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12.–13. září
Od roku 1991 se v České 
republice slaví z podnětu 
Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska Dny 
evropského dědictví.

15.–18. září
Na veletrhu FOR ARCH 
v Praze probíhá finále 19. 
ročníku soutěžní přehlídky 
stavebních řemesel SUSO. 
Že „Řemeslo je správná 
volba!“, zde dokazují 
učni z České republiky 
a Slovenska.

16. září
ČMKOS uspořádala v Praze 
velký manifestační mítink 
pod heslem Konec levné 
práce v České republice 
na podporu kolektivního 
vyjednávání v roce 2016.

Výsledky žáků u státních maturit se zhoršují .................................................3
Jak může pomoci škola, aby žák uspěl na trhu práce? ..................................5
Téma výzkumu Expedice Podyjí – železná opona  ..........................................7

„Mládí nekoupíš, stáří neprodáš.“  Ruské přísloví

Zapomnělo ministerstvo školství na ředitele základních škol?
Základní školy trochu zaskočilo konečné znění ná-
vrhu na snížení úvazků ředitelů. Původně se měly 
úvazky ředitelů základních škol přiblížit výši úvazků 
ředitelů středních škol. Jenže kdeže loňské sněhy 
jsou.

Míra přímé vyučovací po-
vinnosti bude od příštího 

školního roku upravena jen ře-
ditelkám a  ředitelům mateř-
ských a  malotřídních základ-
ních škol. Změnu nařízení 
o stanovení rozsahu přímé vyu-
čovací, výchovné, spe ciálně-
pedagogické a  pedagogicko-
-psychologické činnosti peda-
gogických pracovníků již vláda 
schválila.

Přitom ještě v  lednu bylo 
v návrhu novely nařízení vlády 
uvedeno, že jeho cílem je „od-
stranit nedůvodné rozdíly ve 
stanoveném rozsahu přímé 

pedagogické činnosti ředitelů 
základních škol a  středních 
škol a  rozvést struk-
turaci pravidel pro 
určení rozsahu 
přímé pedago-
gické činnosti 
ředitelů mateř-
ských škol“.

N á r o č n o s t 
práce ředitelů 
a  ředitelek základ-
ních škol se v  posled-
ních letech neustále zvyšovala. 
Povinností postupně přibý-
valo, administrativa rostla, pro-
blémy, které ředitelé museli ře-

šit, byly stále složitější, ale je-
jich vyučovací povinnost zů-
stávala nezměněna. Je pravda, 
že většina z nich učí ráda a na 
výuku ve třídách se těší. Mnozí 
dokonce tvrdí, že to je ta nej-
hezčí část jejich pracovního 
dne.

Jenže povinností ře-
ditelů základních 

škol má přibýt 
i  do budoucna, 
zejména v  sou-
vislosti s tzv. in-
kluzí, tedy zá-
měrem minis-

terstva školství 
vzdělávat společně 

všechny děti v hlavním 
vzdělávacím proudu. Budou 
mít na ně dostatek času a sil?

Ředitelé středních škol mají 
vyučovací povinnost nižší než 

jejich kolegové v  základních 
školách. To je fakt, který je dán 
možná historicky, možná větší 
náročností jejich práce. Přesto 
rozdíly mezi úvazky vedou-
cích pracovníků škol základ-
ních a středních se mi zdají ne-
úměrně velké.

Jeden příklad za všechny 
– šest hodin přímé pedago-
gické práce týdně. V  základní 
škole musí mít ředitel, aby do-
sáhl tohoto úvazku, na sta-
rost 19 až 23 tříd, zatímco ve 
střední má tento úvazek ředi-
tel školy s  osmi třídami. Když 
má tříd 17  a  více, má úvazek 
dvě hodiny.

Nezbývá než doufat, že, jak 
říká ministryně Kateřina Va-
lachová, je to první krok, po 
němž budou následovat další.

Karla TONDLOVÁ
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Pro potřebné děti
Český červený kříž, P&G 
a Kaufland zahajují 
celonárodní charitativní 
akci Z lásky k dětem, aby 
pomohli dětem, které to 
potřebují. Jedno procento 
z ceny každého prodaného 
výrobku vybraných značek 
P&G, například Pampers, 
Lenor, Ariel nebo Gillette, 
v prodejnách Kaufland 
zamíří prostřednictvím 
Českého červeného kříže 
k dětem v tísni. Tato 
iniciativa trvá až do 7. října 
2015. zm

Šťastná rodina
Základní a mateřská škola 
z Prahy-Slivence uspořádala 
před zahájením školního 
roku seminář Šťastná rodina 
a šťastný domov. Smyslem 
školení bylo naučit rodiče 
lépe vnímat a chápat své 
děti. Interaktivní seminář 
byl určen pro pedagogy 
a rodiče, kterým záleží na 
rozvoji svém i svých dětí. ir

Nové schody
Základní škola Votice 
představila na začátku 
školního roku projekt 
Zvládneme i schody, jímž 
získali handicapovaní žáci 

bezbariérový přístup do 
všech tříd a odborných 
pracovišť v budově. esch

Duhová výchova
Bezplatné semináře 
určené pro střední školy 
seznámí žáky se životem 
lidí, kteří svou sexuální 
orientaci neidentifikují 
jako heterosexuální. Téma 
spadá do oblasti sexuální 
výchovy a zároveň otevírá 
problematiku diskriminace 
osob s jinou orientací. Více 
na www.
duhova-vychova.cz.

„Zametala jsem na ministerstvu školství, ale vyhodili mě pro nadbytečnost. Prý tam mají „Zametala jsem na ministerstvu školství, ale vyhodili mě pro nadbytečnost. Prý tam mají 
každou chvíli nové koště!“každou chvíli nové koště!“

Zápisník
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Čeští středoškoláci předčili svět
Čeští a slovenští středoško-

láci excelovali ve srovnání 
se světovou konkurencí v me-
zinárodních AP zkouškách. 
Jedná se o  zkoušky z  odbor-
ných předmětů, které se konají 
v  angličtině a  testují znalosti, 
pochopení i mezioborové sou-
vislosti na úrovni komplexního 
učiva střední školy a 1. ročníku 

vysoké školy. Talentované stře-
doškoláky k nim připravují in-
ternetové kurzy CTYOnline.

Letos se k těmto zkouškám 
přihlásilo 46 českých a  sedm 
slovenských studentů. Na pě-
tibodové stupnici s  nejlepší 
známkou 5 dosáhli průměru 
4,0, přičemž světový průměr 
je 2,89. Potvrdili tak, že pa-

tří svými znalostmi k  nejlep-
ším studentům na světě a zís-
kali mezinárodně platný certi-
fikát o svých studijních schop-
nostech, klíčový v přijímacích 
řízeních na špičkové světové 
univerzity. Pouze čtyři stu-
denti získali horší hodnocení 
než 3.

čtk

Juniorská univerzita pro středoškoláky
Univerzita Karlova v  Praze 

za měsíc spustí první roč-
ník Juniorské univerzity pro 
středoškoláky. Během tří mě-
síců se budou moci zúčast-
nit přednášek vybraných fa-
kult, prohlédnout si historické 
univerzitní budovy a  získat 
podrobné informace o  studiu 
na této nejstarší české univer-
zitě. Mohou si vybrat mezi hu-

manitně-společenským a  pří-
rodovědně-lékařským okru-
hem. Do prvního ročníku bude 
přijato po padesáti středoško-
lácích pro každý okruh.

Témata přednášek budou 
průřezová a  přizpůsobena 
věku středoškolských stu-
dentů. „Studenti se v  huma-
nitně-společensky zaměře-
ných přednáškách mimo jiné 

dozvědí, proč je dobré znát 
právo, či se stanou na chvíli 
spisovateli. Ti, kteří se chtějí 
věnovat přírodovědě či lékař-
ství, si budou moci vyslechnout 
nejnovější poznatky o tom, jak 
je naše tělo řízeno či zda nové 
léky představují novou naději 
v léčbě rakoviny,“ uvedla pro-
rektorka pro studijní záležitosti 
Milena Králíčková. čtk

Státní příspěvek na školní ovoce a mléko
Státní podpora programu 

Ovoce a  zelenina do škol 
letos stoupne o  20 milionů 
korun, příspěvek od Evropské 
unie naopak klesne o 17 mi-
lionů korun. Letošní dotace 
programu se tak celkově zvýší 
o  tři miliony korun. V  rámci 
programu dostávají školáci 
prvního stupně základních 
škol zdarma ovoce, zeleninu 
a výrobky z nich. Přihlášky do 
programu mohou školy posí-
lat do 25. září, počet přihláše-

ných škol a žáků bude znám 
20. října.

