstnance označily pod-
niky praxi uchazeče. Více 
než 60 procent zaměstna-
vatelů se řídí kvalitou praxe 
a necelá pětina i její délkou. 
„Zanedbávat by se ovšem ne-
měla ani teoretická příprava, 
morální vlastnosti žáků či 

cizí jazyky,“ upozornil Vác-
lav Hřích, výkonný ředi-
tel agentury, která průzkum 
prováděla.

Právě prohloubení teore-
tické výuky společně s praxí 
žáků ve firmách si stát slibuje 
od nového zákona o odbor-
ném vzdělávání, který parla-
ment letos schválil. čtk

Poetizer
Od prvních jarních dnů 
existuje nová česká síť 
na podporu poezie, glo-
bálně nazvaná Poetizer. 
Od spuštění se do ní za-
registrovalo již 1 000 
básníků, kteří jejím pro-
střednictvím publikovali 
již 1 500 básní. Více na 
www.elai.cz. lk

Expozice o historii
Veřejnost si může pro-
hlédnout novou stálou 
expozici mapující his-
torii Univerzity Karlovy 
v Praze. Při příleži-
tosti 667. výročí zalo-
žení této nejstarší české 
univerzity byla obno-
vená výstava otevřena 
v Karolinu. V podzem-
ních prostorách Karolina 
můžete spatřit mimo jiné 
zakládací listinu univer-
zity a kopie univerzitní 
pečeti a žezla. čtk

Debaty pokračují
Jihočeští středoškoláci 
debatovali v Českých 
Budějovicích o aktuál-
ních otázkách, nad kte-

rými si lámou hlavu čeští 
i zahraniční politici. V re-
gionálním kole debatní 
soutěže Studentská 
Agora předvedly týmy 
středních škol svůj ré-
torický um, ale i to, jak 
dobře si prostudovaly té-
mata. tb

Energetické maturity
V elektrárně Tušimice se 
sešli studenti 2. a 4. roč-
níků z 13 středních škol 
všech krajů, aby zde 
skládali takzvanou ener-
getickou maturitu. Po ab-
solvování vědomostního 
testu se králem ener-
getické maturity 2015 
v elektrárně Tušimice 
stal Petr Fryš ze SPŠ 
a VOŠ Kladno. osch

Zápisník

„To IT vybavení škol je vážně skvělá věc. Používám dotykový tablet a interaktivní 
tabuli, vytvářím učební programy, vyplňuji elektronické žákovské knížky, spravuji 
webové stránky třídy, akorát žáky jsem už půl roku neviděl!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK

Život viděl vždy z té lepší stránky
S hlubokým zármutkem 

oznamujeme, že náhle 
dotlouklo úžasné srdce 
 Zdenka  KULÍŠKA, místo-
předsedy Oblastní rady od-
borového svazu pracovníků 
školství Praha 5 v letech 
1990-2010.

Poznala jsem ho v roce 
1982, kdy jsem jako začína-
jící učitelka jezdila do zá-
kladní školy v Radotíně, kde 
tehdy učil, na jeho kurzy fy-
ziky, matematiky a didak-

tické techniky pro nové uči-
tele. Jeho zaujetí pro zavá-
dění moderní techniky do 
výuky bylo vzorem pro řadu 
učitelů, jimž byl zapáleným 
didaktickým metodikem. 
Později byl oblíbeným zá-
stupcem ředitele ZŠ Plzeň-
ská na Smíchově. Dvacet let 
úspěšně řídil Fakultní zá-
kladní školu v Nových Bu-
tovicích. I při této velice ná-
ročné řídící činnosti byl vždy 
připraven k další práci v od-

borovém hnutí a mnohým ře-
ditelům tak šel příkladem.

Vážila jsem si ho nejen 
jako odborníka, staršího 
a zkušeného kolegy, ale 
hlavně jako čestného, obě-
tavého a spravedlivého člo-
věka. Vzorem mi byl jeho 
jasný úsudek, rozvážnost, ale 
i neutuchající humor a snaha 
vidět život vždy z té lepší 
stránky.

Eva Dvořáčková
předsedkyně KROS Praha
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Stejně jako každý rok i v letošním roce školy již znají 
své rozpočty. Jak jsou s nimi některé spokojené, od-
halíme příště. Jak by ale jejich rozpočty měly vypa-
dat, s tím nás seznámila Hana Pluskalová z minis-
terstva školství.

„Základní teze, kterými 
jsme se řídili při rozpisu fi-
nančních prostředků pro re-
gionální školství pro letošní 
rok, byly tři. Největší vliv 
měl nárůst výkonů, celkově 
přibylo 17 tisíc žáků, dále 
změna tarifních platů, a to již 
od listopadu 2014, a nárůst 
výkonů v soukromém a cír-
kevním školství,“ zdůraznila 
Hana Pluskalová z minister-
stva školství při představo-
vání rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet regionálního 
školství byl, podle jejích slov, 
ve srovnání s rokem 2014 
navýšen o 3,2 miliardy ko-
run. Na navýšení platů spolu 
s odvody bylo využito 2,9 mi-
liardy korun, tzv. onivky byly 
posíleny o 300 milionů ko-
run. Základní problém – ná-
růst výkonů – přidáním ale 
vyřešen nebyl. Ministerstvo 
školství, potažmo státní roz-
počet, sice akceptovalo ná-
růst počtu žáků, ale podle 
H. Pluskalové pouze čás-
tečně. Místo potřebných 
700 milionů korun bylo do 
rozpočtu regionálního škol-
ství přiděleno pouhých 
300 milionů. „Pokud jsme 

chtěli udržet republikové 
normativy na žáka ve stejné 
výši jako v roce 2014 a re-
spektovat nárůst tarifních 
platů, měli jsme velmi úzký 
prostor pro vybilancování ce-
lého rozpočtu,“ konstatovala 
H. Pluskalová a doplnila, že 
rozpočet pro církevní a sou-
kromé školy byl koncipo-
ván stejně jako v roce 
2014. Konkrétně 
bylo na tyto 
školy z celko-
vého množ-
ství peněz po-
užito 6 pro-
cent (4,6 % = 
4,2 miliardy pro 
soukromé školy, 
pro církevní školy pak 
1,6 miliardy = 1,4 %).

Z konkrétních čísel plyne 
jedno: kraje a poté hlavně 
školy se musí vyrovnat s ná-
růstem počtu zaměstnanců, 
který vyvolal nárůst počtu 
žáků. Každá škola, které při-
dělený rozpočet nebude sta-
čit, musí jít do dohodovacího 
řízení. A stejně jako v před-
chozích letech bude její roz-
počet buď povýšen, nebo do-
stane instrukce – radu, jak 

se s přiděleným rozpočtem 
vyrovnat.

V letošním roce bylo vy-
psáno také několik rozvojo-
vých a dotačních programů. 
Například na podporu tech-
nického vzdělávání, na pod-
poru pohybové výchovy 
v mateřských a základních 
školách, na podporu činnosti 
nestátních neziskových orga-
nizací působících ve vzdělá-
vání a samozřejmě i na pod-
poru inkluze. Rozvojovým 
programem byly také navý-
šeny tarifní platy. Tímto způ-

sobem je totiž zajiš-
těno, že přidělené 

peníze budou 
využity pouze 
na navýšení 
tarifů.

