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12. ledna
Kateřina Valachová, 
ministryně školství, na 
své tiskové konferenci 
představila prioritní úkoly 
rezortu v roce 2016.

14. ledna
Republikový výbor profesní 
sekce základního školství 
ČMOS pracovníků školství 
bude na své volební 
konferenci volit nové členy 
výboru. Následující den 
proběhne republiková 
volební konference profesní 
sekce vedoucích pracovníků.

14. ledna
Členové školského výboru 
Poslanecké sněmovny se 
budou na své 20. schůzi 
zabývat především vládním 
návrhem zákona, kterým 
se mění zákon č. 561/2004 
Sb., školský zákon.

Česká školní inspekce hodnotí mateřské školy pozitivně ...............................3
Nejoblíbenější je tělocvik. No, jak pro koho ..................................................5
Den otevřených dveří žákům představuje dvě desítky oborů .........................7

„Všechny dobré zásady jsou již v knihách napsány, nyní ještě zbývá je uskutečnit.“   Blaise Pascal

O titul Zlatý Ámos bude usilovat na padesát učitelů
Do 23. ročníku ankety o  nejoblíbenějšího učite-
le České republiky Zlatý Ámos 2016 přihlásili žáci 
53  oblíbených pedagogů. „Z počtu přihlášených 
mám samozřejmě radost, je to jeden z nejsilnějších 
ročníků,“ říká ředitel ankety Slávek Hrzal.

Nejvíc nominací přišlo 
z  Moravskoslezského 

kraje, celkem devět. O  jed-
noho oblíbeného pedago-
ga méně je v  kraji Jihomo-
ravském. Z  českých krajů je 
na tom nejlépe hlavní město 
Praha, kde učí sedm nomino-
vaných kantorů. Ze škol v již-
ních Čechách, na Karlovar-
sku a Plzeňsku nepřišla žád-
ná nominace.

Stejně jako v  minulých le-
tech převažují v  anketě uči-
telky. Vezmeme-li aproba-
ce nominovaných pedago-
gů, zdá se, že k nejoblíbeněj-
ším učitelům patří matemati-

káři, kterých bylo nominová-
no hned devět. Oblíbeni jsou 
dále učitelé chemie, českého 
jazyka a fyziky.

V  lednu a  úno-
ru budou probí-
hat regionální 
kola ankety. 
V  nich mu-
sí žáci zajíma-
vým způso-
bem své kan-
didáty na ti-
tul nejoblíbenější-
ho učitele představit po-
rotě, a  obhájit tak nomina-
ci. V  krajích, kde jsou nej-
méně tři nominovaní, bude 

udělován titul Krajský Ámos. 
Jsou to  kraje Moravskoslez-
ský, Jihomoravský, Praha, 
Olomoucký, Liberecký, Vy-
sočina, Středočeský, Zlínský 
a  Ústecký. Po dvou kandi-
dátech mají kraje Pardubický 
a Královéhradecký.

„Regionální kola jsou zá-
roveň oceněním všech, 

kteří byli svými žá-
ky na titul Zlatý 

Ámos navrženi. 
Jsou to nejob-
líbenější uči-
telky a nejoblí-
benější učitelé 

na jednotlivých 
školách a  uzná-

ní jim právem pa-
tří,“ dodává k  regionál-

ním kolům Slávek Hrzal.
Semifinále, do něhož po-

stoupí vítězové regionálních 

kol, je plánováno na 3. břez-
na 2016. Finále v  kongreso-
vém centru hotelu Olšanka 
v Praze se uskuteční 18. břez-
na. Kromě Zlatého Ámose 
bude již tradičně dětskou po-
rotou zvolen Dětský Ámos 
a  na základě hlasování pro-
střednictvím SMS také Ámos 
Sympaťák, jehož partnerem 
je právě Týdeník ŠKOLSTVÍ. 
Kromě toho partneři ankety 
vyberou nejoblíbenějšího uči-
tele chemie, fyziky a českého 
jazyka.

Slavnostní korunovace no-
vého Zlatého Ámose je spo-
jena s oslavou Dne učitelů na 
Kantorském bále v Národním 
domě na Smíchově v Praze.

Více informací o  průběhu 
ankety a o Kantorském bále 
je na www.zlatyamos.cz.
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11 000 studentů
Zlínská Univerzita 
Tomáše Bati se za 15 let 
své existence rozrostla 
z původních 2 600 
na současných téměř 
11 000 studentů. Univerzita 
nesoucí jméno zakladatele 
obuvnického impéria 
Tomáše Bati byla zřízena 
k 1. lednu roku 2001. čtk

Nová místa
Celkem 24 nových míst 
pro děti nabídne Mateřská 
škola Elišky Krásnohorské 
v městské části Brno-
Černovice, která rozšíří 
kapacitu ze 75 na 99 míst. 
Náklady na rozšíření školky 
přesáhly sedm milionů 
korun. Přístavba pomůže 
řešit převis mezi poptávkou 
a nabídkou. čtk

Veletrh vysokých škol
Ve čtvrtek 14. ledna 2016 
proběhne nekomerční 
veletrh studijních příležitostí 
všech pražských veřejných 
vysokých škol. Cílem je 
prezentovat ucelenou 
nabídku studijních 
příležitostí středoškolským 

studentům v autentickém 
univerzitním prostředí. První 
ročník proběhne na Vysoké 
škole ekonomické v Praze 
na Žižkově. jd

Podpora zdravotníků
Všechny čtyři nemocnice 
Plzeňského kraje podpoří 
stipendii a stabilizačními 
příspěvky budoucí 
lékaře a zejména střední 
zdravotnický personál, který 
často chybí. Jednorázový 
stabilizační příspěvek 
by se pohyboval od 
50 000 korun výše, měsíční 
stipendia v předposledním 
a posledním ročníku budou 
5 000 korun u budoucích 
lékařů a 3 000 korun 
u zdravotních 
sester.                    čtk

Zápisník

„Šli jsme dál, než jsou představy paní ministryně. Na naší škole máme úspěšně „Šli jsme dál, než jsou představy paní ministryně. Na naší škole máme úspěšně 
integrované nejen žáky, ale i učitele!“integrované nejen žáky, ale i učitele!“
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O zkoušku jednotných přijímaček je zájem
O  druhý ročník pilotního 

testování jednotných při-
jímacích zkoušek na maturitní 
obory středních škol je, podle 
Centra pro zjišťování výsledků 
vzdělávání, obdobný zájem ja-
ko o  ten loňský. Přihlásilo se 
k němu 648 gymnázií a střed-
ních škol, což je o  dvě méně 

než před rokem. Jde o více než 
polovinu škol, které tyto obo-
ry nabízejí. Největší zájem byl 
znovu ve Středočeském a Mo-
ravskoslezském kraji, opět se 
vůbec nezapojil Liberecký kraj. 
Mělo by jít o  poslední nezá-
vazné použití jednotných tes-
tů z matematiky a českého ja-

zyka. Pilotní ověřování je stej-
ně jako loni naplánované před 
obdobím pro běžné přijíma-
cí zkoušky, na čtyřleté obory 
se budou testy z dílny Cerma-
tu psát 15. dubna a na vícele-
tá gymnázia o  tři dny pozdě-
ji. Náhradní termín je napláno-
ván na květen. čtk

Ministerstvo financí se zdráhá dát na inkluzi další peníze
Ministerstvo financí za-

tím nechce, aby minis-
terstvo školství na podpo-
ru společného vzdělávání zís-
kalo z  rozpočtu peníze na-
víc. Má to hradit z  vlastních 
zdrojů v  mezích výdajů, kte-
ré má na letošek i  ve střed-
nědobých výhledech na ro-
ky 2017 a 2018. Ministerstvo 
financí to uvádí v  připomín-
kách k návrhu takzvané inklu-
zivní vyhlášky. Spuštění inklu-
zivních změn by to ale ohro-
zit nemělo.