Letos také mírně vzrostou 
dotace na mléčné výrobky pro 
školáky na 60,5 milionu ko-
run. Z toho 12 milionů korun 
půjde z  evropských zdrojů, 
zbytek z  českého rozpočtu. 
V  loňském roce byla dotace 
v hodnotě 59 milionů korun.

Program v  jednodušší 
formě fungoval již před ro-
kem 1989, znovu odstarto-
val v  roce 1996 a  byl ze za-

čátku bez dotací. Stát na něj 
začal finančně přispívat v roce 
1999, od vstupu země do Ev-
ropské unie v  roce 2004 za-
čala na školní mléko posílat 
peníze také Unie.

Program byl původně ur-
čen pro žáky základních škol, 
od září 2009 mohou doto-
vané mléčné výrobky konzu-
movat také děti z mateřských 
škol a studenti středních škol. 
Žáci si na výrobky také při-
spívají. čtk
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Státní maturita z  matematiky se posouvá, a  to 
o  rok. Prvně ji budou studenti skládat ve školním 
roce 2020/2021. Ne však všichni, ale pouze studenti 
šedesáti oborů. Další obory středního vzdělávání, 
podle ministerstva školství je jich nyní 284, budou 
přibývat postupně.
Proč ministryně školství Kate-
řina Valachová ke změně ter-
mínu zavedení státní maturitní 
zkoušky z matematiky přistou-
pila, je asi nasnadě. Výsledky 
státních maturit se stále zhor-
šují. A třebaže v letošním roce 
k  propadu u  matematiky ne-
došlo, studenti, podle ní, na 
ni zatím nejsou připraveni. 
A nejenom na ni.
Podle Centra pro zjišťování 
výsledků vzdělávání bylo le-
tos na jaře přihlášeno k matu-
ritní zkoušce 74 696 studentů, 
konalo ji však pouze 65  193 
žáků. A  výsledky? „Celková 
neúspěšnost v  rámci řádného 
termínu maturitní zkoušky 
v  jarním zkušebním období 
se dostala na 12,8 procenta,“ 
uvedl J. Pohanka z  Cermatu. 
Z  těch, co konali státní ma-
turitní zkoušku poprvé, neu-
spělo celkem 24,3 procenta.
Ve srovnání s  rokem 2014 
došlo k  celkovému zhoršení, 
a  to o 2,3 procenta. Úspěšně 
zvládlo v  jarním termínu ma-

turitní zkoušky 79 procent ze 
všech žáků, kteří se jí zúčast-
nili. Další žáci budou, dou-
fejme, úspěšní nyní – v  záři-
jovém termínu, který končí 
21. září.
Pokud se podíváme 
na výsledky po-
vinných zkou-
šek společné 
a  profilové 
části matu-
ritní zkoušky 
v  jarním ter-
mínu, pak letos 
(jaro 2015) neu-
spělo z  českého jazyka 
11,8 procenta žáků. Ve srov-
nání s rokem 2014 je to o pět 
procent více. V  roce 2013 to 
bylo 6,4 procenta, v roce 2012 
celkem 10,3 procenta, v  roce 
2011 pak 9,7 procenta. V ma-
tematice, která však zatím 
není povinná, jsou výsledky 
ještě slabší. Letos bylo neú-
spěšných 24 procent žáků, ob-
dobně i vloni (24,1 %), v roce 
2013 pak 20,5 procenta, 

v  roce 2012 „pouhých“ 16,3 
procenta a 15 procent ji neslo-
žilo v roce 2011.
Cizí jazyk je další profilová 
zkouška, kterou si může žák 
zvolit. U cizího jazyka má žák 
ještě možnost volby mezi ang-
lickým a  německým jazykem. 
Z  anglického jazyka neuspělo 
letos 9,8 procenta žáků z těch, 
co ji konali, v  roce 2014 to 
bylo 9,5 procenta, v roce 2013 

byla situace „lepší“, ne-
uspělo 6,4 pro-

centa, 7,3 pro-
centa bylo neú-
spěšných v roce 
2012 a  v  roce 
2011 pak 10,4 
procenta.

P o d s t a t n ě 
horší výsledky 

vykazuje zkouška 
z  německého jazyka. 

Neúspěšně ji skládalo v  roce 
2011 celkem 24,1 procenta 
žáků, v  roce 2012 pak 19,4 
procenta, přes dvacet procent 
neúspěšných žáků bylo i v ná-
sledujících dvou letech a  le-
tos (jaro 2015) pak dokonce 
26,3 procenta.
Příčina tak vysoké pro-
centní neúspěšnosti u  ně-
meckého jazyka? Můžeme 
hovořit hned o několika pří-

činách, a  to nejen u  cizího 
jazyka. Výsledky se totiž vý-
razně liší podle druhu školy, 
další důvody neúspěchu 
je ale nutné hledat i  jinde. 
Podle ministryně školství Ka-
teřiny Valachové nedobré 
výsledky vypovídají o  snižu-
jící se schopnosti studentů 
uspět v  těchto zkouškách. 
„Budeme proto ve spolu-
práci s učiteli a didaktiky dů-
kladně analyzovat příčiny 
tohoto jevu,“ zdůraznila 
K. Valachová.
Zásadní rozdíly v  úspěšnosti 
žáků jsou patrné v  druhu 
školy. Zatímco gymnázia mají 
nejnižší propad, v  letošním 
roce z  těch žáků, kteří absol-
vovali jarní termín, propadlo 
pouze 4,2 procenta, u lyceí se 
jednalo už o 12 procent žáků, 
na středních odborných ško-
lách technických a  ekono-
mických nesložilo státní ma-
turitu (společnou i  profilo-
vou část) 20,2 procenta žáků, 
na ostatních středních ško-
lách 29 procent a více než 40 
procent žáků pak neuspělo 
na středních odborných uči-
lištích s  maturitou. U  násta-
veb byla neúspěšnost více než 
50procentní.

Olga ŠEDIVÁ
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Výsledky žáků u státních maturit se stále zhoršují

K opravné zkoušce 

v podzimním 
zkušebním období 

je přihlášeno 
celkem 20 723 žáků. 

Matematiku by 

mělo psát celkem 

5 099 žáků.
JAN POHANKA
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Odbory na vaší straně
V září a říjnu probíhá v českých městech informační 
kampaň odborů „Odbory na vaší straně – ČMKOS 
v regionech“.

Cílem této iniciativy je při-
blížit lidem přímo v terénu 

práci odborů, vysvětlit jim vý-
hody členství v odborech a na 
daných místech, 
kde pracovníci od-
borové centrály po-
staví informační 
stany, nabídnout 
příchozím právní 
poradnu zdarma. 
Souběžně probíhá 
na těchto místech výstava fo-
tografií s názvem „I to jsou od-

bory“, která ukazuje, že od-
bory neznamenají jen práci, ale 
jejich záběr je mnohem širší. 
Nejmladší návštěvníci infor-

mačních stanů si ve 
výtvarném koutku 
budou moci zasou-
těžit o  hodnotné 
ceny.

Akce, která je 
realizována v  rámci 
projektu Podpora 

sociálního dialogu, již úspěšně 
proběhla v  Brně, Zlíně, Praze 

a Sokolově. Do Jihlavy se od-
boráři vydají 8. října, do Olo-
mouce 9. října, do Českých 
Budějovic 12. října, do Tábora 

13. října, do Pardubic 21. října 
a  svou pouť po českých měs-
tech zakončí 22. října v Hradci 
Králové. sta

Týden na Prostřední Bečvě
Do redakce jsme dostali 

příspěvek od jedné účast-
nice týdenního pobytu ba-
biček s  vnuky na Prostřední 
Bečvě, který již několik let po-
řádá sekce seniorů při OROS 
pracovníků školství Ostrava. 
Rádi jej zveřejňujeme.