Zajímavé 
údaje  podle 

m i n i s t e r s t v a 
školství přináší 

i porovnání vývoje 
platů mezi roky 2014 a 2013. 
„Vývoj platů zaměstnanců 
regionálního školství byl 
lepší, než jsme předpoklá-
dali, a to s ohledem na vývoj 
počtu zaměstnanců,“ konsta-
toval Vlastimil Finke z mi-
nisterstva školství. Podle jeho 
slov se průměrný plat pracov-
níků ve školství v roce 2014 
zvýšil ve srovnání s rokem 
2013 o 399 korun, to zna-
mená o 1,76 procenta. Jeho 

výše byla 23 047 korun. Platy 
všech pedagogů včetně platů 
vedoucích zaměstnanců na-
rostly o 401 korunu, v prů-
měru na 26 397 korun, platy 
pedagogických pracovníků 
bez vedoucích zaměstnanců 
dosáhly výše 24 856 korun, 
což je ve srovnání s rokem 
2013 o 378 korun více. Ve-
doucí pracovníci si polepšili 
o 615 korun a měsíčně našli 
na svých výplatních páskách 
v průměru 35 618 korun.

U nepedagogických za-
městnanců byly podle zveřej-
něných čísel výsledky mírně 
lepší. V průměru v loňském 
roce brali 14 861 korun. Ve 
srovnání s rokem 2013 si 
tak polepšili o 357 korun, 
tj. o 2,46 procenta. Bez ve-
doucích zaměstnanců se tato 
částka snížila, a to na 13 784 
korun. I tak si ale tito za-
městnanci polepšili o 313 ko-
run. Vedoucí nepedagogičtí 
pracovníci brali v průměru 
20 602 koruny, což je o 629 
korun více než v roce 2013.

Platy zaměstnanců škol-
ství se skládají z tarifních 
platů a nenárokových slo-
žek. Právě ty také stojí za 
zmínku. V průměru nenáro-
ková složka platu v roce 2014 
činila z celkového platu 10,4 
procenta, to znamená 2 347 
korun, u pedagogických pra-
covníků to bylo 2 553 korun 
(9,7 %). Nepedagogové do-
sáhli na 1 843 koruny nená-
rokových složek, což bylo 
12,4 procenta z jejich prů-
měrných platů.

„Pro vývoj platů v roce 
2014 byl podstatný vývoj 
počtu zaměstnanců,“ říká 
V. Finke. Zatímco před ro-
kem 2014 klesal počet za-
městnanců v závislosti na 
počtu žáků, v roce 2014 se 
tento trend zastavil a začíná 
se obracet. „Pro příštích 5–6 
let bude nárůst počtu žáků 
pokračovat, poté by se měl 
ustálit. S růstem výkonů však 
souvisí i nárůst počtu zaměst-
nanců v regionálním školství. 
A to je důležitý fakt pro vývoj 
odměňování zaměstnanců 
školství,“ zdůraznil V. Finke.

Olga ŠEDIVÁ

Peníze v regionálním školství jsou pro letošní rok rozepsány
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Věřím, že kariérní systém povede ke zlepšení prestiže učitelů
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. Obrátili jsme se proto na předsedy profesních 
sekcí, aby nám sdělili své postřehy.

Zde jsou názory Rosti-
slava Kohuta, předse-

dy profesní sekce základní-
ho školství.

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

Školské odbory za po-
slední čtyři roky vykona-
ly mnoho dobrého na po-
li vzdělávání. Za velké plus 
považuji zpomalení a poza-
stavení inkluze. Minister-
stvo školství přislíbilo neru-
šit praktické základní ško-
ly. Obáváme se nejednot-
ného postupu školských 
poradenských zařízení a ta-
ké toho, aby v budoucnu ne-
byli opomíjeni žáci hlavní-
ho proudu. Za úspěch po-

važuji to, že se konečně po-
vedlo úspěšně prosadit po-
vinné a jednotné přijíma-
cí zkoušky na střední školy, 
které by se mohly stát prv-
ním krokem k zlepšení kva-
lity studentů těchto škol.

Co bude hlavním úko-
lem odborového svazu po 

sjezdu, jak uvnitř odborů, 
tak navenek?

Musíme pokračovat 
v tlaku na zvyšování platů 
pedagogických i nepeda-
gogických pracovníků škol 
a připomínkovat reformu 
financování školství, které 
by mělo opustit již překo-
nané financování odvíjené 
od počtu žáků. Budeme tes-
tovat a zavádět kariérní sys-
tém učitelů. Věřím, že i ten-
to krok povede ke zlepše-
ní prestiže učitelů i zvýše-
ní jejich platů. Soustředíme 
se na problém inkluze v zá-
kladních školách.

Jaké jsou úspěchy 
KROS ve vašem kraji za 
poslední čtyři roky?

Musím ocenit dobrou 
spolupráci s krajským úřa-
dem. Členové školských od-
borů si také zvykli na bez-
platné právní poradenství, 
což je pro ně velikým pří-
nosem. Úspěchem je i vznik 
nových základních organi-
zací školských odborů.

Jaký je váš názor na 
kariérní systém, který bu-
de již letos zaveden?

Myslím, že bude hodně 
záležet na tom, jak ho ucho-
pí ředitelé škol, jestli bude 
postup na kariérním žeb-
říčku otevřen pro všechny 
pedagogy a samozřejmě na 
tom, zda bude kariérní sys-
tém podpořen dostatečně 
finančně. sta

Chceme povinné jednotné přijímací zkoušky na střední školy
Novela školského zákona, která by měla zavést povinné jednotné přijímací zkoušky na střední školy, byla na 
pořadu jednání republikového výboru profesní sekce středních škol.

Jeho účastníci se dohod-
li na konkrétním návrhu 

znění paragrafu školského 
zákona, který pravidla pro 
přijímací řízení na střed-
ní školy obsahuje. Jde o to, 
že v návrhu jsou zatím 
uvedeny pouze tři 
možnosti, z nichž 
si ředitel ško-
ly může vybrat. 
Buď může pou-
žít testy Cerma-
tu, nebo testy od 
soukromého sub-
jektu, případně své vlastní 
testování. Jenže právě to by 
chtěly školské odbory změ-
nit a do zákona přímo za-
vést povinnost jednotných 
a povinných přijímacích 
zkoušek v jednom termí-
nu, jimiž by se musely ško-
ly řídit. Přijímací zkouška 
by podle návrhu novely zá-
kona měla v přijímacím ří-

zení mít minimálně 50pro-
centní váhu, ředitel školy 
může případně tento podíl 
zvýšit. Zástupci středních 
škol by také chtěli, aby by-
la centrálně stanovena bo-

dová škála a hranice 
dosažených bodů, 

která by opravňo-
vala k přijetí žá-
ka na gymnázi-
um či na odbor-
nou střední ško-

lu s maturitou.
Profesní sekce 

jednala také o nové podo-
bě maturitní zkoušky, ze-
jména o tom, zda je žádou-
cí zavádět povinnou zkouš-
ku z matematiky pro všech-
ny maturitní obory. Někte-
ří to považují za potřebné 
proto, že matematika roz-
víjí způsob logického myš-
lení, a to potřebují všichni 
studenti. Zazněl také ná-

zor, že se z maturity z ma-
tematiky dělá zbytečný stra-
šák, zatímco pro studenty je 
často větším problémem ci-
zí jazyk. Na druhou stranu 
jsou střední školy, které ne-
jsou orientované technicky, 
a tak by pro jejich studenty 

byla matematika přítěží na-
víc. Členové republikové-
ho výboru sekce jsou také 
přesvědčeni, že v této sou-
vislosti bude nejprve potře-
ba u některých oborů zvýšit 
dotaci hodin matematiky.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTO: Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Učitel tolik nevyučuje, o to více provází výukou
V malotřídní Základní škole Nemyčeves, která sídlí sedm kilometrů od Jičína, se v současné době učí 
32 žáků. Mají veliké štěs tí na ředitele Miloše NOVOTNÉHO, který pro ně vytváří výuková videa. Zeptali 
jsme se ho, kdo ho přivedl na tento nápad a jak jej realizoval.

Proč jste se pustil do vý-
roby výukových videí?

