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5. října
V Národním pedagogickém 
muzeu a knihovně J. A. 
Komenského v Praze byl 
při příležitosti Světového 
dne učitelů slavnostně 
zahájen 23. ročník ankety 
o nejoblíbenějšího učitele 
České republiky 2015/2016 
Zlatý Ámos.

6. října
V Brně proběhla oblastní 
konference OROS Brno. 
Její delegáti volili nové 
vedení rady a diskutovali 
o problémech regionálního 
školství.

9.–10. října
V Krnově se sejde aktiv 
vedoucích základen EXOD, 
aby zhodnotil uplynulou 
sezonu a připravil novou.

Budou testy na drogy ve školách dostatečnou prevencí?...............................3
Každé dítě má právo na dětství ....................................................................5
Evropský den jazyků v ZŠ Okružní v Mostě ...................................................7

„Ruce se myjí vodou, člověk se vychovává poučením.“ Mongolské přísloví

O kolik se od listopadu zvednou platy učitelů?
Učitelé a  ostatní pedagogičtí pracovníci budou od 
1. listopadu placeni podle nové platové tabulky. Ta by 
měla mít místo dosavadních pěti šest platových stup-
ňů. Učitelé s praxí nad 32 let si tak významně polepší.

Zvýšení platů se netýká jen 
pedagogů, ale všech za-

městnanců, jejichž platy jsou 
hrazeny z  veřejných pro-
středků. Jejich tarifní platy by 
se od listopadu měly zvýšit o tři 
procenta. To platí i  pro nepe-
dagogy. V případě pedagogic-
kých zaměstnanců škol a škol-
ských zařízení to však bude 
trochu jiné, neboť odlišná je 
i jejich situace.

I díky úsilí a  argumentům 
školských odborů se podařilo 
spojit dvě věci – navýšit sou-
časné platové tarify a přidat je-
den platový stupeň pro nejzku-
šenější učitele. Doposud to-

tiž platová tabulka končila na 
27 letech praxe. Po této době se 
už nikomu plat nezvedal. Nyní 
tedy ti, kteří učí 27 až 
32 let, budou za-
řazeni v 5. plato-
vém stupni jako 
dosud a  ti, je-
jichž započi-
tatelná délka 
praxe přesahuje 
32 let, budou za-
řazeni do nového, 
6. platového stupně.

Zvýší se tak rozpětí mezi 
platy učitelů na začátku a  na 
konci profesní kariéry z  dosa-
vadních 5 350 Kč na 6 410 Kč, 

tedy o více než tisíc korun. Zá-
roveň tak bude alespoň čás-
tečně napravena deformace, 
která vznikla v  letech 2011 
a  2012, kdy výrazně přidáno 
dostali mladší učitelé.

Přidání jednoho platového 
stupně do tarifní tabulky se 

pochopitelně odrazí na 
zvyšování tarifních 

platů v  ostatních 
platových stup-
ních. Je třeba 
na rovinu říci, 
že ne všichni 
dostanou při-

dána přesně tři 
procenta. Ti, kteří 

učí například 33 let, si 
od listopadu polepší o více než 
patnáct set korun. Ne že by se 
tím přiblížili k platům ostatních 
vysokoškolsky vzdělaných za-

městnanců, ale nárůst to beze-
sporu je. Naopak učitel s pěti-
letou praxí dostane podle ná-
vrhu, který je nyní v připomín-
kovém řízení a který má Týde-
ník ŠKOLSTVÍ k  dispozici, při-
dáno okolo pěti set korun.

Mladší kolegové a  také pe-
dagogičtí pracovníci zařazení 
v  nižších platových třídách 
zřejmě s navrhovanou úpravou 
platů nebudou tentokrát úplně 
spokojeni. Stejně jako nebyli 
spokojeni starší učitelé v době, 
kdy se výrazně přidávalo právě 
jim. Neměli bychom si navzá-
jem závidět, ale spíše společně 
usilovat o  to, aby všichni uči-
telé, vychovatelé a ostatní pe-
dagogičtí pracovníci měli dů-
stojné platy odrážející nároč-
nost jejich povolání.

Karla TONDLOVÁ
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Pracovní smlouva
Poslanecká sněmovna 
Parlamentu České 
republiky schválila ve 
třetím čtení novelu 
zákona o pedagogických 
pracovnících, která zavádí 
minimální délku trvání 
pracovního poměru 
pedagogického pracovníka 
na dobu určitou, a to na 
dobu nejméně 12 měsíců. 
Podle analýzy se uzavírání 
smluv na období školního 
roku týká v současnosti 
zhruba každého 27. učitele. 
Celkem až čtyř tisíc učitelů.

čtk

Předčítání seniorů
Děti v projektu Čtení 
pomáhá od srpna načítají 
100 000 korun pro akci 
Babičko, dědečku, pojďme 
se potkávat. Tato akce má 
nejen podporovat zájem 
menších dětí o knihy, ale 
i pomoci zapojit seniory do 
aktivního společenského 
života. ts

Distribuční maturita
Již po páté se sešli studenti 
z partnerských středních 
škol Skupiny ČEZ na 
třídenním poznávání všeho, 
co nějak souvisí s distribucí 

vyrobené energie. 
Distribuční maturita 
sedmatřiceti středoškoláků 
probíhala v Kladně. Jejím 
králem se stal Štěpán 
Macek ze SŠE Lipník nad 
Bečvou. osch

Praxe v zahraničí
Již 15 let koordinační 
centra česko-německých 
výměn mládeže podporují 
zahraniční praxe českých 
a německých učňů a žáků 
odborných škol. Celkem 4 
540 praktikantů z Česka 
a Německa už absolvovalo 
několikatýdenní praxi 
v sousední zemi v rámci 
Programu podpory 
odborných praxí.     jl

„Zavedení možnosti testování přítomnosti návykových látek u žáků ve školách velmi vítáme. „Zavedení možnosti testování přítomnosti návykových látek u žáků ve školách velmi vítáme. 
Zatímco v matematice, přírodovědě a čtenářské gramotnosti v celosvětovém srovnání nic Zatímco v matematice, přírodovědě a čtenářské gramotnosti v celosvětovém srovnání nic 
moc, tady budeme určitě patřit ke špičce!“moc, tady budeme určitě patřit ke špičce!“
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Studující pedagogové z UJAK mohou dál učit
Studenti, kteří na Univer-

zitě Jana Amose Komen-
ského Praha zahájili studium 
v  příslušném studijním pro-
gramu do 31. prosince 2014 
a  předpokládá se, že toto 
studium v budoucnu úspěšně 
ukončí, mohou i  nadále vy-
konávat přímou pedagogic-
kou činnost. Kontinuita stu-
dia je zajištěna zákonem sta-
novenou možností pokračo-
vat ve studiu stejného nebo 
obdobného studijního pro-
gramu na téže nebo jiné vy-
soké škole.

Ministryně školství Kateřina 
Valachová i  přes skutečnost, 
že rezort za danou situaci ne-
nese žádnou odpovědnost, 
podnikla již několik jednání, 
která mají vést k  tomu, aby 
právě studenti nebyli za situaci 
trestáni.

