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8. prosince

Ministerstvo školství spolu 
s Národním ústavem pro 
vzdělávání představilo 
výsledky Projektu Pospolu, 
který mapoval možnosti 
kvalitní a efektivní 
spolupráce škol 
a firem.

10. prosince

Den lidských práv se 
slaví od roku 1950. 
Je připomínkou přijetí 
Všeobecné deklarace 
lidských práv Valným 
shromážděním OSN v roce 
1948.

11. prosince

Na počest výročí založení 
UNICEF v roce 1946 si tento 
den připomínáme Světový 
den dětství.

Jednotné přijímací zkoušky? Ano a pro všechny zřizovatele ..........................3
Učitelům přeji zvídavé žáky a podporu jejich rodičů ......................................5
Chceme se učit, aby se každé dítě učilo naplno a s radostí ...........................7

„Náhoda nám prostě spočítá všechny naše hlouposti.“  Napoleon

Podle OECD patří naši učitelé k těm nejhůře placeným
Letošní zveřejněná čísla OECD potvrdila to, co už je 
několik let zřejmé. Můžeme se sice chlubit tím, že 
naše země má vysoký podíl velmi dobře vzdělaných 
dospělých, ale zároveň bychom se měli stydět za 
jedny z nejnižších platů vysokoškolsky vzdělaných 
učitelů.

Česká republika má me-
zi 34 zeměmi OECD dru-

hý nejvyšší podíl dospělých 
s  alespoň středním vzdělá-
ním. Celkem 93 procent oby-
vatel má minimálně výuční 
list či maturitu, zatímco prů-
měr OECD je 76 procent. Má-
me tedy vysoce kvalifikova-
nou pracovní sílu, byť její roz-
ložení není vždy rovnoměrné 
ve všech oborech. Rozhodně 
bychom se ale neměli stávat 
montovnou Evropy nebo pře-
kladištěm zboží s  tisíci skla-
dy. Naše země by měla být 
schopná vyrábět vysoce kva-

litní výrobky a  aktivně využí-
vat svou strategickou polohu 
pro zahraniční obchod. 
To je úkol pro naše 
politiky, kteří pro 
to musí vytvořit 
potřebné pod-
mínky.

Za kvalit-
ní práci by 
každý měl do-
stat i  odpovída-
jící plat. Nejen nej-
vyšší manažeři, ale i  uči-
telé a ostatní pracovníci škol. 
Poměr platů učitelů základ-
ních škol k  příjmům ostat-

ních pracovníků s  vysoko-
školským vzděláním je v  na-
ší zemi podle zprávy OECD 
nejnižší ze všech sledovaných 
států. Jejich plat odpovídá 52 
procentům výdělku jejich ko-
legů se stejným vzděláním, 
zatímco průměr zemí OECD 
je kolem 80 procent. Jestli-

že chce Česká republi-
ka tato nedůstojná 

čísla změnit, mu-
sí pedagogic-
kým pracovní-
kům přidávat 
výrazně rych-
leji než ostat-

ním profesím 
vyžadujícím vy-

sokoškolské vzdělá-
ní. K  tomu ale zatím na-

šla sílu jen ministryně Petra 
Buzková.

Ve zprávě OECD je řada 

dalších údajů, které jsou vel-
mi zajímavé a poučné. Napří-
klad více než 70 procent osob 
ve věku 25–34 let má stejné 
vzdělání jako jejich rodiče. 
Přitom stejné vzdělání jako 
jejich rodiče má až 76 mla-
dých mužů, zatímco mladé 
ženy jsou na tom o  deset 
procent lépe. Pro srovnání, 
v  zemích OECD mají rodiče 
a jejich potomci stejné vzdě-
lání v 52 procentech případů.

Celkové výdaje na žá-
ka v  předškolním, základním 
a  středním vzdělávání činí 
v České republice podle zprá-
vy OECD 2,8 procenta hrubé-
ho domácího produktu, což je 
třetí nejmenší podíl z  analy-
zovaných školských systémů. 
Průměr zemí OECD je 3,7 pro-
centa.

Karla TONDLOVÁ

aše

ej-

ka t
čís

vy
soko

Podíl žen mezi 

učiteli v českých 

školách je jeden 

z nejvyšších.

odíl 
čiteli v

olách
z nej

mez

českých
jede
ších

V tomto čísle najdete Krátce

FO
TO

: A
rc

hi
v

FO
TO

: A
rc

hi
v



2 číslo 39

Ministryně v Liberci
Ministryně školství Kateřina 
Valachová navštívila Liberec-
ký a Ústecký kraj. Vedle ná-
vštěvy Technické univerzity 
jednala také s představiteli 
krajů, řediteli škol i s ředite-
li dětských domovů. S těmi 
diskutovala o možnostech 
vytipování a konkrétní po-
moci talentovaným dětem 
a mládeži z dětských domo-
vů při jejich snahách o vyso-
koškolské studium. mšmt

O liščí ohon
V Divadle Semafor se 
rozhodlo o vítězi celostátní 
znalostní soutěže „Co víš 
o energetice“. V jubilejním 
30. kole pódiového finále 
s názvem „Hra o liščí ohon“ 
se utkalo pět tříčlenných 
družstev studentů. Finalisté 
si pod dohledem odborné 
poroty ověřili, jaké mají 
vědomosti z fyziky a dalších 
oborů, které souvisejí 
s energetikou. vb

Dětské skupiny
Rok po schválení zákona 
o dětské skupině je 
v evidenci ministerstva 

práce 61 těchto zařízení 
s celkovou kapacitou 842 
míst. Aktuálně se vyřizuje 
žádost pro dvacet dalších. 
Nejvíce dětských skupin je 
registrováno v Praze a Brně, 
nejméně v Karlovarském 
a Ústeckém kraji. čtk

Inkluzivní vzdělávání
Ústí nad Labem se chce 
zapojit do projektu na 
podporu inkluzivního 
vzdělávání. Měl by pomoci 
začlenit děti ze sociálně 
slabých rodin mezi 
ostatní školáky. Město už 
má projekt připravený, 
v příštích třech letech 
by na něj mohlo jít až 
30 milionů korun. Drtivou 
většinu nákladů může 
radnice získat z operačního 
programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání.         čtk

Zápisník

„Z poradny přišlo Vonáskovo vyšetření: ,Žák vykazuje symptomatologii SPU, trpí dyslalií, „Z poradny přišlo Vonáskovo vyšetření: ,Žák vykazuje symptomatologii SPU, trpí dyslalií, 
dyslexií a dysortografií hypoaktivního typu, diagnostikován syndrom ADHD, projevuje se dyslexií a dysortografií hypoaktivního typu, diagnostikován syndrom ADHD, projevuje se 
u něj psychomotorická instabilita a ještě ke všemu má podprůměrnou schopnost vizuálně u něj psychomotorická instabilita a ještě ke všemu má podprůměrnou schopnost vizuálně 
percepční diskriminace a seriality…‘ To Komenskému by asi stačilo říct, že chlapec je těla percepční diskriminace a seriality…‘ To Komenskému by asi stačilo říct, že chlapec je těla 
zdatného, leč ducha mdlého!“zdatného, leč ducha mdlého!“
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Na společné vzdělávání je vyčleněno 9 miliard korun
Podpora společného vzdělá-

vání na všech stupních škol 
i  v rámci mimoškolních akti-
vit je jednou z priorit operač-
ního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání. Svědčí o tom sku-
tečnost, že na toto téma je vy-
členěno přibližně 9 miliard ko-
run. Cílem je vytvoření podmí-
nek pro vzdělávání všech dětí, 

žáků a studentů v integrujícím 
výchovném prostředí, kdy děti 
a  žáci navštěvují místní školu 
hlavního vzdělávacího proudu 
a jsou společně vzdělávány při-
měřeně svým zájmům, schop-
nostem a  nadání. Týká se to 
i mateřských škol.

V nejbližších dnech vyhlásí 
OP VVV výzvu Gramotnosti 

s  celkovou alokací 380 mi-
lionů korun. Nejedná se pouze 
o  školní výuku, podporovány 
budou i  volnočasové aktivity 
a  výzkumně pilotní projekty. 
V  příštím roce budou vyhlá-
šeny další výzvy. Další infor-
mace najdete na webových 
stránkách ministerstva škol-
ství. mšmt

Chceme nástupní plat 25 000 Kč čistého
Čeští studenti vysokých 

škol očekávají nástupní 
plat okolo 926 eur měsíčně, 
což je přibližně 25 000 korun 
čistého. Podle studie První 
kroky na trhu práce jsou ale 
skromnější než Slováci, kteří 

v  průměru uvedli rovných 
1 000 eur. Jejich maďarští vrs-
tevníci očekávají při vstupu na 
pracovní trh čistý měsíční pří-
jem 806 eur.

