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14.–18. června
Fakulta jaderná a fyzi-

kálně inženýrská Českého 
vysokého učení technického 
v Praze zahájí pro středoško-
láky Týden vědy. Určen je 
studentům, kteří se zajímají 
o fyziku, matematiku, che-
mii a informatiku a uvažují 
o tom, že by studovali vyso-
kou školu s technickým nebo 
přírodovědným zaměřením.

15. června
Celostátním finále vyvr-

cholil 20. ročník vědomostní 
soutěže Eurorebus. Více jak 
tisíc žáků a studentů z celé 
České republiky se utkalo 
o účast v Expedici Eurorebus 
a o lákavé ceny pro jednotliv-
ce a kolektivy.

21. června
Svátek hudby se v celém 

světě slaví z podnětu fran-
couzského ministra kultury 
a informací Jacka Langa od 
roku 1985, v České republice 
pak od roku 1990.
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„Kdo vychoval, vykonal víc, než kdo zplodil.“
Japonské přísloví

V tomto čísle najdete:

Novou ministryní školství je Kateřina Valachová
Ve středu prezident republiky Miloš Zeman jmeno-
val na Pražském hradě Kateřinu Valachovou novou 
ministryní školství, mládeže a tělovýchovy. Ukon-
čil tím období, kdy ministerstvo školství po odvolání 
 Marcela Chládka krátce vedla Michaela Marxová.

Osmatřicetiletá právnička 
Kateřina Valachová je 

dvacátou čtvrtou ženou ve 
vládách samostatné České 
republiky a čtvrtou na postu 
ministryně školství. Během 
své profesní kariéry praco-
vala jako právnička na br-
něnském magistrátu, pak 
v analytickém a právním od-
boru ombudsmana, působila 
i v legislativním odboru Se-
nátu a později se stala ná-
městkyní ministra pro lidská 
práva Jiřího Dienstbiera. Je 
vdaná, má dvě dcery, Kate-
řinu a Petru.

S problémy českého škol-
ského systému se zatím pří-
liš nesetkávala. Přesto, jak 
uvedla, byla ráda, že dostala 
příležitost podílet se na zlep-
šování kvality vzdělávání 
všech dětí. Za svůj první úkol 
považuje zvýšení rozpočtu 
školství ve srovnání s výhle-
dem státního rozpočtu na 
příští rok. „Vzdělávání je zá-
kladním úkolem pro nastar-
tování konkurenceschop-
nosti České republiky do bu-
doucna,“ prohlásila Kateřina 
Valachová.

Nová ministryně škol-

ství chce navázat na aktivity 
svého předchůdce Marcela 
Chládka. Hodlá se zasadit 
nejen o zvyšování platů všech 
zaměstnanců v rezortu, ale 
i o spuštění kariérního sys-
tému pro učitele. Počítá také 
s podporou dalšího vzdělá-
vání pedagogů. Chce pokra-
čovat i v úkolech, které její 
předchůdce nestačil dokon-
čit. Vedle vytvoření dosta-
tečných kapacit mateřských 
a základních škol je to pře-
devším reforma financování 
regionálního školství. „Zde 
pokládám za klíčové nalézt 
shodu mezi státem, kraji, ob-
cemi a odborovými svazy. 
Budu pokračovat ve změ-
nách v oblasti technického 
a odborného vzdělávání. 
Stejně tak jsem připravena 

na diskuzi se všemi politic-
kými stranami v parlamentu 
při prosazování novely vyso-
koškolského zákona,“ řekla 
Kateřina Valachová.

„Tyto naléhavé potřeby 
pro zajištění kvalitního vzdě-
lávání všem dětem ale sa-
mozřejmě předpokládají na-
výšení rozpočtu pro rezort 
školství proti střednědobému 
rozpočtovému výhledu. První 
a nejzásadnější krok bude 
prosadit tyto požadavky při 
přípravě státního rozpočtu na 
rok 2016,“ uvedla ještě před 
svým jmenováním. „Domní-
vám se, že vyjednávání o stát-
ním rozpočtu budou tvrdá, 
ale pro nás úspěšná. Myslím, 
že moc prostoru na snížení 
našich požadavků tam není.“

Karla TONDLOVÁ

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ
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Zájem o strojírenské a elektrotechnické obory roste
Data o vývoji vzděla-

nostní a oborové struk-
tury žáků potvrzují, že po-
kles počtu nově přijatých 
žáků středních škol se po-
stupně zmenšuje. Ve škol-
ním roce 2014/2015 na-
stoupilo do prvních roč-
níků jen o 800 mladých 
lidí méně než v předešlém 
roce. V meziročním srov-
nání tedy ubylo 0,8 procenta 
žáků. Před čtyřmi lety byl 
meziroční pokles největší: 
11,5 procenta čili o 14 700 
žáků a studentů bylo při-
jato méně než v předchozím 
roce. To vyplývá z výsledků 
jedné z analýz, které shr-
nuje publikace Uplatnění 
absolventů škol 2014, nyní 
vydaná Národním ústavem 
pro vzdělávání.

Jiří Vojtěch, jeden z au-

torů studie, uvádí, že pozi-
tivní je i to, že roste zájem 
o technické učební obory, 
hlavně strojírenské a elek-
trotechnické, podíl přijí-
maných do těchto oborů 
narůstá na úkor oborů 
gastronomických. Nárůst 
nově přijatých žáků do 
strojírenských a elektro-
technických oborů je pa-
trný i u maturitních oborů 
a maturitních oborů s od-
borným výcvikem. Sni-
žuje se naopak podíl žáků 

nově přijatých do oborů 
ekonomických i oborů in-
formatických, u maturit-
ních oborů s odborným vý-
cvikem je pokles zejména 
v oborech osobních služeb. 
Publikace rovněž potvr-
zuje, že při výběru střední 
školy je rozhodujícím fak-
torem zájem o obor a per-
spektiva dobrého uplat-
nění na trhu práce, a to jak 
v kategorii vyučených, tak 
maturantů.

núv

Hejného metoda výuky matematiky do školek
S matematikou se mohou začít seznamovat už předško-

láci. V některých mateřských školách se děti sezna-
mují s touto oblastí podle prvků Hejného metody. Na roz-
díl od školáků se jejich úlohy obejdou bez čísel. V létě by 
měla být dokončena metodická příručka, jak předškolá-
kům hravou formou matematiku přiblížit. čtk

Studenti ekonomických oborů jsou pro školné
Jednašedesát procent 

studentů ekonomických 
oborů vysokých škol podle 
nedávného průzkumu pod-
poruje zavedení školného 
na českých veřejných vyso-
kých školách.

V rámci průzkumu bylo 
osloveno více než 800 stu-
dentů vysokých škol pře-
vážně s ekonomickým za-
měřením. Třetina z nich se 

domnívá, že by se školné 
mělo platit již při studiu, 
28 procent respondentů 
by upřednostňovalo pla-
cení školného až po ukon-
čení studia. „Mladí si začí-
nají uvědomovat, že vzdě-
lání je jejich investice do 
budoucnosti. Aby vynalo-
žené peníze byly skutečně 
zhodnoceny, bude potřeba 
reformovat český vzdělá-

vací systém a více do něho 
zapojit firmy,“ uvedl Karel 
Půbal, jeden z realizátorů 
průzkumu.