Studenti se budou moci bě-
hem měsíce října, případně lis-
topadu přihlásit do přijímacího 
řízení a po jeho úspěšném ab-
solvování nastoupit ke stu-
diu v  letním semestru probí-
hajícího akademického roku. 
Současně se počítá s  navýše-

ním kapacity příslušných stu-
dijních programů v jejich kom-
binované formě, fakulty také 
v případě potřeby předloží žá-
dost o  akreditaci kombino-
vané formy studijního oboru 
Speciální pedagogika – učitel-
ství. Na některých fakultách již 
jejich vedení tento předběžný 
návrh projednala s orgány fa-
kulty v  souladu se zákonem 
o  vysokých školách. Přijímací 
řízení by mělo zohlednit spe-
cifika studentů přicházejících 
z UJAK.

mšmt

Ministryně školství k Mezinárodnímu dni učitelů
„Mezinárodní den uči-

telů připadá od roku 
1994 rozhodnutím organi-
zace UNESCO na 5. října. Ten 
náš, český Den učitelů, má 
však tradici mnohem delší. 
Oba tyto pedagogické svátky 
u  nás spojuje již několik let 
anketa o nejoblíbenějšího uči-
tele Zlatý Ámos, kterou mohu 
poprvé v  novém ročníku 
jako ministryně podpořit.
Světový i národní den učitelů 
je věnován pedagogům právě 
proto, abychom si připomněli 
důležitost tohoto povolání. 
Jsou to právě učitelé, kteří se 
velkou měrou podílejí na vý-

chově a  vzdělávání nových 
generací. Při svých cestách po 
regionech, které jsem zapo-
čala v září, potkávám spoustu 
báječných a  skvělých peda-
gogů. Zároveň si ale uvědo-
muji, že mnozí z  nich často 
nepracují v  úplně ideálních 
podmínkách. Usiluji ale o  je-
jich zlepšení a  v  neposlední 
řadě i  o zvýšení platů. Mu-
síme také společně pracovat 
na tom, aby si lidé pedagogů 
vážili a aby právě tato profese 
byla vnímaná jako potřebná 
a  respektovaná. Jsou to totiž 
právě učitelé, kdo může udě-
lat ze školy bezpečné a  přá-

telské místo, kde jsou všichni 
vítáni a kde má každý stejnou 
příležitost.

Dnes proto vyzývám čes-
kou společnost, abychom za-
čali vnímat pedagogy jako 
partnery, kteří se významnou 
měrou podílejí na naší bu-
doucnosti tím, že vychovávají 
a vzdělávají naše děti. Učitel-
kám i učitelům za jejich koli-
krát nelehkou a  často nedo-
ceněnou práci velmi děkuji,“ 
uvedla Kateřina Valachová při 
příležitosti zahájení 23. roč-
níku ankety o  nejoblíbeněj-
šího učitele Zlatý Ámos.

mšmt
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Budou testy na drogy a alkohol ve školách dostatečnou prevencí?

Alkohol, cigarety – návykové látky, které jsou u nás 
velmi rozšířené. V patnácti letech kouří, podle od-
borníků na závislosti, více než třetina dětí, více než 
čtvrtina stejně starých dětí opakovaně holduje al-
koholu. Toto nezáviděníhodné prvenství mladých 
Čechů však není jediné.

V posledních dvaceti letech 
má více než padesát pro-

cent dospívajících zkušenost 
i  s marihuanou, mnozí z nich 
ji užívají pravidelně. Pomoci 
zvrátit tento negativní trend 
by měl nový protikuřácký zá-
kon z  pera ministerstva zdra-
votnictví, který je nyní ve Sně-
movně. „Jednou z věcí, kterou 
zavádíme, je testování dětí, 
jestli nejsou pod vlivem návy-
kové látky,“ uvedla náměst-
kyně ministra zdravotnictví 
Lenka Teska Arnoštová (ČSSD). 
Testy by měl podle návrhu zá-
kona provádět pověřený peda-
gogický pracovník ze slin v pří-
padě, že škola bude mít po-
dezření, že dítě je pod vlivem 
návykové látky. A to bez sou-
hlasu rodičů, v  žádném pří-
padě však plošně.

O problému s  návykovými 
látkami vědí své především 
školy. Jak ony vnímají návrh 
zákona?

Soňa FIŠEROVÁ

SOŠ a SOU strojírenské 
a stavební Jeseník

Problém je komplikova-
nější, než by se na první po-
hled zdálo. Kdo a  kdy 
bude oprávněn test 
provést? Bez sou-
hlasu zákon-
ného zástupce 
– co práva dí-
těte? Jaký 
druh testu by 
byli schopni 
pracovníci školy 
provést? Budou ve 
školách vhodné pod-
mínky pro testování?

Naše zkušenost s  testová-
ním na omamné látky je dosud 
taková, že test v  ojedinělých 
případech provede školní lé-
kařka, která má, shodou okol-
ností, ordinaci v  areálu školy. 
Test na alkohol provádí vy-
školený bezpečnostní technik 

školy pomocí běžného alko-
holového testeru. Na základě 
pozitivního testu od lékařky 
nebo bezpečnostního tech-
nika je žák vyloučen z vyučo-
vání. Je izolován od žáků ve 
třídě a  je dán pod dohled vy-
chovatele ze školního domova 
mládeže. Zároveň jsou vyro-
zuměni rodiče, kteří si žáka 
ve škole osobně převezmou. 
Jak budou ovšem postupovat 
školy, které nemají podobné 

podmínky?
Přesto určitá mož-
nost, že testo-

vání bude pů-
sobit preven-
tivně na cho-
vání žáků před 
a  během vyu-
čování, tady je, 

proto se v celém 
kontextu problému 

přikláním k názoru, že 
testování ano, avšak s přísluš-
nou právní úpravou podmínek 
a důsledků testování.

Pavel SKÁCEL
SOŠ Litovel

Tuto legislativní změnu ví-
tám, stejně jako možnost tes-

tování žáků na drogy a  al-
kohol. Stejně jako většina 
středních škol máme zkuše-
nost zejména s měkkými dro-
gami (marihuanou) a  alkoho-
lem u žáků. Vidím v tom mož-
nost nástroje prevence a  za-
mezení většího výskytu všech 
návykových látek ve školním 
prostředí.

Jiří KALIČINSKÝ
Střední průmyslová 

škola chemická 
akademika Heyrovského 

a Gymnázium Ostrava
V každé škole by měl pů-

sobit školní metodik pre-
vence, který řídí v této oblasti 
všechny pedagogické pracov-
níky včetně ředitele. Z tohoto 
důvodu Vám posílám i  jeho 
vyjádření, se kterým se plně 
ztotožňuji. Navíc uvádím, že 
školství by velmi prospělo, 
kdyby bylo založeno na dů-
věře, to znamená, aby společ-
nost věřila, že škola se snaží 
konat jen to nejlepší pro své 
žáky.

Možnost testovat žáky mů-
žeme v naší škole na základě 
souhlasu rodičů již teď, vy-
užití v  uplynulých přibližně 
pěti letech je nulové. To ne-
znamená, že bych „ukotvení“ 
této možnosti v  zákoně ne-
uvítal. Hlavní význam vidím 
v  prevenci: žáky s  možností 
testovat seznámíme, uká-
žeme (případně vyzkoušíme 
na sobě) přístroj, detekční 
trubičky, testovací proužky 
a  to žáky odradí (třeba ne 
všechny, ale doufám, že pod-
statnou část).

Z  praktického hlediska by 
detekce látek měla probí-
hat z dechu, případně ze slin, 
v  přítomnosti více dospělých 
osob, průběh testu by měl 
být zdokumentován. Pozi-
tivní i negativní výsledek testu 
je pak pro nás důležitý pro 
volbu dalšího postupu, napří-
klad kontakt se zákonnými zá-
stupci, policií, lékařem, doře-
šení ve škole apod.

(Pokračování na straně 4)
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Ivana VITISKOVÁ

Gymnázium, 
Střední odborná škola 
a Vyšší odborná škola 

Ledeč nad Sázavou
S uvedenou problematikou 

zatím nemáme žádné pro-
blémy související s  výukou 
žáků.

Z výsledků našich pravidel-
ných preventivních programů 
však vychází každoročně větší 
a  větší zkušenosti žáků s  al-
koholem a drogou ve volném 
čase. Žáci sdělují, jak snadno 
se lze k  těmto látkám do-
stat. Proto v  opodstatněných 
případech vyslovuji souhlas 
s  testováním žáků na drogy 
a alkohol.

Miloslav JANEČEK
Střední odborná škola 

stavební a zahradnická 
Praha 9

Problematika případné mož-
nosti testování žáků na drogy 
a alkohol (ať již se souhlasem 
rodičů, či bez něho) je podle 
mého názoru nesmírně složitá. 
Stanovisko za naši školu mi 
pomohla formulovat  Daniela 
Pospíšilová, školní metodička 
prevence na naší škole.