Studie zpracovávala odpo-
vědi více než 2 400 studentů 

VŠ z  osmi zemí střední a  ji-
hovýchodní Evropy. Nejvyšší 
mzdu při nástupu do prv-
ního zaměstnání očekávají 
studenti ve Slovinsku (1 500 
eur), naopak v  Albánii 429 
eur a v Polsku 776 eur. čtk

Europoslanci: více peněz na vzdělání v krizových regionech
Evropský parlament vyzval 

členské státy, aby podpo-
řily navýšení unijních huma-
nitárních fondů na vzdělá-
vání dětí v krizových oblastech 
a aby pomohly se začleněním 
dětských běženců do svých 
školních systémů. V  přijatém 
usnesení europoslanci zdůraz-
ňují, že vzdělání snižuje riziko 
toho, že se mladí lidé zradika-
lizují. Unijní zákonodárci také 

chtějí vytvořit vzdělávací kori-
dory, které mají usnadnit při-
jetí na univerzitách studentům 
z  konfliktních zemí, jako jsou 
Sýrie, Irák či Eritrea.

Eurokomisař Christos Stylia-
nidis již dříve oznámil, že cí-
lem Evropské komise je do 
roku 2019 na vzdělávání dětí 
v  krizových situacích vyčlenit 
z  unijního rozpočtu čtyři pro-
centa. Europoslanci se shodli 

na tom, že cílová částka je 
minimální investicí, která po-
může zajistit dětem v ohrože-
ných místech vzdělání. Chtějí 
proto, aby i  unijní státy na-
výšily své vlastní humanitární 
vzdělávací fondy.

OSN odhaduje, že v  kon-
fliktních oblastech žije až mi-
liarda dětí, z  nichž 250 mi-
lionům je méně než pět let.

čtk
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„Jednotné přijímací zkoušky kraj vítá a  již třetím 
rokem je pořádá ve vlastní režii. Jejich zavedení 
pozitivně ocenily základní školy a  mnozí rodiče,“ 
odpověděla Hana Šímová z  Jihočeského kraje na 
náš dotaz, zda jejich kraj podporuje zavedení po-
vinných přijímacích zkoušek na střední školy.

Ty zavádí novela školské-
ho zákona, která již prošla 

prvním čtením v  Poslanecké 
sněmovně. Podle ní by je mě-
lo zadávat i hodnotit Centrum 
pro zjišťování výsledků vzdělá-
vání. Zároveň by však i ředitelé 
škol měli mít možnost vypsat 
školní přijímací zkoušku. Jed-
notné písemky by se ale měly 
na hodnocení podílet nejmé-
ně jednou polovinou. Návrh 
počítá také se dvěma termíny 
zkoušek a závazný by měl být 
vždy lepší výsledek.

„Ano, tento návrh je dle 
mého názoru jednoznačně ak-
ceptovatelný a  v  našem kraji 
má plnou podporu. V Morav-
skoslezském kraji se jednot-
né přijímací zkoušky osvědčily. 
Realizujeme je již od školního 
roku 2010/2011. Do školní-
ho roku 2013/2014 byly vždy 
v  režii kraje, od školního ro-
ku 2014/2015 jsme se v  na-
šem kraji zapojili do pilotního 
ověřování jednotných přijíma-
cích zkoušek organizovaných 
Cermatem,“ uvádí Libor Len-
čo z  Moravskoslezkého kraje 
a doplňuje, že důvodem pod-
pory zavedení povinných jed-
notných přijímacích zkoušek 
zadávaných státem na střed-
ní školy všech zřizovatelů je 

zejména výrazný demogra-
fický pokles ve věkové skupi-
ně 15letých žáků v posledních 
letech (důsledkem čehož ško-
ly nabíraly téměř každého žá-
ka, který přinesl škole norma-
tiv) a především snaha udržet 
kvalitativní úroveň vzdělávání 
ve školách jejich kraje. „Kro-
mě toho mohou mít jednotné 
přijímací zkoušky klad-
ný dopad na moti-
vaci žáků zejmé-
na 9.  tříd k  in-
tenzivnějšímu 
učení a přípra-
vě, na zlep-
šení efektivity 
přechodu žáků 
z  primárního do 
sekundárního vzdě-
lávání, zvýšení presti-
že vzdělávání v  gymnáziích 
a  středních odborných ško-
lách a zvýšení transparentnosti 
a objektivity přijímacích zkou-
šek,“ uzavírá svůj názor.

Podporu jednotným přijíma-
cím zkouškám vyjádřila i  Ja-
na Trantinová z  odboru škol-
ství Karlovarského kraje. I v je-
jich kraji se jednotné přijíma-
cí zkoušky ve školách, které 
zřizuje kraj, konají již od ro-
ku 2011. Jana Trantinová svůj 
názor uzavřela několika body: 

„Přijímací zkoušky se v  kaž-
dém případě osvědčily, mini-
málně v  tom, že žáci posled-
ních ročníků základních škol 
se nepřestávají učit po vysvěd-
čení v 1. pololetí.

Poté, co bude konání  při-
jímacích zkoušek zakotveno 
v  novele školského zákona, 
bude přínos větší, protože se 
zapojí všechny školy, včetně 
škol soukromých.

Alespoň nějakou formu při-
jímacích zkoušek by měli pod-
stoupit i  uchazeči do oborů 
s talentovou zkouškou, proto-
že i  tito žáci by kromě svého 

talentu měli mít přísluš-
né studijní před-

poklady, aby po 
ukončení vzdě-
lání úspěšně 
zvládli maturit-
ní zkoušku.

Zavedení po-
vinných přijíma-

cích zkoušek by 
mělo být propoje-

no s optimální oborovou 
strukturou, kdy nabídka vol-
ných míst v  maturitních obo-
rech výrazně nepřevyšuje po-
ptávku.“

„Návrh je nejen akceptova-
telný, ale pokud chceme mít 
kvalitnější školství, tak i  nut-
ný. Považuji za nanejvýš vhod-
né, aby žáci před vstupem na 
střední školu prokázali urči-
tou úroveň znalostí alespoň 
v  českém jazyce a  matema-
tice. Dokud je na středních 
školách výrazný převis nabíd-

ky volných míst nad poptáv-
kou ze strany uchazečů, a  to 
i v maturitních oborech vzdě-
lání, budou do některých škol 
přijímáni i žáci s velmi slabými 
výsledky přijímacích zkoušek. 
Realizace povinné přijímací 
zkoušky umožní alespoň něja-
kým způsobem srovnávat úro-
veň žáků vstupujících do jed-
notlivých škol, což může být 
i pro zřizovatele informací, se 
kterou se dá dále pracovat,“ 
konstatuje náměstek hejtma-
na Jihomoravského kraje Sta-
nislav Juránek.

Také Liberecký kraj, podle 
slov Leoše Křečka z  odboru 
školství, myšlenku jednotných 
přijímacích zkoušek dlouho-
době podporuje. „Proto také 
organizujeme a  realizujeme 
ve školách zřizovaných kra-
jem již sedmým rokem jed-
notné přijímací zkoušky, které 
ověřují znalosti a  dovednosti 
uchazečů o  obory vzdělání 
zakončené maturitní zkouš-
kou včetně těch se zkouš-
kou talentovou a  obory ná-
stavbového studia v  denní 
formě. Oproti připravova-
nému znění  novely školského 
zákona, která počítá s testová-
ním z oblasti český jazyk a  li-
teratura a matematika, sledu-
jeme navíc výsledky obecných 
studijních předpokladů ucha-
zečů. Zavedení plošných přijí-
macích zkoušek na celostátní 
úrovni je tedy pro nás vítaným 
krokem.“

Olga ŠEDIVÁ
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Výpověď členovi výboru odborové organizace
Jak má postupovat zaměstnavatel v  případě, že 
chce dát výpověď zaměstnanci, který je členem vý-
boru odborové organizace?

Zákoník práce stanoví v 
§  61 odst.  1 obecně po-

vinnost zaměstnavateli pře-
dem projednat s  odborovou 
organizací výpověď nebo oka-
mžité zrušení pracovního po-
měru se zaměstnancem. Tato 
povinnost platí bez ohledu 
na to, zda zaměstnanec je, či 
není členem odborů. Pokud 
jde o zaměstnance – člena or-

gánu odborové organizace, 
který působí u  zaměstnava-
tele v  době jeho funkčního 
období a v době jednoho roku 
po jeho skončení, je k  výpo-
vědi nebo k okamžitému zru-
šení pracovního poměru za-
městnavatel povinen požádat 
odborovou organizaci o před-
chozí souhlas. Z vyjádření od-
borové organizace by mělo 

být nepochybně zřejmé sta-
novisko, jaké zaujala k  opat-
ření, které zaměstnavatel 
hodlá provést. Za předchozí 
souhlas se považuje i  nečin-
nost odborové organizace, to 
znamená pokud odborová or-
ganizace písemně neodmítne 
udělit zaměstnavateli souhlas 
v době 15 dnů ode dne, kdy 
byla o  něj zaměstnavatelem 
požádána. Souhlas předchází 
vlastnímu dání výpovědi a za-
městnavatel může uděleného 
souhlasu použít jen ve lhůtě 

dvou měsíců po jeho udělení. 
Dá-li zaměstnavatel zaměst-
nanci výpověď nebo s  ním 
okamžitě zruší pracovní po-
měr, aniž k tomuto úkonu má 
předchozí souhlas odborové 
organizace, má zaměstnanec 
možnost domáhat se u soudu 
žalobou neplatnosti rozvázání 
pracovního poměru. Soud pak 
posoudí všechny ostatní pod-
mínky výpovědi nebo oka-
mžitého zrušení pracovního 
poměru.