V důvodové zprávě k vyhláš-

ce rezort školství uvádí, že si 
novinky vyžádají ze státní po-
kladny navíc 410 milionů ko-
run v září až prosinci 2016, mi-
liardu v  roce 2017 a  1,5 mi-
liardy o rok později. Zároveň ale 
dodává, že jde zatím o odhady.

Ministerstvo financí rea-
guje, že z  jeho strany ty-
to požadavky nelze akcepto-
vat. Když ministerstvo školství 
pod vedením Marcela Chlád-
ka novelu předkládalo, tvrdi-
lo, že zvýšené finanční nároky 
bude schopno pokrýt v rámci 
schválených výdajů. „Musím 

trvat na svém stanovisku, že 
součástí navrhované vyhlášky 
musí být vyjádření, že případ-
né finanční dopady budou za-
bezpečeny v  rámci stanove-
ných výdajových limitů kapi-
toly MŠMT,“ uvedl ministr fi-
nancí Andrej Babiš v průvod-
ním dopise adresovaném sou-
časné ministryni školství Ka-
teřině Valachové. Uznává ale, 
že tehdejší nedostatečné vy-
hodnocení finančních dopa-
dů současná šéfka rezortu ne-
zavinila, a  připouští možnost 
dalších jednání. čtk

Zrušené jazykové pobyty vyjdou draho
Téměř 700 000 korun zapla-

tí zřejmě Karlovarský kraj za 
stornopoplatky za jazykové zá-
jezdy zrušené po listopadových 
útocích v Paříži. Po nich vedení 
kraje doporučilo krajským ško-
lám, aby zvážily vyslání dětí do 
západoevropských metropolí. 

Některé školy v reakci na to vý-
ukové pobyty zrušily. Některé 
školy odjely, některé ne. Zále-
želo to vždy na rozhodnutí škol 
a  hlavně rodičů. Některé ces-
tovní kanceláře přitom o stor-
nopoplatky nežádaly.

Kraj tehdy školám přislíbil, 

že pokud budou muset zapla-
tit stornopoplatky, kraj finanč-
ně pomůže. Stornopoplatky za 
šest nerealizovaných výjezdů 
ale přijdou na statisíce. Podle 
kraje je ještě možné, že se po-
daří domluvit s  ministerstvem 
školství spolufinancování. čtk
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Světoví i  čeští odborníci se shodují, že předškolní 
výchova má velký význam pro budoucí vývoj dí-
těte a  jeho dobré uplatnění v  životě. Významu 
předškolní výchovy si je vědoma i Česká školní in-
spekce, a proto ve své výroční zprávě za školní rok 
2014/2015 věnuje předškolnímu vzdělávání velkou 
pozornost.

„Předškolní vzdělávání je 
nedílnou součástí vzdělávací-
ho systému České republiky. Je 
obecně pojímáno jako výchozí 
etapa celoživotního vzdělává-
ní,“ píše se ve zprávě. To po-
tvrzuje i  konstatování, že po-
slední bezplatný rok předškol-
ního vzdělávání byl mateř-
skými školami plně zabezpe-
čen. „Formy vzdělávání, které 
usnadňují dětem přechod do 
prvního ročníku základní ško-
ly, jsou velmi rozmanité. Ško-
ly podobně jako v předchozích 
letech většinou kombinují více 
aktivit. Nejčastěji zařazují po-
stupný přechod od hry k učení 
(92,0 %), dále grafomotorická 
cvičení (86,7 %) a vedení dě-
tí k  samostatnosti (83,2  %),“ 
pozitivně hodnotí ČŠI poslední 
rok předškolní docházky a do-
plňuje, že v  důsledku dobré 
práce učitelek mateřských škol 
ubývá i odkladů povinné školní 
docházky. Meziročně se jejich 
podíl snížil o pět procent.

Česká školní inspekce však 
oceňuje i  další složky před-
školního vzdělávání, například 

prostorové a  materiální pod-
mínky. Ty podle jejího zjištění 
byly velmi dobré a  jejich úro-
veň se dále zlepšovala. Poklesl 
také počet odmítnutých 
žádostí o  přijetí dí-
těte do mateřské 
školy, a to nejen 
tříletých dětí, 
ale i dětí mlad-
ších. Průběh 
vzdělávacího 
procesu pozi-
tivně ovlivňuje 
i příz nivé psychoso-
ciální klima ve třídách. 
Mateřské školy však také pod-
porují zdravý životní styl dětí, 
a  to formou zdravé a vyváže-
né stravy.

Kladné hodnocení získa-
lo i  začleňování dětí se spe-
ciálními vzdělávacími potře-
bami. Těch bylo ve školním ro-
ce 2014/2015 v  navštívených 
mateřských školách zapsáno 
1 774, což činí 2,8 procenta 
z  celkového počtu zapsaných 
dětí. „V převážné většině hos-
pitovaných tříd (91,3  %), ve 
kterých byly děti se SVP za-

psány, využívali pedagogo-
vé k jejich rozvoji různá vyrov-
návací a podpůrná opatření – 
speciální metody, formy, po-
stupy a  prostředky (40,8  %), 
kompenzační, rehabilitační 
a  učební pomůcky (19,5  %), 
speciální didaktické mate-
riály (17,5  %), poskytování 
individuální podpory v  rámci 
vzdělávání (77,4 %) a snížení 
počtu dětí ve třídě (24,7 %),“ 

uvádí se ve zprávě. Dů-
ležitým a  nezastupi-

telným podpůr-
ným opatřením 
je podle ní ta-
ké přítomnost 
asistenta pe-
dagoga ve tří-

dách. A  to ví-
ce než v 50 pro-

centech. Výsled-
kem inspekčních zjiště-

ní je pak konstatování, že ve 
školách dochází ve větší mí-
ře k  přirozenému začleňová-
ní dětí se speciálními vzdělá-
vacími potřebami do hlavního 
vzdělávacího proudu.

Výroční zpráva České škol-
ní inspekce uvádí nejen pozi-
tiva, ale také negativa. Mezi 
ta patří například vysoký prů-
měrný počet dětí ve třídách. 
Ten neumožňuje věnovat od-
povídající pozornost vzdělává-
ní každého dítěte. Potíže pe-
dagogům také činila důsledná 

individualizace vzdělávání. Dě-
ti jsou, podle ČŠI, málo vede-
ny k sebehodnocení, koopera-
ci, společnému plnění úkolů. 
„Přetrvávala stagnace ve vy-
užívání kooperativního učení, 
záměrné práce s  textem, ná-
zorně demonstračních metod 
a  experimentování. Mateřské 
školy pravidelně nezařazova-
ly do vzdělávací nabídky cílený 
rozvoj pohybových dovednos-
tí dětí včetně zdravotního cvi-
čení. Nebyla účinně využívána 
hospitační činnost a  pedago-
gické rady ke zlepšování kva-
lity pedagogického procesu. 
Nebyl stanoven obsah vzdělá-
vání, materiální vybavení a or-
ganizace vzdělávání neodpo-
vídaly věkovým zvláštnostem 
a vysoké počty ve třídách ne-
umožňovaly individualizaci 
vzdělávání,“ píše se ve zprávě.

