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19. října
Ve Svitavách proběhla 
volební konference OROS 
Svitavy, dva dny nato 
i v Mladé Boleslavi a Děčíně. 
Po nich následovala volební 
konference v Mělníku.

20. října
Den stromů se na popud 
OSN slaví od roku 1951, 
v České republice byla tato 
tradice obnovena v roce 
2000.

21. října
V Praze proběhlo jednání 
podsekce středních škol 
ČMOS pracovníků školství 
pro střední odborné školy 
a učňovská zařízení. Její 
členové jednali o aktuálních 
problémech regionálního 
školství, především 
učňovského školství.

Opakování ročníku v základní škole  .............................................................3
Dobrá praxe našich školních jídelen zaujala i Japonce ...................................5
V Jihlavě rozvíjejí u žáků zručnost  ................................................................7

„Život je neustálá odchylka, která nikdy nedospěje k pochopení toho, od čeho se odchýlila.“ Franz Kafka

Školním jídelnám patří velké poděkování a obdiv
Přes tři stovky kuchařek ze školních jídelen se sešly 
v Praze na mezinárodní konferenci k 70. výročí školního 
stravování u nás. Kromě kolegů ze Slovenska její účast-
níci přivítali i hosty z Japonska, Švédska a Lucemburska.

„Školní jídelny naplňují 
krédo zdravého život-

ního stylu,“ uvedl František 
Dobšík, předseda ČMOS pra-
covníků školství. „Touto kon-
ferencí jsme chtěli dát najevo, 
jak si kuchařek školních jídelen 
vážíme, a zároveň jim poděko-
vat za jejich práci, kterou často 
za velmi skromných podmínek 
dělají.“

V  poválečných letech bylo 
hlavním cílem nasytit děti ve 
školách, neboť teplé obědy 
byly pro ně často jediným tep-
lým jídlem za den. Tato tradice 
zakořenila a rozšířila se po ce-
lém tehdejším Českosloven-

sku. V  roce 1953 existovalo 
kolem 3  500 školních jíde-
len, v  osmdesátých 
letech jich bylo 
už více než de-
set tisíc. V sou-
časné době 
již jen pamět-
níci vzpomí-
nají na klasické 
sporáky na 
uhlí, legendární 
omáčku UHO (univer-
zální hnědá omáčka) či bez-
masé pondělky. Dnes školním 
kuchyním vládnou konvek-
tomaty, multifunkční pánve 
a kuchyňské roboty.

Co je důležité, mění se i slo-
žení jídelníčků, vznikají nové 
receptury a děti ve školních jí-
delnách dostávají skutečně 
zdravou stravu včetně diet-
ních pokrmů. Za to školním jí-

delnám patří velké poděko-
vání a  obdiv, obzvlášť 

v  situaci omeze-
ných finančních 
prostředků i sni-
žování počtu 
pracovníků.

„ M i n i s t e r -
stvo školství po-

važuje školní stra-
vování a vůbec pro-

blematiku zdravého ži-
votního stylu za významné 
téma, které rozhodně neleží na 
okraji našeho zájmu,“ řekl Sta-
nislav Štech, náměstek minist-
ryně školství. Zákaz nezdravých 

potravin a  nápojů ve školních 
automatech a  bufetech z  dob 
bývalého ministra Marcela 
Chládka podle něj odvedl po-
zornost od podstatnějších zá-
ležitostí. „Určitě je to něco, co 
jsme po nástupu nového vedení 
považovali za to podstatné, na 
rozdíl od toho, jak technicky, 
právně a  jinak vyřešíme Coca-
-Colu v  automatech,“ pozna-
menal Stanislav Štech.

Za sedmdesát let se školní jí-
delny staly nedílnou součástí 
života škol. Do další sedmde-
sátky všem jejich kuchařkám 
přejeme, aby se jim práce da-
řila, aby děti byly spokojené 
a  aby si jich považovali i  ro-
diče. A  také jim přejeme, aby 
se zlepšilo jejich finanční ohod-
nocení. Určitě si to zaslouží.

Karla TONDLOVÁ
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Podpora dětí
V kampani „Z lásky 
k dětem“ bylo získáno 
celkem 1 082 287 Kč. 
Výtěžek půjde na podporu 
matek s dětmi, které 
pobývají v azylových 
domech provozovaných 
Českým červeným křížem. 
Peníze mohou použít mimo 
jiné na školní stravování či 
pobyt v jeslích. zm

Bezpečně na internetu
Web Rangers spouští 
třetí ročník programu, 
v rámci kterého žáci sdílí 
své znalosti o bezpečném 
používání internetu mezi 
sebou. Program proběhne 
formou kombinované 
výuky a letos se ho mohou 
zúčastnit děti ve věku od 
13 do 16 let. Více na www.
webrangers.cz. sch

Den s formulemi
Po dvou letech se opět 
veřejnosti představily 
v Praze-Dejvicích studentské 
týmy eForce Formula Praha 
z Fakulty elektrotechnické 

ČVUT a CTU CarTech 
z Fakulty strojní ČVUT, 
které spojuje konstruování 
formulí pro soutěž Formula 
Student. Své závodní vozy 
ukázaly při ukázkových 
jízdách. mš

Zvídavé děti
Zvídavým dětem, které 
neváhají vyrážet do školy 
také o sobotách, je určena 
takzvaná Masarykova 
jUniverzita. Její druhý 
ročník uvítal 170 dětí od 
devíti do 14 let, přičemž 
zájem převyšoval možnosti 
organizátorů. Děti jednou 
měsíčně v sobotu čekají 
přednášky, tvůrčí dílny 
a exkurze na různých 
fakultách brněnské 
Masarykovy univerzity. čtk

Zápisník

„Zatím mě to tam moc nebaví, asi propadnu hned v první třídě. Ale to nevadí, našim „Zatím mě to tam moc nebaví, asi propadnu hned v první třídě. Ale to nevadí, našim 
namluvím, že jsem průkopník té povinné desetileté školní docházky!“namluvím, že jsem průkopník té povinné desetileté školní docházky!“
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Navýšení platů schváleno
Vláda v  pondělí schválila 

navýšení platů ve veřejné 
sféře, to znamená i ve školství, 
o  tři procenta. Ministerstvo 
školství navýšilo rozpočet na 
platy pracovníků škol o 398 mi-
lionů korun. Navíc po dohodě 
s ministerstvem práce a sociál-
ních věcí vyjednalo změnu ta-
rifní tabulky, která zavádí šestý 
tarifní stupeň pro pedagogy 
s  délkou započitatelné praxe 
nad 32 let. Záměrem minister-

stva školství u navržené tarifní 
tabulky je postupná náprava 
deformací v  oblasti platových 
tarifů pedagogických pracov-
níků, ke kterým došlo v letech 
2011 a 2012.

Navýšení půjde z  rozvojo-
vého programu a  dotace je 
určena jak na platy, tak na 
odvody a  FKSP. Lze ji využít 
jak na nárokové, tak na ne-
nárokové složky platů. Žá-
dosti není potřeba podávat, 

ministerstvo školství i  kraj-
ské úřady využijí data, která 
mají k dispozici. Letošní navý-
šení bude pokračovat i v roce 
2016, kdy se ministryni škol-
ství podařilo vyjednat pro re-
zort o 2,4 miliardy korun více. 
Z  celkové částky budou smě-
řovat 1,9 miliardy na platy pe-
dagogů a půl miliardy pak pů-
jde na platy nepedagogických 
pracovníků.

 mšmt

Češi hodnotí kvalitu vzdělávání pozitivně
Češi poměrně příznivě 

hodnotí kvalitu vzdě-
lávání v  různých typech tu-
zemských škol. Vyplývá to ze 
zářijového průzkumu Cen-
tra pro výzkum veřejného 
mínění. Nejlépe respondenti 
vnímají gymnázia a základní 
školy, hůře hodnotili kva-
litu vzdělávání na středních 

odborných učilištích, ale 
i  tam převažovaly pozitivní 
odpovědi.