Na podzim 2012 jsem 
na internetu narazil na čes-
kou verzi Khan Academy, 
tedy Khanovu školu. Jejich 
výuková videa mi přišla ve-
lice zajímavá a chtěl jsem si 
vše vyzkoušet. Spojil jsem se 
proto s panem Jíchou z Kha-
novy školy, který mě je nau-
čil vytvářet a také ukládat na 
YouTube. Pak jsem se poku-
sil několik videí natočit sám 
a také jsem založil školní ka-
nál „ZŠ Nemyčeves“ (https://
www.youtube.com/channel/
UChBzEN6IlfE1MW68va-
Wy5cg). Od února 2013 na 
něj videa ukládám.

Pouhé uložení videí by ale 
nic nepřineslo mým žákům. 
Proto jsem videa pro 1., 2. a 3. 
ročník použil ve výuce a sle-
doval reakce žáků. Ty byly ve-
lice pozitivní. A protože jsem 
i spoluautorem učebnic Ma-
týskova matematika, ke kte-
rým jsou k dispozici i multi-
mediální interaktivní učeb-
nice, napadlo mě spojit tyto 
dvě technologie a tvořit výu-
ková videa přímo k učebnici. 
Nyní už máme více než 1 600 
videí, které využíváme nejen 
ve výuce, ale díky spolupráci 
rodičů i doma. Žáci si tak mo-
hou látku doplnit i v době ne-
moci a všichni jsme spoko-
jeni – škola i rodiče. K Ma-
týskově matematice už totiž 
máme videa ke všem strán-
kám a ke každému cvičení 
k 1. až 6. dílu určenému pro 
1. a 2. ročník a začínáme točit 
videa k učebnicím pro 3. roč-
ník (http://www.matyskova-
-matematika.cz/).

Jak přijali žáci tento nový 
způsob výuky?

Před dvěma lety, když 
jsem s videy začínal, jsem měl 
ve třídě pouze dataprojektor. 
Videa jsem ve výuce použil 
asi dvakrát, pouze na zjištění 
reakcí dětí. V prvopočátku 
byla totiž určena pro pou-

žití mimo školu a jejich vyu-
žití bylo závislé na spolupráci 
s rodiči. Ty jsem na schůzce 
s videy seznámil, požádal je 
o spolupráci a o to, aby svým 
dětem umožnili se na výu-
ková videa doma dívat. Chtěl 
jsem, aby dětem nic nevysvět-
lovali, aby jim pouze umožnili 
sledování.

Zhlédnutí jedné stránky 
trvá prvňákovi asi 10 minut. 
Rodičům pravidelně každý 
týden od prvopočátku po-
sílám „výukový záměr“ se 
stránkami, které chci probrat 
v následujícím týdnu. Samo-
zřejmě že se všichni hned ne-
dívali. Ale ti, kteří ano, byli 
napřed. A protože žádné dítě 
nechce být hloupé, ostatní se 
začaly „opičit“ a začaly se dí-
vat také. Výsledky byly znát 
velice brzy, především u méně 
nadaných žáků. Na 
tento základní způ-
sob použití dnes 
navazuji.

Jak tedy 
používáte vý-
uková videa 
dnes?

Nyní máme 
kmenovou třídu 1., 
2. a 3. ročníku vybavenu 
tablety se sluchátky a velkým 
dotykovým panelem (inter-
aktivní tabulí). Výuková vi-
dea mohou tedy žáci neru-
šeně poslouchat i ve škole. 
Pro práci se sloučenými roč-
níky v jedné třídě (nebo pro 
skupinovou práci v plně or-
ganizované škole) je to ve-
lice výhodné. V závěru vyučo-
vací hodiny, kdy jsou žáci již 
s prací hotovi, je jim doporu-
čeno video (i více) ke stránce, 
kterou budeme probírat ná-
sledující den. Doporučuji vět-
šinou cvičení, která jsou ob-
tížná. Žáci tak mají možnost 
vyslechnout výklad minimálně 
dvakrát. A to je opět znát na 
znalostech žáků i na průběhu 
vlastního vyučování.

Můžete konkrétně po-

psat práci s videy třeba 
v matematice?

V poslední době jsme za-
čali využívat i elektronické 
učebnice na tabletech. In-
teraktivní podoba učebnice, 
která je používána na tabu-
lích, je přenesena na tablety. 
Kombinace práce s klasic-
kou učebnicí, výukovými vi-
dey a učebnicemi na table-
tech skýtá velké možnosti, 
které v této době ještě stále 
objevuji. A jak vypadá kon-
krétní práce?

Například: První den – 
v závěru hodiny si žáci po-
slechnou výukové video ke 
stránce, kterou budeme pro-
bírat následující den. Druhý 
den – žáci si v učebnici na 
tabletu vyzkoušejí jednotlivá 
cvičení a procvičí je na in-
teraktivních cvičeních, která 

jsou součástí elektro-
nické učebnice. To 

dělají jak samo-
statně, tak spo-
lečně u tabule, 
kde vše vysvět-
luje vyučující. 

Třetí den – žáci 
probraná cvičení 

v úvodu hodiny sa-
mostatně vypracují do 

pracovní učebnice, a tím do-
kážou pochopení látky a efek-
tivitu své předešlé práce. 
V následující části se pomocí 
videí a elektronické učebnice 
seznamují s další látkou. Cyk-
lus se může opakovat od prv-
ního dne. Vše je doplňováno 
pohybovými a herními aktivi-
tami. Učitel tolik nevyučuje, 
o to více provází výukou. Žáci 
si brzy na systém zvyknou 
a učí se jakoby sami.

Co vám používání videí 
přineslo?

Minimálně to, že žáci při 
delší nemoci mají výuku ma-
tematiky prostřednictvím 
videí přímo doma. To byl 
vlastně počáteční argument, 
na který rodiče pozitivně rea-
govali. Dále smysluplné vy-

užití moderní technologie 
a maximální zefektivnění or-
ganizace výuky. Žáci také po-
znávají, že se mohou i sebe-
vzdělávat (samostudium). Je-
jich vzdělávací sebevědomí se 
zvýšilo, neučí se pro rodiče 
a vyučujícího, ale zásluhou vi-
deí mají pocit, že se vše nau-
čili sami. Videa žákům uka-
zují i jiný pohled na tablety. 
Už to není jen herní kon-
zole, ale nástroj využitelný ke 
vzdělávání, ke zlepšení jejich 
výsledků.

Co byste doporučil kole-
gům z dalších škol?

Aby se nenechali ovlivnit 
některými školeními, jejich 
lektory, kteří sami za pomoci 
tabletů nic neodučili a pouze 
doporučují nepřeberné množ-
ství aplikací. Aby přemýš-
leli, jak by chtěli jak videa, 
tak i moderní technologie 
jako celek používat. Důležité 
však je, aby škola měla svou 
vlastní školní strategii a aby 
analyzovala své možnosti. Vi-
dea se dají používat i bez ja-
kékoli techniky ve třídě, dů-
ležitá je však spolupráce s ro-
diči. Upozorňuji ale: Nepřed-
pokládejte, že se budou dívat 
všichni. Pokud je začne sle-
dovat alespoň někdo, získáte 
ostrůvek žáků, o který se ve 
výuce budete moci opřít. Pak 
je vše jen otázkou času.

Olga ŠEDIVÁ
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FOTO: Petr MERTA

Náleží mu doplatek?
Zaměstnanci byla dána výpověď pro porušení pra-
covní kázně. Byl převeden na jinou práci s nižším 
platem. Náleží mu doplatek k platu?