Konstatovat negativa však 
nestačí. Pokud chci zjednat 
nápravu, musím také říci, jak 
vše napravit. Proto zpráva ob-
sahuje i  doporučení. Mezi ně 
patří například prohlubová-
ní odborné znalosti a  doved-
nosti pedagogů v  problema-
tice osobnostně orientované 
výchovy a  vzdělávání, včetně 
inkluzivního vzdělávání. Dá-
le nutnost věnovat pozornost 
oblastem, které jsou nejčastěj-
šími příčinami odkladů škol-
ní docházky (logopedická pre-
vence, rozvoj sociálních kom-
petencí, rozvoj motoriky a gra-
fomotoriky). „Problematiku 
předškolního institucionálního 
vzdělávání a  rané péče o  dě-
ti od 0 do 6 let pojímat kom-
plexně, v  rámci mezi rezort-
ní spolupráce (MPSV, minis-
terstvo zdravotnictví). Nasta-
vit pravidla pro vzdělávání dětí 
od 2 let, pokračovat v započa-
té diskuzi týkající se vzdělává-
ní předškolních pedagogů ja-
ko klíčového faktoru ovlivňují-
cího kvalitu vzdělávání a péče 
v mateřských školách“ a mno-
há další. Doufejme, že dopo-
ručení nejsou určena jen pro 
samotné mateřské školy, ale 
i pro další instituce.

Olga ŠEDIVÁ

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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ČŠI kritizuje velké počty dětí ve třídách mateřských škol
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Objem peněz pro vzdělávání bude určovat realita ve školách
Změna financování středního školství, aktuální in-
formace z  terénu i  centra školských odborů byly 
v pátek 8. ledna kromě volby nového předsedy na 
pořadu jednání republikové volební konference 
sekce středního školství při školských odborech.

Zásadní změnu financování 
školství, které by od překo-

nané platby na žáka mělo pře-
jít na platbu za pedagogickou 
práci, v níž by se braly v úvahu 
tři hlediska – platba na školu, 
na počet odloučených praco-
višť a  na počet tříd ve škole, 
představil přítomným Vlasti-
mil Finke z  ministerstva škol-
ství. „Všechny nové normativy 
bude ministerstvo školství po-
čítat pro každou školu jednot-
livě, bude to spravedlivý ná-
stroj na vygenerování celko-
vého objemu peněz pro ško-
lu. Pak bude jisté, že má ško-
la na zajištění tarifních platů 
a pro všechny pracovníky má 
i objem přidělených prostřed-
ků na motivační složky platu. 
To je hlavní a  zásadní princip 
nového systému financování 
vzdělávání,“ objasnil V. Finke. 
Normativ na třídu střední ško-
ly nebude podle něj jen jeden, 
ale bude zohledňovat obor 
vzdělávání. Konkrétní obo-
ry mohou potřebovat vyšší 
množství nepedagogické prá-
ce a podle toho bude norma-
tiv stanoven. Normativy bu-
dou stanoveny i pro víceobo-
rové třídy. Předmětem jejich 

nastavení bude diskuze s od-
borníky ze škol, aby se dobře 
stanovily úvazky, k  nimž se 
potom přiřadí průměrný plat. 
Odpadne tak podle V. Finkeho 
problém se zvyšováním pla-
tů nepedagogů při snižování 
počtu žáků. „Rádi bychom po 
nezbytných konzultacích s ve-
řejností návrh změny školské-
ho zákona předložili v  úno-
ru.“ Samotná změna financo-
vání by měla odstartovat od 
ledna 2018. Školy by tak se 
znalostí chystaných změn 
měly možnost si zor-
ganizovat svůj 
chod. „Náš no-
vý systém finan-
cování regionál-
ního školství dá-
vá ministerstvu 
školství konečně 
jasný nástroj, jak do-
ložit, jaký potřebujeme 
objem peněz na stanovený 
počet pedagogů, kteří zajistí 
požadovanou úroveň vzdělá-
vání,“ doplnil V. Finke. Krajský 
úřad bude poté plnit jen pro-
středníka toku peněz do škol-
ství. Dostane na každou školu 
určitý objem peněz, k nim při-
dá například peníze na jídelnu 

a internát a do školy je pošle. 
Zároveň bude řešit se školou 
případné důvody, proč objem 
peněz škole nestačí. Na to do-
stane od ministerstva škol-

ství peníze navíc, ne-
bude tedy muset vy-

tvářet rezervy. Bu-
de to znamenat 
zásadní změnu, 
kdy krajský úřad 
bude muset ško-

lám zaslat všech-
ny peníze podle toho, 

jak je spočítá ministerstvo 
školství.

Předseda školských odborů 
František Dobšík si na konfe-
renci pochválil způsob komu-
nikace s ministryní školství Ka-
teřinou Valachovou: „Minist-
ryně školství i při výjezdech do 
regionů citlivě vnímá potřeby 
školství a snaží se je řešit. Je si 

vědoma toho, že nám stát ně-
co dluží. Stále jsou jejími prio-
ritami zavedení společného 
vzdělávání, změna financová-
ní regionálního školství a zave-
dení kariérního systému. Ten je 
velice dobře popsán na webu 
ministerstva školství. Naší 
prioritou je ještě jedna zásad-
ní věc, a  to je podstatné zvý-
šení platů ve školství. Jak jsem 
již uvedl, zahájili jsme odbo-
rářskou kampaň s cílem zvýšit 
tarifní platy ve školství o deset 
procent.“

Místopředsedkyně školských 
odborů Markéta Seidlová zmí-
nila i  největší úspěch odborů 
v poslední době, a to začleně-
ní návrhu jednotných státních 
přijímacích zkoušek na střední 
školy s maturitou do chystané 
novely školského zákona.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Ivana Přikrylová – nová předsedkyně sekce středních škol
Účastníci volební republikové konference sekce 
středních škol při školských odborech si za novou 
předsedkyni sekce zvolili Ivanu Přikrylovou.

Je z Olomouckého kraje, pra-
cuje jako středoškolská uči-

telka a  zástupkyně ředitel-
ky na Střední škole železnič-
ní, technické a služeb v Šum-
perku. Nahradí ve funkci před-
sedy sekce Pavla Miketu, který 
tuto práci ve školských odbo-
rech zastával dvacet let.

František Dobšík nejpr-
ve poděkoval Pavlu Miketovi 
za obětavou práci a poté po-
přál nové předsedkyni mno-
ho úspěchů. Ivana Přikrylová 
po svém zvolení řekla: „Tou-
to cestou děkuji Pavlovi Mike-
tovi za práci předsedy, kterou 
vykonával velmi dobře a s kte-

rým se mi výborně spolupraco-
valo. Doufám, že bude i nadá-
le naší oporou. Myslím, že na-
ším cílem zejména bude pod-
pořit zvýšení tarifních platů ve 
školství o deset procent. Chtě-
la bych také, abychom docíli-
li toho, aby byla zavedena po-
vinná maturitní zkouška z ma-
tematiky, ale musíme se nej-
prve zaměřit na RVP zejména 
zdravotních škol, kde není ma-
tika ještě v  potřebném počtu 

hodin, aby z  ní mohli matu-
rovat. Jsem také pro jednot-
né přijímací zkoušky pro střed-
ní školy, aby byly pro všechny 
školy povinné a měly pro při-
jímací řízení rozhodující vá-
hu. Doufám, že s námi budou 
plně spolupracovat podsek-
ce pro gymnázia a  pro střed-
ní odborné školy, a já se budu 
v práci velice snažit, když mě 
tolik delegátů podpořilo.“

sta

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Nejoblíbenější předmět je tělocvik. No, jak pro koho
Z názorů přibližně třiceti tisíců žáků druhého stup-
ně základních škol vyplynulo, že mají ve škole nej-
více rádi tělocvik. To je však v ostrém rozporu s tím, 
jak často se v současné době děti pohybu snaží vy-
hýbat a jak plíživě získává celá populace viditelnou 
nadváhu.

