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8. září
Kateřina Valachová, 
ministryně školství, zahájila 
své výjezdy do krajů s cílem 
hovořit přímo v regionech 
s odborníky o jejich 
zkušenostech a potřebách 
v oblasti vzdělávání 
a sportu. První navštívila 
Moravskoslezský kraj.

11. a 12. září
V Praze proběhne 
již 4. poradenský 
stan Českomoravské 
konfederace odborových 
svazů. Jeho účastníci se 
mohou zdarma nejen 
poradit o svých pracovně-
právních problémech 
a získat informace 
o výhodách členství 
v odborech. Druhý den 
proběhne stejná akce 
v Sokolově.

Inkluze povinně? Nelze bez metodické a finanční podpory ...........................3
Ani nejchutnější oběd nemusí být pohromou pro životosprávu .....................5
Čtvrťáci vytvořili Mléčné království a za odměnu jeli na farmu .......................7

„Zabývajíce se svými bolestmi, zvětšujeme je, přemítajíce o svých slabostech, posilujeme je.“ Keller

Co se mi na našem školství líbí a nelíbí
Nový školní rok je už v plném proudu. Žáci si po-
stupně zvykají na své povinnosti a i malí prvňáčci už 
znají cestu do školy. Těch letos zasedlo do školních 
lavic více než obvykle, a to celých 118 tisíc. Pro mno-
hé z nich však rodiče hledali i jiné školy než pouze 
veřejné.

Alternativních škol u  nás 
stále přibývá. Nabízejí 

různé formy vzdělávání, do-
konce se otevřela i  škola, kde 
údajně nebudou existovat 
známky, místo učitelů budou 
učit průvodci a místo tříd zde 
budou společné „koleje“. Te-
prve čas ukáže, zda rodiče le-
tošních prvňáčků volili vzdě-
lávací cestu pro své potomky 
správně.

Když jsem zhruba před dva-
ceti lety (jak už je to dávno!) 
dostal v  jedné diskuzi do-
taz na české školství, odpo-

věděl jsem, že toho, co se mi 
na něm nelíbí, je pořád 
dost. A dodal jsem, 
že se mi na něm 
líbí, že už tam 
nemusím posí-
lat svého syna. 
Okamžitě jsem 
dostal odpo-
věď, že do něho 
ale budu posílat 
svého vnuka. Tehdy 
jsem se tím ale nijak ne-
zabýval, protože to ještě zda-
leka nebyla otázka dne.

Letošního prvního září se 

však předpověď naplnila 
a  vnuk se stal žákem první 
třídy. Jeho rodiče měli ur-
čité štěs tí v  tom, že nemuseli 
základní školu pracně vybí-
rat a  vyhledávat. Spádová zá-
kladní škola má nejen velmi 
dobrou pověst, ale i  příznivé 

reference. To všechno, 
společně s  narůsta-

jícími počty dětí 
v místě bydliště, 
ale vyvolávalo 
určitou nervo-
zitu před zá-
pisem a  ovliv-

nilo i  počty prv-
ňáčků ve třídách. 

Ty, alespoň podle 
mého názoru, překračují 

optimální počty. Večer prvního 
září jsem pak netrpělivě čekal 
na zprávu, jak první den školní 

docházky proběhl. Přístup 
manželky, která zprávu hned 
prvního dne neočekávala, se 
však ukázal reálnější.

Na případnou otázku, co 
se mi na českém školství líbí, 
proto nemohu ani dnes, po 
dvaceti letech, se znalostí od-
povědět. Jen si matně vzpo-
mínám na starý vtip, ve kte-
rém dítě až do svých několika 
let nemluvilo. Když pak na-
jednou promluvilo, byli všichni 
nadšení a  ptali se, proč ne-
mluvilo už dřív. Odpověď dí-
těte byla jasná: doposud bylo 
všechno v pořádku.

Nezbývá mi proto než věřit, 
že i dnes je všechno v pořádku. 
Ne možná s  celým českým 
školstvím, ale alespoň ve škole, 
do níž nastoupil můj vnuk.

František MORKES

FO
TO

FO
TO

:  
A

le
na

 T
U

Č
ÍM

O
VÁ

:  
A

le
na

 T
U

Č
ÍM

O
VÁ

m, 

dy 

spo
jí

ňá
Ty, 

Nezbývá než 

věřit, že i dnes 

je všechno 

v pořádku.

 než
i dnesNezb

věřit, ž
je všechno 

v pořádku.

V tomto čísle najdete Krátce



2 číslo 26

Scholasticus
Vzdělávací systém 
prochází rychlým vývojem 
a fenoménem posledních 
let se stalo online 
vzdělávání. Na český trh 
nyní přichází nový projekt 
Scholasticus. Více na www.
scholasticus.com. mh

Podpora vzdělávání
Prvního září odstartovala 
největší sbírka Lepší škola 
pro všechny na podporu 
vzdělávání v Česku. Sbírka, 
na kterou loni poprvé 
přispívali čeští dárci, 
umožnila doučování stovek 
dětí z chudých rodin, 
vzdělávání stovek učitelů 
nebo provoz vzdělávacího 
portálu, kde si učitelé 
mohou zdarma stahovat 
filmy a výukové materiály. 
Letos sponzoři zdvojnásobí 
zasílané dary až do výše 
3,4 milionu korun. tu

Čtyři noví prvňáčci
Do jednotřídky v Pavlově 
na Jihlavsku letos nastoupili 
čtyři noví prvňáčci. Prostředí 

pro ně není nové, škola 
tvoří jeden celek se školkou. 
Jednotřídka, která je jednou 
ze 116 jednotřídních škol 
na Vysočině, má ve čtyřech 
ročnících celkem 
16 dětí.               čtk

„Okamžitě ten červený stan, žluté sluníčko a zelenou travičku přemaluj, Vonásku. Copak „Okamžitě ten červený stan, žluté sluníčko a zelenou travičku přemaluj, Vonásku. Copak 
nevíš, že nová paní ministryně říkala, že ve školství bude všechno růžové?!“nevíš, že nová paní ministryně říkala, že ve školství bude všechno růžové?!“

Zápisník
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Slovensko bude dotovat školní lyžařské kurzy
Slovenská vláda finančně 

podpoří zapojení tisícovek 
žáků a  studentů základních 
a středních škol do lyžařských 
kurzů a do škol v přírodě. Do-
tace podle ministra školství Ju-
raje Draxlera pokryje stávající 
průměrné náklady na pobyty, 
které budou moci školy zorga-

nizovat i v cizině.
Základní a střední školy do-

stanou na každého žáka do-
taci 150 eur (4 050 korun), ze 
které budou moci financovat 
lyžařský výcvik. Kromě toho 
budou mít nárok na 100 eur 
(2 700  Kč) na žáka prvního 
stupně základních škol ke krytí 

nákladů na pobyty v  přírodě. 
J. Draxler očekává, že do obou 
typů pobytů se nově zapojí 
výrazně více žáků než v  sou-
časnosti. Na zmiňovaný pro-
gram stát vyčlenil 20 milionů 
eur (540 milionů korun) ročně 
a první dotace poskytne v příš-
tím roce. čtk

Alkohol nezletilým nenaléváme
V 15 letech pije alkohol pra-

videlně 33 procent čes-
kých dívek a  téměř polovina 
(44 %) chlapců. České děti se 
do kontaktu s alkoholem – ve 
většině případů s pivem – do-
stávají velice brzy. Nejčastěji je 
první opilost udávána ve věku 
14 a 15 let a více než polovina 
českých dětí ochutná alkohol 

poprvé do věku 13 let. Toto 
jsou zjištění nejnovější studie 
Státního zdravotního ústavu.