Zaměstnanci v uvedeném 
případě přísluší plat ve 

výši, která odpovídá vykoná-
vané práci, na níž byl převe-
den. Pokud dosahuje nižšího 
výdělku než před převede-
ním, právo na žádný dopla-
tek mu nevzniká. Případy, 
kdy zaměstnanci při převe-
dení na jinou práci vzniká 
právo na doplatek, jsou uve-
deny v § 139 zákoníku práce, 
kde se v odst. 1 a 2 stanoví:

„Jestliže byl zaměstnanec 
převeden na jinou práci, za 
niž přísluší nižší mzda nebo 
plat,

a) z důvodů ohrožení ne-
mocí z povolání nebo do-
sáhl-li na pracovišti určeném 
rozhodnutím příslušného 
orgánu ochrany veřejného 
zdraví nejvyšší přípustné ex-
pozice podle zvláštního práv-
ního předpisu (§ 41 odst. 1 
písm. b),

b) podle lékařského po-
sudku vydaného poskytova-
telem pracovně-lékařských 
služeb nebo rozhodnutí pří-
slušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví v zájmu 
ochrany zdraví jiných fyzic-
kých osob před infekčním 

onemocněním (§ 41 odst. 1 
písm. d),

c) k odvrácení mimo-
řádné události, živelní udá-
losti nebo jiné hrozící ne-
hody nebo k zmírnění jejich 
bezprostředních následků 
(§ 41 odst. 4) nebo

d) pro prostoj nebo pře-
rušení práce způsobené ne-
příznivými povětrnostními 
vlivy (§ 41 odst. 5),
přísluší mu za dobu převe-
dení doplatek ke mzdě nebo 
platu do výše průměrného 
výdělku, kterého dosahoval 
před převedením.

Je-li zaměstnanec pře-
veden podle § 41 odst. 2 
písm. b) na jinou práci, než 
byla sjednána, přísluší mu 
mzda nebo plat podle vyko-
návané práce; nebude-li však 
zaměstnanec pravomocně 
odsouzen pro úmyslný trestný 
čin spáchaný při plnění pra-
covních úkolů nebo v přímé 
souvislosti s ním ke škodě na 
majetku zaměstnavatele, pří-
sluší mu za dobu převedení 
doplatek do výše průměr-
ného výdělku, kterého dosa-
hoval před převedením.“

Vít BERKA

Podpora pro důchodce
Někteří zaměstnavatelé nechtějí zaměstnávat oso-
by, které dosáhnou věkové hranice pro odchod do 
důchodu. Může i v takovém případě žádat zaměst-
nanec o podporu v nezaměstnanosti?

Zákoník práce neobsahuje 
výpovědní důvod spo-

čívající v dosažení důcho-
dového věku zaměstnance. 
I kdyby zaměstnanec požá-
dal o vyplácení důchodu, 
není tato skutečnost důvo-
dem cokoliv měnit na ob-
sahu a existenci jeho pra-
covněprávního vztahu. Vý-
pověď pro nadbytečnost by 
bylo možné soudně napad-
nout, a to úspěšně, pokud by 
výpovědní důvody nebyly na-
plněny (a šlo by tedy jen o zá-
minku, jak se zbavit zaměst-
nance). Pokud by však výpo-
věď byla dána řádně a pra-

covní poměr by skončil, má 
zaměstnanec bez ohledu 
na to, zda splňuje nárok 
na požívání starobního dů-
chodu, možnost obrátit se 
na úřad práce a být zařazen 
do evidence uchazečů o za-
městnání. Při splnění pod-
mínek pro nárok na pod-
poru v nezaměstnanosti by 
byla tato podpora přiznána 
(tyto podmínky přitom ne-
jsou nijak vázány na důcho-
dový věk uchazeče). Jedině 
v případě, že je osobě již vy-
plácen starobní důchod, by 
podpora v nezaměstnanosti 
 nenáležela. Vít BERKA

Stravování v době maturit
Jak by mělo být zajištěno školní stravování žákům 
v době, kdy konají maturitní zkoušku?

K této problematice po-
dalo MŠMT výklad (č. j. 

MŠMT – 17742/2012 – 20), 
v němž je uvedeno:

„Školní stravování a uby-
tování žáků středních škol 
upravuje § 122 odst. 2 zá-
kona č. 561/2004 Sb., kde se 
stanovují podmínky posky-
tování hmotného zabezpe-
čení žákům středních škol 
takto: Podmínkou posky-
tování školního stravování 
je pobyt žáka ve škole nebo 
ve školském zařízení podle 
§ 117 odst. 1 písm. b) a c), 
tedy i pobyt v domově mlá-
deže. Ubytování se žákům 
poskytuje v případě potřeby.

Pokud jde o školní stra-
vování, je potřeba rozlišit 
tyto případy:

 Žák je ubytován v do-
mově mládeže – školní stra-
vování mu bude příslušet 
vždy z důvodu pobytu v za-
řízení podle § 117 odst. 1 
písm. b) zákona č. 561/2004 
Sb.

 Žák není ubytován 
v domově mládeže – platí 
pravidlo „pobytu ve škole“. 
Pobytem ve škole se rozumí 
faktická přítomnost žáka ve 
škole v souladu s organizací 
vzdělávání. Za důvod přítom-
nosti žáka ve škole lze pova-
žovat nejen vyučování, ale 

také jiné aktivity školy, jako 
například předmaturitní se-
minář nebo konzultace, jichž 
se žák účastní. Pravidlo fak-
tického pobytu ve škole do-
tvrzuje nepřímo i § 4 odst. 9 
vyhlášky č. 107/2005 Sb., 
o školním stravování, který 
stanoví pro účely této vy-
hlášky fikci pobytu ve škole 
pouze pro první den neplá-
nované nepřítomnosti stráv-
níka ve škole.

Například během „sva-
tého týdne“, rozumíme-li jím 
období, kdy škola neuskuteč-
ňuje pro žáka ani vyučování, 
ani jiné činnosti, na nichž 
by měl nebo mohl být žák 
ve škole účasten, jde o „plá-
novanou nepřítomnost“ ve 
škole. Pokud by škola organi-
zovala dobrovolné vzdělávací 
aktivity i v průběhu „svatého 
týdne“, může být v těchto 
dnech žákovi poskytnuto 
školní stravování. Naopak 
u žáka připravujícího se bě-
hem „svatého týdne“ doma 
na maturitní zkoušku není 
podmínka pobytu ve škole 
splněna. (Příspěvková orga-
nizace vykonávající činnost 
zařízení školního stravování 
bude oprávněna poskytovat 
takovému žákovi stravování 
pouze v rámci doplňkové 
 činnosti.)“ Vít BERKA



7

Co je Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a pří-
pravě a jaké výhody jeho držitelům přinese?
Cílem Erasmus+ Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípra-
vě je podpořit instituce, které v minulosti kvalitně organizovaly za-
hraniční stáže pro vlastní studenty a zaměstnance, a pomoci jim dále 
rozvíjet jejich mezinárodní spolupráci. Držitelé Erasmus+ Certifikátu 
mobility v odborném vzdělávání a přípravě (dále jen „Erasmus+ Cer-
tifikát mobility v OVP“) budou mít možnost žádat od roku 2016 jed-
nodušším způsobem o financování mobilit žáků a pracovníků v rámci 
programu Erasmus+. Zároveň budou uvedeni na internetových strán-
kách programu Erasmus+ jako organizace s  vysokým kvalitativním 
standardem, čímž se zvýší jejich atraktivita pro potenciální zahraniční 
partnery. Podrobné informace naleznete na http://www.naerasmu-
splus.cz/cz/mobilita-osob-odborne-vzdelavani/certifikat-mobility/.

Jaké podmínky je třeba splnit, abychom se o Erasmus+ Certifikát 
mobility v OVP mohli ucházet?
Certifikát je udělován zkušeným žadatelům, kteří dokončili alespoň 
3 projekty mobility v odborném vzdělávání a přípravě v předchozím 
Programu celoživotního učení nebo v programu Erasmus+. V každém 
z posledních 3 dokončených projektů přitom musí být míra čerpání 
rozpočtu minimálně 80 %. Žádosti mohou předkládat buď jednotlivé 
organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, nebo 
národní konsorcia působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, 
která sdružují nejméně 3 instituce.