Výzkum se také zaměřil na 
vlastnosti, které školy u žáků 
rozvíjejí. Bezmála tři čtvrtiny 
respondentů jsou přesvěd-
čeny, že se školám při roz-
voji znalostí daří. Obecně je 
možné podle autorů prů-

zkumu říci, že lidé považují 
za úspěšný i  rozvoj dalších 
kompetencí. Jde například 
o orientaci ve společnosti, tý-
movou práci, tvořivost, samo-
statnost a  sebedůvěru. Ško-
lám se ale podle průzkumu 
naopak nedaří v  rozvoji mo-
rálních hodnot a  udržování 
kázně. čtk

Výukové programy pro ochranu netopýrů
Základní školy a  ekocentra 

mohou využívat výukové 
programy České společnosti 
pro ochranu netopýrů. Její 
vzdělávací aktivity se po Praze 
rozšiřují nyní do celé repub-
liky. Učitelům a lektorům jsou 
k dispozici i instruktážní semi-
náře. Seznámí se na nich se 
zábavnými aktivitami a hrami, 

jejichž prostřednictvím si žáci 
budou moci lépe zapamato-
vat to nejdůležitější o způsobu 
života netopýrů a možnostech 
jejich ochrany.

Pro žáky jsou určeny dva 
programy podle věku. Jejich 
cílem je seznámit děti s  živo-
tem netopýrů a  jejich význa-
mem pro přírodu a pomoci jim 

pochopit význam přírody pro 
živočichy i člověka.

Pokročilejší varianta děti po-
učuje, jak se mají zachovat 
v případě, že přijdou do kon-
taktu s  netopýrem nebo na-
jdou netopýří kolonii. Zatím se 
do vzdělávacích aktivit zapo-
jilo několik desítek škol nebo 
ekocenter. čtk
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Opakování ročníku v základní škole – stále aktuální problém

Mají žáci základních škol propadat? Pomůže jim 
opakování ročníku? Není opakující žák „brzdou“ 
pro ostatní? Není nejen nevhodným příkladem, 
ale často i destruktivním jedincem v celém třídním 
kolektivu? Takových otázek bychom mohli položit 
ještě více. Téma je totiž pro učitele základních škol 
stále aktuální.

Podle školského zákona 
z  roku 2004 může žák 

v  základní škole opakovat 
ročník jen dvakrát – jednou 
na  prvním a  jednou na  dru-
hém stupni. Je tato možnost 
dostačující? Na to nám odpo-
věděl Gordon Brei, ředitel Ma-
teřské školy a  Základní školy 
Brno, Lidická.

„Podle mého názoru je toto 
pravidlo od počátku zcestné 
a  postrádá naprosto logiku. 
Pokud žák opakuje ročník na-
příklad jako páťák a nezvládne 
učivo znovu i  přesto, že jsou 
využita všechna podpůrná 
opatření, pak žák i  přes ele-
mentární neznalosti postu-
puje na 2. stupeň, který sa-
mozřejmě nebude zvládat 
znovu. Proto bude opakovat 
6. ročník, opět jednou, logicky 
učivo znovu nezvládne a  po-
tom už postupuje automa-
ticky do sedmého ročníku i  s 
nedostatečnými. Po absolvo-
vání 7. ročníku ukončí povin-
nou školní docházku s  nedo-

končeným základním vzdělá-
ním a jeho znalosti odpovídají 
maximálně 5. ročníku základní 
školy. Takže rozhodně to není 
ku prospěchu žáka, protože je 
samozřejmě terčem posmě-
chu spolužáků a jeho elemen-
tární neznalosti ,lezou samo-
zřejmě na nervy‘ i vyu-
čujícím jednotlivých 
předmětů.

Jak se asi 
cítí patnácti-
letý adolescent 
mezi třinác-
tiletými pu-
bescenty? Buď 
se stane vůd-
cem třídy jako Ro-
senheim v  Obecné škole, 
nebo se stane terčem vtípků 
spolužáků, pokud se jedná 
o  nesmělého jedince. Nebylo 
by pro takového žáka lepší, 
kdyby byl při hrozbě opětov-
ného opakování ročníku pře-
řazen do základní školy prak-
tické, kde by mohl pokračo-
vat ve vzdělávání s  vrstevníky 

v  ročníku odpovídajícím jeho 
věku a měl by, byť v základní 
škole praktické, alespoň zá-
kladní vzdělání? Je to i  dlou-
hodobý návrh Asociace spe-
ciálních pedagogů, který však 
bohužel naráží na bariéru 
nepochopení.“

Trochu jiný pohled na ce-
lou problematiku má Karin 
Solná, výchovná poradkyně 
ze Základní školy Šrámkova, 
Opava. Podle ní je opakování 
žáka jednou na 1. a  jednou 
na 2. stupni dostačující. „Po-
kud žák jeví zájem o  výuku, 

tak s  pomocí učitele, 
který je obrněn 

notnou dávkou 
trpělivosti, je 
možné, aby 
žák postou-
pil do vyššího 
ročníku bez 

opakování, ma-
ximálně s  jed-

ním opakováním,“ 
uvádí Karin Solná a  do-

plňuje, že nedostatečnou 
známkou je hodnocen žák, 
který absolutně nejeví zájem 
o daný předmět, nespolupra-
cuje s  učitelem a  je imunní 
vůči veškerým snahám učitele, 
který mu chce pomoci. „Na 
druhém stupni si ale žáci již 
dobře uvědomují, že bez pl-

nění školních povinností a  se 
špatnou pracovní morálkou 
nemohou být úspěšní.“

Takové uvědomělé žáky 
by si jistě přál každý učitel. 
Ne všichni ale zřejmě takoví 
jsou. Svou zkušenost s  nimi 
má i  Romana Loydová, ředi-
telka Základní školy Mládeže 
ze Znojma. Podle ní je mož-
nost opakovat dvakrát roč-
ník během povinné školní do-
cházky dostačující. Neměla by 
však být rozdělena na první 
a  druhý stupeň. „Dva roky 
věkového  rozdílu mezi žáky 
není ještě tak hrozné. Pokud 
by tato možnost byla častější, 
nejsem si jista, jak by to fun-
govalo, kdyby v 6. třídě seděl 
patnáctiletý žák,“ říká R. Loy-
dová, ale upozorňuje i na to, 
že pokud žák opakoval na 
druhém stupni už jednou, ví, 
že už pak pokračuje i  s  pět-
kami, a  nic ho nežene k  lep-
ším výsledkům. „Bohužel tím 
demotivuje i  ostatní spolu-
žáky. A bohužel praxe je i ta-
ková, že se tito žáci dosta-
nou i na střední školy na obory 
s maturitou.“

„Na tuto otázku nelze jed-
noduše odpovědět. Třeba jen 
proto, že příčiny neprospěchu 
mohou mít původ uvnitř žáka. 
Ty většinou odhalíme v  první 
druhé třídě. Tady se jedná 
spíše o nezralost, v těchto pří-
padech může mít opakování 
ročníku smysl,“ reaguje na 
náš dotaz Ludvík Zimčík, ředi-
tel Základní a mateřské školy 
Březová, a  pokračuje: „Velmi 
často jsou příčiny neprospě-
chu vně žáka. Tady opako-
vání ročníku, zejména na dru-
hém stupni, už nemá smysl, 
naopak bývá spíš kontrapro-
duktivní. Starší žák ve třídě 
může být agresivní, má více 
konfliktů ve třídě, větší odpor 
ke škole, narušuje klima třídy. 
Z  hlediska učebních výsledků 
to žádný velký efekt nepřinese 
a  do budoucna, z  hlediska 
dalšího celoživotního vzdě-
lávání, to spíš dospívajícího 
demotivuje.“

Olga ŠEDIVÁ
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Vychovatelky školních družin pohlížejí na inkluzi s obavami
Družiny přeplněné dětmi, snižování úvazků vycho-
vatelek až za hranici únosnosti, každodenní spojo-
vání oddělení spolu s chystanou inkluzí, to vše jsou 
problémy, které byly osou jednání republikového 
výboru profesní sekce školských výchovně-vzdělá-
vacích zařízení.

Velké emoce také vzbuzuje 
stále přetrvávající nechuť 

ředitelů škol zařazovat vycho-
vatelky školních družin podle 
práce, kterou skutečně vyko-
návají. V některých regionech 
pořád vychovatelky bojují 
o přeřazení z osmé do deváté 
platové třídy, i když jak minis-
terstvo školství, tak školské 
odbory k tomuto problému vy-
daly jednoznačná stanoviska.