Může vůbec školní tělo-
cvik přivést žáky k  ra-

dosti ze sportu? Má smysl roz-
šiřovat počet hodin tělocviku? 
Co mohou udělat učitelé tě-
lesné výchovy pro to, aby své 
žáky přivedli k celoživotní po-
třebě pohybu? Při hledání od-
povědí na tyto otázky se v re-
dakci strhla bouřlivá debata. 
A co na to říkají současní i dří-
vější žáci?

„Tělocvik je pro hodně dě-
tí noční můra. Podle mě by 
se měl úplně změnit jeho ob-
sah a  ještě s  výtvarkou a  hu-
debkou jej vůbec neklasifi-
kovat. Všechny tyto předmě-
ty by se měly učit zábavnou 
formou, aby se děti pro věc 
nadchly. Není nic příjemného, 
když vás někdo nutí před ce-
lou třídou se vyloženě zesměš-
ňovat při činnostech, na kte-
ré prostě nemáte vlohy. Smysl 
tělocviku vidím v tom, aby dě-
ti začaly mít rády pohyb, a ne 
aby plnily nějaké nesmyslné li-
mity.“ „Ano, kozu jsem nikdy 
nepřeskočila, a  přesto dnes 
chodím do fitka. Stojí mě to 
peníze. Ale nikdo mě tam ne-
buzeruje, neterorizuje a nepo-
smívá se mi, když mi něco ne-
jde. Ze školních hodin tělocvi-
ku jsem si neodnesla nic jiné-
ho než trauma, strach z  po-
směchu a  pocit studu, že mi 
něco nejde.“ (Vybráno z  dis-
kuze na webu.)

„Tělocvik je jedním z  těch 
předmětů, které buď miluje-
te, nebo nenávidíte. Záleží na 
vašem BMI a vašem tělocviká-
ři. Mě tělocvik většinou  cel-
kem bavil, ale přijde mi, že se 
školní tělocvik někdy míjí účin-
kem. Škola je konkurenční 
a soutěživé prostředí. A pokud 
vám příroda nenadělila talent 
a  fyzické předpoklady, pak 
nejen špatné známky z kotou-
lu či běhu, ale také pocit ne-

úspěchu, posměch spolužáků, 
to vše se nám v raném věku za-
pisuje hluboko pod kůži. Pro-
blém je i stereotypní výuka, ale 
především malý rozsah nabíd-
ky sportů. Učitel by se podle 
mého názoru měl v  podsta-
tě stát prodejcem, který má 
za úkol ,prodat‘ kaž-
dému svému žá-
kovi alespoň je-
den  sport,“ říká 
student Marek 
Lisý.

To jsou ná-
zory tří studen-
tů. Co na stejné 
otázky říkají učite-
lé? Ředitel Základní 
školy pod Svatou Horou v Pří-
brami Roman Behún, který zá-
roveň učí tělocvik: „Naše ško-
la má rozšířenou výuku tělesné 
výchovy zaměřenou na volej-
bal, takže u nás problém s tě-
locvikem nevidím. Máme zde 
samozřejmě také děti s nadvá-
hou. Myslím, že ta hodina tě-

locviku navíc by neměla být 
dobrovolná aktivita, protože 
se nám hlásí opět jen děti, kte-
ré rády sportují. Zavedl bych ji 
určitě povinně, aby byla pro 
všechny, a ne jen pro děti, kte-
ré chodí do družiny. A pokud 
jde o zaměření hodin tělocviku 

na výkon, vždy záleží na osob-
nosti učitele, aby zařadil děti 
podle jejich pohybových mož-
ností, aby ostatním vysvětlil, 
proč to dělá, a zamezil tak pří-
padné šikaně těchto dětí. Uči-
tel tělocviku by měl bránit po-
nižování a děti od pohybu ne-
odrazovat. Záleží jen na jeho 
schopnostech připravovat ho-
diny tak, aby žáky bavily.“

„A co známky z  tělocviku 
na vysvědčení? Snižujete je, 
když někdo nemá na to, aby 
dosáhl na předepsané výko-

ny?“ ptám se. „Pokud 
má žák omezení, ale 

snaží se a  pracu-
je na sobě, není 
důvod dávat mu 
dvojku z  tělo-
cviku. Je to pře-
ce výchova, a to 

výchova ke zdra-
ví a k  tomu, aby si 

děti oblíbily pohyb,“ 
je přesvědčen Roman Behún. 
Zlatá slova. Ne všechny dě-
ti budou mít tedy z  tělocviku 
noční můry.

Některé školy dokonce začí-
nají vycházet vstříc žákům po-
hybově nepříliš nadaným. Jed-
nou z nich je Základní škola Na 
Ostrově v Jaroměři, jejíž ředitel 

Miloš Tomek nám popsal jejich 
zkušenosti: „Jednou z oblastí, 
v níž se naše škola chce měnit, 
a již několik let se o to snaží-
me, je změna životního stylu. 
Zaměřili jsme pozornost prá-
vě na děti, které nejsou tak 
pohybově nadané, mají třeba 

nadváhu nebo jim jejich rodi-
na neumožňuje se v  této ob-
lasti rozvíjet. Ani sportovní od-
díly a kroužky o  tyto děti ne-
mají zájem, protože nepodá-
vají patřičné výkony, takže jim 
zbývají opravdu jen hodiny tě-
locviku ve škole. Myslím si, že 
školní tělesná výchova by mě-
la jednoznačně přinášet radost 
z  pohybu. Na druhou stranu 
jsem přesvědčen o tom, že tě-
locvik se musí učit profesionál-
ně, aby děti efektivně rozvíje-
ly svou pohyblivost.“ V této ja-
roměřské škole zašli ještě dál. 
Zavedli cílené projekty Kaloka-
gathia – škola v pohybu a Os-
trov zdraví, během nichž po-
mocí testování a měření vyhle-
dali ty děti, které mají s pohy-
bem problémy. Na základě vý-
sledků testování těmto dětem 
nabídli kroužky zaměřené na 
získání radosti z pohybu a ta-
ké týdenní zdravotní, případ-
ně redukční pobyty s cílem na-
učit děti hýbat se, nabídnout 
jim potěšení z pohybových ak-
tivit, přivést je k celoživotnímu 
směřování k pohybu a za po-
moci výživového poradce ta-
ké měnit nežádoucí stravova-
cí návyky. V této době je ZŠ Na 
Ostrově v Jaroměři také pilotní 

školou projektu Pohyb a výži-
va a Hodina pohybu navíc.

Myslím, že právě tato ško-
la našla tu správnou cestu, jak 
nasměrovat k pohybu i ty děti, 
které by jinak zůstaly před ob-
razovkou počítače.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Kdo může navštěvovat školní družinu?
Jak současně platné znění vyhlášky o  zájmovém 
vzdělávání upravuje podmínky pro účast v činnosti 
školní družiny?

Ustanovení o  účastnících 
činnosti školní družiny ob-

sahuje § 9 vyhlášky č. 74/2005 
Sb., o  zájmovém vzdělávání. 
Platný text § 9 této vyhlášky zní:

Účastníci činnosti družiny
Činnost družiny je určena 

přednostně pro žáky prvního 

stupně základní školy. K pravi-
delné denní docházce lze přijí-
mat i děti z přípravných tříd zá-
kladní školy nebo přípravného 
stupně základní školy spe-
ciální, žáky druhého stupně 
základní školy, žáky nižšího 
stupně šestiletého nebo osmi-

letého gymnázia nebo odpo-
vídajících ročníků osmiletého 
vzdělávacího programu kon-
zervatoře. K  pravidelné denní 
docházce nemohou být přijati 
žáci, kteří jsou přijati k činnosti 
klubu.

