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„Dokud je syn malý, buď mu pěstounem, až bude velký, bratrem.“
Srbské přísloví

V tomto čísle najdete:

Moderní informační technologie mají v českém školství jasnou budoucnost
Nové informační technologie si nacházejí cestu do 
českých škol. A ministerstvo školství tento trend ak-
tivně podporuje. „Výuka, jednotný informační systém 
a bezpečnost, to jsou tři pilíře digitalizace ve ško-
lách,“ uvádí ministr školství Marcel Chládek.

V průběhu příštích pěti let 
by se měly tablety, inter-

aktivní tabule a další elek-
tronické pomůcky stát nedíl-
nou součástí výuky ve všech 
typech škol. Učitelé, kteří 
je při vyučování používají, 
oceňují především zefek-
tivnění výuky, možnost in-
dividuální práce s jednotli-
vými žáky, zapojení nemoc-
ných žáků do výuky a také 
užší kontakt mezi školami. 
Co je ale nejdůležitější, žáky 
práce s tablety baví a baví to 
i učitele.

Systém pochopitelně ne-

může fungovat jako pouhé 
překlopení učebnic do 
tabletů a notebooků. Vůdčí 
úloha učitele zůstane zacho-
vána, dosavadní učebnice 
budou mít i nadále při vzdě-
lávání své místo. Digitální 
technologie se však stávají 
vítanou pomůckou, alterna-
tivou pro učitele, žáky a je-
jich rodiče.

„Chceme děti nejen 
dobře vzdělávat,“ argumen-
tuje Marcel Chládek, „ale ve 
školách je i ochránit.“ Proto 
na ministerstvu vznikl spe-
ciální fond, z něhož budou 

postupně uspokojovány po-
žadavky na zabezpečení bu-
dov škol. V některých ško-
lách už používají ke vstupu 
do budov čipové karty, které 
registrují nejen příchod 
žáka do školy, ale propojí 
se i s třídní knihou, pomocí 
SMS s rodiči, kteří jsou tak 
informováni, že jejich dítě 
do školy skutečně dorazilo, 
s elektronickou žákovskou 
knížkou a dalšími systémy, 
takže ředitelé škol, jednot-
liví učitelé i rodiče mají in-
formace o tom, co se v da-
nou chvíli děje.

Ministerstvo si hodně sli-
buje i od zavedení jednot-
ného informačního systému, 
který vyvinula Česká školní 
inspekce a kam již nyní školy 
hlásí například školní úrazy 

či data pro šetření ČŠI. Po-
čítá se s tím, že tento systém 
bude plnit ještě řadu dalších 
funkcí. „Centralizace sběru 
dat umožní nejen snížit ad-
ministrativní zátěž škol, lépe 
využívat získaná data, ale 
i efektivněji zacílit tok fi-
nančních prostředků až na 
úroveň jednotlivých škol,“ 
slibuje si od tohoto systému 
Tomáš Zatloukal, ústřední 
školní inspektor.

Tyto záměry se ale ne-
podaří zrealizovat bez pat-
řičného proškolení učitelů, 
kteří o digitalizaci výuky pro-
jeví zájem, a bez odpovídají-
cího vybavení škol. Ministr 
Marcel Chládek počítá s tím, 
že tablety a další pomůcky 
bude školám hradit stát.

Karla TONDLOVÁ

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ
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Pilot přijímacích zkoušek proběhl bez problémů
Pilotní ověřování přijí-

macího řízení s využitím 
centrálně zadávaných testů 
proběhlo na 630 školách cel-
kem ve 13 krajích České re-
publiky bez větších organi-
začních problémů a výsledky 
jednotných testů uchazečů 
byly středním školám poskyt-
nuty ve stanoveném termínu.

Průměrná úspěšnost 
v jednotných didaktických 
testech pro čtyřleté obory 
vzdělání byla u českého ja-
zyka a literatury 58,85 pro-
centa a u matematiky 43,12 
procenta. U uchazečů o stu-
dium na šestiletých gymná-
ziích byla průměrná úspěš-
nost u didaktického testu 
z českého jazyka a literatury 
47,27 procenta a u matema-

tiky 54,95 procenta. Ucha-
zeči o studium na osmiletých 
gymnáziích pak měli prů-
měrnou úspěšnost 54,64 pro-
centa u testu z českého ja-
zyka a literatury a 54,17 pro-
centa u testu z matematiky.

„Testy jednoznačně uká-
zaly, že jsou dobrým nástro-
jem pro ředitele škol, pro-
tože umí rozlišit, jak a jestli 

je uchazeč připraven pro 
studium na střední škole, na 
kterou se hlásí,“ řekl ministr 
školství M. Chládek. Kvituje 
také, že nikdo nekritizoval 
validitu testů, jako tomu bylo 
v minulosti u maturit, a že 
se osvědčily také otevřené 
úlohy. Nyní bude následovat 
široká debata nad výsledky 
pilotáže. mšmt

Světlušky svítily čelovkami
Už dvanácté narozeniny oslavila v České republice Svět-

luška – projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu na 
podporu osob s těžkým zrakovým postižením. Přispět na po-
moc nevidomým mohli i účastníci 4. ročníku Nočního běhu 
pro Světlušku. V pražské Stromovce se jich sešlo více než 
čtyři tisíce. Úspěšný byl i druhý běh v Brně. Celý běh ozá-
řily čelovky se světluščím motivem od Led Lenser, partnera 
běhu. jh

Nesouhlas
Veřejná ochránkyně 
práv Anna Šabatová 
nesouhlasí s návrhem 
ministerstva školství, 
aby se povinný poslední 
rok předškolního vzdě-
lávání mohl odehrávat 
také v přípravných tří-
dách. Obává se, že by 
to mohlo vést k segre-
gaci dětí hned na začát-
ku vzdělávací dráhy. čtk

Hledají dárce
Na Technické univerzitě 
v Liberci znovu hledají 
dárce kostní dřeně a kr-
ve. Studentská kampaň 
zaměřená na dárcov-
ství se koná potřetí. Dí-
ky dvěma předchozím 
se pro registr povedlo 
získat 101 nových dár-
ců krvetvorných buněk 
a výzvu se podařilo roz-
šířit i na další české uni-
verzity v Praze, Brně 
a Ostravě. čtk

Dřevěné hračky
Zástupci Věznice Orá-
čov předali dřevěné 
hračky a didaktické po-
můcky dětem v Mateř-

ské školce v Jesenici. 
Hračky vyrobili odsou-
zení v rámci kurzu prá-
ce v truhlářské dílně. čtk

Soutěž má vítěze
Osmý ročník evrop-
ské historické soutěže 
 EUSTORY již má své 
vítěze. Zadání prací ten-
tokrát znělo Příběh foto-
grafie – Paměť a dějiny 
před i za objektivem. 
Odborná komise peda-
gogů a historiků vyhod-
notila nejlepší soutěžní 
práce a ceny předal 
Zdeněk Svěrák. Více na 
www.moderni-dejiny.cz.

sv

Zápisník

„Kdepak o Bajajovi, jak zachraňuje princeznu. Dneska ti povím, jak kariérní řád 
zachránil české školství!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK

Adolescenti více holdují alkoholu a tabáku
Mezi českou mládeží 

roste spotřeba alko-
holu a tabáku. Zjistili to olo-
moučtí psychologové z Uni-
verzity Palackého během 
rozsáhlého dotazníkového 
šetření, do kterého se zapo-
jilo více než 4 000 žáků 6. až 
9. ročníků základních škol 
a nižších stupňů víceletých 
gymnázií z celé republiky.

„Zjistili jsme, že tři pro-
centa sledované populace, 
tedy žáků ve věku 11 až 15 
let, jsou závislé na tabáku. 
Vykouří pět a více cigaret 

denně. U čtrnáctiletých je to 
dokonce pět procent. Varu-
jící je také zjištění, že čtyři 
procenta žáků sledované po-
pulace ve věku 11 až 15 let 
bylo za posledních 30 dnů 
opilých, mělo problémy 
s chůzí, mluvením, zvracelo 
nebo prošlo krátkodobou 
amnézií,“ uvedl za autory 
Martin Dolejš z katedry psy-
chologie Filozofické fakulty. 
Při přepočtu na celou popu-
laci se tak podle něj jedná 
asi o 14 000 žáků a žákyň, 
kteří jsou každý měsíc opilí. 