Společnost Jan Becher – Per-
nod Ricard proto realizovala 
osvětovou kampaň Nezletilým 
nenalévám! Ve více než dvou 
tisících provozovnách po celé 
České republice se zaměřila 
na prevenci prodeje a  podá-

vání alkoholu osobám mlad-
ším 18  let. Zaměstnance pro-
vozoven seznámila s  platnou 
právní úpravou, která se touto 
problematikou zabývá, a pod-
niky zapojené do programu 
označila nálepkou Nezleti-
lým nenalévám! jako souhlas 
se zákazem prodeje alkoholu 
mladistvým. mp

Výzkum: Jak středoškoláci hodnotí menšiny
Výsled ky dotazníkového 

šetření mezi studenty 
středních škol, jak hodnotí 
menšiny, které provedla spo-
lečnost Člověk v  tísni, uká-
zaly, že postoje studentů 
odpovídají většinovým ten-
dencím ve společnosti. Nej-
více negativní vztah mají 
mladí lidé k  bezdomovcům, 
vězňům, drogově závislým 
a  Romům. Soužití s  cizinci 

v České republice vnímají do-
konce problematičtěji než 
dospělí. Oproti roku 2007 
také hůře posuzují muslimy 
a uprchlíky.

Ukázalo se také, že názory 
středoškoláků výrazně pro-
měňuje osobní zkušenost. 
Pokud sami znají  příslušníka 
některé menšiny, jsou vůči 
ní mnohem vstřícnější a  ote-
vřenější. Největší rozdíl je pa-

trný u  sexuálních minorit 
a věřících.

Oproti roku 2007 se zlep-
šil i  vztah studentů k  někte-
rým národnostním menši-
nám (Vietnamci, Východoev-
ropané) a  ke gayům. To na-
značuje, že se více profilují 
názory směrem k akceptování 
„tradičních“ a usazených mi-
norit u nás.

ksV  pátek 4. září zemřela 
po těžké nemoci v  63 letech 
dlouholetá členka republiko-
vého výboru sekce školských 
výchovně vzdělávacích zaříze-
ní paní Mgr. Marie Blahníková.

Odešla, aniž jsme jí za je-
jí poctivou práci stačili podě-
kovat a  rozloučit se s  ní. By-
la to výborná kolegyně, kama-
rádka, velice pracovitý, laska-
vý a dobrý člověk. Všem nám 
bude moc chybět a vždy na ni 
budeme s úctou vzpomínat.

Jana BRDOVÁ
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Kolem pojmu inkluze ve školství existuje mnoho 
emocí, ale také nepřesností a  neznalosti. Přitom 
přesně za rok začnou základní školy do běžné výuky 
povinně začleňovat žáky se speciálními vyučovacími 
potřebami. Ukládá jim to novela školského zákona.

Projekt Systémová pod-
pora inkluzivního vzdělá-

vání, který v uplynulých dvou 
letech řešila Univerzita Palac-
kého v Olomouci, by měl ško-
lám významně pomoci.

„Není třeba se bát přílivu 
dětí se speciálními vzděláva-
cími potřebami do škol – ony 
už v nich jsou. Nyní je potřeba 
je a  jejich učitele více podpo-
řit,“ zdůraznil hlavní řešitel 
projektu Jan Michalík z  Uni-
verzity Palackého v Olomouci. 
„Ředitelé škol, učitelé, asis-
tenti pedagoga, to jsou ti, 
kteří inkluzi realizují, a  proto 
potřebují největší podporu. 
Metodickou i  finanční. Jen 
tak budou moci zajistit, aby 
každý žák dosáhl v  rámci po-
vinné školní docházky svého 
vzdělávacího maxima,“ dodal 
J. Michalík. V případě žáků se 
zdravotním postižením je už 
dnes téměř 75 procent z nich 
vzděláváno v  běžných ško-
lách, a  to včetně žáků s  po-
stižením sluchovým či zrako-

vým nebo s  poruchami autis-
tického spektra. Pouze žáci 
s  mentálním postižením jsou 
většinově vzděláváni ve ško-
lách speciálních.

„Učitelé nejvíce vyžadu-
jí právě systematické fi-
nancování a  meto-
dickou podpo-
ru. Pedagogové 
nemají obavu 
z  dětí se spe-
ciálními vzdě-
lávacími potře-
bami, ale z  to-
ho, že na ně bu-
dou sami, že se o ně 
systém nepostará,“ říká 
Pavlína Baslerová, předsedky-
ně Asociace pracovníků spe-
ciálně-pedagogických center.

Řešení už ale existuje. Pro-
blémy se zajištěním potřeb-
ných prostředků by měly ře-
šit novela školského zákona 
a  reforma financování regio-
nálního školství. Metodickou 
podporu v  podobě Katalogu 
podpůrných opatření, Stan-

dardu práce asistenta peda-
goga a  dalších materiálů po-
skytují školám výstupy projek-
tu. „Novela školského zákona 
umožní od příštího školního 
roku školám financovat asis-
tenty pedagoga, školní psy-
chology nebo pomůcky napří-
klad pro sluchově nebo zrako-
vě postižené děti. Školy mají 
nyní rok na to, aby si ujasni-
ly, jaká podpůrná opatření po-

třebují a jak je zapojí do 
výuky a  chodu ško-

ly,“ doplnila Len-
ka Felcmanová 
z České odbor-
né společnos-
ti pro inkluzivní 
vzdělávání.

Za největší pro-
blém je vedením 

škol považován ne-
dostatek finančních pro-

středků na platy speciálních 
pedagogů, psychologů a asis-
tentů pedagoga. Inkluzi podle 
škol nelze uskutečnit ve tří-
dách s  vysokým počtem dětí. 
Další bariérou inkluze je nepři-
pravenost pedagogů pro práci 
s  těmito žáky. Vlastního spe-
ciálního pedagoga má 18 pro-
cent a  školního psychologa 
jen 14  procent běžných zá-

kladních škol. Pouze polovi-
na škol zapojených v  jednom 
z  výzkumných šetření uvedla, 
že je někým metodicky vede-
na, polovina škol naopak žád-
né metodické vedení nevnímá. 
Absenci metodického vedení 
uvedlo také 41 procent peda-
gogicko-psychologických po-
raden a  speciálně-pedagogic-
kých center.

Jedním z  efektivních pod-
půrných opatření jsou asis-
tenti pedagoga. Jejich po-
čet každým rokem roste, mi-
nulý rok bylo na této pozici 
zaměstnáno téměř 9 tisíc lidí, 
což činí 5 700 plných úvazků. 
„Asistent pedagoga předsta-
vuje jednu z  klíčových forem 
podpory žáků. Tím, že se vy-
užití jeho služeb stane nároko-
vým, bude jistě tlak ze strany 
škol a rodičů na přiznávání to-
hoto podpůrného opatření 
většímu počtu dětí. Taková in-
vestice se ovšem vyplatí, asis-
tent zvyšuje kvalitu výuky celé 
třídě, ne jen jednomu dítěti,“ 
obhajuje předpokládané fi-
nanční nároky Tomáš Habart, 
manažer projektu.

V  současné době je pozice 
asistenta pedagoga ukotvena 
velmi nesystémově a  postupy 
přidělování asistentů peda-
goga do škol a jejich financo-
vání se mezi kraji liší. Žáci se 
srovnatelnou mírou postižení 
tak dostávají odlišnou míru 
podpory. V  projektu vznikla 
série materiálů, které pomo-
hou asistentům v  denní práci 
a  které by mohly řešit jejich 
postavení systémověji, jako 
jsou Standard práce asistenta 
pedagoga a  různé metodiky 
práce asistenta pedagoga.