Činností vykonávaných dru-
žinou ve formách uvedených 
v § 2 písm. a), c) a f) se mohou 
účastnit i žáci nebo děti, kteří 
nejsou přijati k  pravidelné 

denní docházce do družiny.
O přijetí účastníka k činnosti 

družiny ve formě uvedené 
v § 2 písm. b) nebo c) se roz-
hoduje na základě písemné při-
hlášky. Součástí přihlášky k čin-
nosti družiny ve formě uve-
dené v § 2 písm. b) je písemné 
sdělení zákonných zástupců 
účastníka o  rozsahu docházky 
a  způsobu odchodu účastníka 
z družiny. Vít BERKA

Příplatek 
za víkend
Zaměstnanec uzavřel 
se zaměstnavatelem 
dohodu o  pracov-
ní činnosti a  práci 
vykonává převážně 
o  víkendu. Má za-
městnanec nárok na 
příplatek za práci 
v sobotu a neděli?

Ustanovení zákoníku 
práce o příplatku za práci 
v sobotu a v neděli (para-
grafy 118 a 126) se vzta-
huje pouze na zaměst-
nance vykonávající práci 
na základě pracovního 
poměru založeného pra-
covní smlouvou. Zaměst-
nanci vykonávající práci 
na základě dohody o pro-
vedení práce nebo dohody 
o pracovní činnosti na tyto 
příplatky ze zákona nárok 
nemají. Vyplývá to z § 77 
odst. 2 písm. h) zákoníku 
práce, podle něhož, není-
-li v  tomto zákoně dále 
stanoveno jinak, se vzta-
huje na práci konanou 
na základě dohod o  pra-
cích konaných mimo pra-
covní poměr úprava pro 
výkon práce v  pracovním 
poměru; to však neplatí, 
pokud jde o  odměňování 
(dále jen „odměna z  do-
hody“), s  výjimkou mini-
mální mzdy. Zaměstnanec 
tedy v uvedeném případě 
nárok na příplatek nemá.

Vít BERKA

Výpověď, nebo převedení na jinou práci?
Pokud zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní 
způsobilost k práci, je to i výpovědní důvod. Platí 
to i v případě, že by zaměstnavatel mohl najít jinou 
vhodnou práci?

K  tomuto problému zau-
jala stanovisko Asociace 

pro rozvoj kolektivního vyjed-
návání a  pracovních vztahů, 
v  němž je uvedeno, že právo 
zaměstnavatele dát zaměst-
nanci v takovém případě výpo-
věď z pracovního poměru není 
podmíněno tím, jestli mohl 
nebo měl přistoupit k jeho pře-
vedení na jinou práci. Zákoník 
práce vztah těchto dvou insti-
tutů nijak neřeší, a není proto 
možné dovozovat jakoukoliv 
„přednost“ převedení zaměst-
nance na jinou práci před roz-
vázáním pracovního poměru. 
Povinnost zaměstnavatele pře-
vést zaměstnance na jinou 
práci nelze chápat jako povin-
nost absolutní (povinnost za 
každou cenu zaměstnanci při-
dělovat, byť jinou práci, pokud 

to přichází v  úvahu), bez její-
hož splnění by nebylo možné 
rozvázat ze stejného důvodu 
pracovní poměr. Zásadní je 
skutečnost, že zaměst-
navatel musí respek-
tovat závěr lékař-
ského posudku 
a nesmí zaměst-
nanci přidělovat 
dosavadní práci 
(k  ní není totiž 
zaměstnanec zdra-
votně způsobilý).

Výše uvedený závěr platí 
tím spíše, že zákoník práce 
účinný od 1. 1. 2007 nepřevzal 
z předchozí právní úpravy tzv. 
nabídkovou povinnost a výpo-
vědi z pracovního poměru ne-
musí v  současné době (až na 
dále uvedenou výjimku) před-
cházet snaha zaměstnavatele 

o  pokračující pracovní uplat-
nění zaměstnance v  pracov-
ním poměru. Výjimkou je spe-
cifická situace popsaná v usta-
novení §  73a odst.  2 záko-
níku práce, kdy byl zaměstna-
nec odvolán z vedoucího pra-
covního místa nebo se tohoto 
pracovního místa vzdal. V  ta-

kovém případě je za-
městnavatel povinen 

tomuto zaměst-
nanci navrhnout 
změnu jeho dal-
šího pracovního 
zařazení na ji-
nou práci odpo-

vídající jeho zdra-
votnímu stavu a  kva-

lifikaci. Jestliže zaměstnava-
tel nemá pro zaměstnance ta-
kovou práci nebo ji zaměstna-
nec odmítne, jde o  překážku 
v práci na straně zaměstnava-
tele a  současně je dán výpo-
vědní důvod podle ustanovení 
§ 52 písm. c) zákoníku práce.

Vít BERKA
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Den otevřených dveří žákům představuje dvě desítky oborů
Snad všichni učitelé středních škol dobře vědí, že 
získávat žáky do prvních ročníků je stále obtížněj-
ší úkol. Vždy se vynoří známý rozpor: Neslevovat 
z dřívějších nároků a přitom neodrazovat tradiční-
mi požadavky. A hlavně se nepodbízet.

I  ve Střední škole železniční, 
technické a  služeb v  Šum-

perku si dlouhodobě lámeme 
hlavu, jak si máme správně 
počínat. Příznivá pověst ško-
ly představuje v regionu nena-
hraditelný vklad do budouc-
nosti. Odborné exkurze rozši-
řující vědomosti a dovednosti, 
účast v soutěžích a na různých 
odborných přehlídkách, vý-
znamné společenské, kulturní 
a sportovní akce – to vše dnes 
a denně nabízejí učitelé a žáci 
naší školy.

Akce střídá akci
Sotva úspěšně skončily Dny 

stavitelství a  architektury, 
v  rámci kterých soutěžící zdi-
li se zedníky komín z  plných 
cihel, s  tesaři vyráběli medai-
le, u instalatérů hledali pomo-
cí průmyslové kamery v kana-
lizační trubce ukrytou značku, 
už se odehrálo napínavé sou-
těžní klání mladých svářečů. Ji-
ná parta budoucích mechani-
ků a  opravářů kolejových vo-
zidel vycestovala za poznáním 
do Prahy, tentokrát do zákuli-
sí opravárenské základny met-
ra. Další žáci se spokojeně vrá-
tili z  náročného jazykového 
pobytu v  Anglii a  Německu. 

Dva středoškoláci si zajeli do 
krajského města, aby převzali 
čestný titul Talent Olomoucké-
ho kraje.

Podzimní aktivita učitelů 
a  žáků vyvrcholila dnem ote-
vřených dveří. Pozvali jsme do 
školy zástupce odborných fi-
rem, s  nimiž škola dlouhodo-
bě spolupracuje a které vytvá-
řejí pracovní příležitosti absol-
ventům školy. Jednotlivé ex-
pozice, dílny a  názorné pre-
zentace oborů si pozorně pro-
hlédli žáci ze základních škol, 
jejich učitelé a  rodiče. Detail-
ně se seznamovali s  obsa-
hem dvou desítek maturitních 
a učebních oborů.

Dvě desítky oborů
Hned zrána mířily k  hlavní 

budově školy v ulici Gen. Krát-
kého desítky zájemců, zejmé-
na ze základních škol. Ochotní 
průvodci se ujímali žáků a žá-
kyň, kteří si pečlivě vybírají prá-
vě ten svůj vysněný obor, ať už 
je to obchodník, strojař, sta-
vař, nábytkář, mechanik, nebo 
tradiční řemeslník – elektrikář, 
obráběč kovů, truhlář, proda-
vač, kadeřník, instalatér, zed-
ník, klempíř, tesař, strojní me-
chanik, operátor skladování. 

Výhoda velkého výběru matu-
ritních a učebních oborů spo-
čívá v tom, že nabízí jejich vzá-
jemnou prostupnost. Je dobré 
mít maturitu a k ní získat ješ-
tě výuční list, což stejně platí 
i obráceně.

