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2. prosince

V Praze v Domě odborových 
svazů proběhlo jednání 
republikového výboru 
profesní sekce předškolního 
vzdělávání.

2. prosince

V Paláci knih Luxor 
na Václavském náměstí 
v Praze proběhl čtvrtý 
ročník čtecího maratonu 
Čteme pro Kuře. Čtení na 
pomoc znevýhodněným 
a ohroženým dětem se 
mohl zúčastnit každý, kdo 
měl zájem.

3. prosince

Školský výbor Poslanecké 
sněmovny se bude zabývat 
novelou školského zákona. 
Ta řeší mimo jiné i jednotné 
přijímací zkoušky na 
střední školy.

Co mohu čekat, když budu mít ve třídě autistu? ..........................................5
Mohu se vzdát funkce zástupce ředitele? .....................................................6
Expedice na Mars byla nejlepším týdnem v mém životě ................................7

„K dobré náladě patří dobré zdraví a dobré svědomí.“  V. Zahradník

Platy učitelů se na Slovensku zvyšují každý rok o pár eur
Desítky škol po celém Slovensku zůstaly 19. listo-
padu zavřené anebo fungovaly omezeně. Učitelé 
tak protestovali proti situaci ve slovenském škol-
ství, především chtěli upozornit na nízké platy.

Statistický úřad SR uvádí, že 
v roce 2014 si učitelé střed-

ních škol v  průměru vydělali 
930 eur, základních 900 a ma-
teřských škol 708. Jakým způ-
sobem jsou tedy na Slovensku 
učitelé odměňováni? Co patří 
do tarifů, co do mimotarifních 
složek a na jaké příplatky mají 
učitelé ze zákona nárok? Tyto 
otázky jsme položili přímo slo-
venskému ministerstvu škol-
ství. Zde je jeho odpověď.

Platové zařazení
Nastavený systém odmeňo-

vania pedagogických zamest-
nancov nadväzuje na dosiah-

nutý kariérový stupeň, získaný 
stupeň vzdelania a  na konti-
nuál ne vzdelávanie pedago-
gického zamestnanca. 
V  nadväznosti na 
uvedené sa učite-
lia materských 
škôl zaraďujú 
do platových 
tried v  rozpä-
tí od 7. do 12. 
platovej triedy 
a  učitelia základ-
ných a stredných škôl 
v rozpätí od 9. do 12. platovej 
triedy. Platová tarifa sa im ur-
čuje z pracovnej triedy jeden. 
Platová tarifa z pracovnej trie-

dy dva sa určuje tým učiteľom, 
ktorí vykonávajú pedagogic-
kú činnosť v školách a triedach 
pre žiakov so zdravotným zne-
výhodnením.

Pedagogickému zamest-
nancovi patrí tarifný plat, kto-
rý je súčtom platovej tarify 

a  sumy zvýšenia plato-
vej tarify podľa § 7 

ods. 11 zákona.
Podľa § 7 ods. 

10 zákona pe-
dagogickému 
zamestnanco-
vi a  odborné-

mu zamestnan-
covi patrí platová 

tarifa podľa stupnice 
platových taríf pedagogických 
zamestnancov a  odborných 
zamestnancov v  závislosti od 
platovej triedy, do ktorej je 

zaradený podľa § 5, a pracov-
nej triedy, do ktorej je zarade-
ný podľa § 5a zákona.

Platová tarifa sa pedagogic-
kému zamestnancovi s  účin-
nosťou od 1. januára kalen-
dárneho roka zvyšuje o 1 % za 
každý celý rok započítanej pra-
xe dosiahnutej k 31. decembru 
bežného kalendárneho roka až 
do 16 rokov započítanej pra-
xe. Za každý celý rok započíta-
nej praxe od 17 rokov až do 32 
rokov sa platová tarifa zvyšuje 
o 0, 5 %.

Stupnice platových taríf peda-
gogických zamestnancov a zvý-
šenie platových taríf v závislos-
ti od dĺžky započítanej praxe od 
1. ledna 2015 sú zverejnené na 
webovom sídle www.minedu.
sk – Zamestnanci rezortu.

(Pokračování na str. 3)
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V tomto čísle najdete Krátce
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Český med
Několik českých základních 
a mateřských škol 
dostalo od ministerstva 
zemědělství med, ochutná 
jej přibližně 1 500 dětí. 
Pilotní projekt na podporu 
českého včelařství stál 
zhruba 100 000 korun. 
Ministerstvo v něm chce 
pokračovat i v dalších 
letech. čtk

Doporučení pro školy
Vedení Karlovarského 
kraje doporučilo krajským 
školám, aby zrušily 
plánované výlety s dětmi 
do západoevropských 
metropolí. Reagovalo tak na 
teroristické útoky v Paříži. 
„Jde o bezpečnost dětí,“ 
řekl hejtman Martin Havel 
(ČSSD). „Pokud by školy 
měly problémy, například se 
stornopoplatky, tak by jim 
kraj nějak pomohl,“ uvedl 
M. Havel. čtk

Přecházení u škol
Senioři dohlížejí v Liberci 
na bezpečné přecházení 
rušných silnic na sedmi 
místech u základních škol. 

Projekt umožňuje zapojení 
seniorů do aktivního života 
a rozšiřuje počet přechodů, 
které jsou ráno zajištěny. 
Takzvaných strážců 
přechodů z řad důchodců 
ale zatím není tolik, kolik by 
si vedení radnice přálo. Cíl 
je 10 až 15 seniorů. čtk

Skvělé umístění
Cílem soutěže Klubu 
zaměstnavatelů je vytipovat 
ve spolupráci s personalisty 
významných firem střední 
a vysoké školy, které 
nejlépe dokážou připravit 
své absolventy do praxe. 
Zvítězila Fakulta strojní 
ČVUT v Praze, druhá byla 
Fakulta strojního inženýrství 
VUT v Brně. V první desítce 
byly také dvě fakulty 
Západočeské univerzity 
v Plzni.                čtk

Zápisník

„Ta plíživá islamizace naší společnosti mě vážně znepokojuje, například dneska mi páťáci „Ta plíživá islamizace naší společnosti mě vážně znepokojuje, například dneska mi páťáci 
prozradili, že se už dávno učíme arabské číslice!“prozradili, že se už dávno učíme arabské číslice!“
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České školství v mezinárodním srovnání
Organizace pro ekonomic-

kou spolupráci a  rozvoj 
zveřejnila publikaci Education 
at a  Glance 2015, která pro-
střednictvím vybraných indi-
kátorů každoročně porovnává 
vzdělávací systémy členských 
a partnerských zemí OECD.

„Mezinárodní srovnání pro 
nás představuje kvalitní zpět-
nou vazbu. Česká republika je 

v  rámci této ročenky hodno-
cena nejlépe především v ob-
lasti nejvyššího dosaženého 
vzdělání. Naopak jednu z nej-
horších hodnot vykazujeme 
v  oblasti finančního ohodno-
cení učitelů. Pedagogové pa-
tří k nejhůře placeným státním 
zaměstnancům, což je v  roz-
poru s  vládní politikou vzdě-
lanostní společnosti. Právě 

proto pracujeme na zlepšení 
postavení učitelů prostřednic-
tvím růstu platů, narovnání 
výše platů pro nejzkušenější 
učitele i  prostřednictvím dal-
šího vzdělávání učitelů pro je-
jich profesní rozvoj,“ řekla mi-
nistryně školství Kateřina Va-
lachová. Publikaci najdete na 
webových stránkách minister-
stva školství. mšmt

V Plzni zjišťovali pohybové dovednosti předškoláků
Stovky dětí z  plzeňských 

mateřských škol podstou-
pily letos jednoduché testy, 
které připomínají pohyb zví-
řat – kráčejícího čápa, ská-
kající žábu, vlnícího se hada 
nebo šikovného lachtana.

Testy spíš než časy a  vzdá-
lenosti zjišťovaly schopnost 
dětí udržet rovnováhu, zapo-
jit různé skupiny svalů nebo 
koordinovat pohyby. Vý-
sledky dostali v ten samý den 
rodiče spolu s vyhodnocením 

a  doporučením dostupných 
sportů, pohybových aktivit 
a zdravé výživy.