Vít BERKA

Bouřlivá diskuze o dvouletých dětech v mateřských školách
Problematika přijímání dvouletých dětí, povinná do-
cházka pro předškoláky, vysoký počet dětí ve třídách 
i krácení úvazků učitelek – to byly nejzásadnější jed-
nací body jednání republikového výboru profesní 
sekce předškolního vzdělávání školských odborů.

Nejbouřlivější diskuze se tý-
kala přijímání dětí mlad-

ších tří let do mateřských škol. 
V  čem tedy problém těchto 
dětí spočívá a  jak ho chtějí 
školské odbory pomoci řešit?

„Mateřské školy jsou v sou-
časné době využívány v maxi-
mální kapacitě počtu 28 dětí 
a do takto naplněných tříd při-
cházejí děti mladší tří let. U nich 
platí ještě další podmínky bez-
pečnostní a  hygienické, které 
nejsou naplňovány. Další pro-
blém je personální. Pokud je ve 
třídě jedna učitelka u takto vy-
sokého počtu dětí a  jsou tam 
ještě i  děti dvouleté, není to 
možné vůbec obsáhnout, na-
tož pak ještě děti vzdělávat, 
jak to ukládá školní vzdělávací 
program,“ říká Eva Soukalová, 

předsedkyně RV sekce před-
školního vzdělávání. Jaký po-
čet dětí je podle E. Soukalové 
únosný, aby mohly být 
dvouleté děti do tříd 
zařazovány? „Do-
mnívám se, že 
bychom se měli 
obecně vrátit 
ve všech třídách 
k  počtu dvaceti 
dětí, případně na 
výjimku plus čtyři, 
ovšem v  ojedinělých přípa-
dech. V  každém případě, po-
kud by tam bylo dítě dvouleté, 
musí být kapacita třídy snížena, 
protože dvouleté dítě vyža-
duje úplně jinou péči. A  sa-
mozřejmě počítáme s  perso-
nálním posílením o asistentku, 
nejlépe o  další učitelku,“ vy-

světluje E. Soukalová. K tomu, 
aby dosáhly mateřské školy to-
hoto stavu, chtějí školské od-
bory začátkem roku uspořá-
dat kulatý stůl, kam pozvou 
odborníky z  institucí, které se 
k  problému mohou kvalifiko-
vaně vyjádřit. Odbory by také 
chtěly co nejdříve iniciovat 

změnu vyhlášky tak, aby se 
v ní objevily podmínky 

stanovené pro děti 
mladší tří let. „Po-
kud stát řekne, že 
tyto děti mají ma-
teřské školy při-

jímat, měl by se 
tím zabývat kom-

plexně,“ dodává před-
sedkyně sekce.

Jednání republikového vý-
boru se zabývalo také pří-
pravou celostátní konfe-
rence sekce předškolního 
vzdělávání, která proběhne 
20. ledna 2016.

Místopředsedkyně škol-
ských odborů Markéta Seid-

lová představila přítomným 
kampaň, kterou se budou 
školské odbory zabývat v příš-
tím roce. Ta by měla sezná-
mit odbornou veřejnost s  re-
formou financování regionál-
ního školství, přípravou škol 
na společné vzdělávání i  cha-
rakterem profesního růstu pe-
dagogů. Všechny tyto změny 
ve školství jsou spojeny s  po-
třebou navýšení rozpočtu, což 
bude třeba konkrétně vyčíslit 
a  poté školskými odbory dů-
sledně prosazovat.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Kantoři pod vysokou sítí
Již dvacátý pátý ročník volej-

balové kantorské soutěže 
uspořádal OROS pracovníků 
školství Opava pro zaměst-
nance základních škol. Do fi-
nálové osmičky se nakonec 
probojovala družstva zaměst-

nanců základních škol Mařád-
kova, Boženy Němcové, Kyle-
šovice, Ludgeřovice, Slavkov, 
TGM na Riegrově ulici, Otická 
a  Englišova. Sportovní hala 
při ZŠ Mařádkova byla v  so-
botu 28. listopadu svědkem 

snažení smíšených družstev. 
Vítězství si ve finále již potřetí 
vybojovala ZŠ Kylešovice nad 
ZŠ Otická. Bronzovou příčku 
obsadilo družstvo ZŠ TGM. 
Pořadatelské ZŠ Mařádkova 
tentokrát hodně scházeli klí-

čoví hráči, a tak z druhé loň-
ské pozice na ně letos zbylo 
sedmé místo. Lze jen věřit, že 
krásná tradice volejbalových 
turnajů mezi zaměstnanci 
škol bude dál pokračovat.
František HODNÝ, Marta TYLOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Učitelům přejeme zvídavé žáky a podporu a úctu jejich rodičů
Na konci roku se vždy zamýšlíme, jak nejlépe prožít 
vánoční svátky a jak s radostí a novou energií vstou-
pit do nového roku. Zeptali jsme se tedy těch, kteří 
se celoročně pohybují ve školském prostředí, co by 
v tento čas přáli současným žákům a jejich učitelům.

Kamil Veigend, 
ředitel ZŠ Mírová, 
Ústí nad Labem:

Kromě toho, že přeji všem 
pevné zdraví, bych přál ná-
sledující: žákům bych popřál 
funkční, milující rodinné zá-
zemí a  prima školu, učitelům 
bych popřál prima žáky a  je-
jich tolerantní, zodpovědné 
a spolupracující rodiče.

Lenka Felcmanová, 
Česká odborná společnost 
pro inkluzivní vzdělávání:
Žákům bych velmi ráda 

popřála upřímnou radost 
z  učení, podporu moudrých 
dospělých v  kontaktu s  infor-
macemi o současném dění ve 
světě blízkém i dalekém a po-
těšení z dárků, které dostanou 
i  věnují. Učitelům bych velmi 
ráda popřála radostné a  po-
kojné sváteční dny v kruhu je-
jich nejbližších, zvídavé žáky 
s  touhou přicházet věcem na 
kloub a  podporu a  úctu ze 
strany rodičů žáků, veřejnosti 
i osob odpovědných za tvorbu 
vzdělávací politiky.

Hana Minářová, 
ředitelka ZŠ Lanškroun, 

náměstí A. Jiráska:
Žákům k Vánocům přeji spl-

něná přání a vzájemné sdílení 
se v kruhu rodiny. Jejich peda-
gogům přeji odpočinek a na-
čerpání sil do nového roku 
nesoucího se na vlnách vize 
společného vzdělávání, který 
bude zatěžkávací pro nás 
všechny „školou povinné“.

Eva Vondráková, 
Společnost 

pro talent a nadání:
Současným žákům základ-

ních škol bych přála, aby všich-
ni měli školu, do které se bu-
dou těšit, protože tam bu-
de pěkné a přátelské prostře-
dí a  výuka podporující radost 
z  poznávání. Budou se tam 
cítit dobře, protože tam bu-
dou děti, které spolu umí vy-

cházet (a pokud ne, tak se to 
tam naučí), a mezi nimi bude 
mít každý z  nich aspoň jed-
noho opravdového kamará-
da. Každé dítě se tam bu-
de učit něco pro ně 
nového a  zajíma-
vého. Žádné se 
nebude nudit 
ani se nebude 
ztrácet v  učivu, 
kterému nero-
zumí. Nastane-li 
problém, nebude 
se dítě bát požádat 
o  pomoc a  ta bude kva-
litní a dostupná, nejlépe hned. 
Ta škola se bude líbit i  rodi-
čům, kteří se tam také občas 
setkají a na které u nás často 
zapomínáme.

Učitelům bych přála ško-

lu už trochu popsanou vý-
še z pohledu žáků. Také bych 
jim přála, aby si je nikdo ne-
pletl s  žáky, navíc nezdárný-
mi, neschopnými myslet vlast-
ní hlavou a samostatně praco-
vat. Těm, které tato práce ba-
ví, dělají ji dobře a mají ji spíše 
jako poslání, bych přála, aby 
pro ni měli potřebné podmín-

ky, včetně ohodnocení.  Aby 
bylo jasné, že jsou odborníky 
na svém místě, a  aby jim ni-
kdo do jejich práce zbytečně 
nemluvil. Těm ostatním bych 
přála, aby mohli dělat něco, 
co jim bude lépe vyhovovat.

Oboje výše uvedené (te-
dy co se týká žáků i  učite-
lů) by významně přispělo ke 

zlepšení duševního zdraví 
společnosti.

Václav Mertin, 
psycholog:
Dětem a  žá-

kům bych přál 
maximum ra-
dosti, stejně to-

lik bezpečí a  jis-
toty i  usměva-

vé a  náročné učite-
le. Učitelům přeju stabil-

ní a podstatně lepší podmínky 
pro práci. Současně jim přeju 
ochotu dál se vzdělávat, pro-
tože jen tak se mohou brá-
nit proti různým „odborným“ 
i administrativním nesmyslům, 

které na ně vykukují ze všech 
koutů a  které leckdy sami 
zdárně udržují při životě.