Spousta věcí by se usnad-
nila, pokud by testování bylo 
dáno zákonem. Školy by měly 
nástroj a bylo by na nich, zda 
a  jak by ho použily. Byla by 
možnost poslat žáka včas do 
poradny. Určitě by testování 
mělo být používáno jako po-
moc, ne jako represe.

ALE:
Pokud bude tato možnost 

uzákoněna, je potřeba stano-
vit přesná pravidla. Kdo bude 
testování provádět, kde, za 
přítomnosti jakých svědků. 
Musí být zajištěno proškolení 
a  oprávněná osoba musí mít 
„nějaký certifikát“, musí tím 
zákonem být chráněna, že po-
stupovala v  souladu se záko-
nem. Škola si bude muset ku-
povat poměrně drahé testy. 
V  současnosti zaměstnanci 
škol testy provádět nesmějí, 
protože mimo jiné nesmějí za-
cházet s  biologickým mate-
riálem. To přísluší pouze zdra-

votnickým pracovníkům.
Jako pomoc pro stávající 

uživatele je testování šance, že 
započnou s  léčbou dříve. Ale 
zákon umožní pouze testo-
vat, pravděpodobně nebude 
navazovat povinná léčba. Tu-
díž budeme-li mít podezření, 
že je žák pod vlivem, testem si 
to potvrdíme. A co dál? Dopo-
ručíme léčbu. Ošetří zákon to, 
že budou muset nastoupit? 
Nebude možnost kontroly, 
bude to podléhat lékařskému 
tajemství. A žáci, kteří byli tes-
tem usvědčeni, nám zůstanou 
ve škole. Když se budou tvářit, 
že se léčí, nemůžeme je vylou-
čit. Co se změní? To, že žák 

je pravděpodobně pod vlivem 
návykových látek, se řeší ve 
chvíli, kdy hrubým způsobem 
narušuje průběh výuky nebo 
svým chováním ohrožuje bez-
pečnost svou a  svých spolu-
žáků. Jiný důvod k  testování 
není. Ale takovéhoto žáka 
už nemá smysl si ve škole dr-
žet. Naše škola má určitě mezi 
současnými žáky nějaké uži-
vatele návykových látek, tak 

jako všechny ostatní školy, ale 
nemotají se nám po chodbách 
a učebnách, nepovalují se po 
zemi. Nemůžeme zachránit 
každého, který je v  problé-
mech. Naší povinností je chrá-
nit většinu, která má právo 
na vzdělání, právo na pěkné 
a  bezpečné prostředí. Nako-
nec budou školy testování po-
užívat k tomu, aby mohly vy-
lučovat hned. Tedy represe(?).

Současné testy prý neměří 
aktivní THC. Když se uživatel 
„zhulí“, stopy mu v moči nebo 
slinách zůstávají až 3 měsíce. 
Proto se mohou vymlouvat, 
že to bylo včera, v noci, tedy 
v době jejich volna.

„Hulí“ hodně žáků, ale vět-
šina to zvládá a do školy to ne-
zasahuje. Ve chvíli, kdy žák ne-
zvládá, narušuje výuku, je ne-
bezpečný sám sobě i okolí, ze-
jména na pracovišti, pak by 
možnost testovat byl možná 
dobrý nástroj. Škola by tak 
dala jasné NE.

V  současné době, pokud 
máme důvodné podezření, 
většinou potvrzené výroky 

spolužáků, máme možnost vy-
zvat rodiče, aby si své dítě od-
vezli. Pokud tak neučiní nebo 
se jim nedovoláme, můžeme 
volat sanitku. Nemůžeme říct, 
že je asi pod vlivem drog, to by 
nám ho odmítli odvézt. Mu-
síme říct, že mu není dobře, 
že se obáváme o  jeho zdraví. 
Co nastane, pokud budeme 
mít testem ověřeno, že máme 
zfetovaného žáka? Co s  ním 
uděláme? Rodič si ho neod-
veze, sanitka také ne (neplno-
letého musí odvézt na dětské 
oddělení, léčebna nemá volná 
místa). V tomto případě se tes-
tování otočí proti nám(?).

Je dobře, aby možnost tes-
tování školou byla zákonem 
upravena. Navazuje na to 
spousta ALE. Záleží na tom, 
jak bude tento zákon vlastní 
testování a  výsledky testování 
upravovat.

Pravděpodobně by testování 
bylo v  kompetenci školního 
metodika prevence, ten tedy 
bude muset:

1. Nutit někoho, aby vy-
dal vzorek moči nebo počůral 
test???

2. Jakou bude mít škola jis-
totu, že se jedná o jeho moč, 
bude u toho nějaký dozor?

3. Ani odebírat sliny jako 
vzorek není příjemná předsta-
va, nutit někoho, aby otevřel 
ústa, a šťourat se mu v nich.

4. Ve chvíli, kdy dítě řekne 
NE, kdo a jak ho přinutí?

Podobných otázek bude ur-
čitě celá řada. Odpoví na ně 
chystaný zákon?

Helmut HARZER
ZŠ Ostrov

Problémem u  nás je kou-
ření žáků, co se týká distri-
buce  drog máme určité indi-
cie zejména u starších chlapců 
z vietnamské komunity, ale nic 
se zatím neprokázalo. Ve škole 
mám k dispozici alkoholtester 
i sady na detekci drog (tzv. lí-
zátka) a od většiny rodičů pí-
semný souhlas s  orientačním 
testováním v  případě pode-
zření. Zatím jsem ani jedno, 
ani druhé nemusel použít.

Olga ŠEDIVÁ
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Téma dětských práv chce školákům prostřednictvím 
připravené vzorové hodiny občanské výchovy při-
blížit ministerstvo práce a  sociálních věcí. V  rámci 
informační kampaně Právo na dětství ji připravilo 
ve spolupráci s ministerstvem školství.

„Na prvním místě musí 
být vždy to, co je nej-

lepší pro konkrétní dítě. Pokud 
je to možné, má právo znát své 
rodiče a také má právo na jejich 
péči. Též má právo svobodně se 
vyjadřovat ve všech záležitos-
tech, které se jej dotýkají, na-
příklad u  soudu, má právo na 
pomoc sociálního pracovníka,“ 
uvedla ministryně práce a  so-
ciálních věcí Michaela Mark-
sová informaci o kampani „Ne-
mluvím, stejně mě neposlou-
chají“, která seznamuje ško-
láky s jejich občanskými právy.

Dětská práva jsou již běžně 
součástí osnov základních 
škol, často se ale skrývají pod 
jinými tématy. Odborníci na 
dětská práva připravili vzoro-
vou hodinu, jejímž prostřed-
nictvím by rádi oslovili najed-
nou co nejvíce dětí ve věku 13 
až 14 let a  jejich rodiče. Zá-

měrem je, aby tuto hodinu 
vyzkoušelo nejméně 65 mi-
mopražských škol, na něž je 
projekt zacílen. Na webových 
stránkách akceproskoly.pra-
vonadetstvi.cz mohou školy 
mimo jiné využít připravenou 
metodiku vzorové hodiny, pří-
padně čerpat informace při 
tvorbě hodiny vlastní. Učitelé 
mají dále k  dispozici různé 
kvízy a  domácí úkoly, které 

mohou děti řešit i  s rodiči. 
Podpora na internetu bude 
učitelům k dispozici i po skon-
čení této akce, která probíhá 
od poloviny září do konce 
října.

„Snažili jsme se 
vytvořit hodinu 
na téma dět-
ských práv tak, 
aby žáky sku-
tečně zaujala. 
I  když je tato 
kampaň časově 
omezena, doufám, 
že z dětských práv se stane 
téma nadčasové,“ dodala mi-
nistryně M. Marksová.