Výsledky výzkumu ukazují 
pouze dolní hranici skuteč-
ného stavu.

Výzkumný projekt upo-
zorňuje také na časté kou-
ření marihuany patnáctile-
tých, zesměšňování či ubližo-
vání prostřednictvím sociál-
ních sítí, blogů a jiných on-
-line prostředků. Závažné se 
psychologům jeví také pro-
cento těch, kteří holdují po-
škozování cizího majetku. 
Jedna čtvrtina adolescentů si 
během svého života také zá-
měrně ublížila. čtk
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  Rozpočet regionálního školství byl ve srovnání s ro-
kem 2014 navýšen o 3,2 miliardy korun. Na navýšení 
platů spolu s odvody bylo využito 2,9 miliardy korun, 
onivky byly posíleny o 300 milionů korun. Základní pro-
blém – nárůst výkonů – přidáním ale vyřešen nebyl. 
Ministerstvo školství akceptovalo nárůst počtu žáků 
pouze částečně.

Tak popsala rozpis roz-
počtu pro letošní rok Hana 
Pluskalová z ministerstva 
školství a doplnila, že se mi-
nisterstvo snažilo udržet nor-
mativy na žáka ve stejné výši 
jako v roce 2014 a respek-
tovat nárůst tarifních platů 
o 3,5 procenta.

Rozpis rozpočtu z mi-
nisterstva školství na kraj-
ské úřady však není konečný. 
Naopak, konečný příjemce – 
školy – může mít i při stejném 
počtu žáků rozpočet zcela jiný 
než v uplynulém roce. V pří-
padě, že se jim počet žáků 
změní, mohou jen doufat, že 
i letos budou mít peníze nejen 
na tarifní platy, ale i na nená-
rokové složky. Zda tomu tak 
je, jsme se pokusili zjistit.

„Letos si zatím na nic ne-
stěžuji. V podstatě nesleduji, 
zda nám 3,5 procenta při-
dali, či ne. Pro mne je důle-
žité, zda mám, či nemám pe-
níze. Adekvátně k velikosti 
naší školy máme dost žáků. 
Jsme totiž malotřídní škola. 
Přesto o nadtarifních slož-
kách budu uvažovat až v říjnu, 
podle počtu žáků v září. Pro 
malé školy, jako jsme my, je 

jediné kritérium, zda máme, 
nebo nemáme peníze na vý-
platy. Podle toho se musíme 
zařídit,“ uvádí Miloš Novotný 
ze Základní školy 
Nemyčeves.

„ N o r m a -
tivně šetřím de-
vět pracovníků, 
z toho polo-
vinu tvoří pe-
dagogové, dru-
hou pak nepe-
dagogové. Z to-
hoto důvodu si ne-
mohu stěžovat. Podle mzdové 
inventury mám 630 tisíc ko-
run na nadtarifní složky. Po-
kud bych však měl plný počet 
pracovníků, byl bych ve vý-
razném minusu. Velký vliv na 
rozpočet naší školy má i napl-
něnost tříd. V průměru máme 
ve třídě 25,3 žáka, v mateř-
ské škole pak více než 24 dětí. 
Otázkou ale je, zda bude náš 
rozpočet od září zvýšen, při-
byde nám totiž 70 žáků. Na 
nárůst tarifů jsme ale přidáno 
dostali,“ konstatuje Alfred 
Teller ze Základní a mateřské 
školy Vinoř.

„Letošní rozpočet jsme 
nerozporovali. Nadtarifní 

složky udržím na podobné 
úrovni jako v letech minulých, 
na pomůcky je prostředků 
stejně jako loni – tedy rela-
tivně dost,“ stručně odpovídá 
 Helmut  Harzer ze Základní 
školy Ostrov.

Jan Pavelka, ředitel Zá-
kladní školy Karviná – Nové 
Město, rozpočet své školy po-
pisuje takto: „Srovnání pe-
něz na naše platy jsem vložil 

do tabulky (vpravo 
dole). Přidávám 

proto jen něko-
lik komentářů. 
Důvod poklesu 
v  h r u b ý c h 
mzdách je bo-
hužel zapříči-

něn v drobném 
úbytku žáků školy 

(přibližně 5 dětí). 
Tento počet nás připravil 
o 75 000 korun. Dá se však 
říct, že při skoro 500 žácích 
jde pouze o ,kosmetickou‘ 
změnu. Bohužel jsem ale mu-
sel navýšit jeden úvazek o 0,8. 
Jinak to organizačně nešlo ře-

šit. Jsme totiž škola, která je 
v sociálně vyloučené lokalitě 
a většina našich žáků je ze so-
ciálně slabých rodin, roční po-
hyb dětí směrem ,ven i dov-
nitř‘ je proto velký. Zhruba 
120 dětí ročně.

Prostředí, ze kterého naši 
žáci pocházejí, samozřejmě 
s sebou nese i potřebu asi-
stentů pedagoga. A tady je 
další problém. Úbytek financí 
na jejich zaplacení je děsivý 
– ročně nám chybí asi 150 ti-
síc, kterými bych dokryl ta-
rify, o nadtarifech ani nemlu-
vím. Úbytek v podobě zrušení 
rozvojového programu inkluze 
– 215 400 Kč – je také děsivý, 
protože to jsou finance, které 
částečně ,sanují‘ nerovnost 
v pracovní vytíženosti kolegů. 
Například proti kolegům z ji-
ných škol pracují naši pedago-
gové s dětmi nejen v dopoled-
ních a odpoledních hodinách, 
ale docházejí i do rodin, občas 
uhradí dítěti vstupné do diva-
dla či na jinou akci. Vzdělá-
váme totiž děti, jejichž rodiče 
si to nemohou dovolit. Ale 
zpět k penězům. V praxi bude 
mít každý učitel o 7 180,– Kč 
za rok méně. Výsledek je, že 
ani peníze na navýšení ta-
rifů nepokrývají to, co se nám 
jinde vzalo. Pro letošní rok 
máme jen na asistenty a in-
kluzi méně o 385 692 korun. 
Kdybychom byli škola spe-
ciální, tento handicap by nám 
pokryly násobky normativů na 
žáka s postižením a nižší po-
čty dětí ve třídách. Takže i při 
navýšení tarifů, které však vů-
bec nezohledňuje například 
navýšení ,ceny‘ suplování, do-
volené a dalších potřeb, do-
jde u všech zaměstnanců naší 
školy v letošním roce k výraz-
nějšímu poklesu průměrného 
platu. Na odměny nezbyde.“

Olga ŠEDIVÁ

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ

Šetřit nestačí, přidělené peníze potřeby mnohých škol nepokryjí

2014 2015 Rozdíl

Hrubé mzdy 12 267 000 12 192 000 -75 000
Rozvojový program na posílení platů 
(tarifní navýšení)

77 771
(2 měsíce)

387 150
(12 měsíců) -79 476

RP - zvýšení platů pedagogických 
pracovníků 20 952 0 -20 952

RP - podpora škol, které realizují 
inkluzívní vzdělávání 215 400 0 -215 400

RP - asistenti pedagoga pro žáky se 
soc. znevýhodněním (5 úvazků) 804 667 634 375 -170 292

Počet úvazků (dle výkazů) 43,874 44,674 0,800

OPVK - nelze korektně srovnat 96 000 0 -96 000
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Ani v důchodovém věku nechceme ztratit kontakt s odbory
Od posledního sjezdu ČMOS pracovníků školství se členové sekce seniorů v daleko větší míře zapojili do or-
ganizování akcí jak v rámci KROS, tak OROS. Spolupracují ve svých regionech s krajskými radami seniorů 
a zúčastňují se jejich akcí.

Byla navázána těsnější 
spolupráce s ADO a Ra-

dou seniorů České republi-
ky. Stovky našich členů se 
zapojily do práce pro seniory 
ve svých obcích a městech. 
Naše členky se aktivně při-
hlásily do akce Počteníčko 
s babičkou, a to ve 12 regio-
nech napříč Českou republi-
kou, a docházejí každý den 
do nemocnic za dětmi a čtou 
jim nebo si s nimi hrají.

Hlavním úkolem naše-
ho odborového svazu po 
sjezdu bude posílit důvěru 
a přesvědčit školské pra-
covníky, že odbory jsou tu 
pro ně, že hájí jejich zájmy 
a jsou v době jejich aktivní 
činnosti jejich zastáncem. 
Odbory musí dále připo-
mínkovat a iniciovat záko-
ny a vyhlášky, které se do-
týkají vzdělávání a celkově 
školství.