Z průzkumu také vyply-
nulo, že 58 procent respon-
dentů pracuje při studiu 
v jiné oblasti než té, na kte-
rou se zaměřují při studiu. 
Přímo v oboru během stu-
dia pracuje 37 procent do-
tázaných. čtk

Vodní bitva
Osmý ročník celostát-
ního setkání vodních 
skautů Navigamus 
2015 proběhl na pře-
hradě Seč. Jeho 
účastníci prožili vod-
ní i suchozemské bitvy, 
benátskou noc i řa-
du dalších akcí. Pře-
devším však navázali 
nová přátelství. jt

Cukrlata z Opavy
Vítězem soutěže o nej-
lepší učňovský mi-
nipodnik se stala 
Cukrlata ze SŠ hotel-
nictví a služeb a VOŠ, 
Opava. Akce se ko-
nala v rámci projektu 
„Rozvoj podnikavosti 
formou učňovských mi-
nipodniků“. sm

Podpora kamarádky
Markéta Peggy Marva-
nová, teprve dvace-
tiletá ultrabikerka, se 
účastnila Tour Divi-
de, nejdelšího neza-
bezpečeného závodu 

horských kol na světě. 
Svým výkonem chtěla 
pomoci 11leté Daniele 
Málkové trpící myopa-
tií a získat pro ni dosta-
tek financí k zakoupení 
speciálního dvojkola. ks

Operace očí
Dobrá zpráva pro stu-
denty a učitele, kteří 
mají problém s vyso-
kým počtem dioptrií. 
Oční operaci mohou 
podstoupit i v létě. „Dí-
ky moderní technolo-
gii NeoSMILE 3D se 
jejich problémy vyře-
ší během čtrnácti dnů,“ 
říká Jana Mikšovská, 
oční lékařka kliniky 
 DuoVize. jh

Zápisník

„No to je nádhera, takové krásné vysvědčení by si zasloužilo nějakou odměnu. Lojzo, 
hoď mi sem do toho piva ještě panáka rumu!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK
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Nepovažuji myšlenku 
Marcela Chládka zavést 
tablety již od první třídy 
za šťastný nápad.

Zdeněk DOLANSKÝ

Čas letí jako splašený. I tak by se dalo pohlížet na 
záměr nyní již odvolaného ministra školství Marcela 
Chládka zavést plošně už do prvních tříd tablety, 
které by si mohly děti nosit i domů.

Ačkoliv to byl jen záměr, 
který měl i v době pů-

sobení M. Chládka na mi-
nisterstvu školství do rea-
lizace ještě daleko, přesto 
nás přiměl oslovit peda-
gogy – odborníky na výuku 
nejen v prvních ročnících – 
a zjistit, co oni na tento plán 
říkají.

Helmut HARZER
ZŠ Ostrov

Odpověď je jednoduchá. 
Přestože jsem zastáncem 
zavádění moderních tech-
nologií do škol a jejich ra-
cionálního využití ve výuce, 
tento způsob zavedení zdá 
se mi poněkud nešťastným. 
Je tam spousta věcí, které 
uvádějí do chodu má popla-
chová čidla. Ne – takhle roz-
hodně ne.

Miloš NOVOTNÝ
ZŠ Nemyčeves

Jsme malotřídní škola, 
která má od 1. září kmeno-
vou třídu vybavenou tablety 
pro všechny žáky, ve které se 
vyučuje 21 žáků, a to žáci 1., 2. 
a 3. ročníku. Toto vybavení od 
3. vyučovací hodiny mohou 
využívat žáci 4. a 5. ročníku.

Přesto jsme po otevření 
třídy zkusili tablety používat 
hned od 1. ročníku. Ale ve-
lice rychle jsme to opus-
tili. K používání tabletů 
od 1. ročníku nejsou totiž 
žáci na počátku roku vyba-
vení potřebnými doved-
nostmi. Ano, vět-
šina z nich má 
tablet doma, 
ale hrají na 
něm pouze 
hry. Tyto do-
vednosti při 
implementaci 
do výuky jsou 
ale nepoužitelné. 
Žákům chybí dovednosti: 
jako samostatně postupovat 
podle pokynů, odlišovat hru 
od systematické práce, neru-
šit v práci ostatní a podobně. 
A to nemluvím o motoric-
kých záležitostech. Proto 
jsme v 1. ročníku tablety pře-
stali používat a začali jsme je 
využívat od 2. ročníku.

Od začátku školního 
roku jsme hledali a stále hle-
dáme ideální didaktický po-
stup, který vede k získávání 
potřebných dovedností a ke 

smysluplnému využívání 
tabletů ve výuce. V celo-
roční práci jsme byli úspěšní 
a nyní, na konci školního 
roku, se k 1. ročníku vra-
címe. Během roku žáci již 
potřebné dovednosti získali, 
a proto se znovu pokusíme 
připravit na práci s tablety 
i končící prvňáky. Budou mít 
tak ve 2. ročníku náskok.

A mé resumé? Tablety 
rozhodně využívat, niko-

liv však od nástupu 
dětí do první 

třídy. Tablety 
je účinné pou-
žívat jako do-
plněk. Kla-
sické učeb-

nice nesmí zmi-
zet. Písemný vý-

stup musí být vždy 
o tužce a papíru.

Zdeněk DOLANSKÝ
ZŠ Koloděje

Jsme škola, která vyu-
čuje informatiku jako po-
vinný předmět již od třetí 
třídy, a já sám nedám smart-
fone téměř z ruky, přesto 
nepovažuji myšlenku Mar-
cela Chládka zavést tablety 
již od první třídy za šťastný 
nápad. V první třídě bychom 
měli nechat děti rozvinout 
grafomotoricky, nechat do-
zrát jejich mozkové hemi-

sféry, naučit je uvolňovací 
cviky a písmo. Dále bychom 
je měli socializovat, naučit 
je nalézt si své místo a kon-
takty v kolektivu, a to po-
mocí rozvoje verbálních do-
vedností, nikoli nořením se 
do virtuálního světa. Vzpo-
meňte na příjemnou atmo-
sféru ve třídě, kdy si děti 
recitují básničky k novému 
písmenku, které se budou 
učit. Toto ze studeného dis-
pleje nevycítí. V neposlední 
řadě je ještě i čas vytvořit jim 
vztah k pohybu, ke sportu. 
K závislosti na počítačích, 
chytrých telefonech a table-
tech se postupně dopracují, 
ale napomáhat jim k tomu již 
od první třídy, to není dobré.

Karel PAVLÍK
ZŠ Mikulov

Každá technika by měla 
být – a to zejména u těch nej-
menších – toliko jen doplň-
kem výuky, a ne základem.

Ludvík ZIMČÍK
ZŠ Březová

Zavést tablety do 1. roč-
níků je podle mého scestný 
nápad a zbytečně vyhozené 
peníze. Možná by to mohl 
být i další pokus plíživě (pro-
střednictvím nabízeného di-
gitálního učiva) školám vnu-
tit jednotnou školu.