Alena Černá, 
ředitelka Speciální základní 

školy Vysoké Mýto, 
Rokycanova:

Všem žákům přeji kouzelné 
zasněžené Vánoce plné pře-
kvapení, radosti a  pod stro-

mečkem alespoň jednu knihu, 
která by je zaujala, povzbuzo-
vala jejich fantazii a  ke které 
by se dlouho rádi vraceli. 
Třeba tak, jako já se ráda vrací-
vám k Malému princi. A všem 
učitelům bych ráda popřála 
klidný vánoční čas strávený 
s  nejmilejšími. Oprostěte se 
od starostí všedních dnů, od 
předvánočního shonu a podí-
vejte se na Vánoce opět očima 
dětí.

Dagmar Binková, 
asistent pedagoga, 

Praha:
Žákům přeji pěkné a  spo-

kojené Vánoce a  do dalšího 
roku především zdraví, zvída-
vost a  chuť se učit. Aby měli 
možnost vyrůstat v  příjem-
ném rodinném ovzduší, kde 
na ně vždy bude mít někdo 
čas, ale také bych jim přála 
možnost kvalitní výuky ve 
škole, kterou si zaslouží. Uči-
telům přeji krásné svátky, od-
počinek a  nabytí nových sil 

a energie. Do nového roku jim 
přeji zdraví, trpělivost a pevné 
nervy. Ale také více úcty a re-
spektu jak od žáků, tak i jejich 
rodičů.

Co říci na závěr? Jen to, že 
se k těmto všem krásným přá-
ním redakce Týdeníku ŠKOL-
STVÍ ráda připojuje.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Vyučovací povinnost ředitelů základních škol
Jak se změní rozsah vyučovací povinnosti ředite-
lů základních škol po novelizaci vládního nařízení 
č. 75/2005 Sb.?

Nařízení vlády č.  75/2005 
Sb. bylo s účinností od 1. 

září 2016 změněno nařízením 
vlády č. 239/2015 Sb. Rozsah 

přímé vyučovací činnosti ředi-
telů základních škol je stano-
ven v části 2 přílohy k uvede-
nému vládnímu nařízení.

Ke změnám došlo v bodech 
2.3, 2.5 a  2.6 přílohy, které nově zní takto:

Cestovní 
náhrady
Můžeme proplatit 
zaměstnanci cestov-
ní náhrady z  obce 
jeho bydliště do cíle 
pracovní cesty v  pří-
padě, že obec není 
místem pracoviště 
zaměstnance?

Způsob, jakým je za-
městnavatel povinen ur-
čovat podmínky konkrét-
ních pracovních cest za-
městnanců, stanoví § 153 
odst.  1 zákoníku práce. 
V  jeho ustanovení se 
uvádí, že podmínky, které 
mohou ovlivnit posky-
tování a  výši cestovních 
náhrad, zejména dobu 
a  místo nástupu a  ukon-
čení cesty, místo plnění 
pracovních úkolů, způsob 
dopravy a ubytování, určí 
předem písemně zaměst-
navatel. Zaměstnanec 
není oprávněn takto ur-
čené podmínky pracovní 
cesty svévolně měnit. Za-
městnavatel je tedy povi-
nen určit mimo jiné také 
počátek a konec pracovní 
cesty zaměstnance. V uve-
deném zákonném ustano-
vení není žádné omezení, 
a proto lze vyvodit, že za-
městnavatel může určit 
počátek a konec pracovní 
cesty kdekoliv podle vlast-
ního uvážení a místo byd-
liště zaměstnance přitom 
není vyloučené, i  když se 
neshoduje s místem pravi-
delného pracoviště.

Vít BERKA

Přerušení provozu mateřské školy
Jak má mateřská škola postupovat vůči zřizovateli, 
pokud má být přerušen nebo omezen její provoz?

K omezení a přerušení pro-
vozu mateřské školy vy-

dalo ministerstvo školství vý-
klad, v  němž se uvádí: „Pře-
rušení nebo omezení provozu 
mateřské školy není věcí do-
hody ředitele se zákonnými zá-
stupci, ale jde o  jednostranný 
úkon ředitele podmíněný 
předchozím projednáním se 
zřizovatelem (§  3 odst.  1 vy-
hlášky č. 14/2005 Sb., o před-
školním vzdělávání, ve znění 
vyhlášky č. 43/2006 Sb., podle 
něhož ředitel „stanoví rozsah 
omezení nebo přerušení pro-
vozu po projednání se zřizova-
telem“). Případná dohoda ře-
ditele se zákonnými zástupci, 
že dítě nebude do mateřské 
školy po určitou dobu dochá-
zet, není z  právního hlediska 
omezením nebo přerušením 
provozu mateřské školy.

Je nutné zdůraznit, že 
vzdělávání je v  souladu s § 2 

odst.  3 zákona č.  561/2004 
Sb., o  předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odbor-
ném nebo jiném vzdělávání, 
(školský zákon) veřejnou služ-
bou. Jako k  veřejné služ-
bě by k  němu měly 
mít všechny osoby, 
jimž je určeno, za 
podmínek sta-
novených práv-
ními předpi-
sy rovný přístup, 
pokud zákon vý-
slovně nestanoví ji-
nak. Pokud tedy vy-
hláška umožňuje v §  3 ome-
zení nebo přerušení provozu 
mateřské školy, může se jed-
nat pouze o  omezení, které 
nebude mít vůči dětem v ma-
teřské škole diskriminující po-
vahu. Omezení nebo přeruše-
ní provozu, které by se týkalo 
jen určitých dětí, je možné po-
važovat za protiprávní.

Přípustným omezením pro-
vozu mateřské školy bude 
proto zejména omezení pro-
vozu jen na některé dny, a to 
pro všechny děti mateřské 
školy bez výjimky, nebo ome-
zení provozu celodenního na 
polodenní. Jako nepřípustné 
se naopak jeví omezení pro-

vozu týkající se pou-
ze dětí zaměstna-

ných rodičů, dě-
tí umístěných 
v  jednom z  ně-
kolika odlouče-
ných pracovišť 

mateřské školy 
apod.“

V  případě, kdy se 
například sloučí provoz ze tří 
tříd do dvou z důvodu nižšího 
počtu dětí, nemusí tuto sku-
tečnost ředitelka se zřizovate-
lem projednat.

Pokud se týká závaž-
ných důvodů, tj. organizač-
ních nebo technických pří-
čin, které znemožňují posky-
tování předškolního vzdělá-
vání, je jimi myšlena například 
havárie vody, tepla, epidemie, 
případ, kdy ve stejnou dobu 
onemocní velká část pedago-
gického personálu, tedy vždy 
příčiny, které brání poskyto-
vání vzdělávání. Důvodem ne-
jsou prázdniny, kdy počty dětí 
sice poklesnou, ale zbývajícím 
dětem může být předškolní 
vzdělávání poskytnuto.

Vít BERKA
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PT* TR**

2.3 ředitel základní školy s prv-
ním stupněm

1 až 6 12
7 až 10 10

11 a více 8
2.5 ředitel ZŠ

a) samostatně zřízené pro žáky 
se zdravotním postižením

1 až 6 12
7 až 10 10

11 a více 8
b) speciální s prvním stupněm a oddělením ročníků druhého stupně

PT* TR**

2.6 ředitel ZŠ

a) samostatně zřízené pro žáky 
se zdravotním postižením

1 až 6 12

7 až 10 9

11 a více 7

b) speciální s prvním stupněm

PT* – Počet tříd;
TR** – Týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti
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Chceme se učit, aby se každé dítě učilo naplno a s radostí
Když loni v říjnu avizovala obecně prospěšná spo-
lečnost Pomáháme školám k úspěchu záměr rozší-
řit portfolio podporovaných škol, brali jsme to jako 
výzvu a příležitost. Pomáháme školám k úspěchu je 
jedním z projektů nadace manželů Kellnerových.

Projekt běží od roku 2010, 
dvě pilotní školy – ZŠ 

Mendlova a ZŠ Kunratice – už 
prošly pětiletým cyklem pod-
pory. Prodiskutovali jsme zá-
měr přihlásit se do projektu 
u  nás ve škole, zástupci na-
šich pedagogů navštívili školu 
v Kunraticích a poté jsme ode-
slali přihlášku do výběrového 
řízení.

Motivační dopis
Nad rámec povinných polo-

žek formuláře jsem spolu s při-
hláškou spojil motivační dopis. 
Ten formuluje naše cíle s účastí 
v  projektu spojené a  shrnuje 
zdroje naší motivace. Nové ve-
dení školy nám dalo impuls ke 
změně, kterou jsme vyjádřili 
myšlenkou „chceme se učit, 
abychom uměli lépe učit“. In-
dividuální přístup k výuce zna-
mená, že na každém dítěti 
nám záleží. Jde nám o příznivé 
klima ve škole, mimo jiné se 
chceme soustředit na zlep-
šení komunikace s rodiči. Vyjá-
dřili jsme očekávání podpory, 
inspirace, pozitivních vzorů; 
cestu si vybereme sami. Jsme 
připraveni jít do všeho se sto-
procentním nasazením.