K pohybovým testům se 
připojilo také zjišťování podílu 
dětí s nadváhou nebo naopak 
s podváhou. čtk

Státní jazykové zkoušky pro žadatele o trvalý pobyt
Soukromé jazykové školy 

s  právem státní jazy-
kové zkoušky zřejmě přijdou 
o  právo organizovat zkoušky 
z češtiny pro cizince, kteří žá-
dají o  trvalý pobyt. Uvádí se 
to v  podkladech minister-
stva školství pro vládu. Mělo 
by se tím zamezit podvodům 
u těchto testů. Právě na tomto 
typu škol bylo zjištěno nej-
více nedostatků v  organizaci 

těchto zkoušek.
Vedle problematických sou-

kromých jazykových škol 
zřejmě přijdou o  právo po-
řádat tuto zkoušku také ně-
které vysoké školy, kde se však 
zkouší jen minimum ucha-
zečů. Ty totiž není možné sys-
tematicky kontrolovat. Nově 
by cizinci měli tyto testy psát 
pouze v  jazykových školách 
zřízených krajem, které mají 

právo pořádat státní jazykové 
zkoušky, a ve členské instituci 
Asociace jazykových zkušeb-
ních institucí v Evropě s certifi-
kací pro zkoušku z českého ja-
zyka. Změny by měly být navá-
zané na novelu zákona o po-
bytu cizinců, kterou 11. listo-
padu schválil Senát. Případ-
ným podvodům u  testů by 
měly také zamezit kontroly 
České školní inspekce. čtk
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(Dokončení ze str. 1)

Kariérní řád a příplatky
Každému začínajúcemu pe-

dagogickému zamestnanco-
vi prináleží počas zaradenia 
do kariérového stupňa začí-
najúci pedagogický zamestna-
nec (t. j. do ukončenia adap-
tačného vzdelávania) príplatok 
začínajúceho pedagogické-
ho zamestnanca vo výške 6 % 
z platovej tarify platovej triedy 
a pracovnej triedy, do ktorej je 
pedagogický zamestnanec za-
radený.

Učiteľkám materskej ško-
ly s  celodennou výchovou 
a vzdelávaním prináleží prípla-
tok za zmennosť v rámci rozpä-
tia 2,1 % až 16,7 % platovej 
tarify prvého platového stupňa 
prvej platovej triedy základnej 
stupnice platových taríf uvede-
nej v prílohe č. 3 zákona.

Pedagogickému zamestnan-
covi, ktorý vykonáva špeciali-
zovanú činnosť uvádzajúceho 
pedagogického zamestnanca, 
prináleží príplatok uvádzajú-
ceho pedagogického zamest-
nanca vo výške 4  % platovej 
tarify platovej triedy a pracov-
nej triedy, do ktorej je zarade-
ný, zvýšenej o  24  %, ak tú-
to činnosť vykonáva u  jedné-

ho začínajúceho pedagogické-
ho zamestnanca, alebo v  su-
me 8 % platovej tarify plato-
vej triedy a  pracovnej triedy, 
do ktorej je zaradený, zvýšenej 
o 24 %, ak túto činnosť vyko-
náva u  dvoch alebo u  viace-
rých začínajúcich pedagogic-
kých zamestnancov.

Pedagogickému zamestnan-
covi, ktorý vykonáva špeciali-
zovanú činnosť triedneho uči-
teľa, prináleží príplatok vo výš-
ke 5  % platovej tarify plato-
vej triedy a  pracovnej triedy, 
do ktorej je zaradený, zvýšenej 
o 24 %, ak túto činnosť 
vykonáva v  jed-
nej triede, alebo 
v  sume 10  % 
platovej tari-
fy platovej trie-
dy a pracovnej 
triedy, do kto-
rej je zaradený, 
zvýšenej o 24 %, 
ak túto činnosť vy-
konáva v dvoch triedach 
alebo vo viacerých triedach.

Pedagogickému zamestnan-
covi za sústavné prehlbovanie 
odbornej spôsobilosti profe-
sijným rozvojom v kariérovom 
systéme podľa osobitného 
predpisu patrí kreditový prí-
platok v sume 6 % z platovej 

tarify platovej triedy a pracov-
nej triedy, do ktorej je zarade-
ný, a to za každých 30 kredi-
tov získaných podľa podmie-
nok a v lehote určenej osobit-
ným predpisom, najviac však 
za 60 kreditov získaných pod-
ľa podmienok a  v  lehote ur-
čenej osobitným predpisom. 
Kreditový príplatok zamestná-
vateľ prizná na dobu platnosti 
priznaného kreditu podľa oso-
bitného predpisu.

Podľa § 14d ods. 1 zákona 
zamestnávateľ poskytne prí-
platok učiteľovi za výkon pe-

dagogickej činnosti 
v  triede základnej 

školy s  najme-
nej 30  % indi-
viduálne začle-
nenými žiak-
mi so zdravot-
ným znevýhod-

nením alebo so 
žiakmi zo sociál-

ne znevýhodnené-
ho prostredia z  celkové-

ho maximálneho počtu žia-
kov v triede podľa osobitného 
predpisu, ak v  triede nepôso-
bí asistent učiteľa. Výšku po-
skytovania príplatku podľa od-
seku 1 upraví zamestnávateľ 
vo vnútornom predpise školy 
v závislosti od počtu

a) hodín týždennej pria-
mej vyučovacej činnosti učite-
ľa v triede; najmenej 4 hodiny 
týždenne,

b) žiakov so zdravotným 
znevýhodnením a  zo sociálne 
znevýhodneného prostredia 
v triede a

c) tried podľa odseku 1, 
v ktorých vykonáva priamu vy-
učovaciu činnosť.

Príplatok podľa § 14d odse-
ku 1 je najviac 2, 5 % z plato-
vej tarify 12. platovej triedy pr-
vej pracovnej triedy mesačne.

Osobní ohodnocení
Na ocenenie mimoriadnych 

osobných schopností, dosaho-
vaných pracovných výsledkov 
alebo za vykonávanie práce 
nad rámec pracovných povin-
ností môže zamestnávateľ pe-
dagogickému zamestnanco-
vi priznať osobný príplatok až 
do sumy zodpovedajúcej usta-
novenému limitu. Limit osob-
ného príplatku u  pedagogic-
kého zamestnanca je 100  % 
z platovej tarify platovej triedy 
a pracovnej triedy, do ktorej je 
zaradený, zvýšenej o 24 %. Na 
priznanie osobného príplatku 
pedagogický zamestnanec ne-
má právny nárok.

Olga ŠEDIVÁ
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Slovenská vláda 

nedávno slíbila, že 

učitelům vyplatí 

jednorázový vánoční 

příspěvek ve výši 100 

eur. Zástupci učitelů 

to ale považují za 

nesystémové řešení.
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Platy učitelů se na Slovensku zvyšují každý rok o pár eur
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Oblastní konference se staly místem předávání informací
V  průběhu podzimních měsíců se postupně sešly 
volební konference oblastních organizačních jed-
notek ČMOS pracovníků školství.

Měly za úkol, vedle voleb 
předsedy OROS, členů 

oblastních rad a delegátů kon-
ferencí profesních sekcí, zhod-
notit činnost oblastní jed-
notky. Zároveň na 
všech konferencích 
proběhla bohatá 
diskuze o  sou-
časných aktuál-
ních problémech 
v daném regionu.

O čem se nej-
více diskutovalo? Pro-
jednávaly se sjezdové ma-
teriály, jako jsou stanovy, fi-
nanční řád a organizační řád. 
Probíraly se také připravo-
vané reformní kroky minister-
stva školství. Nejvíce se účast-
níci konferencí zajímali o  fi-
nancování regionálního škol-
ství, společné vzdělávání a ka-
riérní systém.

Dalším významným téma-
tem byla žádoucí stabilizace 

členské základny. Předsedové 
OROS nabízejí kolegům pořá-
dání besed v  rámci členských 
schůzí i s nečleny odborů. Cí-

lem je aktivizovat stáva-
jící členy a  rozšiřovat 

naše řady o  nové 
kolegy. Velmi dů-
ležité je všechny 
zájemce infor-
movat o  aktivi-

tách svazu, o jeho 
úspěších, kterých 

jsme společně dosáhli, 
i  o našich požadavcích a  zá-
měrech, které se zatím prosa-
dit nepodařilo.