Olga ŠEDIVÁ

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ

Tablety od prvních ročníků v žádném případě, shodují se ředitelé škol
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ČMKOS k zákonu o elektronické evidenci tržeb
Českomoravská konfederace odborových svazů rozhodně odmítá záměry politických stran a jejích představi-
telů, kteří zcela otevřeně prohlašují, že jsou připraveni všemi silami zabránit schválení zákonů, které by měly 
přispět k omezení daňových úniků a zúžit prostor pro korupci. Jde především o zákon o elektronické evidenci 
tržeb a zákon o prokazování původu majetku.

ČMKOS považuje tyto zá-
kony za klíčové pro rea-

lizaci základních programo-
vých bodů Vize ČMKOS 
pro Českou republiku z ro-
ku 2012. Pokládá je za roz-
hodující podmínky pro ná-
pravu současného stavu čes-

ké společnosti a vývoje eko-
nomiky.
ČMKOS oceňuje, že sou-

časná vláda se hlásí nejen 
k dlouholetému požadavku 
odborů, ale především k po-
žadavku těch podnikatelů, 
kteří si přejí férové podniká-

ní. Pokud se podaří omezit 
šedou ekonomiku, nelegál-
ní vyplácení černých mezd, 
znamená to lepší naplňová-
ní státního rozpočtu a větší 
prostor pro investice do roz-
voje veřejných služeb.
ČMKOS prohlašuje, 

že jednoznačně podporu-
je a podporovat bude přije-
tí těchto zákonů, které jsou 
prvním významným krokem 
k tomu, jak po 25 letech na-
pravit podnikatelské pro-
středí a současný stav české 
společnosti. čmkos

Inkluze se nesmí stát plíživou likvidací speciálního školství, 
zaznělo na jednání školských odborů
První jednání předsednictva Českomoravského odborového svazu pracovníků školství po jeho květnovém sjez-
du se uskutečnilo minulý pátek. Jeho členové, předsedové krajských rad odborového svazu a předsedové jed-
notlivých profesních sekcí, nejprve schválili jednací řád, tedy soubor pravidel pro svá jednání, a pak se pusti-
li do práce.

Projednali úkoly, vyplý-
vající ze závěrů sjez-

du, schválili harmonogram 
dalších prací, vyslechli in-
formaci o jednáních vedení 
svazu v souvislosti s odvolá-
ním ministra školství v mi-
nulých dnech. „Při jednání 
s premiérem Bohuslavem 
Sobotkou jsme dostali ujiš-
tění,“ uvedl předseda od-
borového svazu František 
Dobšík, „že z jeho strany je 
problematika zvyšování pla-
tů pedagogických i nepeda-
gogických pracovníků brána 
velmi vážně, stejně jako re-
forma financování regionál-
ního školství a změny v ka-

riérním systému tak, aby byl 
motivační pro všechny uči-
tele.“

Inkluze ve vzdělávání

Bezprostřední diskuze 
se rozhořela kolem zavádě-
ní inkluzivních opatření do 
vzdělávání a jejich dopa-
dech na fungování zejména 
základních škol. „Od 1. zá-
ří začnou školám odtikávat 
hodiny,“ upozornil František 
Dobšík, „mají jen rok na to, 
aby se na začleňování všech 
dětí do běžných základních 
škol a přijetí odpovídají-
cích podpůrných opatření 
připravily.“ Školské odbory 

chtějí ve spolupráci s minis-
terstvem školství hledat ces-
ty, jak učitelům, kteří budou 
mít ve třídách žáky vyžadují-
cí podpůrná opatření (dříve 
žáci se speciálními vzdě-
lávacími potřebami), 
finančně přilepšit. 
Je totiž jisté, že 
inkluze s sebou 
přinese mnohem 
více práce a tu by 
učitelé měli do-
stat zaplacenou.

Kariérní systém

Druhým závažným té-
matem je podle odborů již 
vypracovaný kariérní sys-
tém pedagogických pra-
covníků. Ten při svém vzni-
ku měl určité zadání, urči-

té výstupy a ty se nyní mo-
difikují do konečné podoby. 
ČMOS pracovníků školství 
k němu má závažné připo-
mínky, které chce v nejbližší 

době přednést nové mi-
nistryni školství. Po-

žaduje například, 
aby podle kon-
krétních činnos-
tí byli finančně 
oceněni i učite-

lé, kteří budou ve 
2. kariérním stupni, 

u nichž se zatím s žád-
ným příplatkem nepočítá.

Odborový svaz pracovní-
ků školství chce i nadále na 
problémy regionálního škol-
ství upozorňovat a přicházet 
s konstruktivními návrhy na 
jejich řešení. Karla TONDLOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Odboráři poznávají svět
Odboráři nejen pracují, ale také sportují a poznáva-

jí svět. Náš OROS organizuje každoročně několik 
poznávacích cest a také dvakrát ročně poznávací cyklo-
toulky. Letos jsme byli u našich sousedů v Burgenlandu. 
Objeli jsme Neziderské jezero (Neusiedlersee), poznali 
flóru i faunu této oblasti, u Dunaje jsme pak obdivovali 
římské památky z 1. až 3. století. Poslední zastávka byla 
na nové Lávce přátelství mezi Rakouskem a Slovenskem, 
odkud jsme si přivezli památeční fotografie.

Eliška STEKLÁ, Ivuše SOCHOROVÁ, OROS Pardubice
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Českému školství působí největší problémy časté a překotné změny
Prázdniny jsou na dohled, ale díky nečekanému odvolání ministra školství Marcela Chládka ožil zájem 
o dění v jeho rezortu. O důvodech jeho odvolání si může myslet každý své, ale přesto se stalo skutečností, 
že na ministerské křeslo míří jeho nástupkyně.

Právnička Kateřina Vala-
chová, která dříve pra-

covala deset let jako vedoucí 
právního odboru v Kance-
láři veřejného ochránce práv 
a nyní jako místopředsedkyně 
Legislativní rady vlády, nemá 
se školstvím mnoho společ-
ného, přesto je přesvědčena, 
že bezodkladně zmapuje škol-
ský terén a pustí se do práce, 
kterou Marcel Chládek ne-
stihl dotáhnout do konce. Za-
jímalo nás, na které důležité 
úkoly by se měla zaměřit pře-
devším, a proto jsme se ze-
ptali některých odborníků ve 
školství.

Jiří Zajíček,
předseda Unie 

školských asociací ČR:

„Marcel Chládek dobře 
znal problematiku školství 
a snažil se ji řešit. Zahájil ši-
rokou diskuzi (takzvané ná-
rodní kulaté stoly) k celé řadě 
důležitých otázek, jako je re-
forma financování v regio-
nálním školství, změny v po-
době maturitní zkoušky, za-
vedení povinné přijímací 
zkoušky v maturitních obo-

rech vzdělávání, problema-
tika odborného vzdělávání, 
snižování administrativní zá-
těže ve školách, zavedení ka-
riérního systému pro učitele 
atd. Byla vytvořena a schvá-
lena Strategie vzdělávání do 
roku 2020 i Dlouhodobá kon-
cepce rozvoje vzdělávací sou-
stavy 2015–2020. V těchto 
strategických dokumentech je 
mnoho myšlenek a záměrů za-
kotveno, takže pokračování je 

logickým a očekávaným kro-
kem. To, co působí českému 
školství velké problémy, jsou 
především časté překotné 
změny a nejasné predikce dal-
šího vývoje, což systém desta-
bilizuje. Za klíčové však pro 
novou ministryni školství po-
važuji především zajiš-
tění dostatečného 
financování škol-
ství v příštích le-
tech a navýšení 
finančních pro-
středků v kapi-
tole školství stát-
ního rozpočtu, což 
bude jistě náročný úkol.“