Náročný výběr

Přihláška byla přijata a pod-
stoupili jsme dlouhý pro-
ces výběru – telefonické roz-
hovory, návštěvu psycho-
loga, poskytnutí všech po-
žadovaných materiálů. Kon-
kurz byl završen celodenní ná-
vštěvou šestičlenného expert-
ního týmu u nás ve škole. Ná-
vštěva proběhla v  březnu to-
hoto roku a zahrnovala rozho-
vor s  vedením školy a  vybra-
nými kantory, hospitaci v  ho-
dinách, prohlídku školy a  za-
vršena byla dotazníkovým še-
třením, v  němž naši kantoři 
dali k účasti v projektu jedno-
značný souhlas.

Naše vítězství a  přijetí do 
rodiny škol podpořených na-
dací nám bylo oznámeno kon-
cem dubna a začátkem června 
jsme ještě oficiálně obdrželi 
souhlas zřizovatele.

Cítíme podporu
Během posledního srpno-

vého víkendu jsme absolvo-
vali vstupní školení na Mo-
nínci a  následně projekt s  pl-
nou podporou v  naší škole 
odstartoval se začátkem škol-

ního roku 2015/2016. A  jak 
se nám s projektem žije a pra-
cuje? Pojďme po čtvrt roce tro-
chu bilancovat. Dostáváme od 
vedení projektu veškerou pod-
poru. Velkorysý je dar, z něhož 
hradíme své aktivity. Cílená 
a  fundovaná je podpora me-
todická. Máme možnost sdílet 
zkušenosti s ostatními zapoje-
nými školami. Zavádíme Hej-
ného matematiku, pracujeme 
ve čtenářských dílnách, zkou-
šíme ve vybraných třídách pá-
rovou výuku.

Cítíme podporu, ale ne tlak. 
Cítíme a  věříme, že jdeme 
správným směrem, s  podpo-
rou se nám jde snáze. A  vě-
říme, že s  takovou podpo-
rou dál dojdeme. Rád bych 
vyzdvihl tři momenty, které 
by bez Pomáháme školám 
k úspěchu neproběhly.

Máme ve škole k  dispozici 
pedagogickou konzultantku, 
paní Květu Krüger, na kte-
rou se mohou kantoři obra-
cet se svými problémy, s  žá-
dostí o radu a podporu. Milá, 
empatická a  přitom odborně 
velmi zdatná konzultantka je 
pro naši školu pravým požeh-
náním. Přáli bychom ji všem 
školám. Máme možnost ab-
solvovat skvěle připravená 
a zajímavá školení. Na začátku 
října nás například v  typolo-

gii osobnosti MBTI vzdělávala 
Šárka Miková.

Festival inspirace
Nejčerstvějším podnětem 

pro nás byl Festival pedago-
gické inspirace, který začát-
kem listopadu pořádala ZŠ 
Kunratice. Pod vedením ředi-
tele této školy Vítka Berana 
se stal pravou oslavou inovací 
ve výuce. Tvůrčí dílny a dopro-
vodné akce připravily desítky 
a  navštívily stovky pedagogů 
nejen z projektových škol. My, 
samozřejmě, v  plné sestavě. 
Vrátili jsme se tak nadšeni, 
že z  nás optimismus do další 
práce ještě nevyprchal.

V  projektu Pomáháme ško-
lám k úspěchu nás čeká ještě 
pět let tvrdé práce. Je nám ale 
dobře ve společnosti podpo-
řených škol. Přijali jsme spolu 
s nimi za svou ideu, že „každé 
dítě se učí naplno a s radostí“. 
Chceme pro to udělat maxi-
mum a  jdeme vstříc rozvoji, 
kvalitě, růstu. Snad to od nás 
není příliš troufalé.

Jaroslav VOLF

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
ZŠ Tomáše Šobra

Šobrova 2070, Písek

Tel.: 382 222 062

jaroslav.volf@zstsobra.cz
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Je možné sjednat několik míst výkonu práce?
Je možné v  pracovních smlouvách sjednávat také 
několik míst výkonu práce? Jak se posuzují cesty 
mezi místy výkonu práce?

K  této otázce zaujalo sta-
novisko ministerstvo práce 

a sociálních věcí. V něm je uve-
deno: „Proti sjednání více míst 
výkonu práce, kdy zaměstnanec 
má podle pracovní smlouvy jed-
noznačně vymezeno pro kon-
krétní den v  týdnu místo vý-
konu práce, a  tím i  pravidelné 
pracoviště pro účely cestov-
ních náhrad, nelze nic namítat. 
Pokud má tedy zaměstnanec 
sjednáno místo výkonu práce 
v  pondělí na pracovišti v  obci 
B, v úterý v obci C a ve středu, 

čtvrtek a  pátek v  obci D, pak 
v  tyto určené dny je cesta za-
městnance do sjednaného 
místa výkonu práce cestou do 
zaměstnání, a nikoliv pra-
covní cestou ve smyslu 
§ 42 odst. 1 zá-
koníku 
práce. Po-

kud se týká cest mezi sjedna-
nými místy výkonu 

práce, z  usta-
novení §  387 
odst. 1 zákoníku 
práce vyplývá, 

že ta-

kovéto cesty jsou pro zaměst-
nance pracovními cestami. 
V tomto ustanovení je totiž jed-
noznačně definována pouze 
cesta do práce a  zpět. Zde je 
stanoveno, že cestou do za-
městnání a zpět se rozumí cesta 
z místa zaměstnancova bydliště 
(ubytování) do místa vstupu do 
objektu zaměstnavatele nebo 
na jiné místo určené k  plnění 
pracovních úkolů a zpět.“

Povinnosti zaměstnavatele vůči absolventům
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči absolven-
tům škol, kteří u něho nastupují?

Zákoník práce upravuje jako 
součást pracovněprávních 

vztahů i odborný rozvoj zaměst-
nanců. V § 227 zákoníku práce 
se stanoví povinnost zaměstna-
vatele pečovat o odborný rozvoj 
zaměstnanců, která mimo jiné 
zahrnuje i  odbornou praxi ab-
solventů škol. V § 229 zákoníku 
práce se pak k tomu podrobně-
ji stanoví:

Zaměstnavatelé jsou povinni 
zabezpečit absolventům střed-

ních škol, konzervatoří, vyš-
ších odborných škol a vysokých 
škol přiměřenou odbornou pra-
xi k  získání praktických zkuše-
ností a  dovedností potřebných 
pro výkon práce; odborná praxe 
se považuje za výkon práce, za 
který přísluší zaměstnanci mzda 
nebo plat.

Absolventem se pro účely 
odstavce 1 rozumí zaměstna-
nec vstupující do zaměstnání 
na práci odpovídající jeho kva-

lifikaci, jestliže celková doba je-
ho odborné praxe nedosáh-
la po řádném úspěšném ukon-
čení studia (přípravy) 2 let, při-
čemž se do této doby nezapočí-
tává doba mateřské nebo rodi-
čovské dovolené.

Citované ustanovení ne-
upravuje ani minimální, ani 
maximální délku odborné 
praxe a ponechává jak délku, 
tak i  náplň a  zvolené formy 
na dohodě zaměstnance a za-
městnavatele nebo i  na jed-
nostranném určení zaměstna-
vatelem.

mlouvách sjednávat také 
e? Jak se posuzují cesty 

čtvrtek a  pátek v  obci D, pak 
v  tyto určené dny je cesta za-
městnance do sjednaného
místa výkonu práce cestou do 
zaměstnání, a nikoliv pra-
covní cestou ve smyslu 
§ 42 odst. 1 zá-
koníku 
práce. Po-

kud se týká cest mezi sjedna-
nými místy výkonu

práce, z  usta-
novení §  387 
odst. 1 zákoníku 
práce vyplývá, 

že ta-

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Kolektivní 
smlouva
U zaměstnavatele za-
čala působit další od-
borová organizace. 
Je kolektivní smlouva 
závazná i  pro novou 
organizaci?
Kolektivní smlouva je závazná 
pouze pro smluvní strany, 
které ji uzavřely. Vznik no-
vé odborové organizace pro-
to v průběhu účinnosti kolek-
tivní smlouvy nezakládá za-
městnavateli povinnost pl-
nit sjednané závazky také vů-
či ní.

Podvečer ozářila vánoční hvězda
Hartungová zapíná varnou 

konvici. Hromádka vážným 
krokem míří k prosklené skříni 
a  opatrně z  ní vytahuje drob-
ný balíček převázaný fialovou 
stužkou. „K  čerstvé adventní 
kávě patří něco sladkého k za-
kousnutí…“ Nad oběma šálky 
se vznáší voňavé mráčky s  ká-
vovou náladou. Venku si ve vět-
ru nedočkavě podávají ruce ho-
lé větve. „Víš, tyhle malované 
perníčky mají svůj milý příběh,“ 
poodhaluje tajemství češtinář.