Konsorcium jsme založili teprve nedávno a ještě jsme společně 
nepřipravili žádné projekty. Můžeme přesto žádat o Erasmus+ 
Certifikát mobility v OVP?
Ano. V tomto případě je ale nutné, aby každý člen konsorcia v minu-
losti předložil alespoň 3 vlastní realizované projekty. Pokud se o Cer-
tifikát bude ucházet například konsorcium 4 partnerů, kteří spolu 
předtím nepracovali, v žádosti bude třeba uvést 12 předchozích pro-
jektů.

Podle jakých kritérií se posuzují žádosti o udělení Erasmus+ Cer-
tifikátu mobility v OVP?
Důležité jsou zkušenosti v oblasti mezinárodních projektů mobili-
ty v odborném vzdělávání a přípravě, relevance evropské internaci-
onalizační strategie, kterou organizace rozvíjí, a kvalita řízení mobi-
lity uvnitř instituce. 

Co znamená pojem „evropská internacionalizační strategie“?
Jde o dokument, ve kterém instituce navrhují vlastní dlouhodobou 
strategii a cíle mezinárodní spolupráce v oblasti odborného vzdělá-
vání a přípravy. V tzv. akčním plánu uvádějí, jakým způsobem chtě-
jí navržených cílů dosáhnout. Při strategickém plánování mezinárod-
ní spolupráce může pomoci tato publikace. 

Jaká kvalitativní kritéria musí organizace splňovat jako držitel 
Erasmus+ Certifikátu mobility v OVP?
Nezbytné je, aby instituce plnila požadavky uvedené v tzv. závazku 
kvality. Organizacím ukládá například provádění transparentního vý-
běru účastníků mobility, jejich jazykovou přípravu na pobyt v zahrani-
čí a sepsání dohody o vzdělávacím (pracovním) programu mezi účast-
níkem mobility a hostitelskou organizací. Důležité je také uznání vý-
sledků učení pomocí ECVET, Europassu nebo jiných certifikátů a od-
povídající šíření výsledků projektů mobility.   

Pokud se nám nepodaří Erasmus+ Certifikát mobility v OVP zís-
kat, máme možnost i nadále žádat o financování zahraničních stá-
ží žáků a zaměstnanců z programu Erasmus+?
Samozřejmě. Financování projektů mobility v odborném vzdělávání 
a přípravě v rámci programu Erasmus+ není podmíněno držením Cer-
tifikátu. Organizace může předložit úplnou žádost o financování pro-
jektů mobility obvyklým způsobem, jak je uvedeno v průvodci pro-
gramem Erasmus+.

Jak dlouho Erasmus+ Certifikát mobility v OVP platí?
Certifikát se uděluje na celou dobu trvání programu Erasmus+, tedy 
do roku 2020.

V jakém termínu je třeba podat žádost o Erasmus+ Certifikát mo-
bility v OVP a kdy budou vyhlášeny výsledky hodnocení žádostí?
Žádosti se podávají elektronickou formou prostřednictvím Domu za-
hraniční spolupráce, konečný termín je 14. května 2015 v 18 hodin. 
Hodnocení žádostí proběhne v červnu až srpnu 2015, žadatelé bu-
dou vyrozuměni nejpozději do konce září 2015.   

Erasmus+ Certifikát mobility 
v odborném vzdělávání 
a přípravě podpoří kvalitní 
mezinárodní spolupráci
Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastěji kladené 
dotazy k Erasmus+ Certifikátu mobility v odborném 
vzdělávání a přípravě na období 2015–2020 programu 
Erasmus+, tzv. Erasmus+ VET Mobility Charter.

Získejte „jízdenku“ 
ke snadnějšímu způsobu, 
jak zažádat o grant 
v odborném vzdělávání!
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Platová rovnost ve školství – nic nového
V současných, znač-

ně oblíbených disku-
zích (potvrzených i čet-
nými statistickými úda-
ji), že průměrné platy žen 
jsou výrazně nižší než pla-
ty mužů – a nejen v na-
ší republice – by nemě-
la zaniknout určitá histo-
rická zkušenost školství. 
Ve školství totiž již v roce 
1875 – tedy před 140 le-
ty – bylo novelou plato-
vého řádu stanoveno, aby 
platy učitelek byly shod-
né s platy učitelů. Až do 

tohoto roku pobíraly uči-
telky za stejnou práci jen 
80 procent platu učitelů. 
Pokud by ale existovaly 
i statistiky z té doby, jistě 
by i ony ukázaly, že platy 
žen ve školství byly stále 
nižší než platy mužů. By-
lo by to ale ovlivněno pře-
devším tím, že místa ředi-
telů a správců škol s vyš-
šími platy byla obsazová-
na s velkou převahou stá-
le především muži.

Demokratický přístup 
školství v platových zá-

ležitostech, kdy byly pla-
ty žen a mužů ujednoce-
ny na stejné výši, byl ale 
spojen s další skutečnos-
tí. Pro učitelky byl to-
tiž zároveň vyhlášen celi-
bát. Odvolával se na zně-
ní školského zákona z ro-
ku 1869, který v jednom 
ze svých paragrafů poža-
doval, aby se učitelé vě-
novali svému povolání 
„bez všelikého překážejí-
cího zaměstnání vedlejší-
ho“. Manželství, v němž 
se žena měla starat o ro-

dinu a podle tehdejších 
zvyklostí především o své-
ho muže, bylo proto pova-
žováno právě za ono „pře-
kážející zaměstnání“.

Celibát ale nepostihl 
všechny učitelky. Netýkal 
se tzv. industriálních uči-
telek, tedy učitelek dív-
čích ručních prací. U nich 
se manželství (s nezbyt-
ným vařením a šitím) po-
važovalo za určitou pří-
hodnou a ve výuce využi-
telnou zkušenost a praxi.

František MORKES

Formy vzdělávání
Jaké jsou podle platné právní úpravy formy vzdělávání 
v základních a středních školách?

Formy vzdělávání upra-
vuje § 25 školského zá-

kona, kde se stanoví:
Základní vzdělávání se 

uskutečňuje v denní for-
mě vzdělávání. Střední 
a vyšší odborné vzdělává-
ní se uskutečňuje v denní, 
večerní, dálkové, distanč-
ní a kombinované formě 
vzdělávání; vzdělání do-
sažené ve všech formách 
vzdělávání je rovnocenné.

Pro účely tohoto zákona 
se rozumí

a) denní formou vzdě-
lávání výuka organizovaná 
pravidelně každý den v pě-
tidenním vyučovacím týdnu 
v průběhu školního roku,

b) večerní formou vzdě-
lávání výuka organizovaná 
pravidelně několikrát v týd-
nu v rozsahu 10 až 18 hodin 
týdně v průběhu školního 
roku zpravidla v odpoled-

ních a večerních hodinách,
c) dálkovou formou 

vzdělávání samostatné stu-
dium spojené s konzulta-
cemi v rozsahu 200 až 220 
konzultačních hodin ve 
školním roce,

d) distanční formou 
vzdělávání samostatné stu-
dium uskutečňované pře-
vážně nebo zcela pro-
střednictvím informač-
ních technologií, popřípa-
dě spojené individuálními 
konzultacemi,

e) kombinovanou for-
mou vzdělávání střídání 
denní a jiné formy vzdě-
lávání stanovené tímto 
zákonem.

Délka dálkového, ve-
černího, distančního nebo 
kombinovaného vzdělávání 
je nejvýše o jeden rok delší 
než doba vzdělávání v den-
ní formě.

Náhrada za návštěvu lékaře
Zaměstnanec byl v době čerpání dovolené jeden den 
u lékaře. Zaměstnavateli předložil potvrzení o návštěvě 
lékaře. Jak by měl zaměstnavatel poskytnout ná-
hradu platu?