Anna Doubková,
Asociace pedagogů 

základního školství ČR:

„Asociace pedagogů zá-
kladního školství ČR pova-
žuje za smysluplné uvedení 
kariérního systému do praxe, 
ale víme, že pedagogové ve 
školách, zejména základ-

ních, mají k němu výhrady. 
Kariérní systém by měl klást 
důraz na vlastní pedagogic-
kou práci, na profesní růst, 
to se bohužel ve způsobech 
prezentace kariérního sys-
tému ztrácí. Jako by přestalo 
být důležité, že někdo ,jen‘ 
dobře učí. Ze zavedení ka-
riérního systému však plynou 

nároky na posílení financí, 
a to zejména pro zvýšení 
mezd pedagogických pracov-
níků – dobrá práce by měla 
být oceněna. S tím také sou-
visí zamýšlená reforma finan-
cování regionálního školství. 
I tento záměr oceňujeme. 

Ředitelé mnohdy ne-
mají finanční pro-

středky na nená-
rokové složky 
platu, a tak kva-
l i tu pedago-
gické práce ne-

mohou ohodnotit.
Dále považujeme 

za žádoucí dokončení revize 
a úprav maturitní a učňovské 
zkoušky. Neméně významné 
jsou také změny, které nastaly 
ve zjišťování kvality ve ško-
lách – došlo k posunu práce 
a přístupu pracovníků České 
školní inspekce, nyní meto-
dika ČŠI podporuje smysl 
dvoustupňového kurikula 
(RVP – ŠVP). Žádoucí je 

také diskutovat o novém mo-
delu inkluzivního vzdělávání. 
Nelze ho nastartovat, aniž by 
byly řešeny všechny aspekty 
a dopady do praxe škol, ze-
jména základních. Důleži-
tým krokem je i novela vy-
sokoškolského zákona. Jako 
nežádoucí naopak vnímáme 
povinné přijímací zkoušky 

na střední školy. Na druhou 
stranu víme, že je třeba za-
měřit pozornost na zvýšení 
počtu žáků v technických 
oborech a v profesních disku-
zích stanovit postupy, které 
to umožní. Povinné přijímací 
zkoušky ale nejsou správnou 
cestou.“

To je shrnutí názorů na 
dopady Chládkova vedení re-
zortu. I další odborníci mu 
přiznávají úspěchy, jako je 
například novela vysokoškol-
ského zákona, která se po 
osmi letech projednávání do-
stala konečně do Poslanecké 
sněmovny, nebo jeho pře-
svědčení, že maturitu nemusí 
mít každý a pro dobré řeme-
slníky by se měla zavést mis-
trovská zkouška.

Marcel Chládek vzbuzo-
val velkou mediální pozor-
nost a u některých lidí i velké 
emoce. Rozhodně se mu ale 
nedá upřít, že školství rozu-
měl a dlouhodobě se jím za-

býval. Jeho nástupkyně to 
snadné mít nebude. Jen se-
známení se se stavem a po-
třebami rezortu jí zabere 
mnoho sil a času. A potom 
bude velice záležet na tom, 
jak dlouho bude mít možnost 
další pozitivní změny ve škol-
ství provádět.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Za klíčové však pro 
novou ministryni školství 

považuji především 
zajištění dostatečného 

financování školství 
v příštích letech 

a navýšení finančních 
prostředků v kapitole 

školství státního rozpočtu.

FOTO: Petr MERTA
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FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ

Kvalifikační předpoklady
Splňuje odbornou kvalifikaci na pozici učitelky ma-
teřské školy zájemkyně, která vystudovala magis-
terské studium Speciální pedagogika pro 2. stupeň 
ZŠ a SŠ a roční kurz Předškolní a mimoškolní 
pedagogika?

Kvalifikační předpoklady 
učitelky „běžné“ mateř-

ské školy jsou stanoveny v 
§ 6 odst. 1 zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracov-
nících, kde je uvedeno:

„Učitel mateřské školy 
získává odbornou kvalifikaci

a) vysokoškolským vzdě-
láním získaným studiem 
v akreditovaném studijním 
programu v oblasti pedago-
gických věd zaměřené na pří-
pravu učitelů mateřské školy,

b) vysokoškolským vzdě-
láním získaným studiem 
v akreditovaném studijním 
programu studijního oboru 
pedagogika, případně v akre-
ditovaném studijním pro-
gramu v oblasti pedagogic-
kých věd zaměřené na pří-
pravu učitelů prvního stupně 
základní školy, vychovatelství 
nebo pedagogiku volného 
času, a vzděláním v pro-
gramu celoživotního vzdě-
lávání uskutečňovaném vy-
sokou školou a zaměřeném 
na přípravu učitelů mateřské 
školy,

c) vyšším odborným 
vzděláním získaným ukon-
čením akreditovaného vzdě-
lávacího programu vyšší od-
borné školy v oboru vzdělání 
zaměřeném na přípravu uči-
telů mateřské školy,

d) vyšším odborným 

vzděláním získaným ukon-
čením akreditovaného vzdě-
lávacího programu vyšší od-
borné školy v oboru vzdělání 
zaměřeném na přípravu vy-
chovatelů a vzděláním v pro-
gramu celoživotního vzdě-
lávání uskutečňovaném vy-
sokou školou a zaměřeném 
na přípravu učitelů mateřské 
školy,

e) středním vzděláním 
s maturitní zkouškou zís-
kaným ukončením vzdělá-
vacího programu středního 
vzdělávání v oboru vzdělání 
zaměřeném na přípravu uči-
telů mateřské školy,

f) středním vzděláním 
s maturitní zkouškou zís-
kaným ukončením vzdělá-
vacího programu středního 
vzdělávání v oboru vzdělání 
zaměřeném na přípravu vy-
chovatelů a vykonáním jed-
notlivé zkoušky, která svým 
obsahem a formou odpovídá 
zkoušce profilové části ma-
turitní zkoušky z předmětu 
zaměřeného na pedagogiku 
předškolního věku, nebo

g) vzděláním podle od-
stavce 2 písm. a) nebo b).“

Z údajů, které uvádíte, 
vyplývá, že stanovené kvalifi-
kační předpoklady pro práci 
učitelky mateřské školy zá-
jemkyně nesplňuje.

Vít BERKA

Jak prodloužit výpovědní dobu?
Výpovědní doba činí nejméně dva měsíce a smí 
být prodloužena. Je možné sjednávat prodloužení 
výpovědní doby jen o měsíce, nebo i o dobu kratší?

Delší výpovědní dobu 
v jiné časové jednotce 

než v kalendářním měsíci je 
podle mého názoru možno 
sjednat. Žádné ustanovení 
zákona tomu nebrání a lze 
tedy využít smluvní volnost 
při úpravě pracovněprávních 
vztahů. Sjednají-li zaměstna-
vatel a zaměstnanec délku 
výpovědní doby tak, že z to-

hoto ujednání nebude bez 
dalšího možné určit přesný 
počet dnů jejího trvání (na-
příklad 2,5 měsíce), pou-
žije se pro vymezení její 
délky právní úprava počítání 
času. Tato úprava je obsa-
žena v občanském zákoníku 
a podle ustanovení § 606 
odst. 1 se polovinou měsíce 
rozumí 15 dnů. Vít BERKA

Ředitel dostane seznam dětí
Zřizovatel by měl poskytnout řediteli spádové školy 
seznam dětí, které do jeho obvodu spadají. Jakým 
způsobem je tento požadavek zapracován do no-
vely školského zákona?