Vzhledem k odbornosti pro-
jektu byla třeba mezirezortní 

spolupráce, proto MPSV kon-
taktovalo příslušné odbory mi-
nisterstva školství, které celý 
projekt podpořilo. Spolupráce 
na různých úrovních mezi zú-
častněnými institucemi a  re-
zorty je základem transfor-

mace systému péče o  ohro-
žené děti a rodiny.

„Občanské vzdělávání s dů-
razem na principy etického 
chování je pro děti velice důle-
žité, a to jak pro jejich zdravý 
vývoj, tak pro jejich sebevě-
domí a  znalosti práv. Uvědo-
mění si svých práv, ale i povin-
ností přispívá k  výchově kaž-

dého dítěte v  pevného, 
odpovědného člo-

věka,“ sdělil k  té-
matu podpory 
dětských práv 
ve vzděláva-
cím procesu ná-
městek minist-

ryně školství pro 
vzdělávání  Jaroslav 

Fidrmuc.
O tom, že zejména ohro-

žené děti nemají dostatek in-
formací o tom, jaká mají práva 
a  kde najdou zastání, je pře-
svědčen i  Radek Laci, pro-

jektový manažer organizace 
Vteřina poté, nezávislé plat-
formy pro práva dětí vyrůs-
tajících mimo rodinu: „Dítě 
z  dětského domova potře-
buje hlavně vztah, pocit, že 
není na své problémy samo, 

že má právo na podporu a in-
formaci, že existují neziskové 
organizace, které mu podporu 
poskytnou. Sám jsem to na 
vlastní kůži zažil, tak vím, jak 
se tyto děti cítí.“

Konečná práce a  zodpo-
vědnost za úspěch projektu 
„Nemluvím, stejně mě ne-
poslouchají“, je na samot-
ných učitelích. Na nich zá-
leží, zda téma děti skutečně 
osloví a co si z něj odnesou. 
Určitě tomu napomůže také 
zapojení Asociace učitelů ob-
čanské výchovy. „Snažíme se 
z  dětí vychovat sebevědomé 
a  vzdělané osobnosti. Zna-
lost vlastních práv do tohoto 
plánu určitě zapadá. Mnoho 
z  nás se tématu již věnuje, 
ale oceňujeme komplexnost 
tohoto projektu a  nabízené 
materiály,“ podpořil kam-
paň předseda asociace Mi-
chal Řezáč.

Kampaň Právo na dětství je 
na oficiální úrovni odstartova-
ná. Její praktický dopad bude 
záležet na tom, jak se podaří 
teoretickou ideu účelně předat 
dětem.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Vzorová hodina občanské výchovy učí žáky znát svá práva

Chceme děti i rodiče 

seznámit alespoň se 

základními právy dětí. 

Těžko mohou děti svá 

práva vyžadovat, když 

o nich ani nevědí.
MICHAELA MARKSOVÁ
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Jak se započítává odstupné pro účely pojištění?
Jak je upraveno započítávání odstupného při skon-
čení pracovního poměru do vyměřovacího základu 
pro odvod zdravotního a sociálního pojištění?

S účinností od 1. ledna 2015 
platí tato ustanovení týka-

jící se uvedené problematiky:
§ 5 odst.  2 písmeno b) zá-

kona 589/1992 Sb., o  po-
jistném na sociální zabezpe-
čení a příspěvku na státní po-
litiku zaměstnanosti, stanoví: 
„Do vyměřovacího základu za-
městnance se z příjmů uvede-
ných v odst. 1 nezahrnují tyto 
příjmy: odstupné a  další od-
stupné, odchodné a odbytné, 
na které vznikl nárok podle 
zvláštních právních předpisů.“

§ 3 odst.  2 písmeno b) zá-
kona 592/1992 Sb., o  pojist-
ném na veřejné zdravotní po-
jištění, mimo jiné stanoví: „Vy-
měřovací základ zaměstnance 
podle odst. 1 se snižuje o od-
stupné a  další odstupné, od-
chodné a  odbytné, na které 
vznikl nárok podle zvláštních 
právních předpisů.“ K zahrno-
vání odstupného do vyměřo-
vacího základu pro odvod po-

jistného podalo MPSV násle-
dující výklad:

S účinností od 1. ledna 2015 
se zpřesňují kritéria pro neza-
hrnování do vyměřovacího zá-
kladu odstupného a  dalších 
obdobných plnění poskytova-
ných při skončení zaměstnání. 
Podle § 67 zákoníku práce 
přísluší zaměst-
nanci odstupné, 
jestliže u  něho 
došlo k  rozvá-
zání pracov-
ního poměru 
výpovědí nebo 
dohodou u dů-
vodů uvedených 
v §  52 písm.  a) až 
d) zákoníku práce. Jen 
odstupné poskytnuté z těchto 
důvodů se nezahrnuje do vy-
měřovacího základu pro od-
vod pojistného, tj. neplatí se 
z  něho pojistné. Do vyměřo-
vacího základu podle úpravy 
v  zákoně o  pojistném platné 

do 31. 12. 2014 se nezahr-
novalo do vyměřovacího zá-
kladu odstupné poskytnuté 
podle zákoníku práce. Podle 
úpravy platné od 1. 1. 2015 
se nezahrnuje do vyměřova-
cího základu odstupné, na 
které vznikl nárok podle zá-
koníku práce. Touto změnou 
účinnou od 1. ledna 2015 se 
jednoznačně vyjadřuje úmysl 
nezahrnovat do vyměřovacího 

základu pro odvod po-
jistného pouze od-

stupné poskyt-
nuté při skon-
čení pracov-
ního poměru 
z  některého 
z  důvodů uve-

dených v  §  52 
písmeno a) až 

d) zákoníku práce, 
a  nikoliv plnění, které 

zaměstnavatel označí za od-
stupné a  poskytuje je dob-
rovolně na základě napří-
klad kolektivní smlouvy z dů-
vodu uvedeného v písmenu e) 
nebo f) téhož ustanovení zá-
koníku práce. Zaměstnavatel, 
který je povinen při skončení 
pracovního poměru poskyt-
nout zaměstnanci odstupné, 
je musí poskytnout nejméně 
ve výši příslušného násobku 
průměrného výdělku uvede-
ného v §  67 zákoníku práce. 
I když zaměstnavatel poskytne 
odstupné ve vyšší částce, než 
je uvedeno v  zákoníku práce 
jako „nejméně“, neplatí se 
pojistné ani z  odstupného, 
bez ohledu na jeho výši.

Vít BERKA

Platový výměr musí být jednoznačný
Jaké údaje má obsahovat platový výměr? Jde pře-
devším o příplatky.

K tomuto dotazu sdělilo mi-
nisterstvo práce a  sociál-

ních věcí toto stanovisko: Pro 
rozhodnutí zaměstnavatele 
o výši pravidelných složek platu, 
které se poskytují v  pevných 
měsíčních částkách, stanoví zá-
koník práce závaznou normu, 
a  to písemný platový výměr. 

Platový výměr je zaměstnava-
tel povinen vydat zaměstnanci 
v den nástupu do práce. Povin-
nými náležitostmi jsou podle 
§ 136 odst. 2 zákoníku práce 
údaje o  platové třídě a  plato-
vém stupni, o  výši platového 
tarifu a  ostatních pravidelně 
měsíčně poskytovaných složek 

platu a o  termínu a místu vý-
platy. Termín a  místo výplaty 
platu je zaměstnavatel povi-
nen v  platovém výměru uvést 
pouze v případě, že tyto údaje 
neobsahuje pracovní nebo ko-
lektivní smlouva nebo je nesta-
noví vnitřní předpis. Z nároko-
vých složek platu se do plato-
vého výměru uvádí vedle plato-
vého tarifu také výše příplatku 
za vedení, příplatku za práci ve 

ztíženém pracovním prostředí, 
zvláštního příplatku a  speciali-
začního příplatku pedagogic-
kého pracovníka, z  nenároko-
vých složek pouze výše osob-
ního příplatku. Všechny složky 
platu musí zaměstnavatel uvá-
dět v platovém výměru v abso-
lutní výši (konkrétní částkou), 
nikoliv v relativní výši (například 
procentem z platového tarifu).