„Na základě požadavků za-
městnavatelů jsme letos po-
prvé otevřeli obor operátor 
skladování. Během tří let zís-
kají žáci znalosti a dovednos-
ti v  logistice výrobních, pro-
dejních a zásobovacích proce-
sů. Procvičují se v cizím jazyce, 
aby mohli komunikovat se za-
hraničními klienty,“ objasňu-
je ředitelka školy Irena Jonová.

Na Zámečku se staví
Kdo měl zájem, prohlédl si 

ještě Zámeček, druhou bu-
dovy školy v  Bulharské uli-
ci. Žáci, většinou v  doprovo-
du svých rodičů, zkouma-
li ukázky CAD programu, kte-
rý umožňuje elektronicky rý-
sovat technické nákresy a mo-
delovat objekty. V odborných 
učebnách získali další konkrét-
ní informace k výuce cizích ja-
zyků a  k mimoškolním aktivi-
tám. Těch novinek bylo po ce-
lý den až nad hlavu. Pokud se-
stoupili do zámeckého suteré-
nu, mohli si vyzkoušet svou ře-
meslnou dovednost. Vyhrnuli 
si rukávy a přiložili ruku k dílu, 
tedy k novému komínu. Zkusi-
li si nahodit maltu nebo se po-
dívali pod ruce mladým klem-

pířům a tesařům. Když se pak 
večer zvolna zavíraly všechny 
otevřené dveře v obou budo-
vách školy, zvítězil dobrý po-
cit, že celý den nebyl vůbec 
marný. Pomohl desítkám zá-
jemců o středoškolské vzdělá-
vání k rozhodující a možná už 
konečné volbě.

Každodenní práce
Aby každá střední škola zís-

kala potřebný počet žáků, mu-
sí sladit a vyvažovat nejrůzněj-
ší formy své každodenní prá-
ce. Proto jsme zorganizovali 
několikatýdenní šňůru výjezd-
ních návštěv téměř všech zá-
kladních škol v  regionu pro-
vázených  digitální prezenta-
cí. Té se na jedničku ujali vy-
braní žáci, jimž deváťáci snad-
něji „uvěří“. Nebo odpolední 
kroužek stavitelství na zkouš-
ku pro mladé stavaře přímo 
v  prostředí hostitelské školy. 
Soustavná, velmi náročná ak-
tivita ukazuje veřejnosti, že 
naši žáci nesedí jen v  lavicích 
a učitelé nestojí jen za kated-
rou. Máme radost z  toho, že 
se nám práce daří.

Stanislav JUGA

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
Střední škola železniční, 

technická a služeb,

Šumperk
Gen. Krátkého 30

skola@sszts.cz
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Zajištění bezpečného přechodu dětí
Jaké náležitosti má mít pověření osoby k zajištění 
bezpečného přechodu dětí a  žáků přes pozemní 
komunikace?

Dnem 1. ledna 2016 na-
byla účinnosti vyhláška 

č.  294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích. V 
§ 26 této vyhlášky se stanoví:

Pověření osoby k  zajiště-
ní bezpečného přechodu dětí 
a školní mládeže přes pozem-
ní komunikaci v blízkosti škol-
ního zařízení vydané obecním 
úřadem obce s rozšířenou pů-
sobností obsahuje

a) jméno a příjmení, datum 
a  místo narození pověřené 
osoby,

b) místo na pozemní komu-
nikaci, kde je pověřená oso-
ba oprávněna zajišťovat bez-
pečný přechod dětí a  škol-
ní mládeže přes pozemní 
komunikaci,

c) dobu, ve které 
je pověřená oso-
ba opráv-
něna za-

jišťovat bezpečný přechod dětí 
a školní mládeže přes pozem-
ní komunikaci,

d) dobu plat-
nosti pověření 
obecního úřa-
du obce s rozší-

řenou působ-
ností,

e) jméno a  příjmení, funkci 
a podpis osoby vydávající po-
věření obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností,

f) otisk razítka obecní-
ho úřadu obce s  rozšířenou 
působností.

Vzor pověření osoby k  za-
jištění bezpečného přechodu 
dětí a školní mládeže přes po-
zemní komunikaci je uveden 
v příloze č. 16 k této vyhlášce.

Ukončení pracovního poměru pro porušení kázně
Pokud zaměstnanec poruší pracovní kázeň, může 
mu být pracovní poměr ukončen. Do kdy je tak nut-
no učinit od okamžiku porušení pracovní kázně?

Lhůty, v  nichž zaměstnava-
tel může poté, co zjistil kon-

krétní důvod pro rozvázání 
pracovního poměru (spočívající 
v porušení povinnosti vyplývají-
cí z právních předpisů vztahují-
cích se k vykonávané práci) či 
tento důvod vznikl, učinit práv-
ní úkon směřující ke skončení 

pracovního poměru, stanoví 
§ 58 zákoníku práce takto:

Pro porušení povinností vy-
plývajících z  právních předpi-
sů vztahujících se k  vykonáva-
né práci nebo z  důvodu, pro 
který je možné okamžitě zrušit 
pracovní poměr, může dát za-
městnavatel zaměstnanci výpo-

věď nebo s ním okamžitě zrušit 
pracovní poměr pouze do dvou 
měsíců ode dne, kdy se o dů-
vodu k výpovědi dověděl, a pro 
porušení povinnosti vyplývající 
z  pracovního poměru v  cizině 
do dvou měsíců po jeho návra-
tu z ciziny, nejpozději však vždy 
do jednoho roku ode dne, kdy 
důvod k výpovědi vznikl.

Stane-li se v  průběhu dvou 
měsíců podle odstavce 1 jed-
nání zaměstnance, v  němž je 

možné spatřovat porušení po-
vinnosti vyplývající z  právních 
předpisů vztahujících se k  vy-
konávané práci, předmětem 
šetření jiného orgánu, je mož-
né dát výpověď nebo s  ním 
okamžitě zrušit pracovní po-
měr ještě do dvou měsíců ode 
dne, kdy se zaměstnavatel do-
věděl o výsledku tohoto šetře-
ní. Při nedodržení těchto lhůt 
dochází k  zániku práva, jak 
stanoví § 330 zákoníku práce.

tí a  žáků přes pozemní 

b) místo na pozemní komu-
nikaci, kde je pověřená oso-
ba oprávněna zajišťovat bez-
pečný přechod dětí a  škol-
ní mládeže přes pozemní 
komunikaci,

c) dobu, ve které
je pověřená oso-
ba opráv-
něna za-

a školní mládeže přes pozem-
ní komunikaci,

d) dobu plat-
nosti pověření 
obecního úřa-
du obce s rozší-

řenou působ-
ností,

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Já už snad ani neumím učit
„Jsou věci, o  kterých se 

příliš nemluví,“ tajupl-
ně zahajuje přestávku kolega 
Výborný. „Netuším, nač na-
rážíš?“ pátravě zvedá obočí 
Hromádka, který si právě ně-
co zapisuje do svého bloku se 
známkami. „Každou hodinu, 
snad desetkrát dokola opaku-
ji, ať si žáci schovají své mobi-
ly. Ať je vypnou a strčí do ba-
tohu. Zbytečně. Někteří ne-
vydrží tři minuty, aniž by za-
milovaně nesledovali omam-
ně svítící displej. Když je zno-
vu vyzvu, aby mobily schovali, 
syknou něco hodně nespisov-
ného,“ líčí mladší kolega své 
každodenní zážitky.