Začalo to na nedávné schůz-
ce s rodiči. „To jsem ráda, pane 
profesore, že vás vidím,“ udý-
chaně stoupá do schodů starší, 
viditelně ustaraná žena. „Jáno-
šíková,“ natahuje ruku. „Zdrže-
la jsem se v práci. Vím, je hod-
ně pozdě. Jen jsem se chtěla 

zeptat, co náš Honza. Zlepšil se 
konečně?“ obřadně si sundává 
barevný šátek z hlavy. „Paní Já-
nošíková, tady na chodbě ne,“ 
otočím se a  nabízím ženě, že 
se s ní vrátím do kabine-
tu. S  úlevou pokýv-
ne hlavou.

„Víte, Honza 
je už na tom lé-
pe. Je pravda, 
že celou hodinu 
spíš mlčky pro-
sedí v  lavici. Pra-
vopis mu příliš ne-
jde. Když má psát vy-
pravování, hodně se zapo-
tí.“ „Pane profesore, on je ja-
ko já. Raději zaleze do kouta, 
jen aby na něj ostatní neviděli,“ 
zdlouhavě vysvětluje žena a ne-
směle se pootočí na židli. „Ví-

te, Honzík má dobré srdce. Do-
ma mi hodně pomáhá. Zůstali 
jsme na všechno sami. Manžel 
vážně onemocněl a  vloni nás 
opustil. Rakovina. Syn ho mu-

sí zastat. Máme drob-
né hospodářství. Na 

učení mu nezbývá 
moc času. Kluk 
se aspoň něco 
naučí z  oprav-
dového života,“ 
nadějně zvedá 

hlavu k  osvětle-
nému stropu. „Mi-

lá paní, máte prav-
du. Ve škole se taky sna-

žíme, abychom žáky připravo-
vali pro život, a  ne pro vyhřá-
tý skleník. Minulou hodinu mě 
váš syn překvapil. Poprosil mě, 
abych mu zadal referát, kte-

rý by si doma vypracoval. Prý 
aby měl lepší známku.“ „To jste 
hodný, pane profesore. Udě-
lal jste mi velkou radost. Dě-
kuji vám,“ spíš pro sebe si špitá 
drobná žena a pomalu se zvedá 
ze židle. U dveří se trochu za-
razí a  nesměle se otočí. „Víte, 
když se neurazíte… Doma jsme 
s klukem pekli adventní perníč-
ky. Přinesla jsem vám pár kous-
ků na ochutnání,“ opatrně vy-
tahuje z tašky provoněný sáček 
s dobrůtkami.

„Mám pocit, že Vánoce otví-
rají i ty dveře, od kterých jsme 
dávno ztratili klíče,“ svátečně 
se rozzáří Hartungová. Znovu 
si zamíchá svou kávu a vlídným 
zrakem pohladí perníkovou 
hvězdu na vánočním talířku.

Roman KANTOR
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Kolik máš babiček a dědečků? aneb Náš rok se seniory
Na otázku, kolik mají dě-

dečků a  babiček, mo-
hou děti z  Mateřské školy 
Čtyřlístek v  Třebíči odpově-

dět, že mnoho. Nejsou sice 
tak úplně jejich, ale v mateř-
ské škole nás navštěvují ne-
smírně rádi. Již druhým ro-

kem totiž aktivně spolupra-
cujeme s místním Domovem 
seniorů. Senioři nás překva-
pují svou vitalitou, aktivitou 
a zájmem.

Jarní tvoření z  keramické 
hlíny vyzkoušelo naši kreati-
vitu, trpělivost i pečlivost. Vět-
šina babiček se ukázala, pa-
trně díky zkušenostem s  pe-
čením cukroví, jako zdatné 
umělkyně. Seniorky dětem 
rády pomáhaly radou i činem. 
Léto jsme přivítali sportovními 

aktivitami na zahradě Do-
mova seniorů. Podzim přeje 
pohádkám a  společnému 
čtení příběhů. Senioři se dě-
tem svěřili, že v dobách jejich 
dětství nebylo samozřejmostí, 
aby malé děti měly své knížky. 
Samozřejmostí naopak bylo 
chození pěšky do školy i  ně-
kolik kilometrů, po návratu ze 
školy pomoc rodičům v  hos-
podářství. A  už se těšíme na 
společnou oslavu Vánoc.

Renata ŠPAČKOVÁ

Strašidlácké řádění v naší školní družině
Žáci školní družiny Základní 

školy Mládežnická v  Ha-
vířově-Podlesí se každoročně 
těší na strašidelnou diskotéku 
s  nejroztodivnějšími straši-
dly a příšerkami. Tuto společ-
nou akci, kterou pořádáme už 
několikátý rok, mají rády jak 
malé, tak i starší děti a pečlivě 
se na ni připravují.

Není to Halloween jako 
na západ od našich hranic, 
nechodíme v  průvodu po 
městě, ale vystačíme si v  na-
šich skromných českých po-
měrech. Všechny prostory naší 
školní družiny jsou vyzdobeny 
oranžovými dýněmi, netopýry, 
čarodějnicemi a  nejrozmani-
tějšími duchy a strašidly. A to 
už dva týdny před samotnou 

akcí. Když nastane den D, rádi 
a  ochotně se přestrojíme do 
hrůzostrašných hábitů a  vyrá-
žíme do tělocvičny. Ne proto, 
abychom se navzájem strašili 
a děsili, ale za účelem veselého 
tanečního rejdění a soutěžení.

A zatím se nám to daří – 
být spokojeni nejen na za-
čátku strašidláckého bálu, ale 
i v jeho závěru. Už nyní se tě-
šíme na příští strašidlácké 
řádění.

 Naděžda MOTYKOVÁ

JONÁŠ
ALENA ŠOTOLOVÁ

Jonáš, kniha z nakladatel-
ství Primus, je vyprávění 
o  ježkovi. Ten žije spoko-
jeně v  krásné veliké za-
hradě, pozoruje lidi, ne 
vždy jim rozumí, ale vzá-
jemně se respektují. Od 
moudré kočky se dovídá 
o  Vánocích, které zimní 
spáč pochopitelně nezná. 
A  tak si okouzlený Jo-
náš začne přát, aby mohl 
sníh, stromeček a  dárky 
vidět na vlastní oči. Kočku 
starost o  smutného ka-
maráda donutí jít na radu 
k  nepříteli – kokršpaně-
lovi. Společně pak vymyslí 
plán, jak ježkovi sen spl-
nit. Celý příběh si mohou 
poslechnout i  děti, které 
ještě neumí číst, z přilože-
ného CD.

Znáte je?

Za poznáním ze Znojma do Berlína
Berlín, hlavní město Němec-

ka, se v  posledním týdnu 
stal předmětem zájmu žáků 
z Přímky ve Znojmě. Toto měs-
to navštívili proto, aby se zdo-
konalili v  německém jazyce 
a aby poznali jeho nejvýznam-
nější pamětihodnosti.

Dvacet žáků během pěti-
denního pobytu stihlo kro-
mě Berlína projít i hlavní měs-
to Saska, Drážďany. Po ná-
ročných dopoledních prohlíd-
kách pak žáci usedali po tři 
odpoledne do školních lavic 
jazykové školy, kde se zdo-
konalovali v  německém jazy-
ce. Po absolvování devíti jazy-
kových lekcí opouštěli téměř 

všichni výuku se slovy, že cizí 
jazyk je pro jejich budoucí ži-
vot asi opravdu naprosto ne-
zbytný a němčina vlastně není 
tak hrozná, jak mnozí z  nich 
tvrdí.

Díky projektu Možnosti dal-
šího vzdělávání žáků tak měli 
naši žáci možnost během krát-
ké doby již podruhé vycesto-
vat za jazykovým poznáním.

Žáci a pedagogové ze SOU 
a  SOŠ SČMSD, Znojmo, však 
nenavštěvují jen cizí země, 
ale zapojují se, zvláště v pod-
zimních měsících, do spolu-
práce se základními školami 
na Znojemsku. Ne jinak to-
mu bylo i  letos. Žáci Základ-

ní a  mateřské školy Kravsko 
mohli v  rámci vánočních dí-
len vyzkoušet za pomoci dvo-
jic oborů kuchař-číšník, proda-
vač a  truhlář svoji praktickou 
zručnost. Na třech stanoviš-
tích se žáci z Přímky stali bě-
hem dopoledne čtyřikrát vyu-
čujícími pro žáky základní ško-
ly. Nejprve všem účastníkům 
přiblížili pomocí krátké pre-
zentace svůj obor a následně 
je pomocí instruktáže a prak-
tické ukázky zasvětili do ta-
jů přípravy zdravých pomazá-
nek, balení vánočních dárků či 
výroby jednoduchých vánoč-
ních dekorací.

Lucie PLÁŇKOVÁ
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Účinný trest pro opozdilce
Univerzitní profesor 

Wang S‘-ťün z  čínské 
provincie S‘-čchuan se roz-
hodl skoncovat s nedochvil-
ností svých studentů origi-
nálním způsobem. Opoz-
dilce trestá požadavkem, 
aby tisíckrát opsali dosud 
neznámý čínský znak odpo-
vídající slabice pieng.