Neměli bychom zapomí-
nat na ty, kteří byli celý ak-
tivní věk spojeni se školou, 
dnes jsou v důchodovém vě-
ku a nechtěli by ztratit kon-
takt s tím, čemu věnovali 
svůj elán a čas po celý pra-
covní proces. Školské odbo-
ry mohou sbližovat genera-
ce, a tím naplňovat program 
vlády o mezigeneračních 
vztazích.

Marie NÁVRATOVÁ

Eva Soukalová: Musíme zlepšovat podmínky profesního rozvoje pedagogů
Již v polovině května čeká školské odbory jejich sjezd. A to je vždy vhodná příležitost k zamyšlení, co se v uply-
nulém období povedlo a na co je třeba se v budoucnu zaměřit. V první řadě jsme se obrátili na předsedy pro-
fesních sekcí, aby nám sdělili své postřehy. Zde jsou názory Evy Soukalové, předsedkyně profesní sekce ma-
teřských škol.

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

Vyhlášení a realizaci pe-
tice za sjednocení plato-
vých tabulek pro pedagogic-
ké pracovníky, která byla za-
končena veřejným slyšením 
v Senátu a následně přines-
la novou právní úpravu. Za-
hájení skutečného jednání 
o změně výše úvazků ředi-
telek mateřských škol, kte-
ré do té doby bylo připravo-
váno pouze pro ředitele zá-
kladních a středních škol. 
Je to jedna část cíle, který 
si předškolní vzdělávání sta-
novilo v materiálu odboro-
vého svazu České školství, 
co chceme. Úspěchem je 

také účast a práce v porad-
ním sboru ministerstva škol-
ství a na kulatých stolech mi-
nisterstva školství, kde mů-
žeme uplatnit své připomín-
ky, názory a stanoviska. To je 
pro sekci předškolní výchovy 
důležité vzhledem k tomu, 
že několik let jsme zastou-
pení na ministerstvu školství 
neměli a problémy a potře-
by předškolního školství se 
neřešily. Za velký úspěch po-
važuji také aktivní za-
pojení jednotlivých 
členek profesní 
sekce do práce 
školských odbo-
rů, a za to bych 
jim všem ráda 
poděkovala.

Co bude hlavním 
úkolem odborového sva-
zu po sjezdu, jak uvnitř od-
borů, tak navenek?

Úkolů vidím hodně. 
Za velmi důležité považu-
ji včasné upozorňování na 
velké množství změn, kte-
ré se ve školství dějí a chys-
tají. Dalším důležitým úko-
lem je upozorňování veřej-
nosti na možné problémy 
a úskalí, která mohou na-
stat při novelách některých 

zákonů v oblasti vzdělávání 
a prezentování jejich dopa-
dů. Velmi důležité je zlep-
šování postavení pracovní-
ků a pracovních podmínek 
všech, kteří pracují ve škol-
ství. Prosazovat zvyšování 
úrovně odměňování. Jako 
velmi aktuální vidím potře-
bu zlepšovat podmínky pro 
profesní rozvoj a psychickou 
zátěž pedagogických pra-
covníků. Důležité jsou pro 

mě i dlouhodobé cíle 
předškolního vzdě-

lávání, protože 
tyto cíle musíme 
jako odborový 
svaz prosazovat. 
Předškolní vzdě-

lávání potřebu-
je některé cíle velmi 

aktuálně řešit. Například 
přijímání dětí mladších tří 
let do mateřských škol, po-
vinný poslední ročník před-
školní výchovy.

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

Na úrovni KROS jsme 
v posledním období usku-
tečnili setkání členů – zá-
stupců škol zřizovaných kra-
jem – s předsedkyní škol-

ského výboru a vedoucí od-
boru školství, kde se disku-
tovaly problémy a otázky 
jednotlivých škol. Zástupci 
základních organizací jsou 
dvakrát ročně seznamová-
ni s rozpočty škol, úpravou 
rozpočtu, úrovní odměňová-
ní v Jihočeském kraji a po-
dobně. Na jednotlivých kon-
ferencích základních orga-
nizací jsou předávány či dis-
kutovány konkrétní problé-
my, dotazy, které projedná-
váme na KÚ, na RHSD, na 
RROS či na setkáních s úřa-
dem práce.

Jaký je váš názor na ka-
riérní systém, který bude již 
letos zaveden?

K tomuto kroku se 
již dlouhodobě vyjadřuji 
skepticky. Nevidím za tím 
ani velké zlepšení, postave-
ní ani ohodnocení pedago-
gů. Tento krok se mi jeví ja-
ko systém, který je uzavře-
ný a určený jen úzké skupi-
ně lidí ve školství. Vzhledem 
k tomu, co vše tomu před-
cházelo a jak dlouho se če-
ká na něco, co zlepší posta-
vení pedagogů, se nechám 
překvapit, ale zatím jsem pe-
simistou. red

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Některé školy se již snaží, aby se každý žák učil s radostí
Včera jsem byla na třídních schůzkách své patnáctileté dcery. Chtěla jsem se konečně setkat s učitelkou, 
která jí v pololetí dala pro mě šokující dvě čtyřky. Ale opět jsem neměla štěs tí, paní učitelka nekomunikuje.

To není první případ, kdy 
jsem se setkala s nezá-

jmem, nepochopením, aro-
gancí a zúženým obzorem 
pedagoga ve chvíli, kdy se 
snažím ověřovat si tvrzení 
svých dětí a pochopit stano-
viska učitelů. Bylo mi z toho 
smutno. O to víc, že jsem 
celý den strávila na konfe-
renci s názvem Úspěch pro 
každého žáka, kde jsem se 
setkala s neuvěřitelným nad-
šením, snahou posunout náš 
vzdělávací proces žádoucím 
směrem a také s mnoha uči-
teli plnými elánu.

O co v této iniciativě 
jde? „Je to otevřená nefor-
mální síť organizací, které se 
učí společně rozvíjet kulturu 
vzdělávání zaměřenou na 
úspěch každého žáka v každé 
škole,“ řekl na úvod setkání 
Jaroslav Fidrmuc z minister-
stva školství. Zní to jedno-
duše a určitě by se pod tato 
slova většina kantorů pode-
psala, ale co si pod tím máme 
představit?

Vizí této iniciativy je 
podpořit všechny kroky ve-
doucí k tomu, aby každý žák 
denně ve škole mohl zažívat 
osobní úspěch a plně se roz-
víjel podle svých individuál-
ních možností. Jako první na 
konferenci vystoupil profesor 
Milan Hejný, který uvedl do 
škol netradiční výuku mate-
matiky. Jejím principem je to, 
že děti matematické vztahy 
samy odvozují, ve skupinách 
přicházejí na řešení a doha-
dují se o správném výsledku. 
„Děti tak při hodinách ma-
tematiky zažívají opakovaně 
radost z objevu a z úspěchu. 
Ta se postupně mění v radost 
ze společného úspěchu. Sami 
žáci si potom chodí k učiteli 
pro podobné úkoly, chtějí 
svou radost z úspěchu opa-
kovat. V dětech narůstá po-
třeba intelektuální práce 
a spolupráce. Poznávají, že se 
při dohadování rozcházejí jen 

názorově, nikoliv lidsky, a to 
je pro ně nesmírně cenné. 
Učitelé by si v této souvis-
losti měli uvědomit, že jejich 
přístup k žákům formuje bu-
doucí přístup žáků ke spo-
lečnosti. To je největší vklad, 
který jim mohou učitelé po-
skytnout,“ vysvětlil profesor 
Milan Hejný.