Co však nejvíce trápí vycho-
vatelky, jsou třídy naplněné 
třiceti dětmi. „Jasně jsme na 
ministerstvu školství vyjádřily, 
že třicet dětí v oddělení je moc 

a  budeme prosazovat snížení 
jejich počtu na dvacet pět. Je 
to důležité z hlediska bezpeč-
nosti dětí, ale zejména proto, 
abychom mohly v  dru-
žině pracovat podle 
školního vzdělá-
vacího plánu. To 
je naše priorita, 
abychom pra-
covaly pořádně 
s  méně dětmi, 
a  ne abychom pro-
vozovaly jen hlídací 
službu,“ řekla na jednání Jana 
Brdová, předsedkyně sekce. 
Dále sdělila, že se 8. října zú-

častnila Rady MŠMT pro záj-
mové vzdělávání, kde toto 
stanovisko přednesla. Minis-
terstvo školství upozornilo na 
metodické doporučení pro 
vedoucí pohybových aktivit 
v  družině (jde o  tzv. hodinu 
pohybu navíc), které je k dis-
pozici na webových stránkách 
MŠMT, a  v  současné době je 
na vybraných školách ověřo-

váno, jak bude tato me-
todika fungovat. J. 

Brdová vyzvala vy-
chovatelky, aby 
tyto aktivity včle-
ňovaly do svého 
ŠVP a  neustále 

vzdělávací pro-
gram školy doplňo-

valy o nové aktivity.
Dalším bolestivým bodem 

jednání byly otázky začleňo-
vání dětí s postižením do spo-

lečného vzdělávání. Členky 
republikového výboru se za-
jímaly o  to, jak se toto opat-
ření promítne do práce družin. 
„Jak to bude s  inkluzivními 
dětmi v  družinách? Budou 
mít také odpoledne své asis-
tenty? Kdo se postará o bez-
pečnost všech dětí, když už 
nyní jsou družiny personálně 
poddimenzované?“ Na tyto 
otázky jim zatím nikdo neumí 
dát odpověď. Republikový vý-
bor proto chce na své příští 
setkání pozvat pracovníka 
České školní. „Nechceme se 
dostat do situace, že při výuce 
budou s dětmi asistenti a od-
poledne pak dostane všechny 
děti jedna vychovatelka v dru-
žině. To by pro naši práci zna-
menalo katastrofu,“ shodly se 
účastnice jednání.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Jubilejní setkání vedoucích základen Exod v Krnově
Druhý říjnový víkend jako obvykle opět patřil vedou-
cím celostátních základen Exod. Tentokrát se setkali 
na jubilejním desátém výjezdním aktivu v městečku 
Krnov, ležícím v podhůří Nízkého Jeseníku.

V  páteční podvečer se jich 
do Krnova sjelo z celé re-

publiky více jak třicet, aby 
zhodnotili právě končící ročník 
celostátních základen Exod: 
prozatím se uskutečnilo z při-
pravených 39 základen ve 41 
turnusech třicet (6 základen 
bylo pro malý zájem zrušeno, 
3 další jsou základnami pod-
zimními a uskuteční se teprve 
koncem října). Nabídku zákla-
den Exod využilo na 1 050 zá-
jemců, z toho více jak 40 pro-
cent tvoří členové ČMOS PŠ 
a OZPŠaV.

Předseda komise Exod Jan 
Beran mohl s potěšením opě-
tovně konstatovat, že účast-
níci základen velmi dobře hod-
notili nejen ubytování a  po-
skytovanou stravu, ale přede-
vším kvalitní bohaté programy 
a  příjemné, milé a  zcela pro-

fesionální vystupování všech 
vedoucích základen. Z  ná-
sledné diskuze vyplynula po-
třeba širší a  intenzivnější pro-
pagace činnosti Exod mezi 

školskou veřejností. Předseda 
odborového svazu pracov-
níků školství František Dobšík 
v krátkém vystoupení všechny 
pozdravil a  poděkoval jim za 
práci, kterou bez nároku na 
odměnu obětavě a  s  elánem 
vykonávají.

Páteční jednání zakončili ve-
doucí domovské základny Kr-

nov a  okolí Jarmila Němcová 
a Zdeněk Welna, kteří pozvali 
své kolegy na sobotní krátkou 
„ochutnávku“ své základny.

V  chladném sobotním ránu 
jsme se hned na začátku za-
hřáli výstupem na radniční 
věž, pokochali se výhledem na 
město, ti bystrozrací dokonce 
spatřili obrysy vysílače na Pra-
dědu. Po návštěvě synagogy 
jsme vyjeli na poutní vrch Cvi-
lín, kde jsme obdivovali nád-
herný kostel Panny Marie Sed-
mibolestné obklopený čtrnácti 
zastaveními křížové cesty. Od-
poledne zbyl už jen čas na ná-
vštěvu zámečku Linhartovy, 
jehož prohlídku neuvěřitelně 
zpestřil svým výkladem plným 
humoru a nadšení jeho kaste-
lán Jaroslav Hrubý.

Večerní posezení pak už bylo 
příjemnou tečkou za letoš-
ním víkendovým setkáním lidí, 
které pojí nejen společný zá-
jem a  nadšení, ale především 
upřímné, pevné přátelství.

Eva ŠAŠKOVÁ
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Dobrá praxe našich školních jídelen zaujala i Japonce
Mnozí dospělí vzpomínají na obědy ve škole jako 
na nevzhlednou potravu nevalné chuti a vůně. To 
už ale pro jejich děti stravující se dnes ve školních 
jídelnách rozhodně neplatí.

Pravidlem jsou jídelny čisté, 
příjemné, nabízející chut-

nou, zdravou a  vyváženou 
stravu. Mnohé školní jídelny 
jsou na špičkové gastrono-
mické úrovni, kterou by jim 
nejedna restaurace mohla zá-
vidět. Naplno jsme si tento 
fakt uvědomili v polovině října, 
kdy proběhla slavnostní kon-
ference k 70. výročí školních jí-
delen, kde se sešli ti, od nichž 
se mohou ostatní učit.

Na otázku, „jací byli stráv-
níci dřív a  nyní“, odpověděla 
jedna z  autorek mnoha me-
todických doporučení minis-
terstva školství i  norem pro 
školní stravování Ludmila Vě-
říšová: „Myslím, že děti byly 
a  jsou pořád stejně mlsné. 
Dnes se pozná, z  jaké rodiny 
dítě pochází. Děti z  chudších 
rodin jsou spokojené a  jídlo 
jim chutná. Ti, co mají z  do-
mova hodně peněz, se na-
cpou v mekáči a potom doma 
řeknou, že oběd v  jídelně byl 
hnusný. Ono se totiž mezi 
žáky moc nenosí, že jim v  jí-
delně chutná. Vzpomínám si, 
jak si jeden žák byl při obědě 
dvakrát přidat, ale když se ho 
při odchodu z  jídelny zeptal 
spolužák, jaký byl oběd, řekl 
mu: ,Ani tam nechoď, nedá 
se to žrát.‘ Školáci často vý-
borné obědy neocení, protože 
jejich stravovací návyky jsou 
zkažené.“

Když vedoucí školní jídelny 
ZŠ Mánesova v  Otrokovicích 
Anna Vičánková představo-
vala své vítězné menu v letoš-
ním ročníku soutěže O  nej-
lepší školní oběd, mnozí pří-
tomní dětem z  její školy závi-
děli. Podával se totiž dýňovo-
mrkvový krém s čočkou, králičí 
burger s houbovou pohankou, 
rýží a  salátem z  červené řepy 
a jako dezert ovoce v jogurtu. 
To už je opravdu moderní jídlo, 
které osloví všechny smysly. 
A. Vičánková doporučila všem 

školním jídelnám, aby se této 
soutěže účastnily, protože při-
tom získají cenné zkušenosti.