Projekt Systémová podpora 
inkluzivního vzdělávání zpra-
coval pro ministerstvo škol-
ství potřebné informace, jak 
by mělo podpořit školy i  po-
radny při práci s dětmi se spe-
ciálními vzdělávacími potře-
bami. Webové stránky pro-
jektu www.inkluze.upol.cz 
jsou k  dispozici všem zájem-
cům o tuto problematiku.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, Odborový zväz pracovníkov 
školstva a vedy na Slovensku, MAKRO-METRO pořádají

Mezinárodní konferenci k 70. výročí školních jídelen
Záštitu nad konferencí převzalo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Konference se bude konat ve dnech 12. a 13. října 2015 
v kongresovém centru Hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3

Odbory podporují změnu platové tabulky pro učitele
Společné porady předsedů oblastních a  krajských 
rad Českomoravského odborového svazu pracovní-
ků školství a  předsedů profesních sekcí se zúčast-
nila i  ministryně školství Kateřina Valachová, kte-
rá odboráře seznámila se záměry rezortu školství 
a  s  postupem prací při řešení problémů regionál-
ního školství.

Předcházelo jí jednání před-
sednictva odborového 

svazu, jehož členové se zabý-
vali současnou situací v  pří-
pravě státního rozpočtu na 
rok 2016 a  zejména tím, jak 
bude zajištěno fungování 
škol a školských zařízení v no-
vém školním roce. Diskutovali 
o  potřebných změnách pla-
tové tabulky pro pedagogické 
pracovníky a  shodli se na ne-
zbytnosti zavedení dalšího, 

tedy 6. platového stupně pro 
nejzkušenější učitele.

Věnovali se i  problematice 
společného vzdělávání žáků 
v hlavním vzdělávacím proudu, 
která v některých školách stále 
vyvolává neklid a  nespokoje-
nost. Jde zejména o  přípravu 
prováděcí vyhlášky k  para-
grafu 16 novelizovaného škol-
ského zákona. Vyhláška zatím 
není dokončena, odborový 
svaz hodlá její znění podrobit 

přísné oponentuře.
Dalším tématem, kterým se 

odborový svaz zabývá již řadu 
let, je příprava kariérního sys-
tému pro pedagogy. Dosa-
vadní výstupy z  projektu se 
ukázaly života neschopnými 
a  ministerstvo školství připra-
vuje takový systém, který ně-
které prvky z projektu sice vyu-
žije, ale bude více vycházet ze 
školské praxe. Odborový svaz 
je připraven věnovat nové po-
době kariérního systému vel-
kou pozornost.

Postup prací na reformě fi-
nancování regionálního škol-
ství sledují školské odbory 
velmi pečlivě a  ministerstvu 
školství poskytly již řadu cen-
ných názorů a  připomínek 
z  praxe. Do konce října by 
měla být k  dispozici její ko-
nečná podoba, po projednání 
ve vládě a  následně v  parla-
mentu by školy měly být finan-
covány podle nových pravidel 
nejdříve od roku 2017.

Českomoravský odborový 
svaz pracovníků školství si vy-
soce váží práce nejen peda-
gogů, ale i  nepedagogických 
zaměstnanců škol. Spolu se 
svým slovenským partnerem 
a českým a slovenským minis-
terstvem školství připravil slav-

nostní konferenci k  70. vý-
ročí školního stravování, která 
se uskuteční 12. a  13. října 
v  Praze. Kuchařky školních jí-
delen si zde budou moci vy-
měnit své zkušenosti a  záro-
veň nejlepší školní jídelny pře-
vezmou zasloužené ocenění.

Karla TONDLOVÁ

Odborová centrála odmítá politiku levné práce
Největší odborová centrála 

ČMKOS chce velmi dů-
razně nejen zaměstnavate-
lům, ale i široké veřejnosti do-
kázat, že mzdový vývoj v naší 
zemi začíná být vážným eko-
nomickým problémem. Rada 
ČMKOS se shodla na tom, 

že je třeba dále seznamovat 
veřejnost s  nezávislými ana-
lýzami ČMKOS o  tom, kam 
může vést dlouhodobá poli-
tika nízkých mezd.

Předsedové odborových 
svazů také rozhodli, že je 
třeba aktivizovat a podpořit ty 

odboráře, kteří budou sehrá-
vat hlavní roli ve vyjednávání 
o  růstu mezd a  platů v  roce 
2016.

ČMKOS nechce připustit, 
aby čeští zaměstnanci patřili 
mezi nejhůře placené v  rámci 
EU. Neodpovídají tomu ani 

dosahované výsledky většiny 
firem, ani dosahovaná úroveň 
produktivity práce u nás.

Českomoravská konfede-
race odborových svazů proto 
svolává na 16. září do Prahy 
velký manifestační mítink od-
borů. kat

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Všem členům 
ČMOS 
pracovníků 
školství

Na webové stránce odbo-
rového svazu www.skolske-
odbory.cz je zveřejněn návrh 
nového Organizačního řádu 
ČMOS pracovníků školství, 
k němuž se všichni členové 
odborového svazu mohou 
vyjádřit. Své připomínky po-
sílejte na adresu cmos.skol-
stvi@cmkos.cz nejpozději 
do 21. září 2015.

Konečné znění Organi-
začního řádu Českomorav-
ského odborového svazu 
pracovníků školství bude 
zveřejněno bezprostředně 
po jeho schválení v Týdeníku 
ŠKOLSTVÍ.
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Ani nejchutnější oběd nemusí být pohromou pro životosprávu
A je to opět tady. Děti se už nejen pilně učí, ale také 
obědvají ve školních jídelnách. A třebaže řada rodi-
čů má ke školnímu stravování výhrady, situace se 
stále zlepšuje. Školní jídelny chystají pokrmy nejen 
zdravé, ale i chutné. Příkladů je mnoho, za všechny 
alespoň jeden.

Školní jídelna při Základní 
škole Bohumínská v  Os-

travě se rozhodla uvařit dě-
tem to, co v  anketě uspořá-
dané žákovským školním par-
lamentem samy označily za 
nejchutnější: řízek, hranolky 
a tatarku. Doporučovanou ži-
votosprávu školákům přesto 

nepocuchala. V  rámci pro-
jektu města Ostravy Školní jí-
delny zdravě a chutně se totiž 
úpravy tohoto chodu ujali od-
borníci z ostravské Krajské hy-
gienické stanice, kteří – světe, 
div se – dokázali toto jinak 
velmi vydatné jídlo přizpůso-
bit z hlediska nutriční hodnoty 
náročným limitům doporučo-
vaným pro školní drobotinu.

Jak to dokázali? Jednoduše. 

Maso se usmažilo v konvekto-
matu obalené v  kukuřičných 
lupíncích, hranolky se upekly 
z  loupaných brambor a  tatar-
ská omáčka se připravila z  jo-
gurtu. Výživová hodnota po-
krmu tak klesla na něco málo 
přes 2  600  kJ (627  kcal). 

I  s  polévkou a  dezertem měl 
proto sváteční oběd žáků 
zhruba 3 800 kJ, což jen mi-
nimálně převyšuje obvyklou 
normu. A to, že oběd byl i při 
této úpravě výtečný, potvrdila 
následná anketa uspořádaná 
opět školním parlamentem. 
Řízek s  hranolky chutnal 145 
dětem, nechutnal 29 žákům.