Velmi  obt íž -
nou výchozí si-
tuaci k cíli, aby 
všichni žáci 
mohli  zaží-
vat úspěch, 
má Vladimír 
 Foist, ředitel 
Základní školy 
Pobědovice, která 
sídlí v chodském pohraničí 
dvacet kilometrů od němec-
kých hranic. V jeho škole 
se setkává 236 žáků růz-
ných etnik, z toho 58 Romů 
a 50 žáků ze sociálně znevý-
hodněného prostředí. Přesto 
se už třináct let Vladimír Fo-
ist snaží školu vést cestou in-
kluze, kterou chápe jako vy-

tváření prostředí školy, kde 
si budou všichni žáci rovni. 
„Chceme dát šanci na kva-
litní vzdělání každému žá-
kovi. Chceme pomoci so-
ciálně znevýhodněným ro-
dinám v zapojení do společ-
nosti, aby pochopily důleži-
tost vzdělávání. To, že se vě-
nujeme každému dítěti a sna-
žíme se dostat z něj to nej-

lepší, čeho je schopné, se 
nám vrací ve společném ži-
votě v komunitě, vede to 
k rozvíjení dobrých vztahů 
mezi různými etnickými sku-
pinami. Omezujeme tím kri-
minalitu, nezaměstnanost, 
problémy s dluhy. Jsem sto-
procentně  přesvědčený 

o tom, že jiná cesta než 
cesta inkluze v sou-
časném proměn-

livém světě ani 
není možná,“ 
říká V. Fo-
ist.  Nezbyt-
nou podmín-

kou k tomu, aby 
se škola jako ce-

lek mohla dát smě-
rem podpory každého žáka, 
je mít společný cíl, vizi, kte-
rou sdílí a pracuje na ní celý 
pedagogický sbor a případně 
i místní komunita. „V sou-
časné době lze vytvořit školu 
s inkluzí, ale bohužel na úkor 
pedagogů. Stát na to nepo-
skytuje peníze, například 
asistenty pedagoga platí jen 

z 50 až 70 procent, takže mu-
síme využívat grantů, pro-
jektů a dalších možností,“ do-
plňuje V. Foist.

Vladimír Srb z obecně 
prospěšné společnosti Po-
máháme školám k úspěchu 
se zamýšlel nad tím, zda po-
známe školu, která je zamě-
řená na podporu každého 
žáka. Její základní strategií 

by mělo podle něj být vytvá-
řet příležitosti, kde mohou 
učitelé sdílet příklady dobré 
praxe, vzájemně se ovlivňo-
vat a podporovat, ale také si 
předávat zkušenosti ze sle-
pých uliček. Ve školách, které 
mají svou vizi a podaří se jim 
nastartovat procesy vedoucí 
ke změně, vzniká nová kul-
tura vzdělávání s efektivněj-
ším způsobem učení zamě-
řeným na žáka. Vladimír Srb 
vyzval přítomné, aby se každý 
ze svého místa pokusil podí-
vat na vše, co dělá, s ohle-
dem na to, jaký to má dopad 
na každého žáka. A pokud to 
žádný pozitivní dopad nemá, 
je třeba chování změnit.

Na jeho vystoupení navá-
zal Arnošt Veselý, který stu-
doval v Kanadě systém zdej-
šího vzdělávání. Označil jej 
jako pomáhající model vzdě-
lávání, který velmi dobře fun-
guje také v Norsku a Finsku. 
Jde o to, že je vše zaměřeno 
na vytváření podmínek pro 
žáky a učitele, na podporu, 
pomáhání a pozitivní ve-
dení. Tato podpora má název 
– budování kapacit (Capa-
city Building). Znamená to, 
že všichni dělají „cokoliv, co 
pomáhá učitelům dělat jejich 
práci lépe“. Je to podpora, 
tedy budování kapacit, se za-
měřením na žáka a jeho vý-
sledky. A tato podpora může 
mít formu jak hmotnou (fi-
nance služby, věci), tak in-
formační (rady, školení, po-
znatky), ale i emocionální 
(empatie, důvěra, přijetí) 
a podpory společenství (po-
cit, že někam patřím).

Ale dost teorie. Pokud 
vás způsob tohoto vzdělá-
vání zaujal, můžete se zapo-
jit na www.uspechzaka.cz. 
Dostanete se do společnosti 
škol, které usilují o to, aby se 
každý jejich žák učil naplno 
a s radostí. A to bych všem 
žákům i jejich rodičům moc 
přála. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ



6

FOTO: Petr MERTA

Přeřazení do jiné skupiny
Výuka anglického jazyka probíhá v šesti skupi-
nách, do kterých jsou žáci zařazeni na základě 
testu. Přeřazení do skupiny jiné úrovně je během 
studia výjimečné. Není tento systém diskriminující?

V návaznosti na příslušná 
ustanovení školského 

zákona o středním vzdělá-
vání obsahuje podrobnější 
úpravu vyhláška č. 13/2005 
Sb., o středním vzdělávání 
a vzdělávání v konzerva-
toři. V § 2 odst. 5 a 7 této vy-
hlášky se stanoví: „Ředitel 
školy může třídy při vyučo-
vání některých předmětů dě-
lit na skupiny, spojovat nebo 
vytvářet skupiny žáků ze stej-
ných nebo různých ročníků. 
Při stanovení počtu a veli-
kosti skupin je ředitel školy 
povinen zohlednit:

a) požadavky na bezpeč-
nost a ochranu zdraví žáků,

b) didaktickou a meto-
dickou náročnost předmětu,

c) specifika žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potře-
bami a žáků nadaných,

d) charakter osvojova-
ných vědomostí a dovedností,

e) požadavky na pro-
s torové a materiální za-
bezpečení výuky stano-

vené rámcovým vzdělávacím 
programem,

f) efektivitu vzdělávacího 
procesu z hlediska stanove-
ných cílů vzdělávání i z hle-
diska ekonomického.

Výuka cizích jazyků pro-
bíhá ve skupinách tvořených 
pro příslušný cizí jazyk. Prů-
měrný nejnižší počet žáků ve 
skupině v jednom ročníku 
je 9 a nejvyšší počet žáků 
ve skupině je 23. Skupina 
může být tvořena žáky z více 
tříd téhož ročníku.“ Další 
podrobnosti právní před-
pisy neupravují a je v kom-
petenci ředitele, jak v rámci 
této právní úpravy rozhodne 
o organizaci vzdělávání (viz 
ustanovení § 164 školského 
zákona o pravomocech ředi-
tele školy). Pokud mají peda-
gogičtí pracovníci nějaké při-
pomínky, výhrady, návrhy, 
mohou je uplatnit při jedná-
ních pedagogické rady (§ 164 
odst. 2 školského zákona).

Vít BERKA

Pravidla pro krácení dovolené
Jestliže zaměstnanec zamešká pro nemoc víc 
než sto dní, krátí se mu dovolená. Podle jakých 
pravidel?

Krácení dovolené na zo-
tavenou upravuje § 223 

zákoníku práce, kde se sta-
noví v odstavci 1: „Nepra-
coval-li zaměstnanec, který 
splnil podmínku stanove-
nou v § 212 odst. 1, v kalen-
dářním roce, za který se do-
volená poskytuje, pro pře-
kážky v práci, které se pro 
účely dovolené neposuzují 
jako výkon práce, zaměst-
navatel krátí dovolenou za 
prvých 100 takto zameška-
ných směn (pracovních dnů) 
o jednu dvanáctinu a za kaž-
dých dalších 21 takto zameš-
kaných směn (pracovních 
dnů) rovněž o jednu dvanác-
tinu. Dovolenou vyčerpanou 
podle § 217 odst. 5 před ná-
stupem rodičovské dovolené 

není možné z důvodu násled-
ného čerpání rodičovské do-
volené krátit.“

Zaměstnavatel pro účely 
krácení sčítá všechny doby, 
které se nepovažují za vý-
kon práce pro účely dovo-
lené, a to v období od 1. 1. 
do 31. 12. Pokud počet za-
meškaných dnů nedosáhne 
sto v kalendářním roce, ke 
krácení dovolené nedo-
chází. Při výše uvedeném 
krácení dovolené musí být 
zaměstnanci, jehož pracovní 
poměr k témuž zaměstna-
vateli trval po celý kalen-
dářní rok, poskytnuta do-
volená alespoň v délce dvou 
týdnů (§ 223 odst. 3 záko-
níku práce).

Vít BERKA

Mladší děti ve školce
Co vše by měla mateřská škola splnit v případě, 
že přijme dítě mladší tří let? Jaké bezpečnostní, 
technické a jiné podmínky platí pro tyto děti?