Ahojky, je mi jedenáct, cho-

dím do 5. třídy základní školy. 
Tento rok jsem byla již po páté 
v rekreačním středisku Retaso 
na Prostřední Bečvě. Původně 
to byl nápad mé babičky, kte-
rá usoudila, že by se mi tam 
mohlo líbit. A  byla to prav-
da. Jedná se o systém chatek, 
které jsou postaveny do kru-

hu. Venku je fotbalové hřiště, 
tenisové hřiště a  samozřejmě 
i  prolézačky. Vaří zde výbor-
né obědy, mají i bar a nabíze-
jí řadu her. Můžete chodit i na 
výlety, nejlepší je asi Svět ka-
menů. Navštívit můžete i Rad-
hošť a  jízdárnu. Paní Marie 
Návratová, která rekreaci pro 

babičky a jejich vnoučata po-
řádá, pro nás denně připravu-
je různé hry, například hledá-
ní pokladu, petanque nebo 
bowling. Každý rok si s sebou 
beru koloběžku, někteří i ko-
lo, a jezdíme po areálu. Týden 
utekl a já se už těším na příští 
rok. Kristýnka DOSTÁLOVÁ

Tvorba FKSP v příspěvkových organizacích
Je v  příspěvkové organizaci 

zřizované krajem použití 
fondu odměn na konci roku 
základem pro tvorbu FKSP?

Tvorba FKSP v  příspěvko-
vých organizacích zřizova-
ných územními samospráv-
nými celky se řídí ustanove-
ním § 33 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů.

FKSP je tvořen základním pří-
dělem na vrub nákladů příspěv-
kové organizace z  ročního ob-
jemu nákladů zúčtovaných na 
platy a  náhrady platů, na od-
měny za pracovní pohotovost, 
na odměny a  ostatní plnění 
za vykonávanou práci. Podle 

odst. 2 § 33 zákona je FKSP na-
plňován zálohově z  roční plá-
nované výše v  souladu s  jeho 
schváleným rozpočtem. Vyúčto-
vání skutečného základního pří-
dělu se provede v  rámci účetní 
závěrky. Vzhledem k  tomu, že 
použití prostředků FKSP příspěv-
kových organizací se uskuteč-
ňuje prostřednictvím rozpočtu, 

jsou použité prostředky fondu 
odměn zahrnuty do příjmů pří-
spěvkové organizace a  sou-
časně se použijí jako mzdové 
prostředky, a  proto jsou i  zá-
kladem pro výpočet přídělu do 
FKSP. Výpočet skutečného zá-
kladního přídělu se provede 
v  rámci účetní závěrky příspěv-
kové organizace. Vít BERKA

Seznámení se s kolektivní smlouvou
Mají být zaměstnanci seznámeni s obsahem kolek-
tivní smlouvy? Pokud ano, tak jakým způsobem? 
A platí to i pro nečleny odborů?

V  §  29 zákoníku práce se 
stanoví: „Smluvní strany 

kolektivní smlouvy jsou po-
vinny s  obsahem kolektivní 
smlouvy seznámit zaměst-
nance nejpozději do 15 dnů 
od jejího uzavření. Zaměstna-
vatel je povinen zajistit, aby 

byla kolektivní smlouva pří-
stupná všem jeho zaměst-
nancům. Zákoník práce sta-
noví povinnost smluvním 
stranám kolektivní smlouvy, 
to je zaměstnavateli i  odbo-
rové organizaci, seznámit 
ve stanoveném termínu za-

městnance s  jejím obsahem. 
Právo na seznámení se s ob-
sahem kolektivní smlouvy 
mají všichni zaměstnanci bez 
ohledu na členství v  odbo-
rech. Seznamovací povinnost 
platí i  pro případ změny ko-
lektivní smlouvy. Konkrétní 
postup a  způsob informo-
vání zaměstnanců je vhodné 
sjednat přímo v  kolektivní 
smlouvě. Zaměstnavatel má 

také povinnost zajistit pří-
stupnost kolektivní smlouvy 
pro zaměstnance, aby se s ní 
v  případě zájmu mohli opa-
kovaně seznámit a  ověřit si 
svá práva. Neznamená to, že 
každému zaměstnanci musí 
být předán její výtisk. O tom, 
kde lze kolektivní smlouvu 
vyhledat, by měli být zaměst-
nanci informováni.

Vít BERKA

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Jak může pomoci škola, aby žák uspěl na trhu práce?
Zaměstnavatelé často vyčítají současné škole, že učí 
žáky jen nezáživnou teorii a lpí na znalostech, kte-
ré jsou uchazečům o práci na současném trhu k ni-
čemu. Jak se vlastně mění požadavky na pracovníky 
v posledních letech?

Dají se předpovídat trendy 
do budoucna? Podle 

čeho si v  současné době vy-
bírají firmy nové lidi? Co pro 
to může udělat škola? Nad 
těmito otázkami se zamysleli 
odborníci prestižních firem.

„Žáci se musí připravovat 
na místa, která dnes ještě ne-
existují. Neumíme odhadnout, 
kam až se dostanou za de-
set patnáct let nové techno-
logie. Úspěch bude mít ten, 
kdo bude velmi adaptabilní na 
nové technologie a  postupy, 
ten, kdo bude schopen praco-
vat týmově a přizpůsobovat se 
i  jiným etnikům a bude scho-
pen vykonávat práci i  netra-
dičními formami – asi nebude 
sedět v kanceláři, jako je tomu 
dnes,“ říká Milena Jabůrková, 
členka představenstva IBM 
a členka představenstva Svazu 

průmyslu a dopravy ČR. „Jsme 
uprostřed digitální revoluce, 
která je stokrát rychlejší, než 
byla průmyslová revoluce, a je 
charakterizovaná digitalizací, 
globalizací a virtualizací práce. 
Uspějeme tehdy, jestliže se 
naše malá otevřená ekono-
mika bude schopná přizpů-
sobit a  včas na změny zarea-
govat. Je nezbytné investovat 
více peněz do znalostí a  ino-
vací,“ je přesvědčen Luděk 
Pfeifer, spoluzakladatel firmy 

na biotechnologie M.  C.  Tri-
ton. Kritéria, podle kterých si 
jeho firma vybírá absolventy 
škol, shrnuje takto: „Musí 
mít precizní znalosti 
z  oboru biotech-
nologie, musí být 
schopen zna-
losti projektově 
uplatňovat, měl 
by mít zdravé 
s e b e v ě d o m í 
a  vědomí odpo-
vědnosti za sebe na 
trhu práce.“

Radek Špicar, viceprezident 
Svazu průmyslu a  dopravy 
a výkonný ředitel Aspen Insti-
tute Prague soudí, že smys-
lem vzdělávání je připravit ab-

solventy komplexně na to, co 
je na trhu práce čeká. „Co fir-
mám chybí? Absolventi mají 
skvělé znalosti, znají fakta 
a  data. Chybí jim měkké do-
vednosti, které jim usnadní 
práci v  týmu i  v multikultur-
ním prostředí, a schopnost své 
znalosti prodat. Žáci by měli 
být motivováni k  tomu, aby 

si vybírali taková pracovní od-
větví, která budou potřeba. 
Chybějí informace pro rodiče, 
jak vybírat pro své děti vzdě-
lání, které v praxi uplatní. Bu-
doucnost vidím ve spolupráci 
škol s firmami, protože v sou-
časné době jsou školy zcela 
odtrženy od praxe. Podniky 
musí jít školám naproti,“ for-

muluje své představy 
R. Špicar.

Odborníci se 
tedy shodli ze-
jména v  tom, 
že je třeba více 
propojit školy 

a  firmy, aby si 
vzájemně předá-

valy informace, jak 
je třeba vzdělávání absol-

ventů zaměřit. Milena Jabůr-
ková je navíc přesvědčena, že 
školství chybí zaměření na di-
gitální technologie: „Existuje 
nespočet digitálních strate-

gií, ale žádná z nich se ve ško-
lách nenaplňuje. Velkým té-
matem do budoucna je také 
kybernetická bezpečnost, kde 
se řada lidí uplatní.“ Pouká-
zala dále na to, že firma IBM 
již dlouho spolupracuje s ma-
teřskými, základními i  střed-
ními školami a  podílí se na 
výchově svých zaměstnanců. 