„Je to nerovný boj s větrný-
mi mlýny. Přestože náš škol-

ní řád jasně upravuje zacháze-
ní s mobily ve výuce, žáci nic 
nedodržují. Jakmile někoho 
přistihnu, že si hraje s telefo-
nem, dostávám bleskovou od-
pověď: ‚Co je? Dívám se, ko-
lik je hodin.‘ Co na tom, že na 
stěně visí kulatý ukazatel ča-
su,“ pousměje se Hromádka. 
„Včera jsem vzkypěl jako pa-
piňák. Vysvětluju látku a  ne-
chtěně přistihnu Horáčka, jak 
ďábelsky buší do klávesnice 
svého miláčka. ‚To snad ne?‘ 
zaúpím jako hladový lev. ‚To 
nemyslíte vážně, Horáčku!‘ 
‚Klídek, jen si odešlu důleži-
tou zprávu. Nerušit!‘ drze mi 
vzkazuje černovlasý kluk, aniž 
by odtrhl zrak od svého dra-
hého smartphona.“

„Všichni moudří na potkání 
rozdávají papežské rady, jak 
mají učitelé lépe učit a  více 
se věnovat všem žákům. Sa-
mi naposled viděli katedru za 
svého dětství. Kolikrát jsem si 
přál, aby mi do hodiny přišel 
zkušený inspektor a  pomohl 
mi vyřešit třeba právě věčný 
boj s  chytrými telefony. In-
spekce k nám dorazí leda na 
kontrolu ŠVP nebo když po-
třebuje zjistit, jak jsme připra-
veni na blížící se inkluzi. Po-
malu zjišťuji, že snad už neu-
mím učit. Drahocenné minu-
ty zapisuju údaje do papíro-
vé a elektronické třídnice, do 
stařičkého počítače, který se 
mnou odmítá spolupracovat. 
Pak uklidňuju rozvášněnou 

třídu, prosím, aby si všich-
ni schovali telefony, table-
ty a notebooky. Další potřeb-
né minuty vytahuju ze zásu-
vek jejich nahřáté nabíječky. 
Poté je nabádám, aby scho-
vali kelímky s  vlašským salá-
tem a coca-colou. Co čert ne-
chtěl, v  druhé řadě náhodou 
narazím na klučinu, kterému 
se kolem pasu nebezpečně 
houpá opravdová mačeta… 
ufff!“ jedním dechem završí 
svou hořkost Výborný.

„Nebuď pesimista, příte-
li,“ mateřsky ho chlácholí Hro-
mádka. „Dokud žáci na nás 
přímo neútočí, není vůbec 
zle,“ šibalsky se pousměje zku-
šený kantor a pomalu se zvedá 
ze židle. Roman KANTOR
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Do havířovské školní družiny na zkoušku
Ačkoliv je již nový rok, 

chceme se ještě pochlu-
bit minulým. Jako vždy v  zá-
věru roku k  nám do školní 
družiny při ZŠ Mládežnická 
v  Havířově-Podlesí přišlo ně-
kolik milých návštěv.

Budoucí prvňáčci, současní 
předškoláci, se vydali k  nám, 
do naší družiny. Chtěli si vy-
zkoušet – zatím na nečisto – 
cestu od hlavního vchodu naší 
školy přes dlouhou spojovací 
chodbu, kolem tělocvičen až 

do míst, která budou pro ně-
které z nich v budoucnu mís-
tem odpoledního odpočinku 
i zábavy.

V družině je čekalo ma-
lé překvapení – starší ško-
láci přestrojení v  pohádko-
vé postavy. Jak jinak, vždyť 
program určený právě ma-
lým předškolákům nesl název 
Z  pekla do pohádky a  z  po-
hádky do pohádky.

Na jednotlivých stanovištích 
čekaly na děti vychovatelky 
a starší kamarádi, aby jim po-
mohli v plnění různých úkolů. 
A aby se těchto školních úko-
lů děti moc neobávaly, soutě-
žily v malých družstvech. A ja-

ké byly soutěžní disciplíny? Na 
příklad přikládání uhlí do pe-
kelných kamen, úklid v pekle, 
skládání pohádkového puz-
zle, poznávání večerníčkových 
postaviček a stavba pohádko-
vého hradu.

Na závěr byly děti odměně-
ny pohádkou, kterou si spo-
lečně s  vychovatelkou vyprá-
věly. A  nakonec to nejlepší, 
na co se celé dopoledne těši-
ly – pohrály si v oddělení dru-
žiny se všemi hračkami, které 
byly v jejich dosahu.

Věříme, že se dětem u nás 
líbilo, protože nám se to s ni-
mi líbilo moc.

Naděžda MOTYKOVÁ

Noc bludiček v opavské strašidelné škole
Koncem minulého roku 

proběhl v opavské základ-
ní škole ve Šrámkově ulici již 
pátý ročník strašidelné ško-
ly, tentokrát pod názvem Noc 
bludiček.

Již při vstupu mohli návštěv-
níci ochutnat množství zdra-
vých potravin, ke kterým škol-
ní koordinátorky prevence Eva 

Halfarová a  Anna Tenglerová 
přidaly recepty, jak tyto po-
choutky připravit, a seznamo-
valy příchozí s aktivitami, které 
škola pořádá v  rámci preven-
ce. Návštěvníci si odnesli nejen 
recepty na zdravé cukroví, ale 
také letáčky se zásadami, kte-
ré pomohou školákům s bez-
pečnou cestou do školy, nebo 

desatero bezpečného chování.
Tradiční akce se zúčastnilo 

téměř 300 dětí z okolních ma-
teřských škol a žáků naší ško-
ly se svými rodiči nebo praro-
diči, přišli však i naši bývalí žá-
ci. Všichni procházeli strašidel-
ně vyzdobenou školou, dě-
ti plnily na stanovištích úkoly 
nebo procházely za světel blu-
diček a  vřískotu hejkalů škol-
ní zahradu.

Maminky ze SRPŠ připravily 
voňavý punč pro rodiče a kou-
zelné lektvary s  pamlsky pro 
děti.

Všem organizátorům i  žá-
kům velmi děkuji za přípra-
vu a  organizaci této krásné 
akce. Výtěžek z  dobrovolné-
ho vstupného bude použit na 
školné pro našeho adoptivní-
ho Juliána z Ugandy.

Ivana CHRAMOSTOVÁ

Muži, kteří 
nemají 
ženy
HARUKI MURAKAMI

Haruki Murakami, jehož 
knihu z  nakladatelství 
Odeon vám dnes předsta-
vujeme, je považován za 
jednoho z  nejvýznamněj-
ších současných spisova-
telů Japonska. Sedm poví-
dek jeho nejnovější knihy 
se zamýšlí nad pocity 
mužů, kteří z  nějakého 
důvodu přišli o ženy. Uka-
zuje se, že tápání a  trá-
pení mužů je stejné všude 
ve světě. A  proto by si 
tuto knížku o  osudových 
láskách mužů neměly ne-
chat ujít ani české ženy.

Znáte je?

Vůně upečených perníčků v Křižné
I  v  uplynulém roce jsme se 

opět v naší školní družině Zá-
kladní školy Křižná ve Valaš-
ském Meziříčí sešli společně 
s  rodiči v  naší školní jídelně, 
abychom si připomněli krásný 
předvánoční čas, jehož součás-
tí je i pečení perníčků. Naše ku-
chařky nám předem přichystaly 
perníková těsta. Poté si děti a 

jejich rodiče vyváleli a vykrajo-
vali perníčky. Netrvalo dlouho 
a jídelnou se linula vůně upeče-
ných perníčků, které jen čeka-
ly na zdobení. Pod rukama dě-
tí, maminek, tatínků či babiček 
se začaly objevovat různé ba-
revné stromečky, rybičky, zvo-
nečky apod. Vše se odehrávalo 
za zvuku vánočních koled a ne-

mohl chybět ani výborný dět-
ský punč. Perníčky si děti od-
nesly domů, a pokud je hned 
nesnědly, tak se možná obje-
vily i  na štědrovečerním stole. 
Nezbývá než poděkovat všem 
organizátorům akce i všem pří-
tomným, kteří vytvořili příjem-
nou vánoční atmosféru.