Ředitelka mateřské školy 
může přijmout i dítě 

mladší tří let za podmínky, že 
je schopno vzdělávání podle 
závazného dokumentu, kte-
rým je Rámcový vzdělá-
vací program pro předškolní 
vzdělávání. Přijímání dětí 
do mateřské školy je plně 
v kompetenci ředitelky školy, 
která musí při svém rozhodo-
vání vycházet ze školského 
zákona (§ 34), kde se uvádí, 
že předškolní vzdělávání se 
organizuje pro děti zpravi-
dla od tří let. Počet mlad-
ších dětí je sice možný, ne-
smí to být ale na úkor kva-
lity poskytovaného vzdělá-
vání. Ředitelka školy rozho-

duje ve všech náležitostech 
týkajících se poskytování 
vzdělávání, odpovídá za za-
jištění podmínek pro posky-
tování vzdělávání v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro předškolní 
vzdělávání, za odbornou pe-
dagogickou úroveň a zajiš-
tění bezpečnosti a ochrany 
zdraví dětí. Pro děti mladší 
tří let v současnosti nejsou 
odlišně upravené podmínky 
ohledně zajištění bezpeč-
nosti, technického vybavení, 
personálních a hygienických 
podmínek. Ředitelka mateř-
ské školy musí brát v úvahu 
možnosti dané školy.

mšmt

Dva pracovní poměry
Pokud zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem 
dva pracovní poměry, je nějak omezen celkový 
rozsah jejich pracovní doby?

Platná právní úprava ne-
brání zaměstnanci uza-

vřít u téhož zaměstnavatele 
dva i více pracovních poměrů 
souběžně. Předpokladem sa-
mozřejmě je, že zaměstnanec 
bude schopen řádně a včas 
plnit své povinnosti vůči za-
městnavateli. Teoreticky je 
tedy možné, aby byly uza-
vřeny i dva pracovní poměry 
na plný úvazek, a to rovněž 
se stejným zaměstnavatelem. 
Zákoník práce dává mož-
nost, aby zaměstnanec vyko-

nával u téhož zaměstnava-
tele práci souběžně ve více 
pracovněprávních vztazích, 
a to za jediné podmínky, že 
se bude jednat u každého 
pracovněprávního vztahu 
(tedy i u pracovního poměru) 
o jiný druh práce. Pokud má 
zaměstnanec dva pracovní 
poměry u téhož zaměstnava-
tele, budou se práva a povin-
nosti z jednotlivých pracov-
ních poměrů posuzovat zcela 
samostatně.

Vít BERKA
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Projekt Odpovědná škola
pomáhá naučit žáky společenské odpovědnosti
Právě nyní startuje přihlašování do druhého ročníku projektu Odpovědná škola. Tuto značku udě-
luje Asociace společenské odpovědnosti školám, které kromě klasického vzdělávání žáků vnímají 
kulturní, sociální a vzdělávací potřeby místa, ve kterém působí.

Projekt Odpovědná škola 
je inovativní v tom, že 

učí školy komplexnímu po-
hledu na společenskou odpo-
vědnost. Nenásilnou formou 
dětem a studentům ukazuje, 
co všechno mohou všechno 
ovlivnit a co může pro druhé 
znamenat jejich zájem. Zapo-
jeným školám přináší možnost 
sdílení a výměny zkušeností, 
sebereflexi vlastního přínosu, 
získání prestižního ocenění, 
zvýšení významu a viditelnosti 
školy v komunitě.

Příklady dobré praxe

„Je velmi obtížné nau-
čit se společensky odpověd-
nému chování a důslednému 
uplatňování jeho principů až 
v dospělosti,“ říká ředitelka 
Asociace společenské od-
povědnosti Lucie Mádlová 
a dodává: „Mnohem snazší 
je, pokud se stane běžnou 
záležitostí už od dětství. 
A proto vznikl projekt Od-
povědná škola. Jeho cílem 
je zvýšit povědomí o spole-
čenské odpovědnosti u škol 
a příklady dobré praxe inspi-
rovat ostatní. Chceme dosáh-
nout toho, že se odpovědné 
chování stane dětem, studen-
tům, ale i rodinám naprosto 
přirozeným a automatickým 
jako základní počty.“

Společenská odpověd-
nost je tématem, které ško-
lám historicky vždycky ná-
leželo: byly centrem vzděla-
nosti, komunitního života, 
pan učitel a pan řídící re-
spektovanými osobnostmi 
obcí a měst. Z této pozice 
pak školství poněkud ustou-
pilo a nyní znovu usiluje 
o obnovu pozice v komuni-
tách i celé společnosti.

Startuje druhý ročník

Odpovědná škola má za 
sebou první rok svého fun-
gování a v současné době se 
rozbíhá přihlašování do dru-
hého cyklu Odpovědná škola 
2015/16. Značka Odpovědná 
škola, kterou zapojené školy 
obdrží, zastřešuje významné 
iniciativy v oblasti spole-
čenské odpovědnosti a do-
poručuje principy v něko-
lika oblastech, jako je eko-
logie, aktivity v místní ko-
munitě, výživa a zdraví, pří-
stup ke studentům a rodi-
čům nebo zaměstnanecké 
podmínky. Zavedení těchto 
principů by nemělo být jed-
norázové, ale mělo by probí-
hat kontinuálně. Školám tak 
chce projekt ukázat, že spo-
lečenská odpovědnost není 
prázdná fráze a ve vzdělá-
vání hraje významnou roli 

pro budoucí chování 
celé společnosti.

Hravá odpoledne

„Naše mateřská 
škola si zakládá na své 
pověsti a na výsled-
cích, které si děti, ale 
i rodina z našeho pů-
sobení odnáší. Pod-
porujeme čas rodiny 
strávený s dětmi, za-
pojujeme se do nej-
různějších preventiv-
ních a ekologických 
projektů a pořádáme 
akce pro rodiče a děti 
– od výletů až po spo-
lečně strávená krea-
tivní a hravá odpo-
ledne. Děti si v naší 
školce osvojují a upev-
ňují odpovědnost za ochranu 
sebe a druhých, ale i za 
ochranu a péči o životní pro-
středí naší planety. Od pro-
jektu očekáváme především 
celkovou osvětu a inspiraci 
pro náš tým, kterou budeme 
moci předávat našim dětem 
a jejich rodinám,” říká Petra 
Langerová, ředitelka jedné 
ze zapojených mateřských 
škol z Prahy.

Bohaté zkušenosti

Vše zastřešuje Asociace 
společenské odpovědnosti, 

největší platforma spole-
čenské odpovědnosti u nás, 
která sdružuje téměř sto sub-
jektů a nedávno se stala hos-
titelskou organizací národní 
sítě Global Compact Česká 
republika, organizace pod 
záštitou OSN. Z bohaté zku-
šenosti všech těchto subjektů 
mohou zapojené školy těžit 
při svých aktivitách. Školy se 
mohou přihlásit na interne-
tové adrese www.odpoved-
naskola.cz. Registrace budou 
spuštěny od května.

Petra MITEROVÁ

zkušenosti  nápady  inspirace  projekty  záměry  lekce  příklady
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Zdravíčko, šéfíku!
„Stále častěji mám po-

cit, že se k nám ně-
kteří naši žáci dostali na-
prostým omylem,“ zamys-
lí se Hromádka a pohodl-
ně se uvelebí na židli ve sbo-
rovně. „Scházejí jim ty nej-
základnější lidské návyky. 
Především slušnost.“ „Čemu 
se, Václave, divíš, když naši 
mládež vychovává spíše uli-
ce a hospoda,“ přidává se 
angličtinář Zkusil. „Nejhorší 
je, že na výchovu rezignova-
li i mnozí rodiče, aspoň tak 
to vyplývá z různých hlášek, 
které slyším na jejich adresu 
o přestávkách.“

„Včera jsem měl dohled 
na chodbě. Žáci se vali-

li jedním proudem z od-
borné učebny. Hučeli ja-
ko velká povodňová voda. 
Nikdo z nich se vůbec ne-
namáhal, aby mě pozdra-
vil. Míjeli mě jako vel-
ké širé rodné lány. 
A přece. Jeden 
žák se překo-
nal a pozdravil 
mě,“ po chvíli 
se svěřuje Hro-
mádka. „No vi-
díš, to je přece 
úspěch hodný za-
znamenání,“ křečovitě se 
pousměje šedovlasý ang-
ličtinář a pečlivě si rovná 
sešity do komínku.