K  tomu, aby se podařila 
dobrá věc, není vždy zapo-

třebí spousty peněz. Někdy 
je víc zaujetí pro věc a  velká 
dávka dobré vůle. Právě to se 
podařilo v Ostravě. Na projekt 
Školní jídelny zdravě a chutně, 
který připravil městský magis-
trát k  70. výročí vzniku škol-
ního stravování, přiklepla 
Rada města Ostravy v  březnu 
tohoto roku 400 tisíc korun. 
Pro 25 tisíc žáků základních 
škol a  10 tisíc dětí z  mateři-
nek je to kapka v moři. Přesto 
projekt padl na úrodnou půdu 
a oslovil velkou spoustu peda-

gogických pracovníků, rodičů 
a  hlavně zaměstnanců škol-
ních jídelen. Například do sou-
těže se stejným názvem, ja-
kým se pyšní projekt, se při-
hlásilo hned 23 jídelen. Zájmu 
se těší i  různá školení, semi-
náře a  workshopy zaměřené 
na efektivní využívání nové 
techniky ve školních jídelnách, 
možnost zavedení dietního 
stravování a práci se spotřeb-

ním košem. O  úspěšnosti ini-
ciativy města svědčí také fakt, 
že si našla významné partnery. 
Vedle Ministerstva školství, 
mládeže a  tělovýchovy k  nim 
patří Krajská hygienická sta-
nice, Česká školní inspekce, 
ostravská Střední škola společ-
ného stravování a mnohé další 
subjekty.

Co je pro nás ale nejdůleži-
tější? To, že projekt není po-
stavený na zásadní změně po-
užívaných receptur. Jeho cí-
lem je přispět k  osvojení no-

vých technologických postupů 
a prosadit používání čerstvých 
surovin na úkor polotovarů, 
dochucovadel a sladidel, a tím 
přispět ke zdraví našich dětí. 
Jestli láska doopravdy prochází 
žaludkem, jak tvrdí známé pří-
sloví, získají díky němu i  lepší 
vztah ke své škole a  učení. 
I  tímto směrem jsou totiž za-
měřené některé aktivity.

Bohuslav KRZYŽANEK

Víte, jaká jídla mají 

děti nejraději? V naší 

anketě zvítězil řízek, 

druhý byl segedínský 

guláš, na třetím místě 

skončila svíčková na 

smetaně. Teprve na 

čtvrté příčce se usadilo 

sladké jídlo – nudle 

s mákem.
Bohuslav KRZYŽANEK

Soutěže pro školní jídelny zlepšují stravování dětí
„Připravit celý oběd za 

34 korun, který na-
víc splní přísná výživová i chu-
ťová kritéria, není jednodu-
chý úkol,“ říká Petr Stádník, 
šéfkuchař MAKRO, který má 
zkušenosti z  několika miche-
linských restaurací, a dodává: 

„Kéž by všechny školy dosa-
hovaly stejných kvalit jako fi-
nalisté.“ A o  jaké finalisty se 
jedná? O školní jídelny, které 
se letos přihlásily do šestého 
ročníku soutěže o  Nejlepší 
školní oběd. Bylo jich celkem 
89. Vítězné menu – dýňovo-

-mrkvový krém s čočkou, krá-
ličí burger, houbovou po-
hanku s rýží a ovoce v jogurtu 
– připravila jídelna ze Základní 
školy Mánesova z  Otrokovic. 
Stříbro si odnesla jídelna ZŠ 
a  MŠ Velký Beranov, na  tře-
tím místě se umístili kuchaři 

jídelny Střední průmyslové 
školy dopravní z Plzně.

Aby se ale menu mohlo při-
hlásit do soutěže, musí se na-
cházet na  pravidelném jídel-
ním lístku školní jídelny a pat-
řit mezi oblíbené pokrmy ma-
lých strávníků. tu
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Učitel svou prací i chováním ovlivňuje morálku žáků
Ředitel školy byl odvolán z  funkce a  následně mu 
byla dána výpověď pro pozbytí bezúhonnosti, a tím 
i  předpokladu pro výkon dané činnosti. Ředitel se 
obrátil na soud, aby rozhodl, že výpověď je neplatná.

Soudy prvního a  druhého 
stupně se shodly na ne-

platnosti výpovědi. Škola (ža-
lovaná) se obrátila s  dovolá-
ním na Nejvyšší soud. V  jeho 
rozsudku je uvedeno:

„Žalovaná v dovolání namí-
tá, že obsah pojmu bezúhon-
nost jako zákonný předpoklad 
výkonu profese pedagogické-
ho pracovníka se nevyčerpává 
výlučně trestní bezúhonnos-
tí, že trestní bezúhonnost je 
jednou ze složek bezúhonnos-
ti jako předpokladu možnos-
ti vykonávat učitelskou profesi 
a že za bezúhonného pedago-

gického pracovníka nelze po-
važovat někoho, kdo se v rám-
ci i svých mimopracovních ak-
tivit dopouští jednání, 
které sice není ne-
zákonné, ale je 
vnímáno z  po-
hledu morál-
ky či obecné 
slušnosti jako 
neslušné. Této 
námitce Nejvyš-
ší soud přisvědčil. 
Veřejná pověst a spo-
lečenská prestiž učitele podle 
soudu vyžaduje, aby i jeho mi-
mopracovní chování a  osob-

ní život byly v souladu s obec-
ně přijatými mravními norma-
mi. Chování učitele je příkla-
dem pro žáky, má vliv na roz-
voj etické stránky jejich osob-
nosti, spolu s  mluveným slo-
vem je základem pedagogic-
ké činnosti. Učitel svou pra-

cí, chováním a  jedná-
ním ovlivňuje mo-

rálku žáků (dal-
ších generací), 
je pro ně mo-
rálním vzo-
rem. S přihléd-
nutím k  obec-

ným zásadám 
uvedeným v záko-

ně o  pedagogických 
pracovnících a  ve školském 

zákoně, ze kterých je třeba 
při výkladu bezúhonnosti pe-
dagogického pracovníka (uči-
tele, ředitele) vycházet, je dle 
soudu třeba na předpoklad 
bezúhonnosti pedagogické-
ho pracovníka pohlížet v  šir-
ším slova smyslu nejen jako 
bezúhonnost trestní, ale také 
jako bezúhonnost občanskou 
a morální, která souvisí s dů-
stojností, autoritou a  obec-
nou slušností. Soudy obou 
stupňů se však jednáním ža-
lobce z tohoto pohledu neza-
bývaly, jejich závěr o  tom, že 
výpovědní důvod podle §  52 
písm.  f) zákoníku práce ne-
ní naplněn, proto nemůže 
obstát.“

Vít BERKA

Chce jet na služební cestu svým autem
Zaměstnavatel určil zaměstnanci způsob dopravy 
na pracovní cestě autobusem. Ten však chce pou-
žít svoje auto. Může si v takovém případě účtovat 
cenu hromadného dopravního prostředku?

Jestliže podle ustanovení 
§  157 odst.  2 zákoníku 

práce použije zaměstnanec 
se souhlasem zaměstnavatele 
pro účely přepravy na pracovní 
cestě soukromé motorové vo-
zidlo namísto hromadného 
dopravního prostředku, vzniká 
zaměstnanci právo na ná-
hradu výdajů ve výši odpovída-
jící ceně jízdného za původně 
určený dopravní prostředek.