Dobrým nápadem bylo 
v  mnoha případech propoje-
ní oblastních konferencí se se-
minářem a odborářským vzdě-
láváním. Tématy byly kolektivní 
smlouva, FKSP, BOZP, pracovně-
právní problematika, oprávnění 
předsedy základní organizace. 
Díky tomu předsedové OROS 

získali informace, které mo-
hou uplatnit při jednání s vede-
ním školy. Líbilo se mi i vytvoře-
ní takzvaných metodických ka-
ret pro předsedy základních or-
ganizací, v nichž mají jednodu-
še termínově přehledně zpraco-
vané výtahy ze svazových mate-
riálů a zákoníku práce.

Plánovaly se také aktivity pro 

příští rok. Zásadní myšlenkou 
pro nastávající období je uspo-
řádat víkendové workshopy 
pro předsedy OROS s  cílem 
je nejen proškolit, ale záro-
veň si také předat zkušenosti 
z vlastní činnosti.

Markéta SEIDLOVÁ
místopředsedkyně 

ČMOS praco vníků školství

Odborový svaz dopravy vyhlásil stávkovou pohotovost
Nedůstojné a  nedostatečné mzdy ve veřejné do-
pravě jsou ostudou v krajích a  vyhlášení stávkové 
pohotovosti v rámci Odborového svazu dopravy je 
zcela logickým vyústěním této situace.

Kampaň ČMKOS Konec 
levné práce dodává nyní 

při kolektivním vyjednávání 
odvahu českým zaměstnan-
cům požadovat spravedlivé 

navýšení mezd. Vyjednávání 
v  rámci Odborového svazu 
dopravy zatím nepřineslo ná-
pravu a prestižní, náročná, ri-
ziková a odpovědná profese je 

vyplácena mzdou 72 až 85 Kč 
hrubého na hodinu. Řidiči na 
pracovišti stráví často i  více 
než 300 hodin měsíčně. Toto 
nedůstojné ohodnocení je dů-
vodem, proč na trhu práce 
chybí téměř 6 000 řidičů.

Sněm ČMKOS žádá odpo-
vědné politiky, aby se urych-
leně zabývali situací v této dů-

ležité veřejné službě. Je krajně 
nezodpovědné, aby zaměst-
nanci veřejné dopravy, kteří 
denně odpovídají za bez-
pečnost a  zdraví cestujících 
v  náročném dopravním pro-
vozu, byli odměňováni na 
nižší úrovni než brigádníci 
v supermarketech.

Prohlášení Sněmu ČMKOS

Způsob výplaty platu v kolektivní smlouvě?
Je možné, aby ve škole bylo v kolektivní smlouvě sjed-
náno nebo vnitřním předpisem stanoveno, že výplata 
platu bude prováděna jen na účet zaměstnance?

Postup uvedený v  dotazu 
je v  rozporu s  platnou 

právní úpravou obsaženou v 
§ 143 zákoníku práce. Z usta-

novení odst.  1 tohoto para-
grafu jednoznačně vyplývá, 
že na účet určený zaměstnan-
cem může zaměstnavatel po-

sílat plat jen na základě vzá-
jemné dohody. Možnost po-
skytovat zaměstnanci plat 
bezhotovostní formou (za-
placení na účet) je tedy pod-
míněna výlučně individuální 
dohodou se zaměstnancem. 
Tato dohoda může být obsa-

žena v pracovní smlouvě, pří-
padně může existovat i  sa-
mostatně. V žádném případě 
nemůže jít o  sjednání v  ko-
lektivní smlouvě nebo o  jed-
nostranné určení ve vnitřním 
předpisu zaměstnavatele.

Vít BERKA

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Co mohu čekat, když budu mít ve třídě autistu?
Porucha autistického spektra nebo zkráceně au-
tismus pochází z  řeckého slova „auos“ – sám. 
Lidé s autismem nechtějí být sami, jen nevědí, jak 
s  ostatními navázat kontakt, nerozumí sociálním 
vztahům. Jsou z toho důvodu častou obětí šikany.

Některá specifika problému 
autismu bohužel odbor-

ná literatura nepopisuje. Jed-
ná se zejména o velký problém 
rodiny přijmout diagnózu dítě-
te, připravit je na „nepřátelský“ 
svět. Rodiče ani netuší, co vše 
musí dítě s  autismem naučit. 
Zpravidla nemohou pochopit, 
čemu všemu v  sociálním kon-
taktu jejich dítě nerozumí. Život 
s autistickým dítětem je emoč-
ně velmi vyčerpávající a  řada 
rodin nemůže a někdy ani ne-
chce vnímat autismus jako vel-
mi silný handicap nejen v oblas-
ti vzdělání, ale především v so-
ciálním rozměru života.

K těmto komplikacím přispí-
vá do jisté míry i nedostatečná 
informovanost pedagogických 
pracovníků, kteří i  přes určité 
výhody, kterým je asistent pe-
dagoga nebo sociální asistent, 
nedokážou v některých přípa-
dech adekvátním způsobem 
reagovat na potřeby těchto 
dětí.

Autismus postihuje většinu 
psychických funkcí. Nápadná 
i pro laika je však oblast soci-
álně-komunikačních funkcí. 
V  této souvislosti nelze opo-
menout i  určitou specifičnost 
pohybu autistů. Ve vyspělých 
ekonomikách se klade dů-
raz na komplexní rehabilitaci, 
která snižuje nápadnost autis-
ty i  v oblasti pohybové. Vývoj 
autistického dítěte je opoždě-
ný a jeho pohybové schopnos-
ti a dovednosti omezené.

Autistické dítě neprojevuje 
patřičný zájem o sociální kon-
takty, samostatně většinou 
nenavazuje konverzaci, sto-
jí na okraji vrstevnické skupi-
ny. Prosociální chování je pro 
tyto děti nezajímavé, nechtějí 
jej rozvíjet. Je rovněž otázkou 
komplexní rehabilitace nau-
čit je chovat se ve skupině tak, 
aby jejich nápadnost byla žá-
doucím způsobem snížena.

Autistické děti se velmi špat-
ně mohou bránit šikaně, ne-
boť situaci nerozumí jak so-
ciálně, tak komunikačně, stá-
vají se dlouhodobě trýzně-
nými a  není neob-
vyklé, že šikana je 
ukončena sebe-
vraždou. Autis-
tické děti ne-
mohou počí-
tat s  podporou 
„zdravé části ko-
lektivu“, jak tomu 
bývá u  viditelných 
postižení, neboť v  řadě 
případů jejich handicap není 
pro laiky zcela zřejmý, jsou jen 
„nápadné“. Z toho důvodu je 
důležité, aby dospělí v  oko-
lí dítěte znali a dokázali rych-
le aplikovat postupy, které by 

vznik šikany minimalizovaly.
Pozitivní sdělení diagnózy 

bývá nejdůležitějším krokem 
k ochraně dítěte. Pokud rodi-
če přijmou diagnózu, přesta-
nou dítě srovnávat s vrstevníky 
a začnou přemýšlet o tom, jak 
dítě učinit šťastné.

Dítě by mělo mít určené 
místo ve škole, kde se může 
ukrýt v  případě jeho afektiv-
ních výbuchů. To nebývá pra-
vidlem, i když dítě tráví někdy 
větší část doby určené k výuce 
zklidňováním.

Je třeba naučit děti s  po-
ruchou autistického spekt-
ra, že nemají o ostatních ho-

vořit špatně, nesmí žalovat. 
Přehnaná upřímnost 

těchto dětí vede 
k jejich neoblíbe-
nosti a šikaně.

Učitelé by jim 
měli nabídnout 
činnosti, kte-

ré souvisí se spe-
cifickými zájmy 

a  přitom podporují 
sebevědomí a  sebedůvě-

ru. Obdivování a respektování 
dítěte přímo souvisí s přijetím 
diagnózy rodiči a širší rodinou.