Vít BERKA
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Kvalifikační 
dohoda
Je možné uzavřít se 
zaměstnancem kvali-
fikační dohodu, když 
předpokládané ná-
klady činí méně než 
75 tisíc korun?

V § 234 odst. 2 zákoníku 
práce se stanoví, že kvalifi-
kační dohoda může být uza-
vřena také při prohlubování 
kvalifikace, jestliže předpo-
kládané náklady dosahují 
alespoň 75 000 Kč; v tako-
vém případě nelze prohlu-
bování kvalifikace zaměst-
nanci uložit. K možnosti od-
chýlení se od tohoto usta-
novení zákoníku práce zau-
jala stanovisko Asociace pro 
rozvoj kolektivního vyjedná-
vání o pracovních vztazích, 
v němž je uvedeno:

Sjednání kvalifikační do-
hody se zaměstnancem 
v  případě prohlubování 
jeho kvalifikace při před-
pokládaných celkových 
nákladech nižších než 
75  000  Kč možné je, jde 
o  legitimní odchýlení se 
od právní úpravy. Týkat se 
to bude zejména těch pří-
padů, kdy sám zaměstna-
nec požaduje prohloubení 
kvalifikace, ale zaměstna-
vatel není ochoten na ta-
kový požadavek přistou-
pit v  domnění, že si ne-
může zaměstnance „zajis-
tit“ uzavřením kvalifikační 
dohody. Vít BERKA
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Evropský den jazyků v ZŠ Okružní v Mostě
Učení se cizím jazykům je důležitou cestou ke vzá-
jemnému porozumění a  překonávání kulturních 
rozdílů. Naši žáci se učí cizím jazykům většinou jen 
ve škole, osvojují si postupně angličtinu a němčinu.

Základní škola Okružní na-
vštěvují děti různých ná-

rodností, což je velmi pří-
nosné, pokud jde o přirozené 
poznání jazykové rozmanitosti 
a  odlišných tradic spolužáků, 
jejichž rodiny pocházejí z  ji-
ných zemí.

Naši žáci se v pátek 25. září 
učili netradičním způsobem. 
Chlapci a dívky z 8. a 9. roč-
níků si předem vybrali různé 
státy Evropské unie a připravili 
poutavé povídání, fakta, zají-
mavosti a zábavné aktivity pro 
mladší spolužáky. Pod vede-

ním učitelů anglického a  ně-
meckého jazyka zvládli nej-
starší žáci z  mnoha dostup-
ných informací vybrat ty nej-
důležitější a  nejzajímavější. 
Učili se je poutavě prezento-
vat, překonávat trému při vy-
stoupení před velkou skupi-
nou dětí a  jejich učitelkami, 
snažili se zaujmout osobitým 
přístupem k  tématu a  pomá-
hali mladším dětem při plnění 
různých aktivit.

Každá skupina si připravila 
větu nebo krátký dialog v  ja-
zyce zvolené země Evropské 

unie. Tuto větu naučila své 
mladší spolužáky. Takže ve 
škole se v  tento den mluvilo 
italsky, francouzsky, počítalo 
portugalsky, zpívalo anglicky, 
zazněla holandština, finština 
a jiné jazyky. Nebylo vždy jed-
noduché věty zopakovat na-
poprvé, ale nakonec to zvládli 
ve všech třídách. Pro všechny 
školáky bylo projektové vyučo-
vání přínosem, poznávali nové 
země, jejich řeč a  pobavili se 
při společných činnostech.

Evropský den jazyků se slaví 
26. září. Ale už během září 
se konají v  celé Evropě různé 
akce, které organizují přede-
vším školy, univerzity a  jazy-
kové instituce. Cílem těchto 
akcí je podpořit celoživotní 

učení cizích jazyků ve škole 
i mimo ni, umožnit dětem ma-
ximálně rozvíjet jazykové do-
vednosti, především komuni-
kaci, a poznávání kultur evrop-
ských národů.

Edita DOLEŽALOVÁ

Projektový den Jsme na jedné lodi v Ostravě
Také v Základní škole A. Hrdličky v Ostravě-Porubě 
se 25. září uskutečnil den otevřených dveří u příle-
žitosti oslav Evropského dne jazyků. Je již tradicí, že 
si rodiče mohou prohlédnout školu, navštívit vyu-
čovací hodiny, vidět výsledky práce svých dětí a sle-
dovat prezentace jednotlivých jazyků.

V naší škole není tento den 
pouze formálním svát-

kem. Cílem Evropského dne 
jazyků je upozornit na důleži-
tost výuky jazyků, vyzdvihnout 
jazykovou a kulturní různoro-
dost Evropy a podporovat ce-
loživotní jazykové vzdělávání 
potřebné pro pracovní uplat-
nění a mobilitu v Evropě.

Do příprav oslav Evropského 
dne jazyků se aktivně zapojují 
všechny děti školy. Učitelé se-
znamují žáky s tím, jak se kde 
v  Evropě mluví, jaké jazyky 
jsou příbuzné, s  kulturou da-
ných zemí a s životem v nich. 
Cizí jazyky a  jejich praktické 
užití jsou představeny v  ná-
vaznosti na ostatní vyučované 
předměty. K prezentaci je vyu-
žívána audiovizuální technika, 
internet, knihy, autentické 
materiály, mapy. Žáci v  rámci 
tematicky zaměřených bloků 

vytváří pohlednice, které jsou 
následně coby výukový ma-
teriál vystaveny na chodbách 
a v učebnách. Vychovatelé ve 

školní družině seznamují žáčky 
hravou formou s  tradicemi 
evropských států.

Celý projektový den, kdy 
jednotlivé třídy připravovaly 
kvíz pro své spolužáky o vylo-
sované evropské zemi a tvořily 

její pohlednici, se nesl ve zna-
mení spolupráce dětí, vyhledá-
vání informací, údajů a soutě-
žení. Žáci třetích ročníků pra-
covali v  rámci projektového 
vyučování Jsme na jedné lodi, 
kde plnili úkoly, skrývačky, 
pracovali s jazyky daných států 
a  připravovali chuťovky jed-
notlivých zemí. Součástí ce-
lého dne bylo i  pozvání bilin-

gvní MŠ a ZŠ Galileo z Frýdku-
-Místku do pátého ročníku, 
kde byly pro naše hosty připra-
veny úkoly a kvízy znalostí čtyř 
vybraných evropských států.

Jako škola používáme ve 
výuce anglického jazyka vý-

hradně kvalitní učebnice 
a  materiály Oxford Univer-
sity Press a  naši vyučující se 
aktivně zúčastňují vzděláva-
cích akcí pořádaných tímto 
nakladatelstvím. Během ce-
lého školního roku pořádáme 
mnoho jazykových akcí pro 
žáky, rodiče a  přátele školy 
a  spolupracujeme s  mateř-
skými školami na projektu 
Děti dětem, pro žáky okol-
ních škol organizujeme jazy-
kové vyzývací soutěže a v ne-
poslední řadě pravidelně po-
řádáme zahraniční zájezdy 
pro naše žáky. Právem jsme 
proto nositeli statusu Oxford 
Quality School.

Co říci závěrem? Současný 
svět se potýká s  nespočtem 
závažných problémů. Některé 
z nich by bylo možné snáze vy-
řešit, kdyby mezi národy exis-
tovala lepší a účinná komuni-
kace. Bylo by tudíž žádoucí, 
aby všichni obyvatelé Evropy 
dokázali komunikovat ve více 
než jednom jazyce. A  proto 
podporujme jazykovou výuku 
a celoživotní studium jazyků.

Petra TRUNKÁTOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady
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Odborná kvalifikace učitele střední školy
Jaké jsou možnosti získání odborné kvalifikace pro 
učitele střední školy?