„Devadesát osm procent lidí, 
kteří k  nám přicházejí praco-
vat, si musíme sami vyško-
lit. Máme na to celé oddělení. 
Na vysokých školách chybí lidé 
z  praxe, takže studentům ni-
kdo neříká, jak to v  zaměst-
 nání opravdu vypadá,“ při-
sadil si Pavel Zima, předseda 
představenstva Seznam.cz. 
Zároveň vyzval k  větší samo-
statnosti ředitele škol, kteří 
by podle něj měli navazovat 
spolupráci s firmami a dalšími 
školami. Lumír Al-Dabagh, 
generální ředitel a  spolumaji-
tel podniku Beneš a Lát, zmí-
nil v této souvislosti aktivitu je-
jich firmy, která si do strojíren-
ského provozu zve na exkurze 
mateřské školy, pro něž je ná-
vštěva opravdové továrny vel-
kou atrakcí. Také by přivítal, 
kdyby se do škol opět vrátila 
výuka dílen, aby žáci nežili jen 
virtuálním světem.

Co si tedy zaměstnava-
telé přejí, aby školy své stu-
denty naučily? Jednoznačně 
volají po propojení škol s  fir-
mami a  podporují zaměření 
studentů na digitalizaci a stu-
dium jazyků, aby uspěli v  tý-
mové práci v  multikulturním 
prostředí.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Vzdělání je 

třeba zaměřit na 

technologie, jazyky, 

a to nejen angličtinu, 

rozvíjení analytických 

schopností, práci 

v týmu a v různých 

multikulturních 

souvislostech.
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Musíme upozornit na možnost výpovědi písemně?
Je nutné doručit zaměstnanci písemné upozornění 
na možnost výpovědi do vlastních rukou?

Písemné upozornění za-
městnance na možnost vý-

povědi podle § 52 písm. g) zá-
koníku práce musí být zaměst-
nanci doručeno do vlastních 
rukou. Takto rozhodl ve svém 
rozsudku Nejvyšší soud ze dne 
4. 9. 2013. V odůvodnění roz-
sudku je mimo jiné uvedeno:

„Písemnostmi, které musí 
zaměstnavatel doručit zaměst-
nanci do vlastních rukou, jsou 
mimo jiné písemnosti týkající 
se vzniku, změn a  skončení 
pracovního poměru. Mezi ta-
kové písemnosti patří nejen 

právní úkony zaměstnavatele 
učiněné v písemné formě (na-
příklad návrh na uzavření pra-
covní smlouvy, jmeno-
vání zaměstnance 
na vedoucí pra-
covní místo, ná-
vrh na uza-
vření dohody 
o  změně pra-
covní smlouvy, 
výpověď z  pra-
covního poměru), 
ale i  jiné jeho pí-
semné úkony, které se – 
přestože nejde o projevy vůle, 

s nimiž by právní předpisy spo-
jovaly vznik, změnu nebo zá-
nik práv a  povinností účast-
níků pracovněprávního vztahu 
– týkají vzniku, změn a skon-
čení pracovního poměru.

Takovým úkonem je též 
písemné upozornění 

zaměstnance na 
možnost výpo-
vědi, které je 
hmotněpráv-
ním předpo-
kladem pro vý-

pověď z pracov-
ního poměru da-

nou zaměstnavate-
lem zaměstnanci z  dů-

vodu soustavného méně zá-
važného porušování pracovní 
povinnosti a  které se proto 
týká skončení pracovního po-
měru. Uvedené písemné upo-
zornění zaměstnance na mož-
nost výpovědi z  pracovního 
poměru proto musí být za-
městnanci doručeno do vlast-
ních rukou.“

Písemnost doručuje za-
městnavatel zaměstnanci do 
vlastních rukou na pracovišti, 
v  jeho bytě nebo kdekoliv 
bude zastižen anebo prostřed-
nictvím sítě nebo služby elek-
tronických komunikací; není-
-li to možné, může zaměstna-
vatel písemnost doručit pro-
střednictvím provozovatele 
poštovních služeb. Vít BERKA

Mohu zaměstnat učitelku, která dálkově studuje?
Mohu zaměstnat na prvním stupni učitelku, která 
má praxi, dálkově studuje učitelství pro 1. stupeň 
a od září je v posledním ročníku studia? Vztahuje 
se stále na tyto pracovníky výjimka?

Právnická osoba vykonáva-
jící činnost školy může za-

městnávat pouze pedago-
gické pracovníky splňující kva-
lifikační předpoklady. Pro pří-
pady, kdy nelze provoz školy 
zajistit bez kvalifikovaného 
pedagogického pracovníka, 
je určen § 22 odst. 7 zákona 
č.  563/2004 Sb., kde se sta-
noví: „Právnická osoba vyko-
návající činnost školy nebo 
školského zařízení může za-

jišťovat výchovu a  vzdělávání 
po nezbytnou dobu a  v  ne-
zbytném rozsahu pedagogic-
kým pracovníkem, který nespl-
ňuje předpoklad odborné kva-
lifikace, pokud prokazatelně 
nemůže tyto činnosti zajistit 
pedagogickým pracovníkem 
s odbornou kvalifikací.“

Předpoklady pro výkon čin-
nosti pedagogického pracov-
níka jsou stanoveny v § 3 zá-
kona č. 563/2004 Sb., o peda-

gogických pracovnících. Jed-
ním z  těchto předpokladů je 
i  odborná kvalifikace pro pří-
mou pedagogickou činnost, 
kterou vykonává (§ 3 odst.  1 
písm. b) zákona).

Zákon č. 563/2004 Sb. záro-
veň stanoví případy, v nichž je 
možno zaměstnávat pedago-
gické pracovníky bez odborné 
kvalifikace i po 31. 12. 2014. 
Jedna z  výjimek z  kvalifikace 
je stanovena v §  32 odst.  1 
písm.  b) zákona č.  563/2004 
Sb., kde je uvedeno: „Fy-
zická osoba, která nesplňuje 
předpoklad podle § 3 odst. 1 
písm. b), může vykonávat pří-

mou pedagogickou činnost po 
dni nabytí účinnosti tohoto zá-
kona nejdéle po dobu deseti 
let, pokud v  této době neza-
hájí studium, kterým potřebný 
předpoklad získá, a  toto stu-
dium úspěšně dokončí.“

Ustanovení §  32 odst.  1 
písm.  b) zákona č.  563/2004 
Sb., o pedagogických pracov-
nících, lze uplatnit v  případě, 
že pedagogický pracovník za-
hájil studium, kterým po-
třebný kvalifikační předpoklad 
získá, do 31. 12. 2014. Z va-
šeho dotazu vyplývá, že tomu 
tak v daném případě je.

Vít BERKA

Polední 
přestávka
Za jakých podmínek 
je umožněn pobyt 
žáků v  budově zá-
kladní školy během 
polední přestávky?
Tento problém řeší usta-
novení §  1 odst.  2 vy-
hlášky č.  48/2005 Sb., 
o  základním vzdělávání 
a  některých náležitostech 
plnění povinné školní do-
cházky. Ustanovení §  1 
odst. 2 vyhlášky po změně 
provedené vyhláškou 
č.  256/2012 Sb., s  účin-
ností od 1. 9. 2012, zní: 
„Ředitel základní školy 
umožní žákům vstup a po-
byt v  budově školy nej-
méně 20 minut před za-
čátkem vyučování a o pře-
stávce mezi dopoledním 
a  odpoledním vyučová-
ním.“ Během pobytu žáků 
ve škole zabezpečí ředitel 
školy nad nimi dohled (§ 6 
vyhlášky č. 263/2007 Sb., 
kterou se stanoví pracovní 
řád pro zaměstnance škol 
a  školských zařízení zříze-
ných MŠMT, krajem, obcí 
nebo dobrovolným svaz-
kem obcí).

Vít BERKA
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Tématem výzkumu Expedice Podyjí se stala železná opona
Na závěr svého působení v naší škole se žáci 9. A 
zapojili do nově vzniklého vzdělávacího projektu 
Expedice Podyjí, který je unikátní hned v několika 
směrech. Předpokladem pro úspěšné realizování 
projektu bylo spojení naší školy a  tří významných 
institucí.

Nosným tématem badatel-
ského vyučování v terénu 

místního regionu se stala „že-
lezná opona”, se kterou byli 
žáci seznámeni během jed-
noho dopoledního programu 
v  Jihomoravském muzeu ve 
Znojmě. Dozvěděli se o  vlivu 
hranic na náš region v  běhu 
staletí, o  různých podobách 
železné opony v  čase, o  po-
hraniční stráži a  také něco 
málo o lokalitě Devět mlýnů za 
doby před ukončením druhé 
světové války – to vše mnoha 
různými aktivními způsoby.