Krajská metodička školního 
stravování Jana Bradová, au-
torka Almanachu k  70 
letům školních jíde-
len, představila na 
konferenci tři zři-
zovatele, v  je-
jichž gesci jsou 
školní jídelny na 
vysoké úrovni. 
Miroslava Sloven-
číková pohovořila 
o  Magistrátu města 
Ostravy a  jeho kampani 
Školní jídelny zdravě a chutně, 
který získal první cenu. V  Os-
travě vycházejí z  myšlenky, 
že školní jídelny nemají žáky 

jen zasytit, ale také je naučit 
jíst stravu zdravou, uvařenou 
z  čerstvých surovin, zohledňu-
jící i zvláštní diety a alergie dětí. 
Do kampaně zapojili také ře-
ditele a učitele škol, žáky i  ro-
diče. Nabídli soutěže o  nej-
chutnější, nejzdravější, nejorigi-
nálnější jídlo a nejzručnější ku-
chařku. Soutěž o  nejchutnější 
jídlo vyhrál řízek a  hranolky, 
a  tak upravili trochu recep-

turu – místo strouhanky kuku-
řičné lupínky, místo majonézy 
jogurt, k tomu hranolky z čer-
stvých brambor. Drtivou vět-
šinu žáků toto jídlo nadchlo. 
Uspořádali také kurz k přípravě 
dietních pokrmů a kuchařkám 
školních jídelen poskytli soubor 
receptů pro dietní vaření.

Čtyři roky pracuje na vy-
lepšení školních jídelen 

městská část Praha 
10, která sloučila 

čtrnáct provozů 
do jednoho 
a dnes zaštiťuje 
stravu pro de-
set tisíc stráv-

níků denně. Ředi-
tel sloučené školní 

jídelny Vršovická 
v Praze 10 Jaroslav Vrtiška se 

se svým 138členným týmem 
dal cestou sledování potřeb 
strávníků a  komunikace s  ro-
diči. „I šestileté dítě má ná-

zor na jídlo a nevím, proč by-
chom mu to po dohodě s nu-
tričním terapeutem nemohli 
splnit. Snažíme se nabídnout 
a uvařit jinak neoblíbená jídla, 
jako jsou ryby nebo luštěniny. 
Měli jsme třeba projekt Ryba 
je jednička, připravili jsme ryby 
netradičně, jinak jsme je oko-
řenili, použili nápadité recepty 
a  děti si chodily přidat. Stra-
vovat se chutně a  zdravě ve 

školní jídelně není nemožné, 
je to vše o  lidech, aby hle-
dali a nacházeli ke strávníkům 
nové cesty,“ řekl J. Vrtiška. 
Třetí ocenění získal Magistrát 
města Pardubice, jejž předsta-
vila Iveta Skládalová.

Na konferenci byly oceněny 
také nejlepší školní jídelny. 
První místo získala ŠJ při Mateř-
ské škole Vídeň ve Velkém Me-
ziříčí, druhé místo ŠJ Kojetín 
a třetí se umístila ŠJ SŠ a VOŠ 
cestovního ruchu v  Českých 
Budějovicích. Určitě o nich ne-
slyšíme naposledy, rádi vám je 
pro inspiraci představíme.

Skromnost těch, kteří 
v  České republice zajišťují 
školní stravování, není vů-
bec namístě. Jasně to zaznělo 
i z projevu Japonky Hiroko Na-
kazava, která studuje stravo-
vací zvyklosti evropských zemí 
a zúčastnila se pražské konfe-
rence. Velice oceňuje propra-

covaný systém našeho škol-
ního stravování. V  Japonsku 
existují jen výživová doporu-
čení, nikdo je však nekontro-
luje, neexistují školní jídelny, 
děti jedí ve třídách pod dozo-
rem učitelek jídlo přinesené 
z  vývařovny. Bude tedy usilo-
vat o to, aby Japonci následo-
vali dobrou praxi českých škol-
ních jídelen.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Jaký má být postup v případě, kdy dojde k převodu 
činnosti ze soukromé právnické osoby odměňující 
zaměstnance mzdou na organizaci, která poskytuje 
zaměstnancům plat?

Jak vyplývá z principu právní 
úpravy přechodu práv a po-

vinností z  pracovněprávních 
vztahů, jeho okamžikem do-
chází ke změně zaměstnava-
tele a  do všech práv a  povin-
ností dosavadního zaměstna-
vatele zásadně vstupuje za-
městnavatel nový (přejíma-
jící). Práva a  povinnosti pře-
jímá nový zaměstnavatel v  té 
kvalitě a s těmi vlastnostmi, ji-
miž se vyznačovaly u  dosa-
vadního zaměstnavatele, tedy 
včetně podmínek vztahují-
cích se k odměňování zaměst-
nance za práci. V  situaci, kdy 
se přejímajícím zaměstnavate-
lem stává subjekt, který odmě-
ňuje své zaměstnance platem, 
se v  důsledku přechodu práv 
a  povinností z  pracovněpráv-

ního vztahu mění zásadním 
způsobem systém odměňování 
zaměstnance. Na rozdíl od od-
měňování mzdou je systém 
odměňování zaměst-
nance platem po-
měrně rigidní. 
Dle ustanovení 
§  122 odst.  1 
zákoníku práce 
není až na vý-
jimky vyplý-
vající ze zvlášt-
ních právních před-
pisů možné určit plat ji-
ným způsobem v jiném složení 
a jiné výši, než stanoví zákoník 
práce a právní předpisy vydané 
k  jeho provedení (především 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb.). 
Smluvní plat lze pak dle usta-
novení § 122 odst. 2 zákoníku 

práce sjednat jen se zaměst-
nancem zařazeným do třinácté 
a vyšší platové třídy. Z toho vy-
plývá, že zaměstnavatel odmě-
ňující platem nemůže ani jako 
přejímající zaměstnavatel re-
spektovat mzdové podmínky 
zaměstnance, které si sjednal 

u  dosavadního zaměstna-
vatele, pokud by ne-

odpovídaly právní 
úpravě odměňo-
vání za práci, 
jíž je přejímající 
zaměstnavatel 
vázán.

Je zcela ne-
pochybné, že 

změna způsobu 
odměňování ze mzdy 

na plat může u  zaměstnance 
vést k  významnému snížení 
jeho odměny za práci. Na ně 
může zaměstnanec v  sou-
ladu s  ustanovením §  339a 
zákoníku práce reagovat tak, 
že ve lhůtě dvou měsíců ode 
dne nabytí účinnosti přechodu 
práv a  povinností z  pracov-
něprávních vztahů podá vý-
pověď z  pracovního poměru 
a  bude se u  soudu domáhat 
určení, že k rozvázání pracov-
ního poměru došlo z důvodu 
podstatného zhoršení pra-
covních podmínek v  souvis-
losti s  přechodem práv a  po-
vinností z  pracovněprávních 
vztahů a  že mu tedy vzniklo 
právo na odstupné.

Vít BERKA

Předávání výplatní pásky elektronickou formou
Legislativní rada ČMKOS přijala stanovisko k předá-
ní písemného dokladu obsahujícího údaje o jednot-
livých složkách mzdy (platu) a o provedených sráž-
kách při měsíčním vyúčtování mzdy (platu) – § 142 
odst. 5 zákoníku práce:

„Jedná se o předávání vý-
platní pásky elektronic-

kou formou. Tato forma vy-
dání dokladu splňuje náleži-
tosti stanovené v  ustanovení 
§ 142 odst. 5, neboť zákoník 
práce nestanoví, prostřednic-
tvím koho a jak má zaměstna-
nec písemnou výplatní pásku 
obdržet, a  je proto v  pravo-

moci zaměstnavatele přísluš-
ným organizačním opatřením 
tuto otázku blíže upravit. Za-
městnavatel musí při pou-
žití této formy předávání vý-
platní pásky respektovat ze-
jména ochranu citlivých údajů. 
Legislativní rada považuje za 
nezbytné, aby při použití této 
formy vydání dokladu byly 

respektovány zejména tyto 
zásady:
 zaměstnanec musí mít za-
bezpečen přístup k PC (bez-
pečný přístup k  získání 
informace),

 zaměstnanec získává doklad 
na náklady zaměstnavatele 
(papír, čas, zajištění bezpeč-
nosti přístupu) a na zařízení 
zaměstnavatele (přidělený 
PC a tiskárna),

 zaměstnavatel musí zajis-
tit ochranu citlivých údajů, 
jimiž mzdové údaje nepo-
chybně jsou.