Ke změně školského zá-
kona ve smyslu uvede-

ného požadavku skutečně 
došlo. Novelou školského zá-
kona provedenou zákonem 
č. 82/2015 byl u § 36 doplněn 
odst. 8 tohoto znění:

„Obecní úřad obce, na 
jejímž území je školský ob-
vod základní školy, posky-
tuje této škole s dostateč-
ným předstihem před termí-
nem zápisu k povinné školní 
docházce seznam dětí, pro 
které je tato škola spádová 
a jichž se týká povinnost 

podle odstavce 4. Seznam 
obsahuje vždy jméno, popří-
padě jména, a příjmení, da-
tum narození a adresu místa 
trvalého pobytu dítěte.“

Pomocí této změny může 
ředitel spádové školy zjistit 
děti, které měly být zapsány 
k povinné školní docházce, 
ale zapsány nebyly. Účinnost 
této změny nastala prvním 
dnem kalendářního měsíce 
následujícího po dni vyhlá-
šení novelizujícího zákona, 
to je dnem 1. května 2015.

Vít BERKA

Smlouva na dobu určitou
Učitelka mateřské školy je těhotná a měla by v říj-
nu odejít na mateřskou dovolenou. Má pracovní 
smlouvu na dobu určitou, a to do 31. srpna. Je 
pravda, že odejde-li na mateřskou před 31. 8., 
přechází její pracovní poměr na dobu neurčitou?

Zákoník práce v § 39 
umožňuje, aby byl pra-

covní poměr mezi zaměst-
nancem a zaměstnavate-
lem sjednán s tím, že bude 
uzavřen jen jako dočasný 
vztah, který po určité době 
(smluvně stanovené) skončí. 
Jedná se pak o pracovní po-
měr na dobu určitou.

Pokud jde o skončení 
pracovního poměru na dobu 
určitou, vyplývá z ustano-
vení § 48 odst. 2 a § 65 zá-
koníku práce, že tento pra-
covní poměr skončí bez ja-
kéhokoli dalšího projevu 
vůle dne, kdy uplyne dohod-

nutá doba jeho trvání. Před 
skončením pracovního po-
měru na dobu určitou ne-
chrání zaměstnance žádná 
ochranná doba. Pracovní 
poměr může tedy uplynu-
tím sjednané doby skončit 
i v době dočasné pracovní 
neschopnosti, mateřské či 
rodičovské dovolené apod. 
Není tedy pravda, že v pří-
padě uvedeném v dotaze 
(odchod na mateřskou do-
volenou) dochází k transfor-
maci pracovního poměru na 
dobu určitou v pracovní po-
měr na dobu neurčitou.

Vít BERKA
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Malé maturity předškoláků jsou pro nás
příležitostí, jak se rozloučit s dětmi slavnostně i neformálně
Květen je tradičně měsícem maturitních zkoušek, ale u nás v Mateřské škole Bruslička v Klášterci 
nad Ohří se koncem školního roku koná ještě Malá maturita předškoláků. V červnu se tak vždy 
loučíme s dětmi, které odcházejí do základních škol.

Asi před patnácti lety nás 
napadlo, že bychom 

chtěli prezentovat to, co se 
děti ve školce naučily, aby 
jejich rodiče viděli, jak jdou 
do školy vyzrálé. Cílem ne-
bylo předškoláky zkoušet, 
ale spíše ukázat, jak jsou při-
praveni do školy. Vznikly 
tak první maturity pro 
předškoláky.

Odpolední maturita

Maturity se konaly vždy 
odpoledne za účasti rodičů. 
Děti si dopředu vylosovaly 
témata. Nechyběla ani matu-
ritní komise. Po ukončení sa-
motné maturitní zkoušky do-
stávaly děti maturitní vysvěd-
čení i ocenění za nejrůznější 
činnost ve školce, poté ná-
sledoval volný program spo-
lečně s rodiči. První maturity 
však měly jednu velkou nevý-
hodu – v této formě se daly 
dělat maximálně pro dva-
cet dětí. Museli jsme proto 
zapřemýšlet nad dalšími 
možnostmi.

Nechybí rada a pomoc

Na maturitní zkoušku se 
nyní předškoláci připravují 
od začátku května. Vylosují 
si konkrétní téma a doma si 
k němu připravují pomůcky. 
Nejdříve jim pomáhaly je-

jich učitelky, už řadu let tak 
činí rodiče, aby se do matu-
rit také zapojili. Někteří ro-
diče pomáhají jen radou, jiní 
i přiloží ruce k dílu, je to na 
jednotlivých pomůckách vi-
dět. Samotná práce není tak 
důležitá, významnější jsou 
společné chvíle dítěte s ro-
diči. Učíme tak vlastně i ro-
dinu, že na školu se bude 
muset s dětmi připravovat. 
Jsou samozřejmě i rodiče, 
kteří moc nepomáhají, těch 
je ale minimum.

Samotná malá maturita, 
tedy „zkoušení“, probíhá do-
poledne ve školce. Pro děti je 
to i společenská událost, při-
cházejí nastrojené, s plnou 
vážností nadcházející chvíle. 
Každé dítě si přinese svou 
pomůcku k tématu, většinou 
jde hlavně o výkresy, koláže, 
ale nechybí ani trojrozměrné 
pomůcky. Potom probíhá 
rozhovor se zkoušející, paní 
učitelkou, která citlivě pro-
bere s dítětem vylosovaný ná-
mět. Děti představí svou po-
můcku, řeknou pár slov o da-
ném tématu, ať už se jedná 
o roční období, sport, kon-
krétní povolání, či jiné.

Zavázání tkaničky

Součástí maturity je 
i přednes básničky nebo za-

zpívání písničky, většinou ta-
kové, která se vztahuje k té-
matu. Do maturity patří i po-
znávání barev a porovná-
vání velikostí. Nechybí ani 
zručnost, děti staví z vybra-
ných barevných kostek ma-
lou stavbu. A protože máme 
sportovní zaměření, ukazují 
předškoláci také svou spor-
tovní zručnost. Závěrečným 
úkolem je už tradiční zavá-
zání tkaničky. Celá maturita 
musí mít spád, na všechny 
úkoly pro jedno dítě je ma-
ximálně 5 až 10 minut. Ma-
turitní komise hodnotí děti 
hned po jejich výkonu po-
mocí rozesmátých smajlíků.

Druhá část maturit pro-
bíhá i s rodiči v rámci závě-
rečného rozloučení, které 
následuje většinou nejpoz-
ději do týdne od maturit ve 
školce. Stalo se už zvykem, 
že rodiče připravují pohoš-
tění pro všechny zúčastněné. 
Každý navaří, napeče to, 
čím chce přispět na společný 
švédský stůl. Účast rodičů 
a dětí bývá skutečně hojná, 
je to vždy kolem 150 lidí na 
třídu. Scházíme se proto ra-
ději mimo školku v prosto-
rách, které zajišťují rodiče 
spolu se sponzory.