Jak se tehdy žilo
Stěžejní část výuky se ode-

hrála týden nato, kdy byla 
akčním územím oblast národ-
ního parku Podyjí. Hlavním cí-
lem expedice bylo pomocí díl-
čího zkoumání a  bádání zjis-
tit, jaké stopy za sebou že-
lezná opona zanechala – jak 
v krajině, tak v lidech –, záro-
veň byla na vlastní kůži ově-
řena vysoká biodiverzita ob-

lasti. Žáci používali obrovské 
množství pracovních postupů. 
Tvorba elektronického her-
báře včetně průvodní doku-
mentace, monitoring skladby 
dřevin v místech, kudy prochá-
zela železná opona, pořízení 
dokumentace historických ob-
jektů, pořizování srovnávacích 
fotografií konkrétních míst, 
práce s  literárními prameny, 
kresba, natáčení videa, natá-
čení mluveného komentáře, 
práce s  historickými mapami 
a  mnohé další vedlo k  tomu, 
že se žáci stali mladými odbor-
níky na téma železné opony. 
Práce s kronikou přilehlé obce, 
pročítání autentických zápisků 
a zejména rozhovory s pamět-
níky žákům pomohly rozvi-
nout představu o  tom, jak se 
tehdy žilo.

Dějepis, přírodopis, země-
pis, matematika, fyzika, vý-
tvarná výchova – jindy izo-
lované předměty v  roz-
vrhu – se spojily v  jeden ce-
lek. Žádná učebna, ale reálný 

prostor v krajině se všemi jeho 
barvami, zvuky, možnostmi 
hmatových vjemů, chutěmi 
a vůněmi. Žádná učebnice, se-
šit, žádné zvonění ani školní 
lavice. Výklad a  pasivní přijí-
mání informací zcela v pozadí, 
vlastní zjišťování, bádání, vý-
zkum a dotazování v popředí. 
Největším zážitkem bylo zkou-
mání a vlastní interpretace za-
ložená na samostatně získa-
ných informacích a také argu-
mentace myšlenek a postojů.

Spolupráce na výbornou
Správa národního parku Po-

dyjí, která byla iniciátorem 
akce, vytvořila skvělé zázemí 
ve svém ubytovacím objektu 
v Havraníkách a také mnoho-
strannou technickou a odbor-
nou podporu. Ústav pro stu-
dium totalitních režimů po-
skytl velmi kvalitní lektory, 
kteří sestavovali významnou 
část vzdělávacího programu 
zaměřenou na historii. Jiho-
moravské muzeum ve Znojmě 
zaštítilo úvodní zasvěcení žáků 
do stěžejního tématu a  také 
závěrečný podvečer, který byl 
vyvrcholením celého projektu. 
Díky vzájemné spolupráci se 
mohly překonat hranice kla-
sické školní výuky – jak rozsa-
hem, obsahem a  úrovní, tak 
i kvalitou závěrečných výstupů.

Představení expedice
Dva týdny po terénní části 

expedice se v  Domě umění 
konala finální prezentace vý-
sledků, při které byly samot-
nými žáky představeny po-
stupy a  výstupy expedice ve-
řejnosti. Prezentace se sklá-
dala z  mnoha ilustrativních 
fotografií, digitalizovaných 
schémat, audionahrávek a  vi-
deí, které žáci k tomuto účelu 
zpracovali. Jejich skvělé vý-
kony byly pomyslnou třešnič-
kou na dortu expedice a hla-
sité, dlouhé a opakující se po-
tlesky posluchačů vypověděly 
mnoho o  úspěchu celé akce. 
Přestože znamenala expedice 
mnoho desítek hodin poctivé, 
soustředěné a  mnohdy velmi 
náročné práce, vše se ode-
hrávalo v  pohodovém duchu 
a skvělé atmosféře. Naše vyla-
děná expediční parta opět po-
tvrdila, že se v  ní skrývá ob-
rovský potenciál pro skutečně 
velké věci.

Marie HOŠPESOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
ZŠ a MŠ Pražská
Znojmo
E-mail: marie.hospesova@

zsprazska.cz
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Jak získat potvrzení
Sdělení České správy sociálního zabezpečení o mož-
nosti získat potvrzení o pobírání důchodu.

Česká správa sociálního za-
bezpečení vydala zprávu 

ohledně možností, jak získat 
potvrzení o pobírání důchodu 
či jeho výši. Takové potvrzení 
může být požadováno napří-
klad pro účely daňového při-
znání nebo při žádosti o  po-
skytnutí sociálních služeb.

Po předložení platného 
průkazu totožnosti jakékoliv 
pracoviště okresní správy so-
ciálního zabezpečení (OSSZ) 
vystaví potvrzení na počkání. 

Na základě plné moci může 
být potvrzení vydáno i  jiné 
osobě.

Osobně podaná žádost na 
pobočce OSSZ není jedinou 
možností, jak získat uvedené 
potvrzení. Zažádat si lze také 
prostřednictvím písemné žá-
dosti zaslané na adresu, e-
-mailem zabezpečeným uzná-
vaným elektronickým podpi-
sem, žádostí zaslanou pro-
střednictvím datové schránky 
nebo prostřednictvím e-Por-

tálu ČSSZ. Takto podaná žá-
dost musí vždy obsahovat číslo 
jednací, kterým je rodné číslo.

Nicméně pokud není žá-

dost podána osobně na pra-
covišti OSSZ, je nutné počítat 
s určitým zpožděním při jejím 
vyřizování.

Za které činnosti přísluší specializační příplatek?
Za které činnosti přísluší podle platných před-
pisů pedagogickým pracovníkům specializační 
příplatek?

Poskytování specializačního 
příplatku pedagogického 

pracovníka upravuje § 133 zá-
koníku práce, kde se stanoví: 
„Pedagogickému pracovní-
kovi, který vedle přímé pe-
dagogické činnosti vykonává 
také specializované činnosti, 
k jejichž výkonu jsou nezbytné 
další kvalifikační předpoklady, 
se poskytuje příplatek ve výši 
1000 až 2000 Kč měsíčně.“

Základní podmínkou pro při-
znání specializačního příplatku 
je tedy výkon specializovaných 

činností. Podle ustanovení § 9 
odst. 1 vyhlášky č. 317/2005 
Sb., o  dalším vzdělávání pe-
dagogických pracovníků, jsou 
to tyto činnosti:

a) koordinace v  ob-
lasti informačních 
a  komuni-
kačn í ch 
tech-

nologií,
b) tvorba a  následná ko-

ordinace škol-
ních vzděláva-
cích programů 
a  vzdělávacích 

p r o g r a m ů 
vyšších 

odborných škol,
c) prevence sociálně patolo-

gických jevů,
d) specializovaná činnost 

v  oblasti environmentální 
výchovy,

e) specializovaná činnost 
speciálního pedagoga v  ob-
lasti školské logopedie nebo

f) specializovaná činnost 
v oblasti prostorové orientace 
zrakově postižených.

Zajímavosti z dějin českého školství
Nárok na penzi

Nárok na penzi získali uči-
telé až po vydání Politického 
zřízení školského v roce 1805, 
které učitele zařadilo mezi 
nižší státní úředníky.

Soukromé školy
V roce 1872 byly v  Praze 

tyto soukromé školy: sedm 
českých, 37 německých a de-
vět česko-německých. Učilo 
na nich 253 učitelů a 143 uči-
telek celkem 2  016 hochů 
a 3 641 dívek, tedy asi třetinu 
všech hochů a polovinu všech 

dívek školou povinných. Pro 
upřesnění je zapotřebí dodat, 
že k soukromým školám byly 
tehdy řazeny i  školy městské 
a církevní.

Osvobození od poplatků
V dubnu 1879 se usnesla 

pražská městská rada na 
tom, aby od placení školného 
byly osvobozeny děti učitelů, 
městských úředníků a sluhů.

Branná příprava
Po vypuknutí první svě-

tové války vyzvalo minister-
stvo zeměbrany správy škol, 

aby byla soustavně prováděna 
příprava mužské mládeže na 
válečnou službu. V  červnu 
1915 pak nařídilo minister-
stvo vyučování zřídit na ško-
lách tzv. junobranu, povinnou 
pro všechny zdravé žáky starší 
14  let. Jednotlivé školy pak 
realizovaly různá cvičení na-
podobující vojenské činnosti.