Pokud však zaměstnava-
tel podle § 157 odst. 3 záko-
níku práce požádá zaměst-
nance o použití silničního mo-
torového vozidla, tj. jiného 
motorového vozidla než vo-
zidla zaměstnavatele (u za-
městnance není třeba proka-
zovat vlastnický vztah k  to-
muto autu, může být půjčené 
od souseda zaměstnance 
nebo si jej zaměstnanec po-

řizuje na leasing), vzniká za-
městnanci právo na náhradu 
ve výši sazby základní náhrady 
a na náhradu za spotřebova-
nou pohonnou hmotu. Podle 
právní úpravy je nutné odli-
šovat, zda se zaměstnanec 
dohodl se zaměstnavatelem 
na změně určeného způsobu 
přepravy, tj. například místo 
použití vlaku, popřípadě auto-
busu použije zaměstnanec po 
dohodě se zaměstnavatelem 
své motorové vozidlo, nebo 
požádá-li zaměstnavatel o po-
užití motorového vozidla pro 
účely přepravy zaměstnance 

na pracovní cestě. V  případě 
změny dopravního prostředku 
(se souhlasem zaměstna-
vatele) zaměstnanec účtuje 
cenu původně určeného hro-
madného dopravního pro-
středku. Jakmile však zaměst-
navatel požádá zaměstnance 
o použití motorového vozidla 
(s výjimkou vozidla zaměstna-
vatele, tj. tzv. služebního mo-
torového vozidla) a zaměstna-
nec s  jeho použitím souhlasí, 
vzniká zaměstnanci právo na 
náhradu tak, jak je uvedeno 
výše.

Vít BERKA

Soud 
o dovolenou
Zaměstnavatel určil 
ženě čerpání dovo-
lené před nástupem 
na mateřskou. Ta ji 
ale chtěla až po ma-
teřské. Spor skončil 
u soudu.

Krajský soud rozhodl: 
Zaměstnavatel je povi-
nen žádosti zaměstnan-
kyně o poskytnutí čerpání 
dovolené tak, aby bez-
prostředně navazovala na 
mateřskou dovolenou, vy-
hovět jen v případě, neu-
rčil-li termín čerpání před 
nástupem zaměstnankyně 
na mateřskou dovolenou, 
respektive před vznikem 
nároku na čerpání ma-
teřské dovolené. Pokud 
tedy zaměstnavatel v sou-
ladu s ustanovením § 217 
odst. 1 zákoníku práce ur-
čil zaměstnankyni termín 
čerpání zbývající části celé 
výměry dovolené za kalen-
dářní rok v době před ná-
stupem na mateřskou do-
volenou a zaměstnankyně 
v této době práci nevyko-
návala, nelze dospět k  ji-
nému závěru, než že za-
městnankyně v  této době 
dovolenou čerpala.

Vít BERKA
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Čtvrťáci vytvořili Mléčné království a za odměnu jeli na farmu
Letos se opět naši čtvrťáci rozhodli zapojit do sou-
těže Bílé plus. Zkušenosti již měli z minulého roční-
ku, kdy se žákům 4. B podařilo vyhrát první místo 
s námětem Vysněná mléčná farma. Proč to tedy ne-
zkusit ještě jednou. O nápady nemají čtvrťáci nouzi.

Tentokrát bylo vyhlášeno 
téma Mléčné království. 

Soutěžící měli za úkol vymys-
let pohádku a doplnit ji čtyřmi 
obrázky. 4. A  složila veršo-
vanou pohádku z  prostředí 
cirkusu. Do vytváření rýmů 
se zapojili všichni žáci, ná-
pad střídal nápad. Stačilo vy-
myslet úvodní verš sloky a už 
se děj zdárně rozvíjel. Po-
hádka začala smutně, ale jak 
to v pohádkách bývá, šťastně 
skončila.

Veselé tvoření
Třída 4. B pojala pohádku 

jako divadlo. Všichni žáci 
ve třídě se stali herci a  za-
žili spoustu legrace při před-
vádění zvířat. Na internetu si 
děti hledaly informace o vita-
mínech, které se v mléce a sý-
rech nacházejí. Dobrá nálada 
z  tvoření se odrazila ve vý-
sledku a  naše díla byla oce-
něna. U  poroty zabodovaly 
obě třídy, a tak je vybrala jako 
vítěze. Hlavní cenou byl vý-
let na farmu do Seletic po-
blíž Prahy. Zprvu jsme trochu 
váhali, poněvadž nás čekala 
pětihodinová cesta tam a zase 

zpět, ale lákavá nabídka nako-
nec zvítězila.

Farma nás nadchla
Po dlouhé cestě přivítali naše 

čtvrťáky velmi příjemní maji-
telé farmy. Připravili pro nás 
vynikající občerstvení ve formě 
jahodových a borůvkových jo-
gurtů, obložených mís z míst-
ních sýrů, šunek a  domácích 
klobásek. Prohlídka farmy nás 
nadchla. V  prostorné nové 

hale děti zaujaly krávy, které 
byly čisťounké a v klidu přežvy-

kovaly voňavé seno. Zvídavé 

pozorovatele zajímal denní vý-
nos mléka a podivovali se nad 
kartáči, které zvířata čistily. 
Všichni byli zvědaví, k  čemu 
slouží kroužky v  jejich nozd-
rách. Dozvěděli se, že k zabrá-
nění mlsounkám, aby necucaly 
mléko od ostatních. Nado-
jené hektolitry jsou zpracová-
vány na chutné jogurty a sýry 
v  místní minimlékárně, která 
je opravdu mini, ale perfektně 
uspořádaná a čistá.

Býci budí respekt
Cestou do vepřína jsme 

mohli sledovat nádherné 
koně, kteří loudili pamlsek. 
Na prohlídce farmy nás dopro-

vázela fenka Ajsa, která po-
slouchala svou majitelku na 
slovo a  předváděla různé ak-
robatické kousky. Ovce, které 
vykukovaly z  ohrady, chová 
farma pouze na chutné maso, 
nikoli na vlnu. Ve vepříně děti 
dováděly ve výběhu s  růžo-
vými selátky, která se nebála 
a nechala se podrbat. Největ-
ším zážitkem pro všechny byla 
stáj s  obrovskými býky. Po-
zorovali jsme jejich krmení, 
kdy nebezpečná zvířata na-
bírala balíky na rohy, vyhazo-
vala seno do vzduchu a  roz-
dupávala hromady kopyty. Je-
jich nebezpečná hra v nás bu-
dila respekt. Majitelka farmy 
nám vyprávěla mnoho zajíma-
vých věcí o  životě zvířat. Vy-
světlila dětem, jak a čím se zví-
řata krmí, jak dlouho žijí, kde 
a jak se poráží.

Jako dárek si každý odvezl 
ovocné jogurty a  sýr. Někteří 
nevydrželi a  dobroty snědli 
cestou zpět. Výlet se všem lí-
bil a už se těšíme na další sou-
těž, kterou pro nás Bílé plus 
připraví.

Ludmila GRČKOVÁ

Kontakt:
ZŠ Město Albrechtice
okres Bruntál
Tel.: 554 652 241

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady
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Jak dlouhou bude mít dovolenou?
V  jakém rozsahu vznikne nárok na dovolenou za-
městnankyni, která se vrátí z  rodičovské dovolené 
a nastoupí do zaměstnání 1. listopadu letošního roku?