Šampaňské a šerpy

Odpoledne začíná před-

stavením každého předško-
láka a jeho díla, které si při-
pravil na maturitu. Jde už 
pouze o pár vět, aby rodiče 
věděli, co kdo dělal. Potom 
následuje slavnostní nastou-
pení všech předškoláků, ne-
chybí ani šerpování, závě-
rečné maturitní vysvědčení, 
přiťuknutí dětským šampaň-
ským a předání dalších oce-
nění. Děti s rodiči nezapo-
mínají na své učitelky a mají 
pro ně připravené malé dá-
rečky. Po slavnostním za-
končení čeká všechny ještě 
spousta zábavy a her.

Hodně se mluví o za-
vedení povinné školní do-
cházky do posledního roč-
níku mateřské školy. Disku-
tuje se o tom, jaké by měly 
být výstupy, jak by se daly 
změřit. Nám to po zkuše-
nostech s malou maturitou 
nebude dělat problém, díky 
ní to máme již několik let 
nastavené. Malé maturity 
v této formě jsou pro nás na-
víc důstojnou příležitostí, jak 
se s dětmi i rodiči rozloučit 
slavnostně, ale i neformálně.

Alena TUČÍMOVÁ

Kontakt:
Dagmar Megová
MŠ Bruslička
Souběžná 205
Klášterec nad Ohří

zkušenosti  nápady  inspirace  projekty  záměry  lekce  příklady

ms.megova@seznam.cz
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Do školy chce chodit hlavně maminka
Schůzky s rodiči míva-

jí svůj obvyklý rituál. Vět-
šinou dorazí ani ne třetina ro-
dičů. Samozřejmě těch nejlep-
ších žáků. Ukázněně usednou 
do lavic a pozorně nasloucha-
jí. Ostatní cestu do školy za-
pomněli. Jedno místo v lavici 
u okna však patří už druhým 
rokem pouze paní Hřebíčko-
vé. Do školy chodí pravidel-
ně, stejně jako se střídají roč-
ní období.

„Paní Hřebíčková, nemám 
pro vás dobré zprávy,“ začí-
ná Hromádka a poněkud ner-
vózně se otáčí. Ztiší hlas. „Víte, 
Láďa už zase nechodí do ško-
ly. Dva měsíce se u nás neob-
jevil.“ Postarší žena si ustara-

ně utírá čelo. „Pane profesore, 
je to stále stejná písnička. Ládí-
nek mi pořád slibuje, že koneč-
ně začne řádně chodit do ško-
ly. Jen co se uzdraví. Chudáček. 
Kluka sužuje snad deset 
nemocí najednou.“ 
„Vím, paní Hře-
bíčková. O tom 
jsme si povída-
li minulý týden,“ 
pohotově reaguje 
Hromádka. „No 
jo, doktoři mu zjistili 
chudokrevnost.“ „Vím, 
o ní jsme se bavili před měsí-
cem,“ znovu nasadí Hromád-
ka. „Pane profesore, sotva se 
vylíže z jedné choroby, už se na 
něho sápe další, ještě mnohem 

horší.“ „Vím, paní Hřebíčková, 
kolem Vánoc jste mi o všem vy-
právěla.“ „No vidíte, řekněte 
sám, není to jedno velké trápe-
ní?“ nevzdává se viditelně při-

krčená žena. „To víte, že 
je,“ bezradně si po-

vzdychne češtinář, 
„i tak ho ale bu-
deme muset vy-
loučit ze školy, 
paní Hřebíčko-

vá.“ „To snad ne-
myslíte, pane pro-

fesore, vážně. Viďte, že 
ne? Chudák kluk! Řekněte mi, 
co by pak dělal, když stále chu-
raví. Ládínek musí mít aspoň 
maturitu. Bez ní bude neza-
městnaný a navěky ztracený,“ 

dlouze zaúpí zraněná žena.
Ostatní rodiče se zvěda-

vě a nevěřícně otáčejí. „Pře-
ce musí existovat nějaká mož-
nost, abychom kluka společně 
zachránili?! Co kdybych cho-
dila ještě častěji do vaší ško-
ly. Sbírala potřebné úkoly, ob-
cházela ostatní učitele a do-
ma by se kluk mohl v klidu 
učit. Na zkoušky bych s ním 
chodila, aby neměl zbytečnou 
trému,“ zajásá postarší žena. 
„To by ale opravdu nešlo!“ 
vážně se napřímí Hromádka. 
„Do školy musejí chodit žáci, 
ne jejich rodiče. Vás už zná 
i náš školník, ale vašeho sy-
na jsme u nás téměř neviděli.“

Roman KANTOR

Platy v rozpětí
Zaměstnancům zařazeným do první až páté platové 
třídy může být poskytován plat v rozpětí tarifů prvního 
až posledního platového stupně. Platí toto pravidlo pro 
všechny zaměstnance, nezávisle na tom, podle které 
tabulky jsou odměňováni?

V § 6 odst. 1 písm. a) na-
řízení vlády č. 564/2006 

Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, se sta-
noví: „Zaměstnavatel mů-
že určit platový tarif v rám-
ci rozpětí platových tari-
fů stanovených pro nejniž-
ší až nejvyšší platový stu-
peň příslušné platové tří-
dy zaměstnanci zařazené-
mu do první až páté plato-
vé třídy.“ Podmínkou je, že 
okruh zaměstnanců, jichž 
se tento způsob určení tari-

fů týká, a pravidla pro urče-
ní platového tarifu v rámci 
rozpětí sjedná zaměstnava-
tel v kolektivní smlouvě ne-
bo stanoví vnitřním předpi-
sem. Jiná omezení pro apli-
kaci citované části nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb. stano-
vena nejsou. Pro uplatnění 
§ 6 odst. 1 písm. a) vládní-
ho nařízení není tedy nijak 
významné, podle jaké stup-
nice platových tarifů (ty-
to stupnice jsou uvedeny v 
§ 5 vládního nařízení) je za-
městnanec odměňován.

Zařazování do přípravných tříd
Novelou školského zákona měla být provedena změna 
v zařazování dětí do přípravných tříd základních škol. 
Jaká je přijatá úprava?

Novelou školského zá-
kona provedenou zá-

konem č. 82/2015 Sb. do-
šlo k přijetí nového znění 
§ 47 odst. 1. Nové ustanove-
ní § 47 odst. 1 školského zá-
kona zní:

„Obec, svazek obcí, kraj 
a registrovaná církev a ná-
boženská společnost, kte-
ré bylo přiznáno oprávně-
ní k výkonu zvláštního prá-

va zřizovat církevní ško-
ly, mohou zřizovat příprav-
né třídy základní školy pro 
děti v posledním roce před 
zahájením povinné škol-
ní docházky, u kte-
rých je předpoklad, 
že zařazení do pří-
pravné třídy vy-
rovná jejich vý-
voj, přednost-
ně děti, kterým 

byl povolen odklad povin-
né školní docházky. Příprav-
nou třídu lze zřídit, pokud se 
v ní bude vzdělávat nejméně 
10 dětí. Ke zřízení příprav-
né třídy základní školy ob-
cí, svazkem obcí a krajem 
je nezbytný souhlas krajské-
ho úřadu, v případě příprav-

ných tříd zřizovaných regis-
trovanou církví a nábožen-
skou společností, které by-
lo přiznáno oprávnění k vý-
konu zvláštního práva zřizo-
vat církevní školy, souhlas 
ministerstva.“

Účinnost této změny na-
stává dnem 1. září 2015.