Kolektiv vychovatelek
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Ministerstvo školství: Do škol v žádném případě
Román o  lásce Židovky 

a  Palestince nesmí být 
součástí výuky literatury na 
izraelských středních ško-
lách. Kniha nositelky prestiž-
ní Bernsteinovy ceny Dorit Ra-
binjanové není podle tamního 
ministerstva školství vhodná, 
neboť mladiství čtenáři ne-
jsou schopni dohlédnout ne-
bezpečí asimilace.

„Intimní vztahy mezi Židy 
a  nežidy ohrožují oddělené 

identity,“ stojí rovněž ve zdů-
vodnění vyřazení knihy z při-
pravovaného knižního káno-
nu pro výuku literatury na iz-
raelských středních školách. 
Kniha by prý mohla mimo ji-
né vyvolat nenávist mezi stu-
denty a způsobit „emocionál-
ní bouři“ ve třídách.

V knize, jejíž název v  do-
slovném překladu znamená 
„živoucí hraniční plot“, jde 
o  složitou lásku židovské Iz-

raelky a  Palestince. Její au-
torka v reakci na nařízení mi-
nisterstva označila za ironic-
ké, že „kniha, která se zabý-
vá židovským strachem z asi-
milace, je vyřazena na zákla-
dě stejného strachu. Na mi-
nisterstvu školství se zjevně 
někdo stále domnívá, že lite-
ratura má moc měnit názory 
mládeže, a to je pro mě vlast-
ně důvod k optimismu,“ do-
dala Dorit Rabinjanová.

Zařazení díla z  roku 2014 
na seznam knih vhodných do 
výuky doporučila komise od-
borníků. Rozhodnutí knihu ze 
seznamu vyřadit už kritizovala 
i řada učitelů literatury a izra-
elských spisovatelů. Autor Sa-
mi Michael označil den roz-
hodnutí ministerstva za „čer-
ný den pro hebrejskou litera-
turu“. Spisovatel Meir Šalev 
studentům doporučil, aby si 
knihu přečetli ve volném čase.

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Slavit Vánoce zakázáno!
Naše Vánoce jsou 

již za námi, avšak 
v  mnoha zemích se vů-
bec neslaví. Jinde zase 
získávají díky komerční-
mu duchu na popularitě. 
Například ve Vietnamu 
nebo dokonce v Číně.

V několika asijských 
zemích jsou ale Váno-
ce přímo zakázány. Mezi 
ně se vloni zařadil boha-
tý sultanát Brunej, který 
se přiklonil k právu šaría. 
Křesťanům, kteří v  té-
to zemi žijí, je povole-
no Vánoce slavit, byť by-
li vyzváni, aby tak nečini-
li příliš okatě a  veřejně. 
Muslimům, kteří by se 
rozhodli k  nim připojit, 
ale hrozí pětiletý trest!

Dosud nejpřísnější zá-
kaz Vánoc vydalo minis-
terstvo školství v  Tádži-

kistánu. V  žádné škole 
v zemi se nesměl objevit 
vánoční stromek. Váno-
ce neexistují ani pro oby-
vatele Severní Koreje.

Zakazování Vánoc ne-
ní v komunistických stá-
tech neobvyklé. Vůbec 
slavit se dříve nesměly 
v  Číně. V  roce 1967 je 
úplně zakázala Albánie, 
a to ne proto, že je pře-
vážně muslimským stá-
tem, ale protože v ústa-
vě uzákonila, že je se-
kulárním státem. Sla-
vit se začaly až po pá-
du komunistického reži-
mu. Dva roky po Albánii 
zakázal Kubáncům Vá-
noce Fidel Castro. Aby 
z nich opět udělal státní 
svátek, jej přesvědčil až 
v  roce 1998 papež Jan 
Pavel II.

Toreadory ve Španělsku čeká nejistá budoucnost
Mladý Ángel Tellez den-

ně naběhá 70 kilo-
metrů do toreadorské školy 
v Madridu, aby si splnil svůj 
sen stát se hvězdou této tra-
dice, kterou chtějí ochránci 
zvířat zrušit. Stejně jako čty-
řicítka jeho kamarádů včetně 
dvou dívek je Ángel žákem 
školy Marcial Lalanda, půso-
bící od roku 1976 v srdci Ca-

sa de Campo, rozsáhlého le-
sa a  zelených plic španělské 
metropole.

V lokalitě La Venta del Ba-
tán, kde jsou vystavováni bý-
ci určení pro Feria de San Isi-
dro v Madridu, tráví tito mla-
dí lidé více než 20 hodin týd-
ně a  kromě techniky zápasů 
se tu učí jejich historii či ana-
tomii býků. Někteří přišli až 

z Mexika nebo Kolumbie. Bu-
doucí toreadoři se tu cvičí se 
skutečnými zvířaty při tenta-
deros. Všichni doufají, že si 
jich všimne nějaký agent, kte-
rý jim pomůže zahájit karié-
ru. Jen několik málo z nich se 
však může stát matadorem, 
který usmrcuje býka v aréně. 
Podle oficiálních údajů bylo 
loni z 10 194 těch, kdo se vě-

nují býčím zápasům, jen osm 
set jeden matador.

Madridská radnice, kterou 
od května ovládá koalice levi-
cových stran a ekologů, se le-
tos rozhodla škole zrušit sub-
venci ve výši 60 000 eur (1,60 
milionu Kč). Škola tak má po-
chybnosti o své budoucnosti. 
Býčí zápasy ruší ve Španělsku 
i další města. čtk

Noví učitelé němčiny pro migranty
Zhruba 8 500 nových učite-

lů přijaly letos německé ško-
ly na výuku němčiny jako cizí-
ho jazyka kvůli příchodu sta-
tisíců dětí v  rámci migrační vl-
ny z  Blízkého východu a  Af-
riky. Podle některých odha-
dů bude přitom potřeba při-
jmout nejméně 20 000 nových 
pedagogů.

V reakci na migrační vlnu, 
v  jejímž důsledku do Německa 
přicházejí i děti školou povinné, 
vzniklo letos v Německu 8 264 
speciálních tříd, v nichž se vyu-
čuje pouze němčina jako cizí ja-
zyk. Nyní je navštěvuje zhruba 
196 000 žáků. Skutečný počet 
migrantů navštěvujících němec-
ké školy je podle listu Die Welt 
ale mnohem vyšší, neboť po 
přechodu do běžných tříd se už 
zvlášť neevidují.

Základní a  střední školství 
mají v  Německu na staros-

ti jednotlivé spolkové země. 
Předsedkyně konference zem-
ských ministrů kultury a  škol-
ství si ale myslí, že německé 
školství v  žádném případě ne-
čeká kolaps. Počet dětí migran-
tů, které dosáhnou školního 
věku příští rok v  září, odhadu-
je na 325 000. Tato výjimečná 
situace bude podle ní po něja-
kou dobu normálním stavem.
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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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Galavečer Zlatého Ámose

Kantorský bálKantorský bál

Národní dům na Smíchově, nám. 14. října 16, Praha 5.
Začátek v 19.30 hodin. Vstupné od 150 Kč.

K tanci i poslechu hraje plesový orchestr OH BAND.
Legendy se vrací a Petr Šiška, Rangers a Iva Hajnová, cimbálová 

muzika ZÁDRUHA. Moderuje Zdeněk Vrba.

Korunovace Zlatého Ámose 2016.
Vstupenky objednávejte na zlatyamos.cz nebo mailem na zlatyamos@zlatyamos.cz.
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