Získávání odborné kvalifi-
kace učitele střední školy 

je upraveno v §  9 zákona 
č.  563/2004 Sb., o  pedago-
gických pracovnících. V  rámci 
tohoto ustanovení je uvedeno 
několik pozic kategorie „uči-
tel střední školy“, pro něž jsou 
stanoveny kvalifikační předpo-
klady různě.

Z  vašeho dotazu vyplývá, 
že požadujete výklad ustano-
vení § 9 odst. 1 písm. c) bod 
1 zákona č. 563. Podle tohoto 
ustanovení je jednou z  mož-

ností získání odborné kvalifi-
kace učitele všeobecně vzdělá-
vacích předmětů střední školy 
následující způsob:

– studium v  akreditovaném 
magisterském studijním pro-
gramu ve studijním oboru, 
který odpovídá charakteru vy-
učovaného všeobecně vzdě-
lávacího předmětu, a zároveň 
vedle tohoto studia je nutno 
dosáhnout

– vysokoškolské vzdělání 
získané studiem v  akredito-
vaném bakalářském studij-

ním programu v oblasti peda-
gogických věd zaměřené na 
přípravu učitelů střední školy 
nebo druhého stupně základní 
školy.

Z  ustanovení §  9 odst.  1 
písm.  c) zákona č.  563/2004 
Sb. vyplývá, že učitel všeo-
becně vzdělávacích předmětů 
střední školy musí vedle od-
bornosti dosažené vysoko-
školským vzděláním v  magis-
terském studijním programu 
získat i  „pedagogickou prů-
pravu“ pro svoji činnost (což 
je někdy označováno jako 
doplňkové pedagogické 
studium).

Musí nová škola akceptovat smlouvu?
Střední škola, na které působí odborová organiza-
ce, přechází pod jinou střední školu. Na zanikající 
škole je uzavřena kolektivní smlouva. Musí nové 
vedení školy tuto kolektivní smlouvu akceptovat?

V  §  338 odst.  2 zákoníku 
práce se stanoví:

„Dochází-li k  převodu čin-
nosti zaměstnavatele nebo 
části činnosti zaměstnavatele 
nebo k převodu úkolů zaměst-
navatele anebo jejich části k ji-
nému zaměstnavateli, přechá-
zejí práva a  povinnosti z  pra-
covněprávních vztahů v  pl-
ném rozsahu na přejímajícího 
zaměstnavatele; práva a  po-
vinnosti z  kolektivní smlouvy 
přecházejí na přejímajícího za-

městnavatele na dobu účin-
nosti kolektivní smlouvy, nej-
déle však do konce následují-
cího kalendářního roku.“

Pokud jde tedy 
o práva a povinno-
sti z kolek-
t ivní 

smlouvy uzavřené u předchá-
zejícího zaměstnavatele, je 

přejímající zaměst-
navatel povinen 
tuto kolektivní 
smlouvu dodr-
žovat po celou 

dobu 
je j í 

účinnosti; nejdéle však do 
konce kalendářního roku ná-
sledujícího po účinnosti pře-
vodu, a to i kdyby byla kolek-
tivní smlouva původně uza-
vřena na delší období nebo 
na dobu neurčitou. Přijatá ko-
lektivní smlouva je závazná 
pouze pro převzaté zaměst-
nance, automaticky se nevzta-
huje na všechny zaměstnance 
přejímajícího zaměstnavatele.

Zajímavosti z dějin českého školství
Neuvěřitelná podpora

V roce 1951 byly zřízeny 
státní kurzy pro přípravu pra-
cujících na vysoké školy. Jejich 
absolventi měli být „novou 
inteligencí vycházející z  pra-
cujícího lidu“. Politický výběr 
účastníků byl prováděn přímo 
v  závodech a  na vesnicích 
a  posluchači měli po dobu 
studia zdarma nejen všechny 
učebnice a  učební pomůcky, 
ale i  stravování a  ubytování 
v internátech. Navíc dostávali 
ještě kapesné a  jednou mě-
síčně úhradu cestovného do 
místa svého bydliště. Po ab-

solvování kurzů byli absol-
venti přednostně a  bez přijí-
macích zkoušek přijímáni na 
vysoké školy.

Žákovské knížky
Od 1. února 1951 platil 

nový školní řád. Jeho nejvidi-
telnější změnou bylo, že za-
vedl žákovské knížky. Nešlo 
však o jejich podobu známou 
z  pozdějších let, kdy se do 
nich zapisovaly jen známky, 
poznámky a  vzkazy rodičům. 
Původně žákovská knížka ko-
pírovala zápisy v třídních kni-
hách. Pro každý týden proto 
byly k  dispozici dvě stránky. 

Přesto, že se mělo šetřit pa-
pírem a  ministerstvo školství 
vydalo dokonce nařízení, že 
školní sešity se nemají balit do 
obalů.

Rozhodnutí
V září 1952 rozhodlo před-

sednictvo ústředního výboru 
KSČ, že do 31. ledna 1953 
je nutno připravit návrh na 
úpravy stávajícího školského 
systému. Návrh měl respek-
tovat nové potřeby národ-
ního hospodářství a  přihlížet 
k  vývoji sovětského školství. 
Nový školský zákon v  roce 
1953 proto zkrátil povinnou 

docházku na osm let a  v  or-
ganizaci školství zcela zpře-
trhal dosavadní historickou 
kontinuitu a  tradici a  celé 
školství připodobnil systému 
sovětskému.

Povinná účast
V roce 1950 měly ještě 

školy oficiálně vzpomenout 
100. výročí narození T. G. Ma-
saryka. Žáci měli společně vy-
slechnout program vysílaný 
rozhlasem. Dopoledního po-
slechu se měly povinně účast-
nit i třídy, které měly ten den 
pouze odpolední vyučování.

František MORKES

g
ední školu. Na zanikající 
vní smlouva. Musí nové
ní smlouvu akceptovat?

městnavatele na dobu účin-
nosti kolektivní smlouvy, nej-
déle však do konce následují-
cího kalendářního roku.“

Pokud jde tedy 
o práva a povinno-
sti z kolek-
t ivní 

y p
zejícího zaměstnavatele, je

přejímající zaměst-
navatel povinen 
tuto kolektivní 
smlouvu dodr-
žovat po celou 

dobu 
je j í 

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Zakázané práce
Ve Sbírce zákonů ČR, částce 

74, je publikována vyhláška 
č.  180/2015 Sb., o  pracích 
a  pracovištích, které jsou za-
kázány těhotným zaměstnan-
kyním, zaměstnankyním, které 
kojí, a zaměstnankyním – mat-
kám do konce devátého měsíce 
po porodu –, o pracích a pra-
covištích, které jsou zakázány 
mladistvým zaměstnancům 
a o podmínkách, za nichž mo-
hou mladiství zaměstnanci výji-
mečně tyto práce konat z dů-
vodu přípravy na povolání. Vy-
hláška nabyla účinnosti dnem 
1. září 2015. Zároveň byla zru-
šena vyhláška č. 288/2003 Sb.
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BIO 
KUCHAŘKA
maso, drůbež, 
zelenina
THOMAS THIELEMANN

Autor této knihy z nakla-
datelství Grada je šéfku-
chařem v Glonnu u Mni-
chova a  ve své kuchařce 
představuje bohatství 
prosté, přírodní kuchyně 
na bázi biopotravin. Klade 
zejména důraz na to, aby 
se pokrmy připravovaly 
rychle a  nebyly příliš ná-
kladné. Jeho recepty jsou 
srozumitelné, přehledné 
a doprovázejí je praktické 
tipy, aby se příprava zaru-
čeně podařila. Tak už ne-
zbývá než popřát, ať se 
vám jídlo podaří. Dobrou 
chuť!

Znáte je?Ve finále SUSO se předvedli ti nejlepší
Koncem září proběhlo na 

veletrhu FOR ARCH finále 
Soutěžní přehlídky stavebních 
řemesel SUSO. Mladí řemeslníci 
v  letošním roce nastavili laťku 
opravdu vysoko. Úkoly byly ná-
ročné, ale studenti se jich zhos-
tili bravurně. Na ty nejlepší 
z  nejlepších se přišlo podívat 
nespočet návštěvníků veletrhu.