Zákaz reklamy ve školách
Jak je novelou školského zákona upraven zákaz rekla-
my a prodeje škodlivých výrobků ve školách? Od kdy 
se podle nové úpravy bude postupovat?

Novelou školského záko-
na provedenou záko-

nem č. 82/2015 Sb. bylo při-
jato nové ustanovení § 32 
odst. 2, které se problému 
uvedeného v dotazu týká. 
Nový odst. 2 v § 32 zní:

„Ve školách a školských 
zařízeních se zakazuje re-
klama, která je v rozporu 
s cíli a obsa-
hem vzdělá-
vání, a rekla-
ma nabíze-
ní k prodeji 
nebo prodej 
výrobků 

ohrožujících zdraví, psychic-
ký nebo morální vývoj dě-
tí, žáků a studentů nebo pří-
mo ohrožujících či poškozu-
jících životní prostředí a dále 
reklama a nabízení k prode-
ji nebo prodej potravin, kte-
ré jsou v rozporu s výživo-
vými požadavky na zdravou 
výživu dětí, žáků a studen-
tů. Požadavky na potraviny, 
pro které je přípustná rekla-
ma a které lze nabízet k pro-
deji a prodávat ve školách 

a školských zařízeních, 
stanoví Minister-

stvo zdravotnic-
tví vyhláškou.“

Účinnost té-
to změny na-

stává dnem
 1. září
 2015.
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Na vaše otázky odpovídá 
Mgr. Ing. Vít BERKA
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Kramářská píseň dostala děti na letní školu
Složili unikátní kramář-

skou píseň o penězích 
a vyhráli za to třídenní po-
byt v letní škole finanční 
gramotnosti. Kdo? Žáci zá-
kladní školy v Chrudimi. Ti 
totiž zvítězili v pátém roč-
níku soutěže Rozumíme pe-

nězům. Na druhém místě 
se umístila devátá třída Zá-
kladní a Mateřské školy 
Myslibořice.

Dvě vítězné třídy vybí-
rali organizátoři na základě 
soutěžního úkolu. Tím bylo 
tentokrát skládání vlastní 

kramářské písně s tématem 
světa financí. Třídy společně 
vymyslely příběh a text, zvo-
lily si melodii, píseň nazpí-
valy a natočily jako video. 
Navíc vyráběly propagační 
leták se ztvárněním příběhu.

Martina VORÁČKOVÁ

Žáci z Klášterce ulovili velrybu Bětku
Někteří žáci naší školy 

chodí každou středu 
na rekondiční a rehabili-
tační plavání do bazénu I. 
základní školy Krátká. Zde 
procvičují a posilují své tělo, 
učí se plavat nebo se zdoko-
nalují ve svých plaveckých 
dovednostech.

Všechen svůj plavecký 
um pak zúročili na pla-
vecké soutěži „Vodní hrátky 
s velrybou Bětkou“.

Plavecké klání plné her 
se nám povedlo na jedničku. 
Soutěžili jsme v sedmi disci-
plínách a šestkrát jsme ob-
sadili první místo. Celkově 

jsme se umístili na 1. místě. 
Žáci si ze závodů odváželi 
dobrou náladu, malé dárečky 
a velkou nafukovací velrybu 
Bětku. Ve škole pak byli od-
měněni i malou sladkostí, 
aby měli dostatek síly a tu 
správnou motivaci pro další 
 soutěže. Zdena CEKOTOVÁ

V Havířově jely děti do školy na koloběžce

Základní škola Mládež-
nická v Havířově se za-

pojila do projektu Chraňme 
naše děti. Úkolem bylo při-
pravit dopravní aktivitu pro 

děti. Volba tentokrát padla 
na druháky, takže ti dorazili 
do školy na koloběžkách. Na 
školním hřišti na ně čekalo 
šest stanovišť s praktickými 

i teoretickými úkoly. Museli 
zdolat překážkovou dráhu 
a jízdu po „osmičce“. V teo-
retické části se utkali s do-
pravními značkami – přiřa-
zovali názvy ke správným 
značkám a skládali dopravní 
puzzle. Na dalším stanovišti 
pak popisovali povinnou vý-
bavu jízdního kola a posled-
ním úkolem bylo tvoření 
nouzových telefonních čí-
sel z přírodních materiálů. 
Pro zájemce byla vyhlášena 
soutěž o originálně a nej-
nápadněji ozdobenou kolo-
běžku. Akce se velmi vyda-
řila, děti si dopoledne bá-
ječně užily a z hřiště odchá-
zely spokojeny.

Lenka KROUTILÍKOVÁ

Tichá holka
TOREY 
L. HAYDEN

Venus je sedmi-
letá dívenka, která ne-
mluví, a okolí se zdá, 
že vůbec nevnímá, že 
jsou kolem ní další 
lidé. Spolu s ní se ve 
třídě sejdou další pro-
blémové děti, které 
prožily různá traumata 
a potřebují speciální 
péči. Jejich učitelka se 
o hrdince knihy nej-
prve domnívá, že je 
neslyšící, ale časem 
zjistí, že Venus pouze 
nemluví. A co za tím 
stojí? Problematické 
rodinné zázemí a trau-
mata prožitá v raném 
dětství. Knihu vydalo 
nakladatelství Por-
tál a zaujme nejen ty, 
kteří se věnují dětem 
s handicapem.

Znáte je?

Naše šikovné učně ocenili v Polsku
Střední škola obchodu, 

řemesel a služeb Žam-
berk zahájila partnerskou 
spolupráci se Střední ško-
lou v polském Dzerzoni-
ówe před více než pěti lety. 
Od minulého roku běží 
v rámci této spolupráce pro-
jekt EU Erasmus+, který 
se začal připravovat na pře-
lomu roku 2013/2014. Le-
tos byla v Polsku na stu-
dijní stáži 14členná skupina, 
příští školní rok pojede 16 

studentů.
Na začátku projektu na-

vštívili Žamberk studenti 
oboru kuchař z partnerské 
školy, poté následovali ku-
chaři a instalatéři. Letos vy-
razili do Dzierzioniówa také 
naši studenti, a to hned tři 
učební obory – kuchaři, in-
stalatéři a truhláři. Program 
v Dzierzoniówe byl opravdu 
bohatý. Cílem výměnného 
pobytu je poznávat jazyk 
a kulturu jiné země, navazo-

vat profesní kontakty a také 
prohlubovat profesní zna-
losti. Proto také studenti po 
všechny pracovní dny absol-
vovali odbornou praxi v roz-
sahu sedmi hodin, každý 
obor na jiném pracovišti. 
Během této praxe se se-
znamovali s odlišnými re-
cepty, jinou technologií, ale 
hlavně si osvojovali odbor-
nou slovní zásobu v polštině 
a také porozumění mluve-
nému slovu.