Podmínkou pro poskytnutí 
dovolené za kalendářní rok 

je výkon práce po dobu ale-
spoň 60 dnů v  kalendářním 
roce, za který je dovolená po-
skytována (§ 212 odst.  1 zá-
koníku práce). Posuzování 
dob pro účely plnění této pod-
mínky upravuje § 216 odst. 3, 
který stanoví:

„Pro účely dovolené se jako 
výkon práce neposuzuje doba 
zameškaná pro důležité osobní 
překážky v práci, pokud nejsou 
uvedeny v  prováděcím práv-

ním předpisu (§ 199 odst. 2). 
Doba čerpání mateřské do-
volené a doba, po kterou za-
městnanec čerpá rodičovskou 
dovolenou do doby, po kterou 
je zaměstnankyně oprávněna 
čerpat mateřskou dovolenou, 
a doba pracovní neschopnosti 
vzniklé v důsledku pracovního 
úrazu nebo nemoci z  povo-
lání vzniklého při plnění pra-
covních úkolů nebo v  přímé 
souvislosti s  ním se pro účely 
dovolené posuzuje jako výkon 
práce.“

Rodičovská dovolená (na 
rozdíl od mateřské dovolené) 
je tedy tou důležitou osobní 
překážkou v práci, která se pro 
účely dovolené neposuzuje 
jako výkon práce. Zaměst-
nankyně v uvedeném případě 
tedy podmínku stanovenou 
§ 212 odst. 1 zákoníku práce 
nesplní. Proto se bude postu-
povat podle §  214 zákoníku 
práce, který upravuje dovole-
nou za kalendářní dny tak, že 
za každých 21 odpracovaných 
dnů v příslušném kalendářním 
roce náleží zaměstnankyni do-
volená v  délce jedné dvanác-
tiny dovolené za daný kalen-
dářní rok.

Může dostat plat místo náhradního volna?
Jak se postupuje v případě, kdy zaměstnanec pra-
cuje v den svátku? Může si určit, že mu bude po-
skytnut plat za výkon této práce?

Poskytování platu nebo ná-
hradního volna za práci 

ve svátek upravuje §  135 zá-
koníku práce. Za práci ve svá-
tek poskytne zaměstnavatel 
zaměstnanci náhradní volno 
v rozsahu práce konané ve svá-
tek, a to nejpozději do konce 
třetího kalendářního měsíce 
následujícího po výkonu práce 
ve svátek nebo v jinak dohod-
nuté době. Za dobu čerpání 
náhradního volna se přitom 
plat nekrátí (§ 135 odst. 2 zá-

koníku práce). Podle usta-
novení §  135 odst.  3 záko-
níku se může zaměstnava-
tel se zaměstnancem do-
hodnout na poskyt-
nutí příplatku ve 
výši průměr-
ného 

hodinového výdělku za 
hodinu práce 

ve svátek místo 
n á h r a d n í h o 
volna. Za práci 

ve svátek 
t e d y 

náleží zaměstnanci prioritně 
náhradní volno. Poskytnutí 
příplatku za výkon práce ve 
svátek je závislé na dohodě 
zaměstnavatele a  zaměst-
nance (zaměstnanec si takový 
postup nemůže jednostranně 
určit). Formu dohody (pí-
semná či ústní) zákoník práce 
nestanoví.

Chytrý Bobík mění naše učitele
„Prázdninový čas trhnul 

oponou,“ divadelně 
zarecituje Hromádka a  šibal-
sky se pousměje na důkaz 
své dobré nálady. „Manželka 
se rozhodla, že v mém životě 
učiní zásadní změnu.“ „Vác-
lave, ty mě lekáš,“ udiveně 
reaguje němčinářka Hartun-
gová. „Zachovej klid, milá ko-
legyně. Tentokrát je to změna 
k  lepšímu. Dokonce ve pro-
spěch rozvoje českého škol-
ství,“ podněcuje pozornost 
své kolegyně. „Teď už mě ale 
docela děsíš,“ viditelně zvážní 
Hartungová.

„Až dosud jsem měl stařičký 

mobil. Na veřejnosti jsem se 
s ním nemohl moc ukazovat, 
natož před žáky,“ začíná Hro-
mádka líčit svou prázd-
ninovou proměnu. 
„Manželka za-
lovila v  našem 
účtu a  pořídila 
mi fešáckého 
smartphona. 
Zpočátku jsem 
na něho koukal 
jako zjara. Ale den 
ode dne jsme si spolu 
více a více rozuměli.“ „Vác-
lave, já tě nepoznávám. Ty 
máš chytrý telefon…?!“ netají 
své překvapení němčinářka.

„Vůbec to nebylo snadné! 
Strávil jsem se svým Bobíkem 
hodně času, než jsem mu při-

šel na chuť,“ rozplývá se 
dříve unavený Hro-

mádka. „Naučil 
jsem se rozhý-
bat řadu užiteč-
ných aplikací. 
Když potřebuji, 
Bobík mi změří 

srdeční tep. Pro-
zradí mi, kolik vá-

žím. Ukáže mi, kudy 
mám jít správně do školy,“ 

povzneseně pokračuje Hro-
mádka. „A představ si, že mi 
od rána do večera přesně měří 

počet kroků, které ujdu. Víš, 
jakou měl Bobík radost, když 
jsem v  prázdninové Praze za 
jeden jediný den zvládl dvacet 
tisíc kroků? S vykřičníkem mě 
pochválil, jak jsem aktivní. Do-
konce mi napsal, abych tro-
chu odpočíval. Nepamatuji, 
že by mě kdy náš ředitel za 
něco pochválil, jak to vstřícně 
dělá můj mobil. Co tomu ří-
káš?“ s úsměvem se obrací na 
svou zjevně zaskočenou kole-
gyni. „Jednu pochybnost však 
ve mně vyvolává,“ nečekaně 
se odmlčí. „Aby nechtěl učit 
ve škole místo mě, když je tak 
chytrý.“ Roman KANTOR

ě, kdy zaměstnanec pra-
si určit, že mu bude po-
práce?
koníku práce). Podle usta-
novení §  135 odst.  3 záko-
níku se může zaměstnava-
tel se zaměstnancem do-
hodnout na poskyt-
nutí příplatku ve 
výši průměr-
ného 

hodidinového výdělku za
hodinu práce 

ve svátek místo 
n á h r a d n í h o 
volna. Za práci

ve svátek
t e d y 

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Zákon o dětské 
skupině
Změna zákona o  po-
skytování služby péče 
o dítě v dětské skupině
Ve Sbírce zákonů ČR, částce 
55 rozeslané dne 4. června 
2015, je publikován zákon 
č.  127/2015 Sb., kterým se 
mění zákon č.  247/2014 
Sb., o  poskytování služby 
péče o dítě v dětské skupině 
a o  změně souvisejících zá-
konů, a zákon č. 586/1992 
Sb., o  daních z  příjmů. Zá-
kon č.  127/2015 Sb. nabyl 
účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení, to je 4. června 2015.
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Znáte je?

Výročí v Rožnově pod Radhoštěm
Závěrem minulého škol-

ního roku se na školní za-
hradě, v  rámci oslav 10. vý-
ročí založení speciální třídy, 
sešlo na osmdesát návštěv-
níků z  řad současných i  bý-
valých zaměstnanců a 25 bý-
valých i  současných dětí Ma-
teřské školy z  Rožnova pod 
Radhoštěm. Pro všechny byl 
připraven bohatý odpolední 
program.

Během tohoto odpoledne 
jsme chtěli rodiče seznámit 

s činnostmi, které jsou dětem 
v rámci třídy nabízeny po celý 
rok, a  tak si po slavnostním 
zahájení mohli všichni spo-
lečně zazpívat známé lidové 
písně za  doprovodu klavíru 
a rozličných nástrojů, na které 
děti samy hrály. Na své si přišli 
také milovníci zvířat při ukáz-
kách hipoterapie a  canistera-
pie. Rodiče tak měli možnost 
vidět své děti přímo v akci při 
hře.