Dny mládeže
V rámci všesokolského sletu 

v  roce 1920 byly uspořádány 
i  Dny školní mládeže. Cvičilo 
na nich 4 200 dívek a chlapců 
obecných škol, 3 800 ze škol 

měšťanských (s  různým náči-
ním i s hrami), 2 400 chlapců 
a  700 dívek z  nižšího stupně 
středních škol a  680 studen-
tek a 1 400 studentů z vyššího 
stupně středních škol. Mezi di-
váky byl i prezident Masaryk.

Vysvětlení
Mezinárodní den žen se po-

prvé ve školách slavil v  roce 
1953. O  dva roky později již 
ministerstvo školství v  poky-
nech uvádělo, že Mezinárodní 
den žen nahrazuje dřívější 
Svátek matek.

František MORKES

í podle platných před-
covníkům specializační 

činností. Podle ustanovení § 9 
odst. 1 vyhlášky č. 317/2005 
Sb., o  dalším vzdělávání pe-
dagogických pracovníků, jsou 
to tyto činnosti:

a) koordinace v  ob-
lasti informačních 
a komuni-
kačn í ch
tech-

nologií,
b) tvorba a  následná ko-

ordinace škol-
ních vzděláva-
cích programů 
a  vzdělávacích 

p r o g r a m ů 
vyšších 

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Přestávka v práci
Je třeba vymezit pře-
stávku v práci konanou 
na dohodu o provedení 
práce 8 hodin týdně?
Podle ustanovení § 77 odst. 2 
písm. d) zákoníku práce se na 
práci konanou na základě 
dohod o  pracích nevztahuje 

ustanovení o  pracovní době 
a  době odpočinku; výkon 
práce však nesmí přesáhnout 
12 hodin během 24 hodin po 
sobě jdoucích. Zaměstnan-
cům pracujícím na základě 
dohod o  provedení práce 
není tedy nutné určovat pře-
stávky na jídlo a oddech.
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Znáte je?

Opavští písaři úspěšní na mistrovství světa
V  Budapešti se o  prázdni-

nách uskutečnilo Mistrov-
ství světa ve zpracování textů 
a  informací, kterého se zú-
častnilo celkem 36 zemí ze 
čtyř světadílů. Opavskou vý-
pravu zastupovala trojice pí-
sařů ze Slezského gymnázia, 
z  OA a  SOŠL Opava a  ze ZŠ 
Šrámkova pod vedením tre-

nérky a učitelky ZŠ Šrámkova 
Karin Solné.

„Obrovského úspěchu do-
sáhla Klára Odehnalová, bý-
valá žákyně ZŠ Šrámkova, 
která si ze šampionátu od-
vezla celkem tři zlaté a  dvě 
stříbrné medaile, Tereza To-
manová, také absolventka ZŠ 
Šrámkova, si přivezla 4., 6., 

8. a  13. místo v  jednotlivých 
disciplínách. Štěpán Kuzník 
– žák 7.  třídy ZŠ Šrámkova – 
obhájil 21.  místo v  královské 
disciplíně, tj. 30minutovém 
opise s  penalizací 100  úhozů 
za chybu,“ hodnotí trenérka 
a  dodává, že celkem se šam-
pionátu zúčastnilo 530 závod-
níků. Karin SOLNÁ

V Recyklohraní jsme opět bodovali
Ve školním roce 2014/2015 

se naše Základní škola 
Mládeže ve Znojmě opět za-
pojila do projektu Recyklo-
hraní aneb Ukliďme si svět. Do 
projektu je zapojeno celkem 
381 škol.

Podařilo se nám splnit 
všechny čtyři zadané úkoly 
(ovocná výzva, blackout, 
světlo a pomocníci), dále jsme 
odevzdali 60 kg elektrozaří-

zení, 25 kg baterií a 14 kusů 
velkých tonerů. Na konci 
dubna jsme měli na kontě 
4  183 bodů, a  tak jsme si 
z  katalogu odměn mohli ob-
jednat například Klíč k  určo-
vání bylin, Ekolab box pro te-
rénní výuku, Slovník literár-
ních pojmů aneb Co se skrývá 
za slovy anebo nástěnnou ta-
buli Slovní druhy.

Velký úspěch měly děti ze 

třídy 6. A, které pod vedením 
učitelky Salátové vytvořily uni-
verzálního uklízeče v rámci pl-
nění úkolu pomocníci. Od-
borná porota vybírala tři nej-
lepší práce z  každé kategorie 
a právě jejich výtvor se umístil 
na prvním místě. Tímto oceně-
ním tvůrci získali pro školu ti-
síc bodů navíc. K  jejich úspě-
chu jim gratulujeme.

Romana LOYDOVÁ

Mládež v Mořkově má vytoužené hřiště
První středu v září ote-

vřeli zástupci morav-
skoslezského Mořkova 
nové Oranžové hřiště 
za místní základní ško-
lou. Workoutové hřiště 
vybudovala obec na žá-

dost mládeže, která si přála 
mít místo pro venkovní spor-
tování a posilování.

Dopolední otevření hřiště 
doprovodila ukázka profesio-
nálních cvičenců, kteří před-
vedli využití workoutových 

prvků na novém hřišti. To 
bude sloužit převážně mla-
dým z  Mořkova a  blízkého 
okolí, kteří s nápadem na ven-
kovní cvičební plochu za ve-
dením obce sami přišli.

Ivana VÁŇOVÁ

Den sociálních služeb ve Znojmě
Druhý zářijový den se 

na Horním náměstí ve 
Znojmě konal již šestý ročník 
celodenní akce Den sociálních 
služeb aneb Jeden svět pro 
všechny, kde se prezentovaly 
organizace poskytující sociální 
služby na okrese Znojmo. To-
hoto dne se zúčast-
nily i  žákyně oboru 
sociální činnost, jež 
zde měly možnost 
získat kontakty na 
jednotlivé posky-
tovatele sociálních 
služeb, dotázat se 
na informace, které 
je zajímaly a  které 
uplatní jak při své 
praxi, tak v soukro-
mém životě. Celý 

den probíhala vědomostní 
soutěž, na jejíž vyhodnocení 
se podílely i  žákyně našeho 
oboru. Všechny přítomné zau-
jala ukázka zásahu složek IZS 
– likvidace hořícího oleje v po-
dání znojemského hasičského 
sboru.

Ve stánku SOU a SOŠ SČMSD 
Znojmo, kde byl prezentován 
obor sociální činnost, si mohli 
návštěvníci vyzkoušet, jak jsou 
na tom se svou pamětí a svými 
smysly. Měli možnost zahrát si 
pexeso pro uši či vžít se do si-
tuace nevidomých při tréninku 

hmatových funkcí. 
Dále jsme nabí-
zeli měření krev-
ního tlaku. Pro 
nás učitele byl ve-
lice potěšující zá-
jem o  naše žáky 
ze strany zástupců 
jednotlivých orga-
nizací, kteří jim při-
šli nabídnout pra-
covní uplatnění.

Marcela SABOVÁ

Malé 
pohádky 
Jitky 
Molavcové
JAN PETRÁŇ

„Já říkám dětem, když 
pro ně hraji divadelní 
představení: Kdo si ne-
umí zazpívat nějakou li-
dovou písničku, ten má 
smutný život. A  ten, kdo 
nikdy žádnou pohádku 
nečetl anebo neslyšel, 
ten má život ještě smut-
nější. Proto tak ráda v di-
vadle, rozhlase nebo v te-
levizi pro děti takové pís-
ničky zpívám a  pohádky 
vyprávím.“
Těmito slovy doprovodila 
J. Molavcová svou knihu 
z  nakladatelství Primus 
a  dodala, že nezná ni-
koho, kdo by uměl nama-
lovat tak krásné obrázky 
jako Miloš Nesvadba, 
proto ho požádala o  ilu-
strace ke své knize. A ten 
ji samozřejmě rád vyho-
věl. Proto si děti spolu se 
svými rodiči mohou pro-
žít nejednu krásnou chvíli 
s touto knihou.
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Knihy pro potěšení, poučení i zábavu

Kam běží modrá liška
ANDREJ GJURIĆ

Kam běží modrá liška? Přece na 
Kampu. Tam stojí starý dům, který má 

modrou lišku ve svém znamení. A modrá 
liška nás zavede nejen na Kampu, ale 
přímo do pohádky. Malá Strana se svými 
starobylými domy, paláci, zšeřelými tajemnými zákoutími, 
v nichž jako by se zastavil čas, je pro nás stále místem, kde 
dovedeme nejen snít a vymýšlet si, ale i vymyšlenému uvě-
řit. Knihu vydalo nakladatelství Argo.