Mottem letošního roku bylo 
„Řemeslo je správná volba“, 
a  to se také potvrdilo. Vítězi 
česko-slovenského finále se 
mezi truhláři stali David Má-
lek a  Štěpán Jalůvka ze SPŠ 
stavební Valašské Meziříčí 
a  na druhých a  třetích pozi-
cích se umístili Matěj Venzhö-
fer a Václav Neubauer z VOŠ, 
OA a  SOUT Chotěboř a  Filip 
Hruška a Lukáš Vykydal z Ma-
sarykovy střední školy Leto-
vice. Ze zednických družstev 
vybojovali první příčku David 

Dobeš a  Tomáš Božek z  SOU 
Kyjov, druhé a třetí místo ob-
sadili René Hrazdíra a  Tomáš 
Popelář z  Masarykovy SŠ Le-
tovice a Marek Gruchala a Ja-
kub Kormančík z  SOŠ tech-
nická Námestovo. Soutěžili 
rovněž kameníci a kamenoso-
chaři, z nichž se nejlépe umís-
tila mladá slečna Františka 
Hausdorfová ze  SPŠ kame-

nická a sochařská Hořice.
Závěrečné vyhlášení vý-

sledků bylo důstojným cere-
moniálem. Zúčastnil se ho 
mimo jiné ministr průmyslu 
a  obchodu Jan Mládek. Sou-
těžní klání ještě před vyhláše-
ním zpestřila autogramiáda 
mistra světa v rychlostní kano-
istice Josefa Dostála.

Jana KRATOCHVÍLOVÁ

Skautský supervíkend plný dobrodružných akcí
Legendární vodácký závod 

Napříč Prahou – přes tři je-
zy, celostátní finále skautské 
outdoorové olympiády a  vel-
ká fantasy bitva – to všechno 
mohli zažít o  posledním pro-
dlouženém zářijovém víkendu 
účastníci skautské akce. Moh-
li se do ní zapojit nejen skaut-
ky, skauti a vodáci, ale i rodiny 

s dětmi, které si chtěly zkusit 
sjet netradiční vodácký úsek.

Tok Vltavy v  historickém 
centru Prahy o státním svátku 
zaplnily stovky pramic, ká-
noí či kajaků skautů a skautek 
i veřejnosti. Již téměř 80 let se 
každoročně na jeden jediný 
den otevírají vodákům hned 
tři pražské jezy – pro akci na-
zvanou „Napříč Prahou – přes 
tři jezy“. Trasa závodu byla 
dlouhá 6,5 kilometru a  vedla 
historickým jádrem hlavního 
města. Posádky startovaly na 
Císařské louce. Cíl byl na Štva-
nici. Na účastníky ovšem ne-

čekala jen klidná plavba praž-
ským historickým centrem. 
Naopak, na trati museli překo-
návat vorové propusti Šítkov-
ského jezu u Jiráskova mostu, 
Staroměstského jezu u  Kar-
lova mostu a  Helmovského 
jezu v  Holešovicích. „Vorové 
propusti pražských jezů jsou 
nejen technickým unikátem, 
ale i  vodácky nesmírně při-
tažlivým místem. Již od třicá-
tých let se k nim sjíždí stovky 
vodních skautů z  celé repub-
liky, aby poměřily své doved-
nosti přímo pod nejkrásněj-
šími pražskými dominantami. 

Dnes vedle závodníků využívá 
tuto příležitost také mnoho 
rekreačních vodáků,“ přiblí-
žil závod jeho ředitel, skautský 
vedoucí Jan Fischer.

Řada akcí proběhla i  v  ně-
kolika dalších městech. Na-
příklad na Novojičínsku pro-
bíhalo celostátní finále Svojsí-
kova závodu. Nejlépe při tes-
tování skautských sil a  vzá-
jemné spolupráce letos ob-
stála chlapecká družina 
Vlci z  Křtin na Blanensku 
a  dívčí tým Špagetky z  Dolní 
Dobrouče na Ústeckoorlicku.

Jitka TAUSSIKOVÁ

Den her v Domově pro seniory v Božicích
Při příležitosti Mezinárod-

ního dne Alzheimerovy 
choroby jsme se zúčastnili do-
polední akce v  Domově pro 
seniory v Božicích, kde se po-
řádal Den plný her.  Jeho cí-
lem bylo zvýšit povědomí ši-
roké veřejnosti o této závažné 
nemoci, která  způsobuje po-
stupný pokles  kognitivních 
funkcí – myšlení, paměti, 

úsudku. Bývá jednou z nejčas-
tějších  příčin demence, která 
vede k  postupné závislosti 
klienta na každodenní pomoci 
druhé osoby.

Na klienty Domova pro se-
niory Božice čekaly různé 
formy aktivizace určené pro 
trénink paměti, koncentrace 
i  motoriky. Den byl opravdu 
plný her. S  klienty jsme se-

stavovali puzzle, hráli do-
mino, Člověče, nezlob se, ale 
i bingo, jak číselné, tak obráz-
kové. Hry byly voleny s  ohle-
dem na schopnosti klientů, 
aby se mohli zapojit všichni 
zúčastnění. Den se velmi vy-
dařil a  odměnou pro nás byl 
úsměv ve tvářích seniorů.

Vladimíra GERBELOVÁ
Sára HABIŇÁKOVÁ
Pavlína ROTHOVÁ
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Knihy z nakladatelství Grada a Portál vždy zaujmou

Do lavic!
ZUZANA POSPÍŠILOVÁ

Děti, nebojte se první třídy. Školní 
skřítkové vás nenechají na holičkách. 

Věřte, nevěřte, je to tak, v  každé první 
třídě úřaduje parta čiperných a šikovných 
bytůstek, bez kterých se prvňáčkové ne-

obejdou. Skřítkové spolehlivě zařídí, aby děti ve škole zažily 
úspěch i legraci. I mezi těmihle šikuly se ale najdou zlobidla, 
zrovna jako Alda a Pája. Co vyvedli například školníkovu ko-
courovi, zjistíte, když si knihu přečtete.

Kdybych já byl 
dospělý
ÉVA JANIKOVSZKY

Jak nefér je být dítětem, kterému neu-
stále někdo přikazuje, zatímco dospělí 

si mohou dělat, co je zrovna napadne. 
A jak by vše mohlo být jinak. O tom vypráví s humorným 
nadhledem dětského vnímání světa snad nejslavnější ma-
ďarská autorka dětských knih. Tato kniha vyšla poprvé už 
v roce 1965 a řadu let oslovuje a baví děti i dospělé po ce-
lém světě. Dočkala se i nesčetných reedic a překladů do 35 
jazyků. Nyní se jí dočkali i čeští čtenáři.

AUTÍČKO KARLÍK
LENKA ROŽNOVSKÁ

Tato kniha z edice Čtení pro prvňáčky 
je vhodná i  pro genetickou metodu 

čtení. Malý Ondra dostane od tatínka au-
tíčko, o kterém nejdříve vůbec netuší, že 
to nebude autíčko jen na hraní. Autíčko 

Karlík má mnohem důležitější věci na práci – musí se nau-
čit všechno, co se děti učí v první třídě, a ještě něco navíc. 
Díky Ondrovi přijde nezkušený Karlík na to, jak důležité je 
kamarádství, zjistí také, že se strachem se musí bojovat, že 
se hodí umět morseovku a mnoho dalšího.

Motivační 
tříminutovky
KATHY PATERSON

Motivace a  pozornost žáků a  stu-
dentů během výuky nutně kolísá. 

Všimne-li si učitel, že jeho výklad nikdo 
neposlouchá, že děti vyťukávají textové 

zprávy na telefonu, štěbetají, zasněně hledí z okna, usínají 
nebo dokonce spí, je čas na motivační tříminutovku neboli 
životabudič. Tyto jednoduché a osvědčené aktivity a hry ne-
vyžadují zvláštní přípravu a  jsou časově nenáročné. Kniha 
obsahuje těchto jednoduchých cvičení k aktivizaci skupiny 
více než sto.