Před jedenácti lety, na pod-

zim roku 2004, byla v  běžné 
mateřské škole o  pěti třídách 
otevřena třída speciální pro 
děti se zdravotním postižením 
– Kuřátka. Ve školním roce 
2013/2014 byla navíc ote-
vřena její sesterská třída Be-
rušky, která je svou péčí cílena 
pro děti se  souběžným po-
stižením více vadami. Kromě 
kvalitního vzdělávání nabízí 
speciální třída dětem kvalitní 
a podnětné prostředí.

Dalimila ČECHOVÁ

Mažoretky z mateřské školy v Karviné oslavovaly
Mažoretky „Panenky“, 

tak si říkají malé spor-
tovkyně z Mateřské školy Cen-
trum v Karviné, mohou být na 

sebe hrdé. Svým 4. místem na 
mistrovství České republiky se 
zařadily mezi elitu nejlepších 
mažoretek ve své věkové ka-

tegorii „littlecadets“.
Tomuto úspěchu ale před-

cházela dlouhá cesta.  Mažo-
retky jsou v  Mateřské škole 
Centrum nadstandardní čin-
ností, kterou od září 2013 
vede učitelka Michaela Polá-
ková. Holčičky od září začínají 
pohybovou průpravou, sezna-
mují se se základními gym-
nastickými prvky a  až poté 
přichází na řadu práce s hůl-
kou a  nakonec secvičování 
soutěžní choreografie.

Byla to práce velmi ná-
ročná, ale děvčátka ji zvládla 
na výbornou a  z pěti soutěží 
získala 1x zlato a  3x stříbro. 
Nádherným zakončením ma-
žoretkové sezóny byla účast 
na Mistrovství České repub-
liky v  mažoretkovém sportu. 
Panenkám se podařilo obstát 
nejen ve velké konkurenci, ale 
dokonce se umístit na úžas-
ném 4. místě. Za to všem ak-
térkám patří poděkování.

Petra JELÍNKOVÁ

Evropa – různé domy, jedna společnost
V  letech 2013–2015 se 

skupina žáků a  učitelů 
naší Základní školy, Okružní 
v  Mostě, zapojila do meziná-
rodního projektu v rámci pro-
gramu Partnerství škol Come-
nius. Jak říká název našeho 
projektu, žijeme sice v  rozdíl-
ných domech, ale rozhodně 
jsme během těch dvou let spo-
lupráce vytvořili jednu komu-
nitu. Finálním produktem na-
šeho projektu bylo městečko 
sestavené z  osmi rozdílných 
domků.

„Každý tým byl jistě hrdý na 
,svůj‘ dům jako my, ale teprve 
když jsme je postavili vedle 
sebe, dával najednou celý pro-
jekt smysl!“ říkají žáci naší 
školy. Během dvou let české 
dívky a chlapci v hodinách an-
gličtiny a němčiny zpracovávali 
společně se žáky z  Německa, 
Nizozemí, Švédska, Polska, 
Španělska, Itálie a Francie roz-

ličná témata související s  růz-
nými místnostmi v  domě. Vy-
tvořili tak například společnou 
mezinárodní kuchařku, natá-
čeli videa o  zvycích při vítání 
návštěv a mnoho dalšího. Po-
myslnou třešničkou na dortu 
byly vzájemné partnerské ná-
vštěvy s  bydlením v  hostitel-
ských rodinách. A  právě bě-
hem poslední návštěvy ve fran-
couzském Perpignanu vzniklo 
město ze všech osmi domků.

Nebylo však důležité, odkud 
je který domek či jak vypadá 
– vždyť ho vyráběly děti –, ale 
to, jak jsme se všichni doká-
zali spojit kolem jednoho stolu 
a diskutovat o tom, jak žijeme 
a jací jsme. Nejdůležitější bylo, 
že jsme prožili dva roky v ko-
munitě lidí, od kterých jsme se 
naučili mnoho nového a získali 
jsme nové přátele.

Eva MÜNCHOVÁ a žáci 
Comenius klubu

Ezopovy 
bajky
JIŘÍ ŽÁČEK
ADOLF BORN

Svět se od Ezopových časů 
změnil od základu, lidé lé-
tají do vesmíru a dorozu-
mívají se přes celou země-
kouli, ale ovládají je tytéž 
radosti, vášně a  zlozvyky 
jako Ezopovy současníky. 
Proto příběhům o  zvířa-
tech s lidskými vlastnostmi 
tak dobře rozumíme. Vzít 
do rukou Ezopovy bajky 
v  novém převyprávění Ji-
řího Žáčka a číst si s dětmi 
moudré a vtipné příběhy, 
nechat se okouzlit ilustra-
cemi Adolfa Borna a poví-
dat si o životě, to mohou 
být pro děti i dospělé ne-
zapomenutelné chvíle ro-
dinné pohody. Knihu vy-
dalo nakladatelství Slo-
vart a potěší malé i velké 
čtenáře.
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V rámci programu Erasmus+ byla schválena žádost 
Základní školy J. A. Komenského Brandýs nad Or-
licí o grant v Klíčové akci 1 pro jednoroční projekt 
„Vzděláváme s Komenským“.
V minulém školním roce se ře-
ditel, zástupkyně ředitele a dvě 
učitelky rozjeli do základní školy 
Erzurumlu Ibrahim Hakki Ortao-
kulu v turecké Ankaře, aby zís-
kali co nejvíce informací o  sys-
tému tureckého školství, na-
čerpali nové poznatky a  inspi-
raci, a to jak v řízení a manage-
mentu, tak v  jiných metodách 
a formách výuky.
Vzdělávání v  Turecku se řídí 
vnitrostátním systémem, který 
byl založen v  souladu s  refor-
mami Atatürka po založení Tu-
recké republiky. Povinná školní 
docházka je od 6 do 18 let. 
Od 12. dubna 2012 platí nový 
vzdělávací systém 4 + 4 + 4, 
který rozšiřuje povinnou školní 
docházku z osmi na dvanáct let. 
Předškolní vzdělávání je dobro-
volné pro děti 4–5leté.
Žáci vstupují v  5–6 letech 
do 1.  stupně ZŠ (PRIMARY 
SCHOOL), v  9–10 letech do 
2. stupně ZŠ (SECONDARY 
SCHOOL) a ve 13–14 letech do 
střední školy (HIGH SCHOOL).
Základní vzdělávání je povinné 
pro chlapce a dívky a je posky-
továno zdarma ve veřejných 
školách.
Už na začátku 6. roku se žáci 
začínají připravovat na rozřa-
zovací test na národní úrovni. 
Vždy na konci 6., 7. a  8. roč-
níku dělá každý žák zkoušku 
TEOG a podle celkového počtu 
bodů ze všech tří zkoušek si žáci 
vybírají, na které střední škole 
(HIGH SCHOOL) budou stu-
dovat. Podle výsledků zkoušky 
a zájmu si mohou vybrat všeo-
becnou, odbornou, či přírodo-
vědnou střední školu.
Středoškolské studium má 
čtyřletý učební plán, který při-
pravuje studenty na vysoko-
školské vzdělávání. Na za-
čátku 9. roku si každý musí zvo-
lit okruh, který by chtěl studo-
vat v dalším vzdělávání: přírodní 
vědy + matematika, společen-
ské vědy, turecká a sociální stu-
dia, nebo cizí jazyky. Na konci 
středoškolského vzdělávání stu-

denti, kteří chtějí studovat na 
vysoké škole, musí složit přijí-
mací zkoušku. Ta je založena na 
oblastech, které žáci studovali 
během středoškolského studia.
Ročně absolvuje střední školu 
kolem 1,5 milionu studentů. 
Asi 95 procent navštěvuje ve-
řejné školy, ale jejich nedosta-
tek motivuje rodiče ze středních 
vrstev společnosti hledat sou-
kromé vzdělávání.
Vysokoškolské studium za-
hrnuje vzdělávací programy 
dvou- a víceleté. Existuje 60 vy-
sokých škol, s výjimkou soukro-
mých univerzit. Cílem vysoko-