Důležité je lpět na hygieně 
dítěte, neboť tyto děti jsou čas-
to přecitlivělé na zubní kartáč-

ky, bolí je sprchování. Zápach 
a  nedostatky v  hygieně jsou 
často důvodem k jejich izolaci.

Informování spolužáků 
o  diagnóze vhodným způso-
bem je nejtěžší úkol pedago-
ga. Záleží na věku dětí, se kte-
rými pedagog hovoří o daném 

problému. Může se i stát, že in-
formace o  specifických potře-
bách autistického dítěte může 
v třídním kolektivu vzbudit zá-
jem o jeho „testování“. V tom-
to případě záleží na angažo-
vanosti pedagoga a  jeho citli-
vém sledování třídního klima-
tu. S tím souvisí i potřeba nevy-
tvářet soutěživé klima ve třídě.

Velmi problematické se je-
ví chápání identity dítěte, a  to 
i v dospělosti. Vlastní tělo chá-
pe jako předmět, se kterým se 
nechá manipulovat. Velmi špat-
ně se ovládá, nerozumí sám so-
bě, zejména svému prožívání. 
Pro rozvoj šikany je velmi dů-
ležité, že toto dítě nechápe, co 
znamená sebeúcta a sebeláska.

Zvážení možnosti domácí 
školy nebývá často rodiči ak-
ceptováno. Řadě dětí by však 
domácí vyučování nepřines-
lo kýžený efekt, neboť domácí 
škola je do jisté míry vyčlenění 
dětí z kolektivu. Autistické dítě 
může díky domácímu vzdělá-

vání prospívat na prvním stup-
ni základní školy. Návrat do 
školního kolektivu v době, kdy 
nastupuje puberta, může být 
pro konkrétní dítě velmi silnou 
psychickou zátěží.

Lenka PRŮŠOVÁ
sociální pracovnice, etopedka

ob-
e

ch 

Přehn
tě

ci
a  p

Naše 

téma
ašeašeNN
mmmm

IL
U

ST
RA

Č
N

Í  
FO

TO
: A

le
na

 T
U

Č
ÍM

O
VÁ

IL
U

ST
RA

Č
N

Í  
FO

TO
: A

le
na

 T
U

Č
ÍM

O
VÁ



6 číslo 38

Platové třídy určené pro povolání školník
Jak je v platném znění katalogu prací popsáno po-
volání školník a jak jsou určeny pro toto povolání 
platové třídy?

V  příloze k  nařízení vlády 
č.  222/2010 Sb., o  kata-

logu prací ve veřejných služ-
bách a  správě, je v  dílu 2.21 
Ostatní práce pod číslem 
2.21.25 uvedeno povolání 
„školník“. K tomuto povolání 
se stanoví:

„3. platová třída – Běžné 
školnické práce, například ob-
sluha vytápění a  jednodušší 
údržba školy nebo školského 

objektu a  jejich zařízení, ote-
vírání a  zavírání objektu, ob-
sluha hlavních energetických 
uzávěrů, výměna žárovek 
a  pojistek, dozor nad správ-
ným používáním společných 
zařízení objektu.

4. platová třída – Školnické 
práce včetně drobných ře-
meslných prací při opravách 
a  údržbě školy nebo škol-
ského objektu, jejich zařízení 

a  technického vybavení, na-
příklad údržbářské práce, za-
hradnické, sklenářské, zed-
nické, zámečnické a  lakýr-
nické práce.

5. platová třída – Školnické 
specializované práce při opra-
vách a údržbě školy nebo škol-
ského objektu, jejich zařízení 
a  technického vybavení, na-
příklad opravy elektrické insta-
lace, opravy a výměna zámků, 
opravy kovových částí ná-
bytku a  zařízení, opravy zaví-
rání oken a dveří, opravy škol-
ních lavic a  nábytku, opravy 

vodoinstalací a  zařizovacích 
předmětů, opravy obkladů 
a dlažeb.

6. platová třída – Zajišťo-
vání provozu více objektů 
školy nebo školského zařízení 
včetně zajišťování a  organi-
zace údržby nebo úklidových 
prací.“ Vít BERKA

Dohody 
o pracovní 
činnosti
Platí nějaké limity 
pro případ sjednání 
více dohod o pracov-
ní činnosti?

V případě, kdy zaměst-
nanec sjedná se stejným 
zaměstnavatelem více 
pracovněprávních vztahů, 
posuzuje se každý z  nich 
samostatně. Pokud je uza-
vřena dohoda o provedení 
práce, uplatní se § 75 zá-
koníku práce, který sta-
noví, že „rozsah práce, 
na který se dohoda uza-
vírá, nesmí být větší než 
300 hodin v  kalendář-
ním roce“ a  že do roz-
sahu práce se započítává 
také doba práce na zá-
kladě jiné dohody o  pro-
vedení práce u  téhož za-
městnavatele. Pokud je 
uzavřena dohoda o  pra-
covní činnosti (§ 76 záko-
níku práce), posuzuje se 
samostatně. Na základě 
dohody o  pracovní čin-
nosti není možné vyko-
návat práci v rozsahu pře-
kračujícím v  průměru po-
lovinu stanovené týdenní 
pracovní doby. Bude-li 
v  téže době uzavřena se 
zaměstnancem jiná do-
hoda o  pracovní činnosti 
(na jiný druh sjednaných 
prací), posuzuje se samo-
statně čili ji lze opět uza-
vřít na rozsah prací nepře-
kračující v  průměru polo-
vinu stanovené týdenní 
pracovní doby.

Vít BERKA

Mohu se vzdát funkce zástupce ředitele?
Pracuji v  základní škole ve funkci zástupce ředi-
tele. Je ustanovení do funkce na základě zákona 
č. 564/1990 Sb. stále platné? Pokud se chci funkce 
vzdát, budu moci dále pracovat jako učitel?

V  §  3 odst.  1 zákona 
č. 564/1990 Sb., o  státní 

správě a  samosprávě ve škol-
ství, (o němž se v dotazu zmi-
ňujete) bylo uvedeno, že ředi-
tel školy, která je právnickou 
osobou, „jmenuje a odvolává 
své zástupce“. Podle tehdy 
platného zákoníku práce, 
§ 27 odst. 4 a 5, byl váš pra-
covní poměr založen jme-
nováním (byl jste na vedou-
cím místě v  přímé řídící pů-
sobnosti statutárního orgánu 
právnické osoby). Pokud bylo 
vaše tehdejší jmenování do 
funkce nesprávně označeno 
jako „ustanovení do funkce“, 
nehraje to z  právního hle-
diska žádnou roli, rozhodu-
jící je obsah právního úkonu. 
V § 364 odst.  3 písm. h) zá-
koníku práce se stanoví: „Pra-

covní poměry založené podle 
dosavadních právních před-
pisů volbou nebo jmenová-
ním se považují za pracovní 
poměry založené pra-
covní smlouvou; to 
neplatí v případě 
pracovního po-
měru vedoucího 
organizační jed-
notky příspěv-
kové organi-
zace.“ Podle §  33 
odst. 3 současně plat-
ného zákoníku práce je v pří-
padě vedoucích organizač-
ního útvaru příspěvkové orga-
nizace zakládán pracovní po-
měr jmenováním. Jestli jste 
jako zástupce ředitele zá-
kladní školy také vedoucím 
organizační jednotky (útvaru) 
této příspěvkové organizace, 

nelze pro nedostatek pod-
kladů posoudit. V každém pří-
padě jste se zaměstnavatelem 
(školou) v pracovním poměru 
se všemi právy a povinnostmi. 
Pokud se má pohlížet na váš 
pracovní poměr tak, že je za-
ložen pracovní smlouvou, je 
nutno se na případné změně 

druhu práce, kterým 
je zástupce ředi-

tele, se zaměst-
navatelem do-
hodnout. Pra-
covní poměr po-
chopitelně i  po 

takové změně 
trvá. Pokud se má 

pohlížet na váš pra-
covní poměr tak, že je založen 
jmenováním, můžete se místa 
vedoucího zaměstnance pí-
semně vzdát. Vzdáním se pra-
covního místa vedoucího za-
městnance pracovní poměr 
nekončí a  další postup upra-
vuje § 73a zákoníku práce.