„Jistě. Pozdravil! Ale 

jak? Nejdřív mě málem ra-
menem srazil k zemi. Sta-
čil jsem si ještě všimnout, že 
má na sobě pouze bílý ná-
tělník bez košile. Pak na mě 
spiklenecky zaječel: ,Zdra-

víčko, šéfíku…‘ Za-
lapal jsem po de-

chu. Než jsem 
se stačil zno-
vu nadech-
nout, zmizel 
v hučícím da-

vu,“ rozechvěle 
vypráví Hromádka. 

„Buď rád, že se neprome-
nádoval na chodbě ve sluši-
vých slipech. A ten podivný 
pozdrav? Ostatní vůbec ne-
pozdravili. Tak aspoň něco,“ 

snaží se o nežádoucí obha-
jobu angličtinář.

„Vzpomínám si, jak jsem 
jednou coby kluk zapomněl 
pozdravit řemeslníka, kte-
rý nám doma maloval po-
koje. V hospodě to začer-
stva požaloval tátovi a ten 
si mě hned večer pěkně po-
dal. Hodně hlasitě mi vyna-
dal, až se řemen na dveřích 
strachem třásl: ,Budeš zdra-
vit každého na vesnici a tře-
ba třikrát za den. Pamatuj si 
to napořád!‘ To byla, paneč-
ku, výchova!“ významně se 
zatváří češtinář.

„Máš pravdu, šéfíku,“ 
dobírá si češtináře jeho ko-
lega. Roman KANTOR

Zkušební doba
Pokud zaměstnavatel ruší se zaměstnancem pracov-
ní poměr ve zkušební době, musí uvádět písemně 
důvody?

Zrušení pracovního po-
měru ve zkušební do-

bě upravuje § 66 zákoníku 
práce, kde se stanoví: „Za-
městnavatel i zaměstnanec 
mohou zrušit pracovní po-
měr ve zkušební době z ja-
kéhokoliv důvodu nebo bez 
uvedení důvodu. Zaměst-
navatel nesmí ve zkušební 
době zrušit pracovní poměr 
v době prvních 14 kalen-
dářních dnů trvání dočas-
né pracovní neschopnos-

ti (karantény) zaměstnan-
ce. Pro zrušení pracovní-
ho poměru ve zkušební do-
bě se vyžaduje písemná for-
ma, jinak se k němu nepři-
hlíží. Pracovní poměr skon-
čí dnem doručení zrušení, 
není-li v něm uveden den 
pozdější.“

Zaměstnavatel nemá po-
vinnost uvádět důvody pro 
své rozhodnutí zrušit se za-
městnancem pracovní po-
měr ve zkušební době.

Zrušení pracovního poměru
Jaké jsou finanční nároky zaměstnance, který ukončí 
pracovní poměr okamžitým zrušením?

Jestliže zaměstnanec zru-
ší okamžitě pracovní po-

měr, má právo na náhradu 
platu (mzdy) bez ohledu na 
to, ze kterého důvodu k to-
muto rozvázání pracovního 
poměru došlo. Výše náhra-
dy platu vyplývá z ustano-
vení § 56 odst. 2 zákoníku 
práce, kde je uvedeno: „Za-
městnanci, který okamžitě 
zrušil pracovní poměr, pří-
sluší od zaměstnavatele ná-
hrada mzdy nebo platu ve 
výši průměrného výdělku za 

dobu, která odpovídá délce 
výpovědní doby. Pro účely 
náhrady mzdy nebo platu se 
použije § 67 odst. 3.“

Ve zmíněném § 67 
odst. 3 se uvádí, že průměr-
ným výdělkem se rozumí 
průměrný měsíční výdělek. 
Výpovědní doba činí nej-
méně dva měsíce; ne-
smí být nikdy kratší, 
může však být del-
ší, pokud je tak 
sjednáno v pra-
covní nebo jiné 

smlouvě uzavřené mezi za-
městnancem a zaměstnava-
telem. Nebude-li výpověd-
ní doba prodloužena, bu-
de náležet náhrada platu za 

dva měsíce. Pokud bude vý-
povědní doba prodloužena, 
bude náhrada platu příslu-
šet za prodlouženou výpo-
vědní dobu.

Ředitelské volno pro školky?
Může být ředitelské volno využito i pro mateřské školy 
v případě, že mateřská škola je sloučena se základní 
školou a tvoří jeden právní subjekt?

Podle ustanovení § 24 
odst. 2 školského zá-

kona může ředitel školy ze 
závažných důvodů, zejmé-
na organizačních a tech-
nických, vyhlásit pro žá-
ky nejvýše pět volných dnů 
ve školním roce. Toto ředi-
telské volno se nevztahuje 
na vzdělávání v mateřských 
školách (§ 24 odst. 4 škol-
ského zákona). Ovšem ob-
dobnou úpra-
vu obsahu-
je také vyhláš-
ka č. 14/2005 
Sb., o předškol-
ním vzdělává-
ní, v § 3 
odst. 1. 

Podle tohoto ustanovení 
je možné provoz mateřské 
školy podle místních pod-
mínek omezit nebo pře-
rušit v měsíci červenci ne-
bo srpnu, popřípadě v obou 
měsících. Ředitel je toto 
omezení či přerušení povi-
nen projednat se zřizovate-
lem. Provoz mateřské ško-
ly lze dále ze závažných dů-
vodů a po projednání se zři-

zovatelem omezit nebo 
přerušit i v jiném období 
než v měsíci červenci nebo 
srpnu. Za závažné důvo-

dy se považují organi-
zační či technické 

příčiny, které 
znemožňují 
řádné posky-
tování před-
š k o l n í h o 
vzdělávání.

rý ukončí 
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Na vaše otázky odpovídá 
Mgr. Ing. Vít BERKA
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Děti z mateřské školy společně prožily masopust

Již od poloviny ledna le-
tošního roku započaly 

ve třídě nejstarších dětí pří-
pravy na masopustní prů-
vod a hlavně na jarmark, 
který chtěly pro své vrstev-
níky uspořádat. Děti měly 
plné ruce práce nejen s vý-
robou maškar a hudebních 
nástrojů, ale také vytvá-
řely drobné dárečky, které 
byly určeny do jarmarečních 
stánků.

Formou her a tvůrčích 
aktivit se seznamovaly s ne-
tradičními výtvarnými tech-
nikami, jako je například ka-
šírování, práce s plastem, ko-
vem, textilem, dřevem a dal-
ším různorodým materiálem. 
Také si procvičily dovednosti 
instrumentální, pěvecké, po-
hybové, komunikativní, a to 
když v roli hostitele a orga-
nizátora bavily celou školku 
svými nacvičenými písněmi 
a tancem.

Když přišel tolik oče-
kávaný den, děti se nastro-

jily do vyrobených maškar 
a v každé třídě zazpívaly, za-
tančily a zahrály na netra-
diční nástroje, nabízely vlast-
noručně upečené cukroví, 
seznamovaly ostatní děti 
s tradicí masopustního prů-
vodu a jarmarku, na který 
všechny pozvaly.

Jarmark se konal druhý 
den. Byly připraveny akti-
vity s různou náplní tak, aby 
se děti všech věkových sku-
pin dobře pobavily, něco no-
vého se dozvěděly a procvi-
čily si všestranné dovednosti. 
Po společném zpěvu a hře na 
„chrastidla“ a „cinkadla“, 
jak našim novým nástrojům 
říkáme, se děti celé mateř-
ské školy pustily do plnění 
úkolů. Za asistence „pořa-
datelů“ zdolávaly překážku 
pomocí rovnováhy těla, 
pekly preclíky z modelovací 
hmoty, házely knedlíky klau-
novi přímo do pusy, sklá-
daly veselé obrázky s tema-
tikou masopustu. Procvi-

čily si tak kompetence z růz-
ných oblastí vzdělávání a vý-
chovy, jako jsou pohyb, rov-
nováha, obratnost, rytmus, 
paměť, zpěv, jemná a hrubá 
motorika a mnohé další. Ne-
zapomněli jsme ani na spo-
lečenská pravidla, kultivo-
vané chování, spolupráci, 
zřetelnou a smysluplnou 
konverzaci.

Nejvíce si však všechny 
děti  užily nakupování 
u stánků. Vybíraly si drobné 
dárky z široké nabídky – ná-
hrdelníky z barvených těs-
tovin, panenky z vlny, kera-
mické zápichy zajíčků, sle-
piček, domečků a škrabošky 
zvířátek. Zaplatily keramic-
kým dukátem, který obdr-
žely při vstupu na jarmark.