Cirkus zlodějů 
a tombola zkázy

WILLIAM SUTCLIFFE

Hanin život je nuda, nuda a  nic než 
nuda. Když se však jednoho dne 

ve městě objeví cirkus, všechno je rá-
zem vzhůru nohama. Hanka potká Vildu 
s jeho nerudným velbloudem Narcisem a také spoustu pra-
podivných cirkusáků. Ďábelský principál Armin Kudla má 
však zákeřný plán. Dokáže Hanka s  Vildou jeho nekalé 
plány překazit? Knihu vydalo nakladatelství Mladá fronta.

Kolíne, Kolíne…
stálo to za to

RADOVAN DRŠATA

Vzpomínková próza kolínského rodáka 
z nakladatelství Prostor nás zavádí do 

atmosféry šedesátých a sedmdesátých let 
minulého století. Radovan Dršata líčí s hu-
morem své příhody od raného dětství přes 
školní léta po dospívání, včetně zážitků z konce tzv. socia-
lizmu s lidskou tváří. Nejvíce prostoru věnuje společenským 
a politickým poměrům vládnoucím za reálného socializmu, 
ale dotkne se i doby první republiky a válečných let.

Vařte zdravě jako my
PETRA LAMSCHOVÁ

KRISTÝNA OSTRATICKÁ

Může být zdravý životní styl zá-
bava? Ano. A  dá se vařit zdravě 

a  dietně tak, aby vám jídlo vykouzlilo 
na tváři úsměv? Ano, zkuste to jako au-
torky knihy z nakladatelství Mladá fronta, 
které se o to snaží již několik let v magazínu Dieta a vždy se 
u toho pobaví a zasmějí. Kristýna miluje netradiční kombi-
nace zdravých chutí, Petra zase saláty a maso. Co si vybe-
rete vy, je pouze jen a jen na vás. Zkuste vařit a ochutnávat 
společně s nimi.

MALÝ princ
A PLANETA KUBLIXŮ

Tato kniha z  nakladatelství Mladá 
fronta je novou sérií komiksu inspiro-

vanou tentokrát nesmrtelným příběhem 
Antoina de Saint-Exupéryho. Co uvidí 
Malý princ na planetě kublixů – vybitých 

robůtků? Městečko, které je jich plné. Kublixové se dobí-
její točením na kolotočích, ale mlha jim nedovoluje se k nim 
dostat. Malý princ a jeho věrný pomocník Liška zjistí, kdo za 
vším vězí. A jako vždy se pokusí i celý problém vyřešit. Po-
daří se jim to?

Spočítej hvězdy
LOIS LOWRYOVÁ

Tato kniha je americkou dětskou kni-
hou roku a  vydalo ji nakladatelství 

Argo. Píše se rok 1943. Dvě nerozlučné 
kamarádky Annemarie Johansenová 
a  Ellen Rosenová si zatím válku nijak ne-
uvědomují, pociťují ji snad jen v tom, že 

se už v obchodech nedá koupit tolik věcí jako dřív a v uli-
cích Kodaně ustavičně hlídkují němečtí vojáci. Válečné hrůzy 
však náhle a brutálně vtrhnou do jejich života.

Středověk Evropy
RENÁTA FUČÍKOVÁ

Nakladatelství Práh vydalo rozšířené 
vydání Historie Evropy, a  to Středo-

věk Evropy. I  zde v  zábavné formě na-
jdete všechny povinné školní informace, 
navíc se dozvíte, jak se prolínalo křesťan-
ské učení s  pradávnými zvyklostmi, jak 

vznikly první středověké hrady i  první evropská království. 
Spolu s Vikingy poplujete kolem evropského pobřeží, spolu 
s rytíři se vydáte na křížovou výpravu a dozvíte se mnoho 
dalšího.

Sladká šťáva 
z kyselých citronů
JACK CANFIELD
MARK VICTOR HANSEN
AMY NEWMARKOVÁ

I z kyselých citronů se dá vymačkat sladká 
šťáva. Nevěříte? Tak si přečtěte příběhy 

lidí, kteří stanuli tváří v  tvář velkým obtí-
žím, ale prostřednictvím svého pozitivního myšlení, tvůrčího 
přístupu a usilovné práce je obrátili ve svůj prospěch. Díky 
Slepičí polévce pro duši, což je podtitul této knihy z naklada-
telství Práh, máte příležitost poučit se ze zkušenosti obyčej-
ných lidí, kteří zažili něco neobyčejného.
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Děti a kontaktní čočky – ano, či ne?
Kdo má dobrý zrak a nikdy nepotřeboval dioptrické brýle, nedokáže si 

představit, jak může být někdy jejich nošení na obtíž – třeba při sportu. 
Řešením mohou být kontaktní čočky. Díky nejnovějším technologiím jsou 
k našim očím velmi šetrné, že je v nich ani necítíme. Jsou ale vhodné i pro 
děti? Od jakého věku je mohou nosit? Ptali jsme se odborníků.

„Kontaktní čočky řeší ce-
lou řadu tzv. refrakčních vad. 
Obecně je mohu doporučit 
všude tam, kde fungují i brýle, 
a  to bez ohledu na věk. Při 
diop triích na dálku, při astig-
matismu, místo brýlí na čtení 
i při velkém rozdílu v diop triích 
mezi pravým a  levým okem 
(anizometropii),“ upřesňuje 
Bc. Petr Vykypěl, optometrista 
společnosti Alcon.

Čočky pro každého, ale 
nutnost umět je vyjmout

Nejnovějším trendem jsou 
čočky ze silikon-hydrogelo-
vého materiálu, které jsou pro 
oko velice šetrné. Mají vyso-
kou propustnost pro nezbytný 
kyslík – netvoří žádnou bariéru. 
Oči fungují, jako by v nich vů-
bec nebyly. Proto je v  někte-
rých případech mohou nosit 
i novorozenci, např. po opera-
cích a u anizometropie.

„Pokud se zaměříme na 
starší děti ve věku 8–13 let, 
jim bych doporučil nosit čočky 
všude tam, kde mohou brýle 

vadit nebo být dokonce ne-
bezpečné – tedy při sportu a ji-
ných pohybových aktivitách,“ 
informuje MUDr. Filip Beránek, 
oftalmolog z Centra zrakových 
vad, Praha 5 – Motol.

Kontaktní čočky mohou ně-
koho odrazovat kvůli tomu, že 
se bojí, že by si je neuměl nan-
dat nebo vyndat. Obavy ale ne-
jsou namístě, všechno chce je-
nom cvik.

„S dětskými pacienty prová-
dím zácvik, kdy je učím čočky 
vyjmout a nasadit. U těch nej-
menších to učím jejich rodiče. 
Je to individuální, záleží na ši-
kovnosti. Podmínkou ale je, že 
si je děti musí umět vyjmout, 
rodiče nemusí být vždy v  do-
sahu. Kategorie 10–13 let vět-
šinou nemá s  nasazováním 
problém.“

Častější kontroly u očaře

Mají děti ohledně kontakt-
ních čoček oproti dospělým ně-
jaké limity? Nebo v tomto pří-
padě nehraje věk žádnou roli?

„Starší děti, 10 let a více, mají 
již podobné parametry oka 
(zakřivení a  průměr rohovky) 
jako dospělí. Nepotřebují tedy 
žádné speciální čočky. Jen se 
z  hygienických důvodů přiklá-
ním k co nejkratší frekvenci vý-
měny. Ideální jsou čočky s  ži-
votností na 1 den, tzv. jedno-
denní,“ pokračuje oftalmolog.

Rodiče by měli myslet na to, 
aby s dětmi chodili pravidelně 
na kontroly, které jsou čas-

tější než u dospělých. Dle naší 
legislativy musí dětem mlad-
ším 15 let vyšetřit zrak a  ná-
sledně vybrat vhodný druh čo-
ček pouze oční lékař. Do 18 let 
věku musí s jejich nošením sou-
hlasit zákonný zástupce dítěte.