Jsou-li tedy splněny před-
poklady chráněného pří-
stupu a  tisku výplatní pásky, 
pak předání dokladu uvede-
ného v § 142 odst. 4 zákoníku 
práce elektronickou formou 
splňuje podmínku písemnosti 
dokladu. V  případě soudního 
sporu je výplatní páska pouze 
jedním z  možných důkazních 
prostředků, základem pro po-
souzení nároků zaměstnance 
však i  nadále zůstávají do-
klady, na jejichž základě za-
městnavatel mzdu (plat) vypo-
četl.“ Vít BERKA
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Volno 
k samostudiu
Mohou volno k  sa-
mostudiu čerpat i pe-
dagogičtí pracovníci, 
kteří dosáhli důcho-
dového věku?

Pedagogičtí pracov-
níci, kteří jsou poživateli 
důchodů (starobní, inva-
lidní) a  vykonávají výdě-
lečnou činnost v  pracov-
něprávním vztahu, mají 
stejná práva a  povinnosti 
jako ostatní zaměstnanci. 
To znamená, že pokud 
jsou ve škole nebo škol-
ském zařízení v pracovním 
poměru, přísluší jim volno 
k  samostudiu v  rozsahu 
12 pracovních dnů, po-
případě jeho odpovídající 
části, netrval-li jejich pra-
covní poměr po celý školní 
rok nebo mají-li sjednánu 
kratší než stanovenou tý-
denní pracovní dobu.

Další vzdělávání peda-
gogických pracovníků for-
mou samostudia je upra-
veno v §  24 odst.  7 zá-
kona č.  563/2004 Sb., 
o  pedagogických pracov-
nících, kde žádná omezení 
pro pedagogické pracov-
níky – pracující důchodce 
– obsažena nejsou.

Vít BERKA
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V Jihlavě rozvíjejí u žáků zručnost i sociální dovednosti
Základní škola a mateřská škola Jihlava Nad Plovár-
nou se již před pěti lety zapojila do dvacetiměsíč-
ního evropského projektu s názvem Inovace infor-
mačního systému školy a  ŠVP v  oblasti technické, 
environmentální a etické výchovy.

Projekt byl zaměřen v  tech-
nické oblasti na rozvíjení 

prostorové představivosti žáků 
pomocí didaktických staveb-
nic a  pracovních listů. Envi-
ronmentální výchovu podpo-
řilo vybudování okrasné za-
hrady a  přírodní učebny, kde 
se žáci mohou po celý rok sta-
rat o  rostliny a sledovat jejich 
vývoj během roku. Dále jsme 
si rozšířili znalosti o informač-
ním systému. Pedagogický 
sbor byl proškolen v  užívání 
modulu Moodle a nového in-
formačního a evaluačního sys-
tému, byly dopracovány sou-
bory elektronických vzděláva-
cích dokumentů a  e-learnin-
gových kurzů. Všechny nově 
vytvořené materiály byly ově-
řeny a od té doby podle nich 
u nás ve škole probíhá vzdělá-
vání žáků.

Nová školní dílna
Po ukončení samotného 

projektu pro nás nastarto-
vané aktivity neskončily, ale 
průběžně v nich pokračujeme 
a postupně je rozvíjíme. V sou-
časné době na tento projekt 
navazuje další, také zaměřený 

na technickou výchovu, a  to 
projekt s názvem Žákovský vý-
robek ve školní dílně. Tímto 
projektem obohatíme tech-
nické vzdělávání o  praktické 
tvoření ve školní dílně. Pod-
pora z  evropského sociálního 
fondu škole umožnila vyba-
vit univerzální dílnu o moderní 
ruční nářadí pro žáky. Z vlast-
ních finančních zdrojů udr-
žujeme aktivity etické a  envi-
ronmentální výchovy formou 
projektových dnů a animátor-
ského hnutí. Cílem animátor-
ského hnutí v naší škole je na-
učit žáky pracovat pro druhé 
a  vést společenství, osvojovat 
si sociální dovednosti na zá-
kladě zážitkové metody a pre-
vence šikany.

Krabice jehličí
V  rámci etické a  environ-

mentální výchovy jsme napří-
klad uskutečnili přírodověd-
nou akci Krabice jehličí.

Žáci devátého ročníku si při-
pravili pro žáky 1. až 4. tříd 
přírodovědnou akci s  názvem 
Krabice jehličí. Cílem tohoto 
projektu je nejen ověřit zna-
losti mladších žáků v praxi, ale 

i  prověřit komunikaci nejstar-
ších žáků s  mladšími spolu-
žáky. Na dvanácti stanovištích 
plnily děti různé úkoly, napří-
klad poznávaly stopy zvířat, lé-
čivé rostliny, jedlé houby, ur-
čovaly stáří stromů, odpoví-
daly na otázky týkající se ži-
vota zvířat v lese, na loukách, 
ve vodě. Podobnou aktivitu již 
máme připravenou i  pro děti 
v  mateřské škole, která byla 
letos v září nově otevřena jako 
součást naší školy.

Klub turistů Čeřínek po-
řádal letos v  květnu pro širo-
kou veřejnost 30. ročník akce 
Cesta pohádkovým lesem. Tra-
dičně se zapojili naši žáci, když 
v  maskách pohádkových po-
staviček pomáhali na jednot-
livých stanovištích. U  vod-
níčků děti lovily rybičky, u my-
šek musely prokázat šikovnost 
v  prolézání sýrem, u  kocoura 
Mikeše projížděly trať na kolo-
běžkách, čerti je nechali pro-
lézat tunelem, ježibabám po 
zodpovězení otázek loupaly 
perníčky na chaloupce, šaš-
kové a princezna jim dali bon-
bony za šikovnost v házení na 
cíl, Karkulka a myslivec je také 
za správné odpovědi odměnili.

Podobně si děti užívají 
v prosinci Mikuláše pro mateř-
ské školy, který tradičně po-
řádáme. Žáci osmých a devá-
tých ročníků si připravují pro 
děti z  mateřských škol pro-
gram v podobě soutěží zamě-
řených na Mikuláše a  čerty. 

V  doprovodu deváťáků chodí 
děti po stanovištích, kde je ví-
tají žáci převlečení za pohád-
kové postavy.

Den za katedrou
V  naší škole se také zapo-

jujeme do mezinárodní akce 
Noc s Andersenem. Letos jsme 
naši zábavnou noc zahájili 
společným nácvikem chodské 
lidové písně, pak děti vyráběly 
nástroje pro hudební dopro-
vod. Noční pyžamová stezka 
odvahy byla zaměřena na hu-
dební dovednosti, v sobotu po 
vydatné snídani a  nezbytném 
úklidu knihovny následovalo 
závěrečné „pilování“ písni-
ček a příprava na vystoupení, 
které proběhlo dopoledne 
před mnoha rodiči.

Projekt Den učitelů zas 
umožňuje žákům zažít, jak 
se ve třídách cítí učitelé. Žáci 
osmého ročníku převzali 
roli učitelů a  snažili se svým 
mladším spolužákům na prv-
ním stupni předat vědomosti 
a  znalosti, které oni sami 
v průběhu školní docházky zís-
kali. Mnozí si přitom uvědo-
mili, že zaujmout třídu od ka-
tedry je někdy pěkná dřina.

Dalibor ČÁP

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
ZŠ a MŠ Jihlava

Nad Plovárnou 5

Tel.: 567 579 471

cap@zsplovarna.ji.cz
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Lze navýšit rozsah dovolené?
Pracuji v  příspěvkové organizaci a  mám nárok na 
dovolenou v  délce 5 týdnů. Bylo by možné tento 
rozsah dovolené v kolektivní smlouvě navýšit?

V  §  213 odst.  2 zákoníku 
práce se stanoví, že do-

volená zaměstnanců zaměst-
navatelů uvedených v §  109 
odst.  3 činí 5 týdnů v  kalen-
dářním roce. Mezi zaměstna-
vatele uvedené v § 109 odst. 3 
zákoníku práce patří i příspěv-
kové organizace, jejichž ná-
klady na platy a  odměny za 
pracovní pohotovost jsou plně 

zabezpečovány z  příspěvku 
na provoz poskytovaného 
z  rozpočtu zřizovatele nebo 
z úhrad podle zvláštních práv-
ních předpisů. Z povahy usta-
novení § 213 odst. 2 zákoníku 
práce vyplývá, že se od něj ne-
lze odchýlit, a tudíž dovolenou 
prodlužovat (nebo zkracovat), 
a  to ani individuálně, ani ko-
lektivní smlouvou.