Děti na vlastní kůži pro-
žily atmosféru jarmarku 
a masopustu a konkrétním 
prožitkem získaly i nové in-
formace a zkušenosti a utu-
žily svá přátelství.

Celá akce – vlastně pro-
jekt – se zdařila. Masopust – 
jako významný den v mateř-
ské škole Centrum Karviná 
– se stane naší každoroční 
 tradicí. Petra JELÍNKOVÁ

Vydejte se s dětmi na společnou cestu ke knihám

Týden oslav literatury 
a čtení s dětmi, tradiční 

vrchol unikátní kampaně 

Celé Česko čte dětem, na-
bídne od 1. do 7. června dě-
tem a dospělým po celé re-
publice řadu pozoruhodných 
aktivit. V rámci Týdne čtení 
dětem v České republice se 
bude číst například ve Zlíně, 
Ostravě, Praze, Brně, Olo-
mouci, Karlových Varech, 
Plzni, Opavě, Českých Bu-
dějovicích nebo Proseči, na 
mnoha místech se zapojením 
známých osobností ze světa 

kultury, umění a sportu.
Letošní 5. ročník Týdne 

čtení bude slavnostně za-
hájen v rámci jubilejního 
55. Zlín film festivalu v so-
botu 30. května za účasti 
spisovatelky Aleny Ježkové 
a dalších známých osob. Za-
hajovací ceremoniál uvede 
hromadné čtení básně Ji-
řího Žáčka Nemalujte čerta 
na zeď v podání dětí a hostů. 
Každé dítě, které se inaugu-

race zúčastní, dostane knihu 
a časopis z nakladatelství 
Albatros. Součástí inaugu-
race bude charitativní sbírka 
dětských knih – každý divák 
může přinést nepoškoze-
nou dětskou knihu, kterou 
má přečtenou, případně no-
vou. Knihy budou darovány 
do zlínské nemocnice a do 
ordinací dětských lékařů ve 
Zlíně a okolí.

Markéta FAUSTOVÁ

Plavec
JOAKIM ZANDER

Zkuste si pro změnu 
přečíst příběh agenta 
CIA, který se žene 
přes půl světa zachrá-
nit svou dceru, kte-
rou opustil jako dvou-
měsíční holčičku. Tato 
kniha z nakladatelství 
Host všechny milov-
níky thrillerů bezpo-
chyby zaujme. Po jejím 
vydání ji Die Welt cha-
rakterizoval takto: „Po-
kud si někdo myslí, že 
bruselská expertokra-
cie je nudná, Zande-
rův debut Plavec, rea-
listický politicko-špio-
nážní thriller, s koneč-
nou platností dokazuje, 
že opak je pravdou.“

Znáte je?

Jsme první ve Zlínském kraji
V dubnu se naši žáci ze Základní školy Křižná ve Valaš-

ském Meziříčí zúčastnili regionálního finále fotbalového 
turnaje „Coca-Cola Cup 2014/2015“ ve Starém Městě. Tur-
naj organizuje ministerstvo školství spolu s Fotbalovou aso-
ciací České republiky a naši hoši z druhého stupně si i le-
tos vedli skvěle. Po dvou vítězných zápasech a jedné remíze 
bylo vítězství jejich. První místo ve Zlínském kraji jim záro-
veň zajistilo postup mezi 16 nejlepších škol v České repub-
lice. Romana VALLOVÁ
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Knihy pro mladší žáky i pro jejich učitele
Hry pro rozvoj 

skupinové spolupráce
SOŇA HERMOCHOVÁ

JANA VAŇKOVÁ
Publikace soustřeďuje náměty 

na aktivity, které jsou vhodné pro 
podpoření spolupráce u dětí a do-
spívajících. Je určena především 
školním a mimoškolním pedago-
gům i dalším zájemcům, kteří v ní 
najdou inspiraci k cílenému trávení volného času v men-
ší či větší skupině. Při hrách jednotlivci prohlubují sebe-
poznání i vzájemné poznávání s ostatními, reflektují svo-
je postoje k sobě samým, druhým i ke skupině. Knihu vy-
dalo nakladatelství Portál.

Duševní pružnost 
v každodenním životě
KAREL NEŠPOR

Kniha z nakladatelství Portál je 
čtivá a praktická. Její četba nevyža-
duje zvláštní vzdělání, naopak, lze 
ji číst od začátku do konce nebo si 
podle potřeby vybírat, co se vám 
právě hodí. Najdete zde rady, jak 
rozvíjet duševní pružnost a čemu 
se raději vyhnout. V poslední části 

jsou úvahy o tom, jak uplatnit duševní pružnost v běžném 
životě. Kdo potřebuje duševní pružnost? My všichni, ale 
zvláště ti, kteří něco tvoří, kdo v životě zabloudili, ale i ti, 
co jsou celkem spokojení.

Mluv se mnou
Pracovní listy
pro rozvoj dětské řeči
KATEŘINA SLEZÁKOVÁ

Nedaří se vám domluvit s vlast-
ním dítětem? Máte dojem, že vám 
nerozumí nebo že nedokáže říci, 
co potřebuje? Užitečnou pomůc-
kou mohou být pracovní listy urče-
né pro děti s opožděným vývojem 

řeči, to znamená pro děti od dvou let, které nemají potře-
bu něco vyjádřit, mají velmi malou slovní zásobu či netvo-
ří dvouslovné kombinace. Jejich řeč může být také těžko 
srozumitelná. Zábavné hříčky se slovy proto mohou po-
vzbudit jejich chuť k mluvení.

LÍZA a PUPÍK
jedou na výlet

EVA BAVOROVÁ
TOMÁŠ SUDER

Líza a Pupík opustili stránky ča-
sopisu Sluníčko a vydali se na výlet. 
Zajímá vás, kam se z hradu ztratil 
nebezpečný drak, čeho se bojí stra-
šidla nebo co se děje po zavírací době? Vypravte se se 
zvířátky za dobrodružstvím a pomozte jim rozluštit nejen 
tyto záhady. Zažijete spoustu legrace, ale i napínavých si-
tuací na pouti, na farmě, v lese nebo ve strašidelném zám-
ku. Interaktivní knížka z nakladatelství Mladá fronta je ur-
čena malým čtenářům a je plná veselých komiksů, úkolů 
a malovaného čtení.

Rozvoj rozumových 
schopností u dětí v MŠ

JITKA FOŘTÍKOVÁ
Pracovní listy pro předškolní 

děti z nakladatelství Portál se za-
měřují na procvičování základních 
oblastí intelektu, tedy paměti, ver-
bálních a matematických schop-
ností, logiky, prostorové a plošné 
představivosti, postřehu, abstrakt-
ního myšlení, fantazie a tvořivosti. Jednotlivé pracovní lis-
ty obsahují kromě zadání také řešení a tipy na další práci. 
Metodický úvod přináší vysvětlení, o co se v každé z de-
seti oblastí rozvíjení intelektu jedná.

Zuzka a kopýtko
DU PELOUX

Rovný rovného si hledá. Ulič-
nice Zuzka a její nezbedný poník 
Kopýtko jsou nejlepší kamará-
di na světě. Oba spojuje hrdé vy-
stupování, nekonečná sebejistota, 
světlá hříva a dobrá nálada. V létě 
i v zimě, ve výběhu i v jízdárně, při 
dlouhých projížďkách lesy a stráně-

mi tahle povedená dvojice neustále něco vyvádí. Občas 
jsou jejich nápady tak potrhlé, že se jaksi tak úplně ne-
povedou. Komiks z nakladatelství Mladá fronta je určen 
všem malým čtenářům – milovníkům zvířat.

Kája + Oliva a duch, 
který musel zmizet

ANNIE BARROWSOVÁ
Kája a Oliva mají konečně po-

řádné tajemství! Ve škole na dív-
čích záchodech objeví ducha! Oči 
mu světélkují jako dvě malé bater-
ky a vydává podivné zvuky. Jenže 
duchové do školy nepatří. A tak bu-
dou muset Kája s Olivou vymyslet, 
jak ho poslat pryč. Podaří se jim to? Možná. Bude to zá-
bava a legrace? Jasně! Knihu vydalo nakladatelství Mladá 
fronta a je určena hlavně začínajícím čtenářům.