školského vzdělávání je nabíd-
nout vzdělání jednotlivcům tak, 
aby splňovali požadavky společ-
nosti na různých vyšších úrov-
ních a rozvíjeli vědecký výzkum 
tak, aby se stalo Turecko sou-
částí rozvinutých zemí.
Pro naše stínování jsme si školu 
Erzurumlu Ibrahim Hakki Ortao-
kulu nevybrali náhodně. Spolu-
pracujeme s ní v žádosti o me-
zinárodní projekt KA 2, jehož 
je turecká škola koordináto-
rem a předkladatelem. Škola je 
státní organizací a  nachází se 
v  oblasti Elvankent, která leží 
35 km severozápadně od cen-
tra města Ankara, hlavního 
města Turecka. Škola je situo-
vána v  silně industrializované 
oblasti a  byla založena v  roce 
1995. Navštěvuje ji kolem 1 

900 žáků ve věku 6 až 14 let, 
včetně žáků se speciálními po-
třebami. Třídy jsou naplněny do 
40 žáků. Většina dětí je z rodin 
s nízkými příjmy.
Vzhledem k  velkému počtu 
žáků ve škole jsou tito rozděleni 
do dvou skupin. Jedna skupina 
má po celý rok dopolední vyu-
čování (začíná v  7.10) a  druhá 
pouze odpolední. Vyučovací 
hodina trvá 40 minut, všechny 
přestávky jsou desetiminutové. 
Převládá frontální výuka. Jen 
v  některých třídách jsme viděli 
žáky ve školních uniformách, 
nikdo se však nepřezouvá. Žáci 
dostávají učebnice i  pracovní 
sešity zdarma. Absence žáka je 
do třídní knihy zapisována čís-
lem, které je každému žákovi 
školy přiděleno. Škola používá 

pro informace rodičům elektro-
nickou žákovskou knížku. Ve 
škole není školní jídelna, pouze 
bufet, u kterého je i prostor pro 
posezení. Také jsme tu nenašli 
vybavenou tělocvičnu (pouze 
relaxační místnost) a  počítačo-
vou učebnu. Každá třída je však 
vybavena interaktivní tabulí 
a stát chce dát každému žákovi 
tablet. Problémy se šikanou se 
řeší přeřazením žáka do para-
lelní třídy (v každém ročníku je 
kolem deseti tříd). Zapojování 
do mezinárodních projektů je 
pro žáky jedinou možností, jak 
vycestovat do zahraničí. Vol-
nočasové aktivity vzhledem ke 
směnnému provozu neexistují.
Po celou dobu našeho pobytu 
jsme se setkávali se vřelým při-
jetím jak od vedení školy, tak 

i od učitelů, žáků i rodičů. V na-
bitém programu ve škole jsme 
měli možnost oslavit se všemi 
Mezinárodní den dětí, podívat 
se do tříd, naučit se novou vý-
tvarnou techniku, slavnostně 
otevřít výstavu, zaučit si anglič-
tinu a zasadit stromy přátelství.
V samotné Ankaře jsme si ne-
nechali ujít nejnavštěvovanější 
památku Antikabir – mauzo-
leum Mustafy Kemala Atatürka 
– prvního prezidenta Turecké 
republiky –, Muzeum anatol-
ských civilizací plné předmětů 
všech národů, které kdy žily na 
území Turecka, a Ankarskou ci-
tadelu. Tato historická pevnost 
je považována za symbol sta-
rého města.
Celý pobyt zanechal v  nás 
všech hluboký dojem. Bu-

deme dále rozvíjet spolupráci 
obou našich škol v mezinárod-
ních projektech Erasmus+. Plá-
nujeme aktivní zapojení žáků 
do komunikace se zahranič-
ními vrstevníky, které může vést 
k  dlouhodobému přátelství. 
Posílí to i  jejich jazykové do-
vednosti, nezbytné pro dnešní 
dobu. Získané poznatky ze stí-
nování chceme také zužitkovat 
v řízení a managementu školy.
Věříme, že větší prestiž naší 
školy může přispět k  rozhod-
nutí rodičů především z  okol-
ních obcí vzdělávat své dítě 
v naší škole.

Hana ŠTUSÁKOVÁ
koordinátorka projektu

Stínování v partnerské škole v Turecku



L u k á š  Ta v e r n a
a jeho hudební skupinaa jeho hudební skupina

Lukáš Taverna, původem Ital, začínal v Toskánsku v roce 1995 
s kapelou Oceans Kapela Fency. Hrál v mnoha skupinách 
a jeden čas působil i v souboru Felixe Slováčka. Jeho talent 
mu zajistil členství ve sboru Bílých hlasů v La Scala di Milano, 
kde od osmi let zpíval. Od roku 2005 byl na čas součástí 
kapely Slávka Jandy a Bohuše Matuše. V devadesátých 
letech hrál v černém divadle Image v Pařížské ulici s Lazy 
Bones. Nyní se specializuje zejména na rock and roll a boogie 
woogie. V současné době má kapela Lukáše Taverny 
vlastní nahrávací studio, kde vznikají všechny skladby, které 
se objevují i na koncertech. Kapelu můžete objednat na 

www.lukastaverna.cz, kde najdete i bližší informace.

  

info linka 844 833 822                                 

728 25 56 56
bocek@rosana.cz

www.rosana.cz
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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 před-
pisů a ostatních předpisů ve školské praxi. Součástí textu jsou 
různé příklady, otázky a odpovědi ze školské praxe doplněné 
o konkrétní ustanovení příslušného právního předpisu vzta-
hující se ke konkrétní otázce. Měla by zaměstnavatelům, za-
městnancům a odborovým organizacím umožnit získat zá-
kladní přehled o problematice bezpečnosti a ochrany zdra-
ví pří práci a požární ochrany u zaměstnanců a bezpečnosti 
a ochrany zdraví u dětí, žáků a studentů.
Součástí publikace je rovněž CD, které obsahuje základní for-
muláře tvořící dokumentaci BOZP, BOZ a PO ve školách a škol-
ských zařízeních. Tyto formuláře budete moci po doplnění 
vlastních údajů ihned používat, bez předchozího přepisování.
Publikace obsahuje otázky zaměřené především na tyto ob-
lasti BOZP, BOZ a PO:

 Základní legislativa v oblasti BOZP, BOZ a PO a povinná 
dokumentace
 Práva a povinnosti zaměstnavatele, vedoucích zaměstnan-
ců 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; 
poskytování první pomoci
 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studen-
tů ve školách a školských zařízeních
 Prevence rizik na pracovištích zaměstnavatele
 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, na výrobní 
a pracovní prostředky a zařízení a na organizaci práce a pra-
covní 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 
nakladatelství Paris.
PARIS 9/2015, cena 395 Kč (+ 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
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Registrujte se na www.domestosproskoly.cz 
Hlasujte pro nejlepší proměny školních toalet. 
Čtyři základní a čtyři mateřské školy získají finanční podporu až 300 000 Kč. 
Stovce škol navíc věnujeme produkty Domestos na rok zdarma!

Partneři projektu

VEZMĚTE

ÚROVEŇ
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která škola nebo 
školka získá

až 200 000 Kč 

+ 100 000 Kč 
ve zboží od partnerů   
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