Nástup do práce po rodičovské dovolené
Zaměstnavatel pro mě po rodičovské dovolené 
nemá práci. Mé původní místo je obsazené. Musí 
mě přesto zaměstnat?

Základní povinnosti zaměst-
navatele vyplývající z  pra-

covního poměru jsou stano-
veny v §  38 odst.  1 písm.  a) 
takto: „Od vzniku pracovního 
poměru je zaměstnavatel po-
vinen přidělovat zaměstnanci 
práci podle pracovní smlouvy, 
platit mu za vykonanou práci 
mzdu nebo plat, vytvářet pod-
mínky pro plnění jeho pracov-
ních úkolů a dodržovat ostatní 
pracovní podmínky stanovené 
právními předpisy, smlou-
vou nebo stanovené vnitřním 
předpisem.“

Pro zařazení zaměstnan-
kyně po skončení mateřské 
dovolené má zákoník práce 
zvláštní ustanovení v §  47. 
Pro případ skončení rodičov-
ské dovolené platí výše uve-
dené ustanovení § 38 
zákoníku práce. 
Zaměst-

navatel má tedy povinnost za-
řadit vás podle podmínek pra-
covní smlouvy, to je v  místě 

sjednaném v  pra-
covní smlouvě 
jako místo vý-
konu práce a na 

práci podle 
vaší 

pracovní smlouvy.
Pokud zaměstnavatel při-

jímá zaměstnance na pře-
chodně uvolněné pracovní 
místo (z důvodu existence 
překážky v práci), musí s  ním 
sjednat pracovní smlouvu tak 
(zpravidla půjde o  termíno-
vaný pracovní poměr), aby vůči 
zaměstnanci, kterému končí 
překážka v  práci, mohl splnit 
zákonem uloženou povinnost, 
to je nadále ho zaměstnávat 
podle pracovní smlouvy.

místo je obsazené. Musí 

Pro zařazení zaměstnan-
kyně po skončení mateřské
dovolené má zákoník práce
zvláštní ustanovení v §  47. 
Pro případ skončení rodičov-
ské dovolené platí výše uve-
dené ustanovení § 38 
zákoníku práce. 
Zaměst-

řadit vás podle podmínek pra
covní smlouvy, to je v  místě 

sjednaném v  pra-
covní smlouvě
jako místo vý-
konu práce a na

práci podle
vaší 

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Pracovní pohotovost
Kolik hodin pracovní pohotovosti může mít za-
městnanec maximálně měsíčně a ročně?

Podle ustanovení §  78 
odst. 1 písm. h) zákoníku práce 
je pracovní pohotovostí doba, 
v níž je zaměstnanec připraven 
k  případnému výkonu práce 
podle pracovní smlouvy, která 
musí být v  případě naléhavé 
potřeby vykonána nad rámec 
jeho rozvrhu pracovních směn. 
Pracovní pohotovost může být 
jen na jiném místě dohodnu-
tém se zaměstnancem, odliš-

ném od pracovišť zaměstnava-
tele. Dále zákoník práce v § 95 
odst. 1 stanoví, že zaměstnava-
tel může pracovní pohotovost 
na zaměstnanci požadovat, jen 
jestliže se o tom se zaměstnan-
cem dohodne. Zákoník práce 
sice nenařizuje dohodu písem-
nou, je ale vhodné, aby pí-
semná byla. Zákoník práce ni-
jak neomezuje počet hodin do-
hodnuté pracovní pohotovosti.

Hrátky s češtinou a koncepce školství
V jedné písničce se zpívá, že 

čeština je mluva snadná, 
velice – silná žena jmenuje 
se silnice. Vzpomněl jsem si 
na tuto češtinářskou hříčku 
– ale i  na řadu dalších a  ne-
méně roztomilých – po vyjád-
ření nové ministryně školství, 
že bude pokračovat v tom, co 
ministr Chládek nestačil do-
končit. Sloveso pokračovat 
ale může vyjadřovat rozma-
nité přístupy. Může se pokra-
čovat stejným směrem třeba 
odlišnou rychlostí, ale může 
se také pokračovat v  rozdě-
lané práci tak, že se zvolí jiný, 
případně i opačný kurz. Roz-

hodně je proto pravda, že mi-
nistryně Valachová na práci 
exministra Chládka navazuje 
a  pokračuje v  ní. Zda 
to ale bude vždy 
se stejnými zá-
měry a cíli, uči-
telé teprve po-
znají. A  také 
si vyhodnotí, 
zda případné 
změny kurzu 
by byly příno-
sem, či nikoliv.

Na to, že při výmě-
nách na ministerských pos-
tech se některé věci zcela 
diametrálně mění, jsme si 

po řadě hektických změn už 
zvykli. Zatím vždy to ale bylo 
spojeno s tím, že došlo k vý-

měně i  vládnoucí po-
litické garnitury. 

Dřívější opo-
zice měla vždy 
po nástupu 
k  moci ten-
denci a  zájem 
mnohé zcela 

změnit. V  pří-
padě poslední 

výměny na mi-
nisterstvu školství ale 

o  žádné střídání vládnoucí 
garnitury opozicí nešlo. Neza-
ujatý pozorovatel by se proto 

mohl domnívat, že po nutné 
korekci řady neuvážených 
kroků a  potřebné snaze do-
spět k řešení také již dlouho-
době neřešených problémů 
by k zásadním změnám v na-
staveném směřování dochá-
zet nemělo. A pokud ano, vy-
volávalo by to přinejmenším 
určité pochybnosti o tom, zda 
politická strana mající mo-
mentálně ve své kompetenci 
školství má sama dostatečně 
vyjasněnu koncepci a  per-
spektivu tohoto rezortu. Op-
timismu ani klidu by to jistě 
nepřidávalo.

František MORKES

ždy 
-

litick
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Add: Osm hodin povinně ve škole? (TŠ č. 29/2015)
Jsem rád, že jste na strán-

kách Týdeníku ŠKOLSTVÍ 
otevřeli debatu na téma pří-
tomnosti učitelů ve škole. 
Proto přináším pohled na pro-
blematiku z pohledu bývalého 
vedoucího odboru školství 
v Českých Budějovicích.

Ve funkci vedoucího od-
boru školství jsem uváděl 
do školské praxe školský zá-
kon (561/2004), zákon o  pe-
dagogických pracovnících 
(563/2004) a  o  něco poz-
ději též nový zákoník práce 
(262/2006).

S  těmito zákony mj. souvi-
sela otázka přítomnosti učitelů 
ve škole. Tu řešil již od sedmde-
sátých let pracovní řád vydaný 
tehdejším ministerstvem škol-
ství. Zde bylo na konci přísluš-
ného odstavce uvedeno – „a 
v  jiných případech, o  kterých 
rozhodne ředitel školy, po-
kud je přítomnost učitele ne-
zbytná“. Bohužel po vyjití no-

vého zákoníku práce několik 
úředníků z MPSV (kteří by po-
chopitelně před žáky nepřed-
stoupili ani omylem) v otázce 
přítomnosti učitelů ve škole 
zpochybnilo platnost starého 
pracovního řádu. S  tím, že se 
jedná pouze o  podzákonný 
předpis. Výjimku pro učitele 
by mohla zajistit pouze nová 
zákonná úprava. Tedy no-
vela zákona o pedagogických 
pracovnících.

V  tehdy platném zákoně 
o pedagogických pracovnících 
byla totiž dost nešťastná for-
mulace. Ta sice umožnila se-
trvat v praxi bývalého pracov-
ního řádu, avšak plně na od-
povědnost a  riziko ředitele 
školy. Ředitel školy mohl uči-
tele ponechat vykonávat nepří-
mou vzdělávací činnost mimo 
školu, ale s  tím, že nebyla ře-
šena například otázka ná-
kladů vzniklých při práci mimo 
školu. Nutno říci, že tehdy ře-

ditelé se zachovali vysoce pro-
fesionálně a hlavně lidsky. Pře-
devším netrvali na povinné pří-
tomnosti 8,5 hodiny ve škole. 
Za to jim patří dík.