Vít BERKA
FO

TO
: P

et
r 

M
ER

TA
FO

TO
: P

et
r 

M
ER

TA

pra-
o 

3 
plat-

druh
je

t

t
trv

pohlíž

Právník 

radí



2. prosince 2015 7

Expedice na Mars byla nejlepším týdnem v mém životě
Nejlepší týden v mém životě. Tak shrnula závěreč-
nou fázi soutěže Expedice Mars letošní finalistka 
Eliška Trampotová. Pokud se s  Expedicí setkáváte 
poprvé, zapněte si bezpečnostní pásy a  nasaďte 
přilbu – tento článek vám přiblíží, o co vlastně jde.

Podle nejoptimističtějších 
odhadů by výprava ze 

Země na Mars současným ast-
ronautům trvala zhruba sedm 
měsíců. Účastníci Expedice 
Mars, mezinárodní soutěže 
pro mladé zájemce o  vesmír 
a kosmonautiku, si nic neuleh-
čili a od letenky na Mars je dě-
lila přibližně stejná doba.

Cesta hrdiny
Cesta hrdiny započala letos 

v dubnu při slavnostním zahá-
jení Expedice Mars 2015 v  li-
berecké iQLandii. Od té doby 
se mohli zájemci registrovat na 
oficiálních stránkách soutěže, 
kde vyplnili psychologické 
testy a  sepsali motivační do-
pis. Začátkem letních prázdnin 
každý obdržel zadání domá-
cího projektu podle své odbor-
nosti. Podobně jako v  oprav-
dové vesmírné posádce ně-
kdo musí mít na starosti bez-
chybný provoz motorů, jiný 
zase pěstování plodin ve stavu 
beztíže. Budoucí astronauti se 
mohli hlásit do pěti odborností 

– architekt, astronom, doku-
mentarista, inženýr a lékař. Ex-
pedice dává možnost všem se 
zapojit na základě toho, co je 
doopravdy baví.

Týmová spolupráce
Autoři nejlepších projektů 

se v  říjnu setkali na semifi-
nále v malé obci Terchová na 
Slovensku. Během hektic-
kého víkendu nabitého ak-
tivitami a  hrami velitelé tes-
tovali jejich znalosti a  schop-
nost týmové spolupráce při 
tvorbě odbornostního pro-
jektu. Vědecké postery jednot-
livých projektů budou v iQLan-
dii k  vidění v dubnu následu-
jícího roku během Dnů kos-
monautiky. A  pokud jste do 
iQLandie zavítali už začátkem 
listopadu tohoto roku, možná 
se vám na chodbách či mezi 
exponáty podařilo zahléd-
nout podivné entity v  mod-
rých kombinézách. Ne, nejed-
nalo se o blízké setkání třetího 
druhu, ale o finalisty Expedice 
Mars 2015.

Po vyhlášení 
finalistů a  slav-
nostním předání 
letenek se po-
sádka složená 
z  dvanácti mla-
dých lidí z České 
republiky i  Slo-
venska o  mě-
síc později sešla, 
aby zjistila, že 
tady jejich cesta 
zdaleka nekončí. 
Hned první noc 
je nečekalo nic 
menšího než re-
alistická simu-
lace letu na 
Mars s  omeze-
ným množstvím 

potravinových zásob, poru-
chovým raketoplánem a  pří-
kazy k  všemožným experi-
mentům – to vše jen na něko-
lika metrech čtverečních. Přes 
všechna očekávání a  několik 
poruch přívodu kyslíku pře-
žila posádka až do ukončení 
simulace v osm hodin ráno ve 
zdraví a  v  plném počtu. „Or-
ganizátoři na začátek nemohli 
přichystat lepší aktivitu. Při ob-
tížné práci a  stresových situa-
cích jsme se opravdu seznámili 
lépe, než by to dokázala jaká-
koli jiná hra,“ uvedl palubní 
inženýr Tomáš Faikl.

Finalisté expedice
Během tří dnů pobytu v Li-

berci si celý kolektiv prošel sé-
rií experimentů, her, předná-
šek, psychologických dotaz-
níků a  osobních pohovorů. 
To nejlepší přišlo nakonec, as-
tronautický výcvik v  belgic-
kém Evropském vesmírném 
centru (ESC). Dlouhou cestu 
do Belgie v mikrobuse zvládli 
všichni, díky předchozímu ná-
cviku simulace v  malém pro-
storu, bez problémů. Simu-
látory chůze po povrchu Mě-
síce a Marsu, leteckého přetí-
žení a stavu beztíže nám po-
skytly zkušenosti a  odhod-
lání ke zdárnému absolvo-

vání poslední simulace finále 
– letu raketoplánem. Zatímco 
se čtyři piloti vydali do kabiny 
potýkat se s více jak 200 růz-
nými klikami a páčkami, zby-
tek v řídicí stanici dohlížel na 
funkčnost systémů podpory 
života, rychlost a  úhel stou-
pání a  v  neposlední řadě na 
aktuální stav počasí na při-
stávací ranveji. Díky sehrané 
práci pilotů i  řídicího stře-
diska předala Expedice Mars 
raketoplán Atlantis zpět do 
vlastnictví NASA bez jediného 
škrábnutí.

Expedice Mars dala vznik-
nout mnoha přátelstvím. Lou-
čení by bylo o to těžší, kdyby 
se už teď nevědělo, kdy se celá 
posádka znovu setká – a  vy 
můžete s  námi. Už v  únoru 
příštího roku podstoupí hlavní 
posádka více jak 60hodinovou 
simulaci mise na Mars. Bě-
hem tohoto času bude záložní 
posádka představovat Expe-
dici Mars veřejnosti a  mimo 
jiné zprostředkovávat kon-
takt mezi raketou a  okolním 
světem.

Pokud vás Expedice Mars 
zaujala, určitě zkuste své štěs tí 
a  přihlaste se do Expedice 
Mars 2016. Další mise na Mars 
startuje už příští rok v dubnu.

Nikola BARTOKOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady
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Čerpání dovolené ihned po skončení překážek v práci?
Pokud dovolená nemůže být vyčerpána ani do 
konce následujícího kalendářního roku, je zaměst-
navatel povinen určit dobu čerpání této dovolené 
po skončení překážek. Má to být bezprostředně po 
jejich skončení?

Zákoník práce používá ve 
vztahu k právní úpravě do-

volené na několika místech 
přímo výraz „bezprostředně“, 
aby tím dal najevo požadova-
nou časovou návaznost. Jde 
o  výpočet poměrné části do-
volené při změně zaměstnání 
v  kalendářním měsíci (§ 212 
odst. 3 zákoníku práce), vyme-
zení podmínky nepřetržitého 
trvání pracovního poměru při 
skončení dosavadního a vzniku 
nového pracovního poměru 

zaměstnance k témuž zaměst-
navateli (§ 216 odst.  1 záko-
níku práce) a možnost poskyt-
nutí dovolené nebo její 
části novým zaměst-
navatelem při 
změně 

zaměstnání, byť jde o dovole-
nou, na kterou vzniklo právo 

u  dosavadního zaměst-
navatele (§  221 
odst. 2 zákoníku 
práce).

V ustanovení 
§ 218 odst. 4 

záko-

níku práce, který se uvedeného 
dotazu týká, termín „bezpro-
středně“ uveden není. Proto 
zaměstnavatel nemusí určit 
zaměstnanci čerpání nevyčer-
pané dovolené z  příslušného 
kalendářního roku hned po 
skončení výše uvedených pře-
kážek v  práci. Zaměstnavatel 
má tedy možnost určit čerpání 
dovolené až někdy v době, kdy 
už zaměstnanec začal vykoná-
vat znovu práci.

Originál, nebo jen kopie?
Pokud se zaměstnanci předávají písemnosti týkající 
se skončení pracovního poměru, postačují kopie ta-
kového dokumentu?