Lékařské vyšetření nebo 
ošetření je podle naří-

zení vlády č. 590/2006 Sb., 
kterým se stanoví okruh 

a rozsah jiných dů-
ležitých osob-
ních překážek 
v práci, jednou 

z těchto překážek. Pracov-
ní volno s náhradou platu 
se poskytne za podmínek 
stanovených v bodu 1 přílo-
hy k uvedenému vládnímu 
nařízení. Dovolená je doba 
odpočinku, kdy zaměstna-
nec nevykonává práci sjed-
nanou v pracovní smlou-
vě. Podle ustanovení § 78 
odst. 1 písm. b) zákoníku 
práce je doba odpočinku 
dobou, která není dobou 
pracovní. Z platné práv-
ní úpravy vyplývá, že žádat 
pracovní volno s náhradou 
platu za dobu lékařského 

vyšetření lze za předpokla-
du, že by se jednalo o pře-
kážku v práci, to je v pra-
covní době, kterou by jinak 
zaměstnanec vyplnil pra-
cí. V době čerpání dovole-
né však lékařské vyšetření 
nelze považovat za překáž-
ku v práci. Za dobu čerpání 
dovolené již náleží náhra-
da platu. Odlišná by byla si-
tuace, pokud by zaměstna-
nec během dovolené one-
mocněl a byl uznán do-
časně práce neschopným. 
V takovém případě by do-
šlo k přerušení dovolené.

Přijímání do školní družiny
Musí školní družina přijímat děti ve správním řízení jako 
například mateřská škola?

K uvedenému dotazu za-
ujalo MŠMT následu-

jící stanovisko: „Rozhodo-
vání o přijetí zá-
jemce k čin-
nosti školní 
družiny se ne-
řídí správním 
řádem. O při-
jetí, či ne-
p ř i j e -

tí zájemce rozhoduje ředi-
tel podle podmínek stano-
vených školním vzděláva-

cím programem na zákla-
dě písemné přihlášky. Sou-
částí přihlášky k činnosti 
družiny je písemné sděle-

ní zákonných zástupců 
účastníka o roz-

sahu docház-
ky a způso-

bu odchodu 
účastníka 
z druži-

ny.“

vého, ve-
ního nebo
vzdělávání 
n rok delší 
ání v den-

eden den
návštěvě
t ná-

dů-

ujalo MŠMT následu-
jící stanovisko: „Rozhodo-
vání o přijetí zá-
jemce k čin-
nosti školní 
družiny se ne-
řídí správním 
řádem. O při-
jetí, či ne-
p ř i j e -

tel podle podmí
vených školním

cím programem
dě písemné přih
částí přihlášky 
družiny je písem

ní zákonných
účastní

sahu
ky

b

Na vaše otázky odpovídá 
Mgr. Ing. Vít BERKA
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Chomutovská Mateřinka 2015 předčila očekávání

Po dva dny se chomu-
tovské Městské divadlo 

stalo dějištěm 17. ročníku 
oblastního kola Mateřinka 
v Chomutově. Divadlo se 
zaplnilo vystupujícími dětmi 
z 23 mateřských škol. Děti 
z Chomutova, Jirkova, Ka-

daně a Klášterce nad Ohří, 
ale i Německa předvedly di-
vákům vystoupení na téma 
Z českých večerníčků. Nejsil-
nějším zážitkem ovšem bylo, 
když na pódium přišly děti 
z mateřské školy Kamarád 
v Růžové ulici, které chodí 

do speciální třídy. Jsou to 
děti se speciálními vzděláva-
cími potřebami, děti s kom-
binacemi vad. Návštěvníci 
také mohli v prostorách di-
vadla obdivovat výstavu dět-
ských prací.

Mateřinka vznikla před 
20 lety. Byl to nápad učite-
lek z mateřské školy v Nym-
burce, kam i my letos pove-
zeme výstavu dětských prací. 
Po dva dny je tam budou ob-
divovat zástupci mateřských 
škol z celé České republiky.

I letošní ročník, jako ty 
předešlé, se nesl v duchu 
dětských úsměvů, ale i ner-
vozity, v duchu pyšných ma-
minek, babiček, ale i tatínků 
a dědečků na malé herce, 
zpěváky a tanečníky.

Jana PÉZROVÁ

Kdo tentokrát s Expedicí Mars poletí do vesmíru?
V neděli 12. dubna 2015 

odstartoval v liberecké 
iQLANDII dvanáctý roč-
ník mezinárodní soutěže 
Expedice Mars. Do kon-
kurzu se mohly hlásit děti 
a studenti ve věku 13–18 
let, kteří mají zájem o vědu 
a kosmonautiku.

„Cílem Expedice je po-
pularizovat vědu mezi dětmi 
formou takzvané zážitkové 
pedagogiky, kdy si všechno 
mohou vyzkoušet a aktivně 
se zapojují do projektů. Fi-
nalisté se pak stávají orga-
nizátory nebo veliteli od-
borností, zároveň studují 
různé vědecké obory od fy-
ziky po medicínu,“ říká Mi-
lan Halousek, viceadmirál 
Expedice.

Nejprve si účastníci 
zvolí odbornost – inženýr, 
astronom, lékař, architekt, 

dokumentarista. „Archi-
tekti pak navrhují napří-
klad design vesmírné zá-
kladny, lékaři sbírají data 
o zdraví svých blízkých 
a dokumentaristé zase píší 
a fotí,“ říká admirál Expe-
dice Slávek Hrzal a dodává: 
„Deset finalistů pak v Ev-
ropském vesmírném centru 
v Belgii projde kosmonau-
tickým výcvikem a vše za-

končí třídenní simulací letu 
na Mars.“

Ve smyslu zážitkové pe-
dagogiky se nesl i víkend 
v liberecké iQLANDII, kde 
se konal víkend kosmo-
nautiky, během nějž Expe-
dice uspořádala sérii vědec-
kých workshopů. V den vý-
ročí letu Jurije Gagarina 
do vesmíru byl oficiálně za-
hájen nový ročník soutěže 

a prý bude ještě lepší než ten 
minulý.

„Učitelé nám občas ří-
kají, že o Expedici dětem 
neříkají, protože by o ni ne-
měly zájem. Opak je ale 
pravdou. Ročně se hlásí ko-
lem 300 účastníků a mnoho 
z nich se o Expedici dozvě-
dělo právě ve škole od svých 
spolužáků nebo učitelů,“ do-
dává Michal Vyvlečka, veli-
tel soutěže.

Mezinárodní soutěž Ex-
pedice Mars 2015 organizuje 
Dětská tisková agentura, 
Česká kosmická kancelář 
a Slovenská organizace pro 
vesmírné aktivity. Patrony 
akce jsou kosmonauti Vladi-
mír Remek a Ivan Bella.

Tereza MATOUŠKOVÁ

Jupí, jedeme 
do světa!
HERMÍNA FRANKOVÁ

Pohádkový průvodce 
po městech jižních Čech 
pro děti i jejich rodiče, 
tak zní podtitul této 
knihy z nakladatelství 
Simuraka. Nad lékár-
nou v Táboře visí krásná 
mořská panna a protější 
módní salón zase střeží 
dřevěný Turek. Oba by 
se chtěli dozvědět plno 
věcí. Proto by se potře-
bovali trochu rozhléd-
nout po světě. Jednoho 
dne se jim přání splní. 
Na svých toulkách pro-
jedou nejkrásnější histo-
rická města jižních Čech 
– Třeboň, České Budě-
jovice, Český Krumlov, 
Horní Planá, Vodňany, 
Písek, Blatná, Milevsko, 
Bechyně a Soběslav.

Znáte je?