Situace byla vyřešena po 
roce 2010, kdy byl do zákona 
o  pedagogických pracovní-
cích vložen upravený odst.  3 
v § 22a. Tím se otázky okolo 
práce mimo školu zcela vyjas-
nily a  z  ředitelů bylo sejmuto 
veškeré případné riziko, které 
s  touto prací souviselo. Do-
konce tento odstavec  vyřešil 
i práci ve dnech, kdy ve škole 
není výuka. Ředitel může ulo-
žit učitelům práci mimo školu. 
Někteří ředitelé tuto možnost 
dokonce zakotvili ve svých 
pracovních řádech, kde se ob-
jevila formulace: „V době, kdy 
na škole neprobíhá výuka, bu-
dou učitelé úkolováni pře-
devším pracemi, které nevy-
žadují jejich přítomnost na 
pracovišti.“

Zákonodárce vložením no-
vého odstavce 3, §  22a zá-
kona o  pedagogických pra-
covnících, jasně deklaroval vůli 
pokračovat v  praxi bývalého 
pracovního řádu. Nechápu 
tedy, proč někteří ředitelé vy-
žadují povinnou přítomnost ve 
škole 8,5 hodiny. Zvláště když 
práce mimo trvalé pracoviště 
je v mnohých oborech čím dál 
tím běžnější.

Lubomír PALEČEK

Moderní didaktika
Lexikon výukových 
a hodnoticích metod

ROBERT ČAPEK

Renomovaný český au-
tor předkládá několik sto-
vek různých metod výuky 
a aktivit pro práci s žáky, 
které by každý učitel měl 
znát a  ve své praxi pou-
žívat. Popisuje všechny 
aspekty vyučování no-
vým, moderním způ-
sobem a  ukazuje cestu 
k  efektivnímu vyučování. 
Knihu ocení pedagogové 
a studenti pedagogických 
oborů na vysokých ško-
lách. Tato publikace z na-
kladatelství Grada neopa-
kuje teoretické výčty de-
finic předchozích autorů, 
ale čtivou formou uka-
zuje cestu k  efektivnímu 
praktickému vyučování. 
Výukové metody a  akti-
vity jsou vybrány a  po-
psány tak, aby byly po-
užitelné pro všestranné 
využití, a  zpravidla jsou 
doplněny ilustrativními 
příklady.

Znáte je?Den provoněný kávou ve Znojmě
První říjnový den se znojem-

ská střední škola na Přímě-
tické proměnila v jednu velkou 
alchymistickou laboratoř. Síru 
tu však cítit nebylo. Zato se po 
celé budově linul odér čerstvě 
upražené kávy.

Právě na první den v  mě-
síci říjnu totiž připadá Mezi-
národní den kávy. Jeho úko-
lem je oslavovat lahodný černý 
nápoj a  seznámit širokou ve-
řejnost nejen s historií tohoto 
voňavého kofeinového moku, 
ale přiblížit i  kávovou kulturu 
z  různých zemí světa. Vlastně 
celý příběh těchto černých zrn 
od jejich pěstování, sběru, pra-
žení až po degustaci.

To vše a mnohem víc mohli 
spatřit zvědaví návštěvníci, 
které právě Mezinárodní den 
kávy na Přímku přilákal. Hned 
ve foyer školy všechny příchozí 
praštila do nosu vůně čerstvě 
upražené kávy. Tu zde v  pří-
mém přenosu skutečně pra-
žili místní studenti. Při komen-
tovaných prohlídkách školy se 
vyznavači dobré kávy dozvě-

děli cenné a  odborné infor-
mace, viděli i  netradiční způ-
soby její přípravy s  ochutnáv-
kou zdarma. Někteří odvážlivci 
si na workshopu zdobení kávy 
namalovali pěkné obrázky na 
bohatou pěnu ve svých šál-
cích. Milovníky sladkostí potě-
šily moučníky, ve kterých ne-
směla káva samozřejmě chy-
bět. Stylové bylo i  krátké di-
vadelní představení Maryša. 
Dámy si v kosmetické a kadeř-
nické provozovně užily kávové 
masáže, zábaly či kosmetiku 
na vlasy. Pánové ponořili una-

vená chodidla do kávové kou-
pele. Studentská firma WORK-
COFFEE propagovala a prodá-
vala svoje produkty.

Místem odpočinku se pak 
pro mnohé stala školní ka-
várna CAFÉ SCHOOL. Zá-
kusky, káva nebo čerstvě vy-
lisované šťávy z ovoce a zele-
niny šly přímo na dračku. Dět-
ský koutek potěšil nejmenší 
návštěvníky. Výrobu šperků 
z kávy, malování a tvorbu ká-
vové mozaiky si skutečně uží-
vali. Den provoněný kávou stál 
opravdu za to. Libor HANZAL
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Vysokoškolské studium v Kadani startuje
Podepsané memorandum 

mezi městem Kadaň, Uni-
verzitou J. E. Purkyně v  Ústí 
nad Labem a  Gymnáziem 
v Kadani má od 2. října 2015 

reálný výsledek. V  tento den 
zahájilo téměř třicet studentů 
a  studentek vysokoškolské 
studium v  oboru ekonomika 
a  management právě v bu-

dově gymná-
zia. Studium 
trochu pří-
značně začíná 
předměty zá-
klady ekono-
mie, základy 
práva a pokra-
čuje předmě-
tem socioeko-
nomická geo-

grafie, který povede bývalá 
absolventka gymnázia v  Ka-
dani Sylvie Kotíková. Základy 
ekonomie bude vyučovat Da-
niel Šťastný, který získával své 
zkušenosti na školách v USA 
a VŠE v Praze.

Slavnostního zahájení se zú-
častnil za Univerzitu J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem Daniel 
Šťastný, proděkan pro vědu, 
a  za město a  Gymnázium 
v Kadani ředitel gymnázia To-
máš Oršulák.

Možnost navštěvovat vyso-
koškolské studium v  Kadani 

studentům značně ulehčí je-
jich situaci, vždyť už odbou-
rání dojíždění do sídla fa-
kulty v Ústí nad Labem, které 
je téměř 100 km daleko, není 
vůbec zanedbatelné. Navíc 
mnozí ze studentů budou na-
vštěvovat prostory, které už 
z  dob svého studia na gym-
náziu dobře znají. Věříme, 
že první rok studia proběhne 
bez větších problémů a  vzá-
jemná spolupráce s  Univerzi-
tou J. E. Purkyně se bude i na-
dále rozvíjet.

Tomáš ORŠULÁK

Netradiční poznávání
Dne 1. října jsme tradiční 

výuku v  Základní škole 
Mládežnická v  Havířově-
-Podlesí vyměnili za netra-
diční poznávání evropských 
zemí. Každá třída měla za 
úkol zpracovat malý video-
projekt na jednu evropskou 
zemi. Žáci i učitelé zjišťovali 
zajímavé informace o  ze-
mích a jejich jazycích, učili se 
pozdravy a  jiné jednoduché 
fráze v  novém jazyce, mas-
kovali se jako fanoušci, vy-

ráběli vlajky, tančili v  rytmu 
národních i jiných písní, po-
znávali zajímavé osobnosti. 
Někteří vyzkoušeli roli ka-
meramana, jiní roli režiséra 
a  ostatní, sladěni v  barvě 
„své“ země, roli filmových 
herců. Těm nejmenším po-
máhali žáci 9. tříd. Nejlepší 
filmová dílka byla odmě-
něna. Jiný způsob učení se 
všem líbil a na Evropský den 
jazyků se těšíme zase za rok.

Jindřiška JURČKOVÁ

V Křižné získali zlato
Ve čtvrtek 1. října 2015 

se uskutečnil šestý roč-
ník  Plaveckého poháru zá-
kladních škol – Memoriál 
Dagmar Lacinové.

Žákům Základní školy 
Křižná se velmi dařilo v  zá-
vodech jednotlivců i  ve šta-
fetách. V  konkurenci dal-
ších šesti škol vybojovali cel-
kové 1. místo. K získání po-
háru nejvíce přispěli: Niké 
Wojaczková (1. místo), Anna 
Bajčíková (3. místo), Matěj 

Kukula (1. místo), Ema Baj-
číková (3. místo), Matěj Ze-
lénka (2.  místo), Kateřina 
Grygaříková (2. místo), Kryš-
tof Petr (3. místo).