Dodržování 
základní hygieny

Pro nošení čoček je třeba 
dbát na některé pokyny. Dů-

kladně si mýt ruce při každé 
manipulaci s  čočkou, pečlivě 
omýt a  dezinfikovat čočky po 
jejich použití a  pravidelně je 
měnit na konci jejich životnosti 
– to znamená např. nenosit 
14denní čočky celý měsíc.

„Pro děti je často doporučo-
ván peroxidový roztok. Peroxid 
se ve speciálním pouzdře bě-
hem dezinfekce čoček přemění 
na kyslík a fyziologický roztok. 
Jedná se o  vůbec nejúčinnější 
dezinfekci čoček a  navíc bez 
jakýchkoliv konzervačních lá-
tek. Celý postup čištění je jed-
noduchý a  automatický,“ radí 
optometrista.

Díky čočkám větší rozhled 
a méně úrazů

Kontaktní čočky jsou skvělé 
všude tam, kde mohou brýle 
na nose překážet, klouzat z něj 
nebo se mlžit. „Skrz čočky je 
také mnohem širší výhled, větší 
zorné pole, které není ome-
zeno rámečky a  úzkými skly 
jako u  brýlí. Proto může mít 
dítě rychlejší reakce a může se 
tak zabránit případným úrazům 
a  nehodám. U  vyšších diop-
trií dítě může znovu zažít při-
rozený pocit ostrého vidění,“ 
dodává Petr Vykypěl, optome-
trista společnosti Alcon.

Ideální je střídat 
čočky a brýle

Pokud tedy uvažujete, že dě-
tem čočky pořídíte, mějte na 
paměti, že je třeba mít stále po 

ruce i dioptrické brýle.
„U dětí doporučuji čočky 

rozhodně střídat se správnou 
korekcí v  brýlích. Výjimkou 
jsou dětští pacienti, kteří mají 
čočky z  terapeutických dů-
vodů, kdy přes brýle dobře ne-
vidí. U nich a u  velmi malých 
dětí se osvědčily čočky s  pro-
dlouženým režimem výměny. 
Ty jsou určeny k  ponechání 
v oku nepřetržitě až 30 dní (za 
podmínky častějších kontrol). 
Poté se vyhodí a vloží se do oka 

nové. Jedná se např. o AIR OP-
TIX® NIGHT & DAY® AQUA. 
Pokud je to však možné, do-
poručuji dětem a teenagerům 
čočky jednodenní,“ informuje 
oční lékař.

Kdy je nutné 
čočky vysadit?

Kdokoliv pocítí nepohodlí 
při nasazené čočce, nezbytně 
je musí obě vyjmout, nasadit 
brýle a nahlásit problém lékaři. 
Pak se společně hledá příčina. 
Jedná se např. o  silné alergie, 
časté zánětlivé stavy nebo po-
byt v  nevhodném prostředí 
(prašné, příliš suché, aerosoly, 
chemické výpary atd.).

„Pokud jsou oči po probu-
zení zarudlé nebo z nich vytéká 
sekret anebo je mrkání nepří-
jemné, vůbec čočky do oka 
nepatří. Pokud se ale dodržují 
základní hygienická pravidla 
a  doporučení, která sdělím 
při vyšeření, záněty nebo jiné 
komplikace jsou minimální,“ 
uzavírá MUDr. Filip Beránek.

1) Eiden SB, Davis R, Bergenske P. Prospe-
ctive study of lotrafi lcon B lenses com-
paring 2 versus 4 weeks of wear for obje-
ctive and subjective measures of health, 
comfort, and vision. Eye & Contact Lens. 
2013; 39(4): 290–294.

AIR OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA – měsíční
Podle očních specialistů před-

stavují nejlepší volbu pro ty, 
kteří preferují nošení čoček 
před brýlemi. Nejvyšší pro-
pustnost pro kyslík a  povrch 
zušlechtěný plazmou zaručují 
nepřetržité pohodlí a  jasné vi-

dění od 1. do 30. dne1). Mějte oči jako v bavlnce.

DAILIES TOTAL1® – jednodenní čočky 
s unikátní technologií

Jedinečné kontaktní čočky 
s proměnným obsahem vody, 
které díky tomu poskytují výji-
mečný komfort po celý den. 
Nabízí nejvyšší lubricitu a pro-
pustnost pro kyslík. S  DAILIES 
TOTAL1® budete mít znovu po-
cit, že vidíte naprosto dokonale.



12 číslo 27

m 

.

m

.

SÍLA VE VAŠICH ÚSTECH
Každý z nás má svou vlastní ústní mikroflóru: unikátní a rozmanitý ekosystém bakterií, které 

ovlivňují vaše ústa způsoby, jež si ani nedokážete představit. Ještě zajímavější je, že udržo-
vání zdravé rovnováhy mikrobů ve vašich ústech pomáhá přirozenému obrannému systému.

MIKROFLÓRA 
VE VAŠICH ÚSTECH

Vaše ústa nejsou nijak 
odlišná od zbytku 
vašeho těla, mají 
také vlastní mi-
kroflóru. Jsou 
domovem pro 
více než miliardu 
bakterií. Výzkumy 
ústní mikroflóry 
odhalují, že narušení 

bakteriální rovnováhy v  du-
tině ústní může vést k  ná-
růstu bakterií způsobujících 

nemoci a  k  obecným 
problémům ústní 
dutiny.

UDRŽUJTE 
VYVÁŽENOU 

MIKROFLÓRU
Narušení vyváže-

ného ekosystému ve va-

šich ústech může 
vést k  rozšíření bak-
terií, které jsou spo-
jené s  dentálními 
problémy. Proteiny 
a  enzymy ve vašich 
slinách pomáhají udr-
žovat mikroflóru ve 
vašich ústech v přiro-
zené rovnováze tím, 
že udržují potenci-
álně nevhodné bakte-
rie pod kontrolou.

ROZŠIŘTE 
PŘIROZENOU 

OBRANYSCHOPNOST 
SVÝCH ÚST

Zendium funguje ji-
nak než většina zub-
ních past. Neobsahuje 
tradiční antibakteriální čini-
dla pro kontrolu plaku, místo 
toho ochraňuje ústa pod-
porováním jejich přirozené 
obranyschopnosti.

Zendium rozšiřuje 
obranyschopnost 

ústní dutiny zvýšením 
její přirozené 

antibakteriální síly.

Experti, kteří stojí za zubní 
pastou Zendium, studovali 
způsob, jakým se ústa sama 
chrání, a vytvořili zubní pastu, 
která obsahuje některé z pro-
teinů a enzymů, jež vaše ústa 
používají ke své ochraně. 
V harmonii s vaším tělem tyto 
proteiny a  enzymy pomáhají 
udržovat vaše ústa a  zuby 
zdravé a  v  dobré kondici. Je 
klinicky dokázáno, že vám 
tento inovativní přístup, který 

zavádí Zen-
dium, přinese 
o 60%* více síly 
v  boji proti pří-
činám zubních 
kazů, problé-
mům s  dásněmi, 
a  citlivostí. Ko-
nec konců, kdo 
by nechtěl trochu 
síly navíc, když při-
jde na péči o zuby 
a ústní dutinu. Vy-
zkoušejte to sami 
a  pociťte rozdíl se 
zubní pastou Zen-
dium. vaše ústa 
vám poděkují.

Více na www.
zendium.cz

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jaký je název zubní pasty 
Zendium určené pro lidi 
s citlivými zuby?

Ze správných odpovědí 
vylosujeme 15 výherců, 
kteří obdrží dárkový balíček 
produktů Zendium.

Odpovědi posílejte na 
e-mail: soutez@tydenik-
skolstvi.cz do 25. září 
2015. Do předmětu uveďte 
„ZENDIUM“.

Výhry budou po ukončení 
soutěží k vyzvednutí v re-
dakci Týdeníku ŠKOLSTVÍ. 
V  případě, že výhra nebude 
vyzvednuta do tří týdnů od 
vyhlášení výsledků, bude post-
oupena náhradnímu výherci. 

Na výhru nevzniká právní 
nárok.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zkuste štěs tí a soutěžte s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ
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