Bruno v cirkuse
ALEX T. SMITH

Neobyčejný pejsek s neobyčej-
ným životem, tak zní podtitul této 
knihy z nakladatelství Mladá fron-
ta. Bruno totiž není žádný obyčej-
ný pejsek. Má docela neobyčejný 
život. Zažívá se svým nejlepším ka-
marádem panem Žmolkofuskou 
další úžasné dobrodružství. Tento-

krát se vůbec poprvé podívají do parku a zavítají také do 
cirkusu, ve kterém nakonec i vystoupí. Kniha je určena 
pro začínající čtenáře i k předčítání.
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 Soutěž: Bílé plus – mléčné království
Už jste si někdy představovali, že byste žili na zámku nebo 

na hradě? A co třeba v „mléčném království“? Zapojte s vaší 
třídou fantazii – napište příběh, pohádku k tématu a doplňte 
je čtyřmi výstižnými ilustracemi. Tímto spolu s projektem na 
podporu konzumace mléka a mléčných výrobků Bílé plus (www.
bileplus.eu) vyhlašujeme soutěž, jehož hlavní cenou je výlet – 
v termínu 10. 6. 2015 – na farmu Seletice u Nymburka, kde mj. 
chovají skot, prasata a ovce.

Protože jsou pro nás mléčné 
výrobky prokazatelně přínosné, 
chceme oslovit vás – učitele –, 
abyste nám pomohli a zapojili 
svou třídu do soutěže nazvané 
„Bílé plus – mléčné království“.

Soutěž je určena pro žáky 
3.–5. tříd, jejichž úkolem 
je společně napsat příběh, 
pohádku na téma „Bílé plus – 
mléčné království“ a podpořit 
je čtyřmi ilustracemi, čtyřmi 
obrázky (nakreslené, namalo-
vané apod.). Rozsah textu 2–3 
strany formátu A4, písmo veli-
kosti 12.

Výsledné dílo stačí nafo-
tit a poslat na e-mail soutez@
tydenik -skolstvi.cz – do před-
mětu napište Bílé plus. Uzá-
věrka soutěže je 1. 6. 2015. 
Výherní třídy budou zkontak-
továny do dvou dnů.

Oceňuje se především tvo-
řivost a originalita. Vítězná 
třída vyhraje výlet ve středu 
10. 6. 2015 na farmu Seletice 

+ finanční příspěvek na nákup 
školních pomůcek v hodnotě 
5 000 Kč a upomínkové před-
měty. Druhé a třetí místo bude 
také oceněno finančním pří-
spěvkem na školní pomůcky 
a upomínkovými předměty 
(2. místo – 4 000 Kč, 3. místo 
– 3 000 Kč).

Inspirovat se můžete napří-
klad na webu www.bileplus.eu.

Mléko a mléčné výrobky 
přináší našemu tělu řadu zají-
mavých benefitů. Některé 
poznatky vás možná i překvapí. 
Věděli jste třeba, že je po spor-
tovní činnosti ideální dát si 
sklenku kakaa?

1) Mléko 
je vitamínová bomba

Mléko a mléčné výrobky 
jsou považovány za základní 
zdroje vitaminů a minerálních 
látek. Z minerálních látek se 
jedná o vápník, hořčík, sodík, 
draslík, fosfor, chlor, železo, 
měď, zinek, selen, jód, z vita-

minů to jsou jak vitaminy roz-
pustné v tucích (A, D, E, K), 
tak i vitaminy skupiny B.

2) Zlepšuje 
funkci štítné žlázy

Protože se do krmných 
směsí dojnic přidává jód, je 
obsažen i v mléce a mléč-
ných výrobcích. Jeho nedosta-
tek způsobuje poruchy funkce 
štítné žlázy, u dětí dokonce 
poruchy duševního vývoje.

3) Je důležité pro stavbu 
tkání, hormonů a protilátek

Tuto funkci plní v mléce bíl-
koviny. Jsou také nezbytné pro 
růst a obnovu tkání.

4) Mlékem k prevenci 
osteoporózy

Osteoporóza je sice nemocí 
vyššího věku, nicméně její pří-
činy lze najít již v dětství. Proto 
je z hlediska její prevence nej-
důležitější dětství a dospívání. 
Denně bychom měli sníst 2–3 
porce mléka nebo mléčných 
výrobků.

5) Zlepšuje 
proces krvetvorby

Další z minerálních látek, 
které bychom v mléce nalezli, 
je železo, bez něhož by 
nemohl fungovat proces tvorby 
a obnovy krve.

6) Správný vývoj kostry
Mléko má ideální poměr 

vápníku, fosfátů a hořčíku, což 
je potřebné pro správný vývoj 
kostry.

7) Zkvalitňují složení 
mikroflóry zažívacího ústrojí

Jedná se především o zaky-
sané mléčné výrobky (kefíry, 
podmáslí, jogurty, jogurtové 
nápoje apod.). Vyrábějí se pro-
střednictvím kysání za pomoci 
probiotické kultury, která je 
nezbytná pro správné složení 
mikroflóry zažívacího ústrojí, 
což je centrum imunity.

8) Kakao nejen 
pro „malé“ sportovce

Je vědecky dokázáno, 
že kakao díky vyváženému 
poměru bílkovin a sacharidů 
napomáhá regeneraci svalů. 
Zároveň vysoký obsah vody 
v mléce nahrazuje tekutiny 
a zabraňuje tak dehydrataci po 
výkonu.

9) Regulace imunity
Zcela zásadní postavení 

ve výživě má mléko pro svůj 
vysoký obsah vitamínu D, jenž 
se nachází v tukové složce (tedy 
především v plnotučném mléce, 
másle a tučných mléčných 
výrobcích). Nejnovější výzkumy 
dokazují velkou roli vitamínu D 
v procesu řízení imunity.

Zdroj veškerých informací: 
PhDr. Karolína HLAVATÁ, Ph.D.

KAMPAŇ JE FINANCOVANÁ Z PROSTŘEDKŮ 
EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY.

Vyhrajte se svou třídou výlet  
na jedinečnou farmu do Seletic.
Vymyslete a napište společně se svou třídou příběh,  

pohádku na téma „Bílé plus – mléčné království“  

a podpořte ho čtyřmi obrázky. Text včetně nafocených  

ilustrací pošlete na email soutez@tydenik-skolstvi.cz  
a do předmětu napište Bílé plus.

Soutěž probíhá v rámci projektu na podporu konzumace mléka  
a mléčných výrobků Bílé plus. Více informací na www.bileplus.eu.

Bílé plus
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P201

Chcete v d t,
co je u nás nového?
Navštivte stánek 
Nakladatelství Fraus na 
veletrhu Sv t knihy 2015!
14.—17. kv tna 2015
Výstavišt  Praha–Holešovice
stánek P201

P ímo na stánku vás ekají ukázky výuky za využití našich u ebnic: 
»  Nová matematika se ty lístkem
»  Co obnáší matematika prof. Hejného
»  Dopravní výchova pro nejmenší
»  Angli tina pro sou asnou generaci žák
»  Hudební výchova skute n  interaktivn
»  asopis Drive — angli tina všemi smysly 
»  Jak na st edoškolskou matematiku? Interaktivn !
»  Jižní Korea — máme toho spole ného víc, než si myslíte 
»  Všechny podoby i-u ebnice 
»  WordTrainer na míru 

Podrobn jší informace
a p esný program najdete na
www.fraus.cz
nebo na našem facebooku
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Platí pro ÈR pøi objednání min. osmi souprav do 31.7.2015. Ceny vèetnì DPH

(plastové zátky)

3.499,- Kè3.499,- Kè

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

Výroba: Za Nádra�ím 2601, 397 01 Písek

Tuchlovická
pouť 2015

Zpříjemněte si druhý prodloužený májový 
víkend 8. – 10. 5. návštěvou Středočeského 
folklórního festivalu Tuchlovická pouť 2015.

K festivalu se váže také řada doprovodných akcí. 
Vstupné na pořady Středočeského folklórního 

festivalu je dobrovolné.

Zavzpomínejte na časy, kdy se po návsi chodilo 
v krojích. Přičichněte ke staročeským zvykům, 

ochutnejte 
dobové dobroty 

a nechte se unášet 
atmosférou 

našeho venkova.

Bližší informace 
najdete na 

www.
tuchlovickapout.

cz.