Stanovisko k  této otázce 
zaujal Nejvyšší soud ve 

svém rozsudku ze dne 24. 
11. 2011, sp. zn. 21 Cdo 
3278/2010, který se týká 
doručení písemností podle 
§ 334 odst. 1 zákoníku práce 
(písemnosti týkající se vzniku, 
změn a  skončení pracovního 
poměru nebo dohod o  pra-
cích konaných mimo pracovní 
poměr, odvolání z  pracov-
ního místa vedoucího zaměst-
nance, důležité písemnosti tý-

kající se odměňování, jimiž 
jsou mzdový nebo platový vý-
měr, a záznam o porušení re-
žimu dočasně práce neschop-
ného pojištěnce). U těchto lis-
tin musí být zaměstnanci do-
ručena ta, na které je vlastno-
ruční podpis jednající osoby, 
tedy originál.

Při osobním doručování pí-
semností uvedených v  usta-
novení § 334 odst. 1 zákoníku 
práce do vlastních rukou za-
městnance musí být zaměst-

nanci předána (odevzdána) do 
vlastních rukou listina s  vlast-
noručním podpisem jednající 
osoby; nestačí, jestliže zaměst-
navatel umožní zaměstnanci 
seznámit se s obsahem listiny 
s vlastnoručním podpisem jed-
nající osoby například tím, že 
mu ji předloží k  nahlédnutí, 
a poté mu předá pouze foto-
kopii této listiny, která obsa-
huje jen grafickou napodobe-
ninu tohoto podpisu.

Právní úkon (například vý-
pověď, odvolání z  funkce) by 
tedy byl neplatný, pokud by 
zaměstnanec nedostal listiny 
s originálním podpisem.

dářního roku, je zaměst-
u čerpání této dovolené 
to být bezprostředně po 

zaměstnance k témuž zaměst-
navateli (§ 216 odst.  1 záko-
níku práce) a možnost poskyt-
nutí dovolené nebo její 
části novým zaměst-
navatelem při
změně

nou, na kterou vzniklo právo 
u dod savadního zaměst-

navatele (§ 221 
odst. 2 zákoníku 
práce).

V ustanovení 
§ 218 odst. 4 

záko-

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Změna
Může zaměstnavatel sám 
rozhodnout o změně pra-
videlného pracoviště?

Pokud zákoník práce váže 
sjednání pravidelného pra-
coviště na dohodu mezi za-
městnavatelem a  zaměst-
nancem, a  to přímo v  pra-
covní smlouvě, je změna tak-
to sjednaného místa možná 
jen změnou obsahu pracov-
ní smlouvy v souladu s usta-
novením § 40 zákoníku prá-
ce. Jednostranná změna 
místa pravidelného pracoviš-
tě je vyloučena.

Zajímavosti z dějin českého školství
Názvy v němčině

V roce 1926 vydalo mi-
nisterstvo školství a  národní 
osvěty výnos upravující jed-
notné psaní názvu státu 
v  němčině. Po odmítnutí ně-
kolika běžně užívaných va-
riant stanovilo, aby se pro 
jednotu psaní užívalo formy 
Čechoslovakische Republik. 
V  odůvodnění pak konsta-
tovalo, že psaní názvu státu 
s  počátečním Č a  jednodu-
chým V nejvíce odpovídá ori-
ginalitě slova a  je již použito 

v  německém překladu Sbírky 
zákonů a nařízení. Jazykovým 
výnosem řešilo ministerstvo 
i psaní části státu Podkarpat-
ská Rus. V  jeho případě kon-
statovalo, že název je nepře-
kladatelný do cizích jazyků 
a  má být proto vždy uváděn 
v české transkripci.

Jednoznačné určení
První předpisy o mateřských 

školách z roku 1872 (které pla-
tily i po celou dobu předmni-
chovské republiky) stanovily, 
že maximální počet dětí na 

jednu učitelku má být čtyřicet.

Obtížný úkol
V roce 1896 zřídil Občan-

ský klub v  Libni (tehdy ještě 
nepřipojené k  Praze) nadaci, 
z  jejíhož jmění mělo být vždy 
1.  března vyplaceno 100 ko-
run „jednomu hodnému 
žáku“ libeňské měšťanské 
školy. Měl být vybrán „ne nej-
schopnější, ne nejlépe pro-
spívající a  nejmoudřejší, ný-
brž ten, jenž by nejvíce naděje 
poskytoval, že se stane mu-
žem velkého ducha a vzneše-

ných zájmů, že bude mužem 
nejryzejší povahy“. Jistě to byl 
pro učitelský sbor libeňské 
školy, který měl výběr prová-
dět, značně obtížný úkol.

Nebezpečný růst
V roce 1886 bylo v  Praze 

sedm útulků pro chudou mlá-
dež se 490 dětmi. Náklady 
pražského magistrátu dosáhly 
5  231 korun. V  roce 1913 
existovalo již útulků 29, dětí 
v  nich bylo 2 688 a  náklady 
magistrátu činily 97 538 ko-
run. František MORKES
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Žáci z Jarova sbírají zkušenosti po celé Evropě
Zahradníci v  Holandsku, 

truhláři ve Finsku, stavbaři 
ve Španělsku, kominíci v Ně-
mecku. Tak kosmopolitně vy-
padal letošní program žáků 
ze Střední odborné školy sta-
vební a zahradnické na praž-
ském Jarově. Žáci pilovali cizí 
jazyky, seznámili se s  nejno-
vějšími postupy ve svých obo-
rech, nahlédli za český ob-
zor a  poznali jiné kulturní 
prostředí.

Cestování rozšiřuje ob-

zory, proto je důležité nau-
čit se něco nového v  úplně 
odlišném prostředí. A  to dě-
láme i v naší škole. Letošní rok 
jsme se zaměřili více na roz-
voj stáží pro žáky z oblasti sta-
vebnictví. Až dosud jsme po-
sílali do zahraničí hlavně žáky 
ze zahradnických oborů. Spo-
lupracujeme například s  jed-
nou z největších finských škol-
ských konsorcií AO Jyväskylä/

Jämsä, vyjíždíme do Holand-
ska. Tam letos desítky našich 
budoucích floristů absolvovaly 
pracovní stáž u firmy Boerma 
Instituut – International Flora 
Design School. Mladí kominíci 
zase vyrazili do Mühlbachu, 
jiní studenti do Harrow High 
School v  Londýně. Podpora 
evropských stáží je totiž dlou-
hodobá koncepce naší školy.

Petr DUŠEK

V Šumperku na dálku besedovali se spisovatelkou v Brazílii
Úspěšná spisovatelka, pře-

kladatelka ze španělštiny 
a  portugalštiny, krajanská uči-
telka Markéta Pilátová už osm 
let pobývá v latinskoamerickém 
prostředí nebo ve Španělsku. 
Vyučuje tamní zájemce, vět-
šinou emigranty, českému ja-
zyku. Poznává jejich jedinečné 
tradice, bohatou kulturu a sou-

časný život, nyní právě v Brazílii.
V listopadu se „setkala“ 

s  žáky Střední školy železnič-
ní, technické a  služeb v  Šum-
perku. Sice ne osobně, ale přes 
Skype. Škola podpořila týdenní 
festival zvaný Město čte knihu 
2015. Její vybraní žáci předčíta-
li povídku kroměřížské rodačky 
Zlatá kobra. Poslední část tex-

tu přednesla sama autorka na 
vzdálenost deseti tisíců kilome-
trů. Poté naznačila složité okol-
nosti, za nichž povídku psala. 
Žáci se dozvěděli, co vedlo od-
vážnou spisovatelku k vycesto-
vání do vzdálených krajů. Pro-
zradila jim, pod jakým impul-
sem vznikají její romány, repor-
táže a knížky pro děti.

Setkání se  všestrannou 
Markétou Pilátovou přispělo 
k hlubšímu poznání literárních 
zdrojů a tvůrčí inspirace u člo-
věka, který se rozhodl opustit 
poklidné zázemí domova a vy-
dal se vstříc každodennímu 
dobrodružství, které vůbec ne-
ní jen prázdným slovem.

Stanislav JUGA

Poznali jsme nové lidi a jejich zvyky
Na jaře se naše Základní 

škola Mládeže Znojmo 
přihlásila do projektu, ve kte-
rém jsme mohli získat finanční 
prostředky z Evropské unie na 
organizaci jazykově poznáva-
cího zájezdu pro naše žáky. 
Peníze se podařilo získat, a tak 
40 nejlepších žáků naší školy 

mohlo vycestovat do Velké 
Británie.