Cizí jazyk děti zvládají za pomoci rodilých mluvčí
Naše Základní škola Vy-

hlídka ve Valašském 
Meziříčí je od letošního roku 
zapojena do projektu Rodilí 
mluvčí do škol. Ve spolu-
práci s NIDV se snažíme za-
pojit rodilé mluvčí do výuky 
jazyků v rámci hodin cizích 

jazyků, do kroužků ve školní 
družině, do volitelných před-
mětů, do projektových dnů, 
ale také je třeba vzít s se-
bou na školní výlet či školu 
v přírodě.

Naši dva rodilí mluvčí 
nám pomáhají s výukou 

angličtiny na I. i II. stupni. 
Spolu s vyučujícími rozví-
její komunikativní stránku 
jazyka a snaží se odbourat 
počáteční ostych při pou-
žívání angličtiny. A to se 
daří.

Daniela MIKLOVÁ
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Studenti večeří stejně jako Harry Potter
Každý večer se studenti koleje Christ Church na univerzitě v britském Oxfordu oblečou do akademických há-
bitů a společně usedají k dlouhým stolům v obrovské jídelně, aby se navečeřeli. Tato tradice ale není zdaleka 
jedinou, která je na jedné z největších a zároveň nejkonzervativnějších kolejí dodržována.

Místo je navíc známé 
tím, že zde studo-

valo 13 britských premiérů, 
a poslední dobou možná 
ještě známější díky tomu, 
že se v prostorách koleje 
natáčely filmy o kouzelnic-
kém učni Harrym Potte-
rovi. Mezi zhruba 450 stu-
denty je i jeden Čech, jed-
nadvacetiletý Jan Nedví-
dek. „S naší kolejí je to jako 
s Prahou, všichni říkají, že 
ji nemají rádi, ale každý by 
chtěl být z Christ Church,“ 
řekl český student.

Kolej založil Thomas 
Wolsey, lord kancléř a ar-
cibiskup z Yorku. Plánoval 
její velkolepou výstavbu, 
než ale tento záměr mohl 
dokončit, upadl v nemilost. 
V roce 1531 tak byla kolej 
zrušena a následující rok 
obnovena jako kolej krále 
Jindřicha VIII., kterému 
připadl majetek zabavený 
po smrti Wolseye.

„Vždy jsem si myslel, že 
studium je jednou z nej-
důležitějších věcí v životě, 
a proto jsem si přál, abych 
mohl studovat na dobré 
univerzitě. Když pak přišla 
doba přihlášek, řekl jsem si, 
proč bych nemohl studovat 
na jedné z těch nejlepších,“ 
popisuje jednadvacetiletý 
Čech, který nyní studuje ba-
kaláře v oboru politologie, 

filozofie, ekonomie. Jak vy-
světluje, kolej si každý vy-
bírá již při přihlášení na sa-
motnou univerzitu. Oxford-
ská univerzita má celkem 
téměř 40 kolejí. Každá při-
hláška přitom není zpraco-
vávána a hodnocena univer-
zitou jako celkem, ale právě 
jednotlivými kolejemi.

Christ Church je velmi 
honosnou kolejí plnou his-
torie, dodržují se zde i nej-
různější starobylé tradice. 
„Možná jedna z nejkurióz-
nějších je ta, že existuje 
zvláštní Christ Church čas, 
který je o pět minut pozadu 
oproti zbytku Británie. Veš-
keré kolejní události tak 
vždycky začínají o pět minut 
později,“ popisuje mladý 
Čech. Všichni z koleje mají 
většinou už rovnou na ho-
dinkách nastavený právě 
tento kolejní čas.

Podlouhlá jídelna, ve 
které se studenti každý ve-
čer společně s profesory 
scházejí k večeři, je mno-
hým známá. Příznivci filmů 
o Harrym Potterovi ji znají 
z fiktivní školy čar a kou-
zel v Bradavicích. Ve fil-
mech se přitom objevily 
i některé další části koleje. 
Právě proto přijíždí kaž-
doročně do Christ Church 
velké množství turistů. Pro 
studenty to ale má i své vý-
hody. Jak Jan Nedvídek vy-
světluje, vedení koleje vě-
nuje peníze ze vstupného do 
rozvoje koleje a samotných 
studentů, což znamená, že 
mají k dispozici levné uby-
tování i jídlo, například tří-
chodová večeře je přijde na 
pouhé 2,20 libry (necelých 
80 Kč).

Studium je podle něj 
velmi náročné a způsob 

výuky odlišný od ostatních 
světových univerzit s vý-
jimkou Cambridge. „Je 
založeno na takzvaných 
 tutorials. Každý tutoriál 
trvá přibližně jednu hodinu 
a jedná se o schůzku profe-
sora se studentem, jeden na 
jednoho,“ vysvětluje český 
student. Každý student do-
stane na této schůzce zada-
nou esej, ke které dostane 
seznam doporučené litera-
tury a jejíž téma si pak musí 
nastudovat sám. „Vzhle-
dem k tomu, že v průměru 
máme dva tutoriály týdně, 
tak za týden musíme přečíst 
přibližně osm až deset knih 
a napsat něco mezi 4 000 
a 5 000 slovy,“ dodává. Stu-
dent má rovněž možnost 
využívat nepřeberné množ-
ství mimoškolních aktivit 
a podle toho pak vypadá 
jeho studentský život. čtk

První škola majordomů v Číně si na nezájem nestěžuje
Alvin Chu se v bílých rukavičkách pokouší nést talíř a udržovat ho přitom v rovnováze. Je to jeden z nesčetných 
úkolů, které musejí splnit studenti první čínské školy majordomů, vzdělávaní v anglosaské tradici, aby mohli 
obsluhovat zbohatlíky ve své vlasti.

V International But-
ler Academy, otevřené 

loni v Čcheng-tu, metropoli 
provincie S‘-čchuan, se stu-
denti učí zvládat bezchybně 
každodenní úkoly velkých 
domů, od přesného napínání 
prostěradel po čištění stří-
bra a správné umístění pří-
borů k hostině. Při nácviku 
údržby domu klade Alvin 

Chu podnos přeplněný plas-
tovými napodobeninami 
před svého švýcarského uči-
tele. Pod přísným okem mis-
tra přemísťuje student za po-
moci stříbrného nože obsah 
talíře tak, jak má být.

Výuka, kterou řídí za-
hraniční tým, je velmi 
přísná a šestitýdenní kurz 
stojí 40 000 jüanů, tedy asi 

163 000 Kč. Perspektivy 
v tomto povolání jsou však 
velmi atraktivní: majordo-
mus může doufat v měsíční 
mzdu ve výši 20 000 jüanů 
(85 000 Kč), a to v zemi, kde 
se průměrná mzda pohybuje 
mezi 1 300 a 1 800 jüanů.

Počet potenciálních za-
městnavatelů stále roste. 
Podle magazínu Chu-žun 

má více než milion Číňanů 
majetek v hodnotě přes 
1,6 milionu dolarů (40 mi-
lionů Kč). Tito noví zbohat-
líci rozhodně neoživují tra-
dice z dob císařství, naopak 
jim imponuje anglosaský 
styl, jak ho vidí v západních 
filmech, podle nichž si před-
stavují luxusní životní styl.

čtk

Ať to někdo dokáže, již ve třech letech řídit auto
Severokorejský vůdce Kim Čong-un byl prý zázračné dítě, řídit auto se naučil ve 
třech letech a v devíti už vyhrával jachtařské závody. Alespoň to tvrdí nové školní 
osnovy, s nimiž byli seznámeni učitelé základních a středních škol. Podobné legendy 
se v rámci kultu osobnosti šířily v komunistické KLDR i o otci současného diktátora.

Nové manuály pro uči-
tele popisují nyněj-

šího šéfa severokorejského 
státu Kim Čong-una také 
jako nadaného malíře a hu-
debního skladatele. Rov-

něž pojednávají o Kimo-
vých sportovních úspěších. 
Podle jihokorejské televize 
YTN byla příručka rozdána 
učitelům v KLDR v souvis-
losti se zavedením nového 

předmětu zvaného Kim 
Čong-unovy revolucionář-
ské aktivity, jenž je sou-
částí školních osnov pro le-
tošní rok.