Jana BIZOŇOVÁ

Kolínští žáci putovali za pradávnými Kelty
Začal nový školní rok a naše 

třída, 6. B ze Základní školy 
Prokopa Velikého v Kolíně, se 
vydala s  panem učitelem na 
školní exkurzi do Dobšic, kde 
jsme navštívili místní Muzeum 
Keltů. Kluci se nejdříve podí-
vali do oppida, holky šly mezi-
tím přímo do muzea. V expo-
zici muzea jsme viděli figuríny 
muže bojovníka, ženy s  uple-
tenými opasky z provázků a fi-
gurínu malého dítěte. A to vše 
ve skutečné velikosti a  dobo-
vých oblecích. Z  výkladu prů-
vodkyně jsme se seznámili se 
základními zemědělskými čin-
nostmi, viděli jsme i  kameny 
na drcení obilí. Líbilo se nám, 
že jsme si mohli i sami vyzkou-
šet techniku mletí zrn. Ve vit-
rínách byly uloženy šperky, 

zbraně a kostra. Po vyprávění 
nám paní průvodkyně pustila 
film o životě v té době.

K expozici muzea také patří 
socha keltského šamana, který 

se nazývá Druid, a keltské polo-
zemnice, kovárna a studna. Vše 
je postaveno ve stylu keltského 
oppida. Po prohlídce jsme si 
všichni prošli i naučnou stezku 

malého Dobše. Chodili jsme po 
lese a plnili úkoly vyvěšené na 
naučných tabulích, odpovědi 
na otázky jsme zaznamenávali 
do pracovních listů. Když jsme 
došli na konec, byli jsme opět 
u  muzea. Tam, kdo chtěl, tak 
mohl odevzdat pracovní list ke 
zpracování do soutěže. Ostatní 
si to nechali na památku.

Až moc rychle to uteklo 
a my museli na nádraží, zpátky 
jsme jeli vlakem. Čekání na 
vlak jsme si zkrátili vypracová-
ním druhého pracovního listu, 
který se týkal toho, co si pa-
matujeme. Výlet se nám lí-
bil, máme plno zážitků a  tě-
šíme se, až se zase někam po-
jedeme podívat, je to lepší než 
se učit jen z učebnice.

žáci 6. B
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Pečení s láskou – pečení s novinkami od Babiččiny volby
Vzpomínáte na babiččiny 

koláče? S  novými moukami 
Babiččina volba dopadne pe-
čení vždy na výbornou.

Tyto speciální mouky jsou 
určené na různé druhy těst. 
Jejich vlastnosti jsou dány způ-
sobem mletí. Zrno pšenice má 
v  každé své části různé slo-
žení – jiný obsah a  kvalitu 
lepku, škrobu a dalších látek, 
které mají zásadní vliv na pe-
čení. Postupným mletím zrna 
získáváme mouky s  odlišnými 
vlastnostmi a  jejich mísením 
pak připravíme tu ideální pro 
každý druh těsta. Mouky ne-
obsahují žádné přidané složky, 
jejich jedinou složkou je potra-
vinářská pšenice.

Tradiční české kynuté 
buchty, nadýchané a  při-
tom dozlatova vypečené, 
plné máku, tvarohu nebo po-
videl… Tahle klasika ještě ni-
kdy nezklamala. Okolo kynu-
tého těsta koluje spousta po-

věr, co dělat či nedělat, aby 
těsto dobře vykynulo. Spoleh-
livější než staré pověry je nová 
mouka Babiččina volba Hladká 
mouka na kynuté těsto, která 
je speciálně namletá pro 
všechny výrobky z  kynutého 

těsta. Těsto s  touto hladkou 
moukou dobře kyne, má větší 
objem, je tažné, pružné a lépe 
drží tvar. Vyzkoušejte ji na ma-
zance, vánočky, buchty, kob-
lihy, koláče, rohlíky či pizzu.

Na vánoční pečivo použijte 
speciálně namletou mouku 

Babiččina volba Hladká mouka 
na křehké pečivo. Těsto z  ní 
se dobře vyvaluje, nelepí se 
a skvěle se vykrajuje. A vy tak 
můžete své vánoční cukroví 
dovést ke sladké dokonalosti. 
Tato mouka se hodí pro pečení 

drobných tvarů křehkého pe-
čiva či různých druhů sušenek.

Spolehlivým pomocníkem 
pro výrobu dortů je další no-
vinka od Babiččiny volby, 
Hladká mouka dortová. Tato 
extra světlá mouka se dobře 
spojí s  ostatními surovinami 

v  hladké těsto. Moučníky 
z této mouky mají lehkou kon-
zistenci a  jemně pórovitou 
strukturu. Jsou vhodné pro pl-
nění krémy a pro promazávání.

Tato mouka je ideální k pří-
pravě nejen dortových kor-
pusů, ale všech výrobků z tře-
ných a  šlehaných hmot – 
piškotových moučníků a  ro-
lád, krémových řezů, bábo-
vek, perníku nebo velikonoč-
ních beránků.

Více na www.babiccina-
volba.cz.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jaká mouka je vhodná 
pro pečení vánočního 
cukroví?

Ze správných odpovědí vylo-
sujeme pět výherců. Odpovědi 
posílejte na e-mail soutez@ty-
denik-skolstvi.cz do 31. října 
2015. Do předmětu uveďte 
„MOUKA“.

Naloc™ – do sauny bez plísně
Těšíte se na saunovou se-

zonu, ale trápí vás zbarvené 
a lehce poškozené nehty v dů-
sledku plísňové infekce? Nebo 
se bojíte, že se můžete v sauně 
plísní nakazit? Řešením může 
být přípravek Naloc.

Plísňové infekce se nejčastěji 
šíří našlápnutím infekčních šu-
pinek kůže oddrolených z no-
hou jedinců, kteří jsou posti-
ženi plísňovým onemocněním. 
Tyto odpadlé infekční šupinky 
kůže obsahují zárodky plísní. 
Šupinky kůže ulpívají zejména 
na dřevěných podložkách, na 
dlaždicích v okolí bazénu a na 
podlahách v  šatnách a  spr-
chách. Sauny tedy mohou být 
živnou půdou pro toto nepří-
jemné onemocnění.

Jestliže se dostanete během 
saunování s  plísňovou infekcí 
do kontaktu, pomůže vám Na-
loc. Tento přípravek s  příjem-
nou konzistencí kompletně 

podporuje hojení zbarvených 
a  deformovaných nehtů ná-
sledkem plísňové infekce. Zá-
roveň zvyšuje jejich hydra-
taci a  šetrně vyhlazuje vnější 
vrstvy nehtové ploténky. Mění 

podmínky prostředí a  zpev-
ňuje nehet, čímž brání růstu 
plísní a  bakterií. Naloc zlep-
šuje vzhled nehtů a udržuje je 

v dobrém stavu.
Na postižené nehty ho apli-

kujte jednou denně – ideálně 
večer těsně před spaním. Pů-
sobí pouze lokálně a  lze jej 
proto používat i během těho-
tenství a kojení.

Tipy na prevenci vzniku 
nehtové mykózy:

1) Upřednostňovat kvalitní 
obutí.

2) Nosit suché a  čisté bavl-
něné ponožky.

3) Pečovat o  nohy jako ta-
kové. Pravidelně je natírat 
hydratačními krémy či krémy 
přímo určenými k péči o nohy.

4) Prát ponožky na vyšší 
teploty, ideálně na 60 °C. To-
též platí i  u vložek do bot či 
u ložního prádla, zvlášť pokud 
se u  jedince plísně objevují 
opakovaně. Z  nohou se mo-
hou plísně přesunout kamko-
liv po těle, kde se kůže zapa-
řuje a  kde mají plísně ideální 

prostředí pro svou existenci 
(tmu, vlhko a teplo).

5) Používat do společ-
ných prostor u bazénů a saun 
ochrannou obuv v podobě ža-
bek či bot do vody.

Více na www.naloc.cz.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Existuje riziko 
kontaminace tuby 
plísněmi nebo bakteriemi?

Ze správných odpovědí vylo-
sujeme tři výherce. Odpovědi 
posílejte na e-mail soutez@tyde-
nik-skolstvi.cz do 31. října 2015. 
Do předmětu uveďte „NALOC“.

Výhra bude po ukončení sou-
těže k  vyzvednutí v  redakci Tý-
deníku ŠKOLSTVÍ. V  případě, 
že výhra nebude vyzvednuta 
do tří týdnů od vyhlášení vý-
sledků, bude postoupena ná-
hradnímu výherci. Na výhru ne-
vzniká právní nárok.
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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 