A co jsme všechno podnikli? 
Během devíti dnů jsme na-
vštívili město Bruggy v  Belgii, 
ale i  Londýn, projeli jižní An-
glii a naším cílem bylo město 
Worthing. Zde jsme bydleli 
v hostitelských rodinách a v ja-

zykové škole probíhala i výuka 
s  rodilými mluvčími. Na závěr 
žáci získali jazykové certifikáty.

Prožili jsme krásné dny, se-
známili se s  obyčeji a  zvyky 
Velké Británie, a tak doufáme, 
že to nebyla poslední návštěva 
této úžasné země.

Romana LOYDOVÁ

Radost z ocenění v mostecké základní škole
Na Národní konferenci 

eTwinning převzali uči-
telé ze Základní školy Okružní 
v  Mostě Národní cenu za je-
den z  nejúspěšnějších pro-
jektů v České republice. Oce-
něnými byli Eva Münchová, 
Ondřej Černý, Jana Vacková 
a Michaela Šicová. Radost ale 
měli všichni.

V letech 2013–2015 se sku-
pina pedagogů a  žáků z  naší 
mostecké základní školy za-
pojila do mezinárodního pro-
gramu Partnerství Comenius 
financovaného Evropskou 
unií. Do projektu Evropa – 
různé domy, jedna společnost 
se zapojilo celkem osm zemí, 

a  to  Česká republika, Ně-
mecko, Švédsko, Španělsko, 
Itálie, Francie a Nizozemí. Tým 
z  naší školy vedla Eva Mün-
chová, které se podařilo se-
stavit skupinu nadšených žáků 
ze 6.–9. ročníků, kteří v  prů-

běhu let spolupracovali s  vrs-
tevníky z ostatních evropských 
zemí. Sdílení nových informací 
a  spolupráce mezinárodních 
týmů přinesla dětem i  jejich 
pedagogům řadu hezkých zá-
žitků. Edita DOLEŽALOVÁ

Soutěž 
v psaní 
na stroji
V  Gymnáziu pro zrakově 

postižené a  Střední od-
borné školy pro zrakově po-
stižené v Praze 5 proběhl již 
9. ročník soutěže v psaní na 
stroji. V samostatných kate-
goriích soutěžili zvlášť žáci 
základních škol a žáci střed-
ních škol, a  to i  zrakově 
postižení.

Pro ně je tato soutěž velmi 
důležitá, neboť efektivní 
ovládnutí klávesnice počí-
tače je pro zrakově posti-
žené a  zejména pro nevi-
domé osoby jednou z  nej-
důležitějších dovedností pro 
jejich profesní život.

Napsat motivační dopis 
a  životopis nebo obchodní 
a úřední dopis je nezbytnou 
podmínkou pro jejich uplat-
nění na trhu práce.

Mirka WAGNEROVÁ
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Kniha pod vánočním stromečkem vždy potěší

Kouzelné tenisky 
mého kamaráda 
Percyho
ULF STARK

První a nejoceňovanější díl z volné tri-
logie určené zejména pro kluky. Ulf si 

je jistý, že by se všechny jeho problémy rázem vyřešily a vše 
by se mu dařilo, jen kdyby nějak získal staré, polorozpadlé 
tenisky svého spolužáka Percyho. Percy totiž tvrdí, že jeho 
boty jsou kouzelné. Vtipný příběh z nakladatelství Portál za-
chycuje atmosféru odrážející švédský způsob života.

Teorie relativity 
a kvantová fyzika
STEVEN L. MANLY

Teorie relativity a kvantové fyziky jsou 
úžasné, dechberoucí výklady světa 

kolem nás. Ale kolik z  nás jim opravdu 
rozumí? A právě tato kniha z nakladatel-

ství Práh nám může pomoci. Je určena pro začátečníky a je 
zábavným a srozumitelným úvodem do bizarních hypotéz, 
které poháněly vědeckou revoluci 20. století, vedly k neuvě-
řitelným pokrokům v našem chápání vesmíru a patří k tomu 
nejcennějšímu v lidském poznávání světa.

Pohádkové hrátky 
se zvířátky

STANISLAVA RESCHOVÁ

V této knize z nakladatelství Portál na-
jdete osm krátkých příběhů, ve kte-

rých sehrávají důležitou úlohu zvířata. Na konci každého vy-
právění následuje takzvaný úkolníček: otázky, hádanky, do-
plňovačky, dokreslovačky či kvízové luštění. Jeho smyslem 
je zábavným způsobem prověřit a rozvíjet na základě před-
chozího příběhu znalosti malých čtenářů. Kniha je určena 
ke společnému čtení dětí s rodiči, ale i s učitelkami mateř-
ských škol.

Den po Roswellu
PHILIP J. CORSO

O tzv. roswellském incidentu – zá-
hadných událostech, které se staly 

v červenci 1947 nedaleko města Roswell 
v Novém Mexiku – bylo napsáno mnoho 
publikací. Tato z  nakladatelství Práh je 
však výjimečná. Její autor, plukovník P. J. 
Corso, působil na oddělení pro zahraniční technologie ar-
mádního výzkumu a vývoje. V této pozici měl přístup k do-
kumentům o havárii v Roswellu, a tak můžete získat zcela 
nový pohled na období studené války.

Záhada školní půdy
ZUZANA POSPÍŠILOVÁ

Alenka chodí do první třídy a moc touží 
prožít nějaké dobrodružství. Svěří se 

proto kamarádům ze třídy, a tak vznikne 
pátrací patra. Ale kde dobrodružství vzít? 
Ve dne děti na nic nenarazí, proto se roz-

hodnou pro noční pozorování. Alenka bydlí naproti škole 
a zjistí, že každou noc je v ní rozsvícené okno na půdě. Ne-
zbývá než záhadu prozkoumat. Jak vše dopadne, zjistí malí 
čtenáři, pokud si knihu z nakladatelství Portál přečtou.

STEVE JOBS
Zrození vizionáře
BRENT SCHLENDER
RICK TETZELI

Kniha Steve Jobs: Zrození vizionáře je 
fantastická. Pracoval jsem se Stevem 

přes pětadvacet let a mohu říci, že tato 
knížka velmi moudře zachycuje růst a složitost skutečně mi-
mořádné osobnosti. Doufám, že bude přijata jako defini-
tivní verze jeho životopisu. Tato slova o ní řekl Ad Catmull, 
prezident společnosti Disney Animation a Pixar. Obdobně ji 
charakterizovali i další spolupracovníci S. Jobse. Knihu vy-
dalo nakladatelství Grada.

Praktická angličtina 
pro děti

JANA HANŠPACHOVÁ
ZDEŇKA KŘÍŽOVÁ

Kniha z nakladatelství Portál nabízí zá-
kladní potřebné věty pro každodenní 

komunikaci s dospělými i vrstevníky, po-
siluje schopnost dětí rychle a  správně reagovat na otázky 
a aktivně se ptát, něco podle potřeby požadovat, poděko-
vat, vyjadřovat své pocity apod. Děti se pomocí jednodu-
chých her a aktivit seznamují se slovní zásobou, která pro 
ně bude užitečná v běžné komunikaci. Knihu využijí učitelé 
a učitelky mateřských škol.

SÓLO
WILLIAM BOYD

Píše se rok 1969 – britský zvláštní 
agent 007 právě oslavil pětačtyřicáté 

narozeniny a  je povolán na ústředí, kde 
obdrží neobvyklý úkol: má se vypravit do 
neklidného západoafrického státečku Za-
nzarin, aby zneškodnil vzbouřence, kteří 
ohrožují zdejší režim. Bondův příjezd do Afriky je počátkem 
divoké mise. Nový román s Jamesem Bondem z nakladatel-
ství Mladá fronta vás o tom jasně přesvědčí.
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Nadělte pod stromeček produkty pro zdraví
Vitaminy a  mi-

nerály potřebu-
je každý. Dobrým 
tipem na dárek 
je doplněk stra-
vy Spektrum Imu-
nactiv. Jde o kom-
pletní multivitami-
nový a multimine-

rální přípravek no-
vé generace s vita-
minem C a zinkem 
pro období zvýše-
né fyzické a dušev-
ní námahy. Dárko-
vé balení obsahu-
je 100  tablet + 30 
tablet.