Prázdniny 
s dinosaury
ZUZANA SUCHÁ

Prázdniny skončily, a to i pro malé prv-
ňáčky. Právě jim, ale nejen jim, jsou 

určené knihy z  edice Chytré čtení z na-
kladatelství Grada. Tento interaktivní pří-
běh vtáhne malého čtenáře přímo do děje. Honzík spolu se 
sestrou tráví prázdniny u babičky, kde je potká celá řada 
neobyčejných věcí. Vše ale vyvrcholí jednoho dne, kdy 
v lese potkají dinosaury. Poklidné letní dny se rázem změní 
v prázdniny plné napětí a dobrodružství.

A papoušek hledá 
svůj zelený klobouk
ZDENĚK K. SLABÝ

Podivná kniha pohádek, tak zní podti-
tul této knihy z nakladatelství Portál. 

Zdeněk Slabý je nejen autorem více než 
třiceti knih pro děti, ale také držitelem ceny Zlatá stuha. 
V této knize dětem přináší pohádky z Anglie, Polska, Bul-
harska, Japonska, Izraele, Ruska, Maďarska, Rumunska, 
Srbska, Francie, Německa, Belgie i Lotyšska. A jsou to po-
hádky divné, podivné, ba místy i prapodivné, ale především 
zábavné, poutavé a hravé.

Natálka a zlobivé 
štěně
LENKA ROŽNOVSKÁ

Někdo má brášku, někdo štěně. Je-
nom Natálka nemá nic. Tak moc by 

si přála pejska, že kvůli tomu i zalže. Na-
konec se Natálka štěněte přece jen dočká. Zjistí ale, že mít 
doma zlobivého pejska není žádná výhra. Co s  ním? Po-
slat ho do školy. Tam už ho naučí slušnému chování. Kniha 
je plná veselých a  vtipných dialogů a  humorných situací 
přečte.

Rozvíjíme 
předčtenářskou 
gramotnost
IVA TOMÁŠKOVÁ

Čtenářská gramotnost je první z  gra-
motností, která umožňuje rozvíjet 

ostatní gramotnosti. Čtení je velmi důležité pro další vývoj 
a  vzdělání člověka. Jeho rozvoj začíná již od útlého věku, 
protože již v  tomto věku vzniká vnitřní motivace ke čtení 
a dalšímu vzdělávání. Jak rozvíjíme dítě do šesti let, tak bude 
ve svém životě úspěšné, protože právě v  tomto období se 
utvářejí veškeré pracovní návyky, vztah ke čtení, vzdělávání 
i vztah k ostatním lidem.



N E V Á H E J T E  
a nominuj te svou obl íbenou uč i te lku  

nebo ob l íbeného uč i te le  do  
23 .  ročníku ankety  

 

ZLATÝ  Á M O S  
NEJOBLÍBENĚJŠÍ UČITEL 

ČESKÉ REPUBLIKY 2015/2016 
 

Přihláška musí obsahovat: 
stručnou charakteristiku nominovaného, 

popis jedné společně prožité příhody, 
podpisy sta osob, které s nominací souhlasí. 

 
Příjem přihlášek končí 31. prosince 2015. 

Více informací a on-line přihlášku najdete na www.zlatyamos.cz. 
 

Odborná porota na finále zvolí Zlatého Ámos 2016. 
Dětská porota na finále zvolí Dětského Ámose 2016. 
Ministerstvo školství vybere Ámose češtináře 2016. 

Zlatý partner vybere Ámose fyzikáře 2016. 
Stříbrný partner vybere Ámose chemikáře 2016. 

SMS hlasováním bude zvolen Ámos sympaťák 2016. 
 

Finále Zlatého Ámose je 18. března 2016. 
Korunovací galavečer je v sobotu 19. března 2016. 

 

ZLATÝ PARTNER PARTNEŘI 

Záštity: Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., 
 Radní hl. m. Prahy Ing. Mgr. Irena Ropková 

STŘÍBRNÝ PARTNER 



Zatočte s plísní na nehtech
Veřejné sprchy, bazény, fit-

ness centra, hotelové pokoje 
a další veřejná místa jsou často 
domovem mykotických one-
mocnění. Nejčastější nemocí 
tohoto druhu je plíseň na no-
hou, která začíná nenápadně.

„Na nohou se mykóza roz-
víjí nejčastěji mezi čtvrtým prs-
tem a  malíčkem. Kůže 
v prvních fázích změkne, 
zčervená a  začne se 
olupovat či praskat. 
Později se objevují za-
pálená ložiska, která 
mohou intenzivně svr-
bět a  pálit,“ popisuje 
MUDr. Markéta Loren-
cová. Při neléčení se 
může infekce rozšířit na celé 
chodidlo. Pokožka mezi prsty 
je velmi citlivou oblastí i u di-

abetiků, lidí s  nadvá-
hou a těch, kteří často 
pracují s  cukrem, vo-
dou nebo jsou v  kon-
taktu se zvířaty. Pokud 
houby „napadnou“ 
nehtové lůžko, to ná-
sledně zhrubne, objeví 
se na něm žlutá barva, 

lámání či defor-
mace. Šíření je po-
stupné od okraje 

až po celou 
plochu nehtu. Pří-
znaky přicházejí jed-
notlivě nebo spolu 
ve více či méně in-
tenzivnější podobě. 
„Prevencí je obuv 
v létě pravidelně vět-

rat a používat spreje či krémy, 
které bojují nejen s  bakteri-

emi, ale i  zápachem. 
Nejlepší volbou zpravi-
dla bývají přírodní pří-
pravky s  chytrou hou-
bou, které vám pomů-
žou odstranit nepří-
jemné onemocnění. Po 
koupeli je ideální nohy 
důkladně vysušit 
ručníkem, který je 
určený pouze pro 
tuto část těla. 

Rozhodně nedo-
poručuji půjčování bot, 
ponožek, manikúry či 
pedikúry ani mezi členy 
rodiny,“ radí lékařka. 
Nezapomeňte ani na 
starý dobrý zvyk a noste 
ve všech veřejných prostran-
stvích, včetně sprch, gumové 
boty – žabky.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jak zní latinský název 
chytré houby?

Více na www.pythium.eu.

Ze správných odpovědí vy-
losujeme čtyři výherce. Odpo-

vědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skol-
stvi.cz do 15.  října 2015. 
Do předmětu uveďte 
„NEHTY“.

Výhra bude po ukon-
čení soutěže k  vyzvednutí 

v redakci Týdeníku ŠKOL-
STVÍ. V případě, že vý-
hra nebude vyzvednu-
ta do tří týdnů od vy-
hlášení výsledků, bude 
postoupena náhradní-

mu výherci. Na výhru nevzniká 
právní nárok.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, soutěžte s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ

  

info linka 844 833 822                                 

728 25 56 56
bocek@rosana.cz

www.rosana.cz

Výherce soutěže KUCHAŘKA: J. Vrzalová    Výherci soutěže ZENDIUM: A. Novosadová, M. Urbanová, Z. Navrátilová, R. Vyhlídková, M. Dvořák, N. Zrůstová, 
Č. Ryšavý, V. Hollasová, K. Havlíčková, D. Jarošová, J. Příhodová, I. Žahourová, H. Bártová, V. Hanousková, I. Rousková. Výhercům blahopřejeme.
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Pomozte zlepšit prostředí 
pro vzdělávání našich školáků!

Akce trvá od 1. 10. do 18. 11. 2015.

Nakupte výrobky vybraných 
značek Procter&Gamble,

3 školy s nejvíce hlasy 
vyhrají až 200 000 Kč.

a každý den vyhrajte poukázku 
do Penny v hodnotě 1 000 Kč.

1 nákup 
= 1 hlas

hlasujte pro školu a kresbu, které chcete dát 
svůj hlas, na www.pomahame-skolam.net