Znak se skládá z  56 tahů 
a  pořídit požadovaný počet 
kopií je mimořádně náročné. 
Jedna potrestaná studentka 
prohlásila, že už dál nemůže, 
i  když za sebou měla teprve 
200 opisů, a  prosila Wanga, 

aby jí trest zmírnil. Pozdě na 
jeho hodiny už chodit určitě 
nehodlá.

Druhý opozdilec při pohledu 
na předloženou složitost 
prohlásil, že raději místo 

toho nakreslí sto hliněných 
bojovníků. Což učinil, ale 
strávil nad tím čtyři hodiny. 
Podle ekonomického deníku 
Čcheng-tu zatím nikdo další 
potrestán nebyl.

Čínské znaky jsou řazeny 
podle BBC k  nejobtížnějším 
ze všech jazyků. Jsou tvořeny 
variacemi na osm základ-
ních tahů a  tyto variace se 
pak kombinují v  jednotlivých 
znacích, jež jsou základem 
slov a  vět. Podle expertů se 
dá znalosti čínského písma 
dosáhnout jedině trpělivým 
opakováním.

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Sporná vlajka
Mississippská univer-

zita ze svého kam-
pusu v  Oxfordu odstra-
nila vlajku státu Missis-
sippi, neboť její součástí 
je i  sporný konfederační 
kříž. Mississippi je jediným 
státem USA, jehož vlajka 
konfederační podobu 
takzvaného ondřejského 
kříže obsahuje. Konfede-
rační emblémy mnozí kri-
tizují jako rasistické a  ot-
rokářské symboly.

Snazší přístup na vysoké školy
Německo chce uprchlí-

kům usnadnit přístup 
na své vysoké školy úpravou 
přijímacích zkoušek a urych-
lením přijímacího řízení. Ne-
půjde ale cestou stanovo-
vání kvót na přijímané stu-
denty a  opatření ani nepo-
vede ke snížení standardů. 
„Pokud se má integrace 
opravdu podařit, pak velmi 
výraznou měrou prostřed-
nictvím vzdělávání,“ řekla 
německá ministryně škol-
ství a  výzkumu Johanna 
Wanková.

Způsobilost ke stu-
diu mají prokazovat spe-
ciální testy například v pří-

padech, kdy přistěhova-
lec nemůže doložit před-
chozí vysvědčení. Stávající 
testy pro tyto případy mají 
být přeloženy do arabštiny 
a dalších jazyků a poplatky 
za přijímací řízení má pře-
vzít stát.

Během čtyř let má být 
o 10 000 míst rozšířena ka-
pacita přípravných kurzů na 
studium pro ty, kteří zatím 
na vysokoškolské studium 
nemají nárok. Německý 
stát má proto vysokým ško-
lám v  příštích letech při-
spět dodatečně částkou 
více než 130 milionů eur 
(3,5 miliardy Kč).

Do vládní učebnice dějin nepřispějí
Stovky jihokorejských aka-

demiků odmítly podí-
let se na napsání nových 
učebnic dějepisu na objed-
návku vlády. Doposud si 
školy mohly vybrat z  učeb-
nic osmi soukromých na-
kladatelů, nyní ale chce ka-
binet konzervativní prezi-
dentky Pak Kun-hje povo-
lit pouze jediné učebnice vy-
dané vládou.

Učitelé z  více než dva-
ceti jihokorejských univer-
zit oznámili, že nepřispějí do 
plánovaných učebnic pro zá-
kladní a střední školy, které 
by vláda měla vydat po roce 
2017. Akademici se obávají, 

že vláda bude v  učebnici 
představovat zkreslený po-
hled na dějiny. Domnívají se 
především, že se Soul bude 
snažit zmírnit popis kru-
tých diktátorských režimů 
z dávné minulosti.

To se týká i  otce stávající 
prezidentky Pak Čong-hia, 
který se zmocnil vlády při 
převratu v  roce 1961 a  zů-
stal u moci, s pomocí mučení 
odpůrců a  stanného práva, 
do roku 1979, kdy byl za-
vražděn při dalším puči. Pak 
Čong-hi je nicméně sou-
časně oceňován za to, že vý-
znamně přispěl k hospodář-
skému rozkvětu Jižní Koreje.

Škola zakázala oděvy zakrývající obličej
Základní škola v  Düssel-

dorfu zakázala ve svém 
areálu rodičům i učitelům za-
krývat si tvář, zákaz přitom 
platí i pro muslimské oděvy, 
jako jsou burky či nikáby. 
Škola tvrdí, že cílem je zajis-
tit bezproblémovou komuni-
kaci. Nový článek ve školním 
řádu přivítaly i některé mus-
limské spolky, podle kterých 
je zmíněný zákaz na půdě 
škol v pořádku.

„Nechtěli jsme tím ni-

koho vyloučit. Právě na-
opak, jde nám o otevřenou 
komunikaci. A  k  ní patří, 
že člověk ví, s  kým má co 
do činění,“ řekla ředitelka 
školy Susanne Hartwigová. 
Zákaz zakrývání tváří vítají 
i rodiče. Jeden z otců vypo-
věděl, že děti měly strach 
z  žen, které do školy při-
cházely celé zahalené. Další 
z  rodičů zase zdůraznil, že 
je potřeba dodržovat zá-
padní standardy.

V Německu plošný zákaz 
zahalování tváří žen na ve-
řejnosti na rozdíl od sou-
sední Francie neplatí. Fran-
cie příslušný zákon, který za-
kazuje veřejné nošení burek 
a nikábů, schválila před pěti 
lety. Loni v  létě norma ob-
stála i  před Evropským sou-
dem pro lidská práva, který 
rozhodl, že norma neporu-
šuje Evropskou úmluvu o lid-
ských právech.
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BOZP a PO V PŘÍKLADECH 
ŠKOLSKÉ PRAXE

Autoři Jan Romaněnko, Pavel 
Skácelík
PARIS 9/2015, cena 395 Kč, brož. 
392 stran, součástí publikace CD-R 
s přílohami

Publikace je zaměřena na prak-
tické využití právních předpisů 
a ostatních předpisů ve školské pra-
xi. Součástí textu jsou různé příkla-
dy, otázky a  odpovědi ze školské 
praxe doplněné o  konkrétní usta-
novení příslušného právního před-
pisu vztahující se ke konkrétní otáz-
ce. Měla by zaměstnavatelům, za-
městnancům a odborovým organi-
zacím umožnit získat základní pře-
hled o  problematice bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany u  zaměstnanců a bezpeč-
nosti a ochrany zdraví u dětí, žáků 
a studentů.

Součástí publikace je rovněž CD, 
které obsahuje základní formulá-
ře tvořící dokumentaci BOZP, BOZ 
a PO na školách a školských zaříze-
ních.

ÚČETNICTVÍ ŠKOLSKÉ 
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Autor Zdeněk Nejezchleb
PARIS 3/2015, cena 390 Kč, brož. cca 
381 stran, součástí publikace je CD-R 
s přílohami

Publikace je zaměřena na kom-
plexní výklad problematiky účet-
nictví školských příspěvkových or-
ganizací zřízených územními samo-
správnými celky. Výklad je doplněn 
velkým množstvím praktických pří-
kladů. K  jednotlivým problémům 
dále naleznete na přiloženém CD 
další detailnější analýzy, příklady, ju-
dikáty soudů a další metodické ma-
teriály, které jsou většinou převzaty 
ze stránek www.pouctuje.cz, které 
autor administruje.

CESTOVNÍ NÁHRADY A DAŇ 
SILNIČNÍ VE ŠKOLSTVÍ

Autor Karel Janoušek
PARIS 1/2015, cena 440 Kč, brož. 
374 stran

Publikace Cestovní náhrady 
a  daň silniční ve školství přináší 
nejucelenější komentář a  přehled 
zásad, pravidel a  praktických po-
stupů při poskytování cestovních 
náhrad zaměstnancům ve školství 
(od mateřských škol až po vyso-
ké školy včetně soukromých škol) 
a některým dalším osobám při tu-
zemských a  zahraničních pracov-
ních cestách, odpovědi na nejčas-

tější dotazy a řešené příklady včet-
ně jejich zaúčtování, vedení valu-
tové pokladny a  dalších souvise-
jících oblastí, a  to v  právním sta-
vu platném k 1. 1. 2015. Součas-
ně vyvrací přetrvávající názor, že 
školy jsou od daně silniční osvo-
bozeny, uvádí ho na správnou mí-
ru a  objasňuje povinnosti uvede-
ných organizací k  této dani. Pub-
likace je doplněna 379 praktický-
mi příklady.

SPISOVÁ SLUŽBA 
VE ŠKOLSTVÍ

Jak udělat pořádek 
v administrativě

Autor Irena Hajzlerová
PARIS 4/2015, 270 Kč, brož., 165 
stran, CD-R s přílohami

Publikace si klade za cíl srozumi-
telnou formou přiblížit vše, co se 
týká spisové služby. Přináší ukázky 
podacího razítka, čísla jednacího, 
uvádí, jak správně vyplňovat poda-
cí deník i archivní knihu a rovněž vy-
světluje postup při vytváření spiso-
vého řádu.