Více na www.zdrave-vese-
le.cz.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Které z  vánočních balíčků 
jsou určeny dětem?

Ze správných odpovědí vylo-
sujeme jednoho výherce. Od-
povědi posílejte na e-mail sou-

tez@tydenik-skolstvi.cz do 
15. prosince 2015. Do předmě-
tu uveďte „Zdraví“.

Výhry budou po ukončení sou-
těže k vyzvednutí v redakci Týde-
níku ŠKOLSTVÍ. V případě, že vý-
hra nebude vyzvednuta do tří týd-
nů od vyhlášení výsledků, bude 
postoupena náhradnímu výherci. 
Na výhru nevzniká právní nárok.

Balzámy na míru potěší
Došla vám inspirace, jakým 

dárkem letos potěšíte rodinu, 
kamarády nebo obchodní 

partnery? Zkuste jim vytvořit 
dárek na míru. Česká kosme-
tika MOJE přichází s  originál-

ním dárkem. Na výběr je set 
pěti skvělých hydratačních bal-
zámů na rty v nejoblíbenějších 
příchutích s  vánočním moti-
vem a vaším věnováním. Nebo 
vyberte vaši oblíbenou fotku 

a  potěšte balzámem s  vaší 
fotografií.
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jaká je cena vánočního 
setu?

Více na www.balzamy.cz 
a www.kosmetikamoje.cz.

Ze správných odpovědí vylo-
sujeme pět výherců, kteří obdrží 
vánoční set od kosmetiky MOJE. 
Odpovědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 
15.  prosince 2015. Do před-
mětu uveďte „BALZÁM“.

Pohořelický a Třeboňský kapr na vánoční stůl
Sladkovodní ryby 

s označením
S rybníky a rybami si spojuje 

většina lidí jižní Čechy. Možná 
vás tedy překvapí, že právě na 
jižní Moravě poblíž Znojma se 
po staletí chová v  rybnících 
Pohořelický kapr. Jeho kva-
litu ovlivňuje především chov 
v  téměř přirozených podmín-
kách. Živí se hlavně organismy 
a  rostlinami, které se přiro-
zeně v rybnících vyskytují, ne-
jde tedy o průmyslový odchov. 
I  to byl jeden z důvodů, proč 
Pohořelický kapr získal v  roce 
2007 evropskou ochrannou 
známku původu.

Někteří lidé se obávají kon-
zumace ryb z důvodu nezna-
losti prostředí, odkud ryby po-
cházejí anebo kde jsou cho-
vány. Třeboňský kapr je cho-
ván v  ekologicky čistém pro-

středí. V  chráněné krajinné 
oblasti Třeboňsko rybníky po-
skytují kaprům kvalitní při-
rozenou potravu a  i  obilo-
viny, kterými jsou kapři při-
krmováni, musí projít certifi-
kací. Tyto aspekty se promí-
tají nejen do zdravotní ne-
závadnosti masa z  Třeboň-
ského kapra, ale také kva-
lity a specifické chuti. Třeboň-
ský kapr užívá od roku 2007 
jedno z  významných ochran-
ných označení Evropské unie, 
které je určené pro zeměděl-
ské a  potravinářské výrobky. 
Tato ochranná značka nese 
název chráněné zeměpisné 
označení.

Vánoční kapr 
netradičně

Smažený kapr, bramborový 
salát a  rybí polévka. Tak vy-

padá klasická česká štědrove-
černí večeře, na kterou vět-
šina Čechů nedá dopustit. 
Co ji však malinko ozvláštnit? 
Nechte se inspirovat naším 
receptem.

Pro čtyřčlennou rodinu 
budete potřebovat:

8 porcí kapra, 0,5 l piva, 
3 vejce, sůl, pepř, drcený Český 
kmín, strouhanka, 100  g na-
strouhaného parmazánu, olej

Kapra vykucháme a  očis-
tíme. Maso z  ryby osolíme, 
opepříme, posypeme kmínem 
a  zalijeme pivem. Takto nalo-
žené kapří maso dáme na ho-
dinu odležet do lednice. Mezi-
tím si rozšleháme vejce a smí-
cháme strouhanku s  parma-
zánem. Naložené kapří maso 
vyndáme z piva, obalíme v roz-

šlehaném vejci a pak ve strou-
hance. Smažíme do zlatova 
na oleji. Podáváme s  plátky 
citronu.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jaká máme evropská 
označení kvality?

Více na www.oznaceni.eu.

Ze správných odpovědí vylo-
sujeme tři výherce dárkových 
balíčků. Odpovědi posílejte na 
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 
15. prosince 2015. Do před-
mětu uveďte „KAPR“.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, soutěžte s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ

Výherci soutěže MOUKA: I. Valková, R. Kostková, T Pokorná, H. Vladyková, I. Patová
Výherci soutěže MOJE: H. Fenclová, H. Vocelková, M. Šmídová, V. Chaloupková. D. Malečková
Výherci soutěže NALOC: H. Pelikánová, H. Urban, P. Panošová Výhercům blahopřejeme.
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info linka 844 833 822                                 

728 25 56 56
bocek@rosana.cz

www.rosana.cz

Týdeník ŠKOLSTVÍ
je také na Facebooku.
Spojte se s námi, najdete nás jednoduše.

Těšíme se na vaše lajky.
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1. září
Začal nový školní rok. Do 
mateřských, základních, 
středních a vyšších 
odborných škol chodí letos 
zhruba o 30 tisíc více dětí 
ve srovnání s loňským 
rokem. V základních 
školách bude 882 700 
žáků, z toho prvně svou 
školní docházku zahájilo 
118 000 prvňáčků, 552 700 
žáků navštěvuje 1. stupeň 
základních škol a 330 000 
žáků 2. stupeň. Téměř pět 
set tisíc žáků nastoupilo do 
1. ročníků středních škol.

3. září
Školský výbor poslanecké 
sněmovny projedná 
vládní návrh novely 
zákona, kterým se mění 
zákon č. 563/2004 
Sb., o pedagogických 
pracovnících.

Učitelé nesmějí být nejhůře placení zaměstnanci státní správy ......................3
Rodiče jsme vtáhli do Hry na dopravu ...........................................................5
Rodilí mluvčí - skvělá motivace pro studium jazyků .....................................11

Nový školní rok – nové pohledy na staré problémy
Těsně před zahájením nového školního roku se sešli 
představitelé odborového svazu pracovníků školství 
ze všech regionů na společném jednání, jehož se 
zúčastnila i ministryně školství Kateřina Valachová.

S  nástupem nového ve-
d í i i t t šk l t í

vela školského zákona, do níž 
d řil dit j d t é

učitelů a ostatních pracovníků 
škol, a co je důležité, měly by 
pokrýt i potřeby zvyšujícího se 
počtu žáků v základních a ma-
teřských školách.

Nyní se diskutuje o tom, ja-
ký ů b it l t

tovými stupni. Postupně by se 
tak narovnala platová tabulka, 
která byla po zásazích z let ex-
ministra Josefa Dobeše značně 
deformována.

„Naším záměrem je, aby se 
lé tří t í ýš í b

FO
TO

FO
TO

:  
A

le
na

 T
U

Č
ÍM

O
VÁ

:  
A

le
na

 T
U

Č
ÍM

O
VÁ

V tomto čísle najdete Krátce

Redakce Týdeníku ŠKOLSTVÍ připravila pro řešitele 
projektů, které jsou spolufinancovány Evropským 
sociálním fondem,  placený prostor s výraznou,  
80procentní slevou oproti ceně běžné inzerce.

Neváhejte a kontaktujte nás na 
tel.: 224 233 041,  mobil: 774 73 94 84, 
e-mail: mullerova@tydenik-skolstvi.cz.

dakck e TTýdenín ku ŠKOOOLSTVTVÍ přpřiprraavila ppro řřřeše ittele

NabídkaNabídka
pro všechny školy, pro všechny školy, 

které chtě j í  prezentovat které chtě j í  prezentovat 
projekty ESFprojekty ESF