čtk
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SOLCOSERYL® – řešení 
na bolesti v ústní dutině

Afty, záněty dásní, otlaky 
od umělého chrupu, ne-

příjemnosti spojené s proře-
záváním zubů moudrosti – to 
všechno nám dokáže pořádně 
komplikovat život. Od bo-
lestí nám naštěs tí uleví orální 
pasta SOLCOSERYL®.

SOLCOSERYL® podpo-
ruje hojení poškozené tkáně 
v našich ústech. Jeho léčivá 
složka (lauromakrogol) do-
káže povrch znecitlivit. Díky 
tomu je začína-
jící či přetrváva-
jící bolest utlu-
mena. Pasta má 
přilnavý cha-
rakter a vytváří 
na ústní sliz-
nici dlouhodobý 
ochranný povlak, který brání 
podráždění při jídle a pití. 
Bolest pomine za 1 až 3 mi-
nuty po nanesení pasty na bo-
lestivé místo. Přípravek je do-
stupný bez lékařského před-
pisu. Ústní pastu SOLCOSE-
RYL® mohou používat do-
spělí i děti od 2 let. Používejte 
ideálně před spaním.

Ústní pasta SOLCOSERYL® 
je určena pro léčbu:

 bolestivých a zánětli-
vých onemocnění sliznice du-
tiny ústní, dásní a rtů, aft, trh-
linek, zánětů dás ní (gingivitis, 
parodontitis);

 bolestivých otlaků způ-
sobených umělým chrupem;

 bolestí dásní při proře-
závání zubů moudrosti;

 pouze na do-
poručení lékaře se přípravek 
používá jako ochranný ob-
vaz: po odstranění zubního 
kamene, operacích dásní, vy-
tržení zubů, před nasazením 
dočasných zubních protéz 
a náhrad zubů, zánětu zub-
ního lůžka.

Více na www.meda-
pharma.cz.

Učitelé, pečujte o své zdraví. Poradíme, jak na toUčitelé, pečujte o své zdraví. Poradíme, jak na to
Vážení čtenáři, různé zdravotní potíže se bohužel nevyhýbají ani 
učitelům, proto jsme pro Vás připravili pár tipů, jak s nimi zatočit.

Naloc™ – zbavte se plísně u nehtů
Trápí vás zažloutlé a poško-

zené nehty v důsledku plís-
ňové infekce? Po-
může Naloc.

Přípravek Na-
loc kompletně 
podporuje ho-
jení zbarvených 
a deformovaných 
nehtů následkem 
plísňové infekce. 
Zároveň zvyšuje 
jejich hydrataci 
a šetrně vyhla-
zuje vnější vrstvy 
n e h t o v é  p l o -

ténky. Mění podmínky pro-
středí a zpevňuje nehet, čímž 

brání růstu plísní 
a bakterií. Naloc 
zlepšuje vzhled 
nehtů a udržuje 
je v dobrém stavu.

Naloc se na 
postižené nehty 
aplikuje jednou 
denně – ideálně 
večer těsně před 
spaním.

Více infor-
mací najdete na 
www.naloc.cz.

Jaro je v plném proudu a s ním 
i alergie. Zkuste jim předcházet
Sportujete, jíte zdravě, otu-

žujete se, ale přesto jste 
najednou dostali aler-
gii. A to i v dospělém 
věku. Není se čemu di-
vit. Alergii věk neome-
zuje, ta se totiž, podle 
vědeckých poznatků, 
vyvíjí na základě ge-
netické dispozice. Až 
60 procent populace 
v sobě nese vlohu pro 
její rozvoj. Ta však 
musí být vyprovoko-
vána vlivy zevního pro-
středí. Podmínkou pro její 
rozvoj je množství, délka a in-
tenzita působení konkrét-
ního alergenu. „Jestliže má 
v sobě někdo genetickou dis-
pozici pro rozvoj aler-
gie a v průběhu dět-
ství má kontakt na-
příklad s kočkami, 
které běhají venku, 
je pravděpodobné, že 
se u něj alergie nevy-
vine. Ale pokud takto 
disponovanému je-
dinci, například dítěti, 
v šesti letech pořídíme 
kočku do bytu, kde je 
tisícinásobně vyšší koncen-
trace kočičího alergenu než 
venku na dvoře, nejspíše se 
u něj alergie vyvine,“ vysvět-
luje doc. MUDr. Jaromír Bys-
troň, CSc.

Alergii je proto důležité 
preventivně čelit. Vedle zdra-

vého životního stylu, 
dostatečného spánku 
a odpočinku je nutné se 
také vyvarovat stresu. 
To však v učitelské pro-
fesi mnohdy, lépe ře-
čeno vůbec, nejde. 
Proto se při prvních 
projevech alergie po-
kuste identifikovat pří-
činu nejprve vlastními 
silami a snažte se ji od-
stranit nebo alespoň 

snížit. Mohou vám pomoci 
stránky pylové služby, kde na-
jdete přehled sezónních aler-
genů. Pokud to nestačí, mů-
žete použít i základní léky – 

antihistaminika, která 
jsou volně prodejná 
v lékárnách, například 
Allergodil. „Zásadně 
platí, že je dobré je po-
užít co nejdříve,“ do-
dává Jaromír Bystroň.

Oční kapky Al-
lergodil vám pomo-
hou nejen při alergic-
kém zánětu spojivek, 
ale přímo i s léčbou 

kýchání, štípání nebo svě-
dění v nose, vodnatou rýmou 
a ucpaným nosem. Na sennou 
rýmu a celoroční alergické 
rýmy pak můžete vyzkoušet 
i Allergodil nosní spray.

TRAVEL-GUM aneb 
Cestování bez nevolností

Chystáte se na výlety a do-
volenou, ale děsíte se 

toho, že se s vámi v autě, na 
lodi, ve vlaku, v autobusu či 
v letadle začne zase točit svět, 
budete mít zá-
vratě a pocity 
na zvracení? 
Tento pro-
blém můžete 
lehce vyře-
šit – pomohou 
vám žvýkačky 
TRAVEL-GUM 20 mg.

Léčivá látka obsažená 
v přípravku – dimenhydrinát 
– je antihistaminikum efek-
tivní právě při nevolnosti 
a zvracení. K žádaným účin-
kům dochází díky jeho pů-
sobení na nervové dráhy or-

gánu rovnováhy (vestibulární 
neurony). Léčivá látka se 
uvolní žvýkáním a vstřebána 
do krve je i ústní sliznicí. Vý-
hodou je, že už nemusíte na 

nevolnost vy-
volanou ces-
tovním pro-
středkem po-
lykat tablety 
a pracně shá-
nět, čím je za-
pít .  Zkuste 
T R A V E L -

-GUM 20 mg, 
který účinkuje i tehdy, když 
k nevolnosti či zvracení do-
šlo. Přípravek je určen pro 
mladistvé a dospělé.

Více na www.meda-
pharma.cz.
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Platí pro ÈR pøi objednání min. osmi souprav do 31. 7. 2015 Ceny vèetnì DPH

3.499,- Kè3.499,- Kè

Výroba: Za Nádra�ím 2601, 397 01 Písek

Školní nábytek vyrábíme 23 letŠkolní nábytek vyrábíme 23 let
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www.krovina.cz
www.krovina.com
tel.: 382 274 312
e-mail: krovina@krovina.cz

Konstrukce RAL 3002

Zveme vás na naučnou interaktivní výstavu ze světa 
vědy a techniky plnou experimentů a chytré zábavy. 

možnost interaktivní výuky  |  originální exponáty  |  soutěže o ceny

1. 5. – 14. 5. 

iQ DAYS 
VĚDA NA VLASTNÍ KŮŽI
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