V  přílohách naleznete citaci zá-
kona i vyhlášky, vzor spisového řá-
du včetně vzorů spisových a  skar-
tačních plánů pro jednotlivé typy 
škol, vzory řady dalších dokumen-
tů, které díky tomu, že jsou ulože-
ny současně i na CD-R, budete mo-
ci po doplnění vlastních údajů ihned 
používat, bez předchozího přepiso-
vání. Publikace vás krok za krokem 
provede zákonem č. 499/2009 Sb. 
a vyhláškou 259/2012 Sb. a na pří-
kladech z  praxe a  odpověďmi na 
nejčastější dotazy vám pomůže na-
stavit ten správný způsob, jak evi-
dovat, označovat, vyřizovat, odesí-
lat, ukládat a skartovat vaše doku-
menty.

ROČNÍ KALENDÁŘ 
ŘEDITELE ŠKOLY

průvodce paragrafy a termíny 
s kalendářem

Autor Jiří Valenta
PARIS 9/2014, cena 450 Kč, 
brož. 260 stran, soubor 28 map 
formátu A3, součástí publikace 
je CD-R s přílohami
Platné vydání i pro rok 2015

Publikace si klade za cíl vytvořit 
pro uživatele přehled o  termínech 
a  úkolech, které při řízení školy 
a  školského zařízení ukládají usta-
novení právních předpisů. K  jed-
notlivým datům v  průběhu kalen-
dářního roku přiřazuje konkrétní 
úkoly a  teprve u  takto identifiko-

vaného úkolu v  příslušném termí-
nu přidává komentář, resp. výklad 
příslušné části právního předpisu. 
Základ publikace tvoří tzv. „ma-
py“, tj. karty ve formátu A3, kte-
ré přehledně v  podobě kalendáře 
v  jednotlivých měsících upozorňují 
na příslušné termíny a s nimi spoje-
nými povinnostmi škol a školských 
zařízení.

PRÁVNÍ RÁMEC ŘÍZENÍ ŠKOL 
A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Autor Jiří Valenta
PARIS 2/2013, 2. upravené 
a doplněné vydání, aktualizace 
1/2014, 460 Kč, brož., 360 stran, 
součástí publikace je CD-R 
s přílohami – platnost publikace pro 
rok 2015

Publikace nabízí poměrně ob-
sáhlý a  přitom přehledně struktu-
rovaný výčet nejdůležitějších oblas-
tí práva, které je nutno brát v úva-
hu při řízení školy a školského za-
řízení. Nechybí ani příklady z  pra-
xe, odvolávky na nejdůležitější ju-
dikaturu a užitečné vzory. Všechny 
pasáže jsou zpracovány s ohledem 
na potřeby školské praxe, a to jak 
při výběru jednotlivých oblastí prá-
va, tak i při zpracování jejich obsa-
hu. Dílo je strukturováno tak, aby 
jej mohli používat efektivně jak za-
čínající ředitelé, kteří teprve hleda-
jí základní souvislosti, tak i  zkuše-
ní řídící pracovníci, kteří se potře-
bují rychle dobrat k  odpovědi na 
konkrétní otázku z  vybrané oblas-
ti práva.

ZÁKONÍK PRÁCE VE 
ŠKOLSKÉ PRAXI

Autor Jiří Valenta
PARIS 2/2012, aktualizace 9/2014, 
470 Kč, brož., 400 stran, součástí 
publikace je CD-R s přílohami – 
platnost publikace pro rok 2015

Publikace reaguje na rozsáh-
lou novelu zákoníku práce od 1. 1. 
2012, která zásadním způsobem 
mění řadu tradičních institutů pra-
covního práva. Tyto změny mají vel-
ký vliv i na řízení škol a školských za-
řízení. Publikace obsahuje aktuální 
úplné znění zákoníku práce s  pře-
hlednou strukturou jeho jednotli-
vých částí včetně změn účinných 
od 1. 1. 2012 a uceleného výkladu 
všech částí zákoníku práce. Kromě 
toho obsahuje CD s úplným zněním 
zákoníku práce po jeho novele, do-
plněné řadou užitečných vzorů do-
kumentů používaných v  pracovně-
právních vztazích.

PRAKTICKÝ PRŮVODCE 
PRACOVNÍM PRÁVEM 
A ZÁKONÍKEM PRÁCE

Autor Jaromír Richter
PARIS 02/2014, 340 Kč, CD-R, 
258 stran, 1. vydání – aktualizace 
pro rok 2015

Praktický průvodce má být návo-
dem a pomocníkem k osvojení si zá-
kladních institutů pracovního práva 
a  jejich případného použití v  praxi 
tak, jak je současná právní úprava 
vymezuje. Průvodci rozhodně nejde 
o „pouhý“ výklad zákona. Je cíleně 
sestaven ze souboru schémat, díl-
čích výkladů a vzorů. Nejde o sou-
bor ukončený. Změny a doplňky zá-
koníku práce budou součástí prů-
běžné aktualizace publikace.

VZORY SPRÁVNÍCH 
ROZHODNUTÍ 

S KOMENTÁŘEM
pro ředitele základních 

a mateřských škol
Autor Jaromír Richter
PARIS 2/2007, 2. aktualizované 
vydání, 9/2014, 260 Kč, CD-R, 
153 stran + 60 vzorů správních 
rozhodnutí – platnost pro rok 2015

VZORY SPRÁVNÍCH 
ROZHODNUTÍ 

S KOMENTÁŘEM
pro ředitele středních škol

Autor Jaromír Richter
PARIS 9/2006, 4. aktualizované 
vydání, 9/2014, 270 Kč, CD-R, 
150 stran + 62 vzorů správních 
rozhodnutí – platnost pro rok 2015

Cílem vydání těchto publikací je 
snaha o souborné zpracování správ-
ních rozhodnutí vydávaných řediteli 
škol podle školského zákona.

Všechny publikované vzory jsou 
doplněny komentářem, umožňují-
cím ředitelům škol orientaci v nava-
zujících a souvisejících správně práv-
ních institutech, které se váží k jed-
notlivým rozhodnutím či úkonům.

CD-R obsahují soubor 60 správ-
ních rozhodnutí s  možnými úpra-
vami a přímým využitím pro střed-
ní a základní školství.

Aktuální nabídka publikací 
pro školy a školská zařízení 2015

NOVINKA

OBJEDNÁVKY PUBLIKACÍ 
Z NAKLADATELSTVÍ:

PARIS vzdělávací agentura s.r.o., 
Žižkova 2379, 734 01 Karviná 

– Mizerov, tel: 596 338 027 
mobil: 604 264 590, e-mail: 

nakladatelstviparis@seznam.cz
www.paris-karvina.cz
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Platí pro ÈR pøi objednání min. osmi souprav do 31.12.2015. Ceny vèetnì DPH

(plastové zátky)

3.499,- Kè3.499,- Kè

Školní nábytek vyrábíme 23 letŠkolní nábytek vyrábíme 23 let
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www.krovina.cz
www.krovina.com
tel.: 382 274 312
e-mail: krovina@krovina.cz

Výroba: Za Nádra�ím 2601, 397 01 Písek

Terahry – zábavná cesta do země emocí
Je vám jasné, že 

k  tomu, aby dnešní 
dítě žilo v  budoucnu 
šťastný život, nestačí 
jen vysoké IQ, talent 
a  znalosti? Slyšeli jste 
o významu emoční in-
teligence a  vrtá vám 
hlavou, jak její roz-
voj u  dětí přirozeně 
podpořit? Zkuste vy-
brat některý z  vánoč-
ních dárků na www.
terahry.cz. Terahry se 
řídí přesvědčením, že 
právě rozvoj komuni-
kačních dovedností, 
empatie, sociálních 
dovedností, zkrátka 
emoční inteligence, je nej-
lepším prostředkem k tomu, 
aby byly děti ve svém životě 
šťastné. Hry, hračky a knížky 
z  portálu www.terahry.cz 
pomohou dětem rozpoznat 

a pojmenovat vlastní pocity, 
přirozeně mluvit o svých zá-
žitcích a  prožívání, pomo-
hou vám nahlédnout do je-
jich světa a poodhalí vám, jak 
vidí děti ten váš. Terahry, to 

mohou být vzácné společné 
chvíle, které prohloubí vaše 
vzájemné vztahy a  pomo-
hou překonat těžkosti v bu-
doucnu. Přejeme šťastné Vá-
noce plné emocí.

OTÁZKA:
Jaký podtitul má 
hra Loto společnosti 
Terahry?

Ze správných odpovědí vy-
losujeme tři výherce, kteří 
obdrží deskovou 
hru Loto – Hra 

o  pocitech od společnosti 
Terahry. Odpovědi posílejte 
na e-mail soutez@tydenik-
-skolstvi.cz do 15. prosince 
2015. Do předmětu uveďte 
„TERAHRY“.

Výhry budou po ukončení 
soutěže k vyzvednutí v redakci 
Týdeníku ŠKOLSTVÍ. V  pří-
padě, že výhra nebude vyzved-
nuta do tří týdnů od vyhlášení 
výsledků, bude postoupena 
náhradnímu výherci. Na výhru 
nevzniká právní nárok.ujeme tři výherce, kteří 

rží deskovou
Loto – Hra 