Zajímavý a náročný po-
byt končil slavnostním pře-
dáním certifikátů za přítom-
nosti starosty města a míst-
ního tisku. Velkou radost 
nám udělalo hodnocení na-
šich žáků, kdy Zbigniew 
Potok, majitel instalatér-
ské firmy, prohlásil, že tak 
šikovné učně ještě neměl 
a že si připadal, jako by byli 
z jiné, lepší planety. Ukázalo 
se, že řemeslo má opravdu 
zlaté dno. Stanislav CUKOR
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Soutěž Bílé plus – mléčné království má své vítěze
I letos se nám sešla spousta krásných soutěžních příspěvků. Organizátor akce se proto stejně jako 

v loňském roce rozhodl odměnit více dětí. Vysněnou farmu Seletice navštívili žáci 4. A a 4. B ze Základní 
školy Albrechtice. Finanční odměnu získaly tyto školy: 4. A ZŠ Nové Strašecí (5 000 Kč), 3. A ZŠ Krátká 
Klášterec nad Ohří (4 000 Kč), ZŠ Dolní Benešov (3 000 Kč)

Všem žákům a učitelům, kteří se do soutěže zapojili, děkujeme. Pro všechny jsou připraveny drobné 
upomínkové předměty a diplomy.



Poznávání Evropy s COMENIEM
Projekt celoživotního učení Co-

menius – Partnerství škol s ná-
zvem Sharing similarities in diffe-
rent countries by creating an Euro-
pean comic book, zkráceně European 
Comic Book, probíhá na naší škole již 
druhým rokem (2013–2015). Nyní se 
blíží ke svému konci, a proto by bylo 
vhodné ho zhodnotit. Projektu se 
kromě žáků a učitelů naší školy, Zá-
kladní školy Benešov, Dukelská 1818, 
zúčastnilo dalších šest partnerských 
škol z Polska, Chorvatska, Švédska, 
Belgie, Francie a Velké Británie. 
Pro všechny bylo zajímavé téma pro-
jektu, stejně jako jeho náplň. Při ma-
lování komiksů s názvem Moje země, 
Moje škola, Zvyky a tradice, Sport 
a hry, Historie mojí země a Národní 
kuchyně si žáci procvičili angličtinu, 
ale byli také nuceni se zamyslet nad 
tím, jak informace stručně a srozumi-
telně předat svým kolegům. Nedílnou 

a velmi významnou součástí projektu 
jsou mobility, tedy zahraniční cesty 
žáků a pedagogických pracovníků. 
Celkem jsme uskutečnili 26 mobi-
lit, při kterých jsme navští-
vili naše partnery a měli 
možnost poznat je-
jich kulturu, historii, 
podívat se do škol 
a spřátelit se s vrs-
tevníky. Naše nová 
přátelství udržu-
jeme přes sociální 
sítě i tradičním do-
pisováním. O zá-
věrečná slova bych 
chtěla požádat ře-
ditelku školy PaedDr. 
Hanu Procházkovou, bez 
jejíž podpory a úsilí by se pro-
jekt nemohl uskutečnit.

Tereza TROJÁNKOVÁ VYTRHLÍKOVÁ, 
koordinátorka projektu

Přínos projektu pro školu – žáky 
i učitele – vidím v neformálním 

poznávání zemí v Evropě, získávání 
jazykových zkušeností. Vý-

stupem celého projektu 
bude elektronická 

a tištěná mezi-
národní kniha 

s výše uvede-
nými tématy.

Ráda bych 
poděkovala 
žákům 7. tříd 
a pedagogic-
kému týmu 

s koordinátor-
kou projektu 

paní učitelkou Te-
rezou Trojánkovou 

Vytrhlíkovou za reali-
zaci tohoto projektu.

PaedDr. Hana PROCHÁZKOVÁ, 
ředitelka školy
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Platí pro ÈR pøi objednání min. osmi souprav do 31.7.2015. Ceny vèetnì DPH

(plastové zátky)
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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
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nabízí školám, školským zařízením, 
dalším pedagogickým institucím, 

odborovým organizacím 
a orgánům státní správy ve 
školství odbornou publikaci

BOZP a PO
v příkladech školské praxe

Autoři: Jan Romaněnko, Pavel Skácelík
Tato publikace je zaměřena na praktické využití právních předpi-
sů a ostatních předpisů ve školské praxi. Součástí textu jsou různé 
příklady, otázky a odpovědi ze školské praxe doplněné o konkrét-
ní ustanovení příslušného právního předpisu vztahující se ke kon-
krétní otázce. Měla by zaměstnavatelům, zaměstnancům a odbo-
rovým organizacím umožnit získat základní přehled o problemati-
ce bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci a požární ochrany u za-
městnanců a bezpečnosti a ochrany zdraví u dětí, žáků a studentů.
Součástí publikace je rovněž CD, které obsahuje základní formulá-
ře tvořící dokumentaci BOZP, BOZ a PO ve školách a školských za-
řízeních. Tyto formuláře budete moci po doplnění vlastních údajů 
ihned používat, bez předchozího přepisování.
Publikace obsahuje otázky zaměřené především na tyto oblasti 
BOZP, BOZ a PO:

 Základní legislativa v oblasti BOZP, BOZ a PO a povinná 
dokumentace
 Práva a povinnosti zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců 
a zaměstnanců
 Povinnosti dětí, žáků a studentů při vzdělávání
 Školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a poučení dětí, 
žáků a studentů
 Zdravotní způsobilost zaměstnanců, dětí, žáků a studentů; po-
skytování první pomoci
 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve 
školách a školských zařízeních
 Prevence rizik na pracovištích zaměstnavatele
 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, na výrobní a pra-
covní prostředky a zařízení a na organizaci práce a pracovní 
postupy
 Hygienické požadavky ve školách a školských zařízeních
 Kontrolní orgány a jejich činnost
 Prevence požární ochrany ve vztahu k dětem, žákům a studentům
 Nebezpečná místa ve školách z pohledu BOZP a PO

Publikaci lze objednat na výše uvedené adrese a kontaktech na-
kladatelství Paris.
PARIS 9/2015, cena 395Kč (+ manipulační náklady), brož., 350 
stran, CD-R s přílohami.

Závazná objednávka
Objednáváme …… ks  „BOZP a PO v příkladech školské praxe“

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

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

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

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

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

PARIS vzdělávací agentura s.r.o.
Nakladatelství a vydavatelství
Žižkova 2379, 734 01 Karviná – Mizerov
tel. 596 338 027, 604 264 590
nakladatelstviparis@seznam.cz
www.paris-karvina.cz

Týdeník ŠKOLSTVÍ
je také na Facebooku.

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

K O N F E R E N C E

www.fsdays.cz
info@mascotte.cz

Podpora pro mladé sportovce
Celkem jedno procento z ceny každého prodaného 

výrobku značky P&G v obchodech Tesco poputuje České 
olympijské nadaci. Ta se stará o sportující děti a mládež ze 
sociálně znevýhodněných rodin a poskytuje jim příspěvek 

na sportovní vybavení, kurzy a soustředění. Podporu 
mohou získat děti z rodin, které pobírají příspěvek na 

dítě, a děti ze sociálních ústavů. O příspěvek na sportovní 
vybavení, sportovní kurzy a soustředění musí zažádat 
zákonný zástupce dítěte na www.oplympic.cz/nadace.

Patronkou nadace je olympijská vítězka ve skifu 
Miroslava Knapková.


