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19. ledna
Výročí úmrtí Jana Palacha 
v roce 1969.

19. ledna
Zástupci sekce seniorů 
ČMOS pracovníků školství 
z jednotlivých krajů volili 
na své volební konferenci 
nové složení svého výboru. 
Následující den zvolila svůj 
výbor také profesní sekce 
předškolního vzdělávání.

21. ledna
Profesní sekce nepedago-
gických pracovníků škol-
ských odborů si bude na 
své konferenci volit nejen 
nové vedení, ale bude se 
věnovat i aktuální m problé-
mům školního stravování. 
Také profesní sekce výchov-
ně-vzdělávacích zařízení si 
zvolí svůj nový výbor. 
A to v pátek 22. ledna.

Finanční podmínky učitelů se musí zlepšit .....................................................3
Ve školách se potvrzuje, že druhý cizí jazyk není pro všechny ........................5
Přátelství přes hranice vychází ze zájmu dětí .................................................7

„Radost z konání dobra je jediným opravdovým štěs tím.“  Lev Nikolajevič Tolstoj

Inkluzivní vzdělávání přináší podle školských odborů řadu rizik
Ministryně školství Kateřina Valachová tvrdí, že le-
tos je její rezort na zavádění společného vzdělává-
ní finančně připraven, od září má na jeho rozjezd 
k dispozici sto milionů korun. Mezi odbornou ve-
řejností však k dostatečnému zajištění schválených 
změn ve školském zákoně vládne značná skepse.

„Neodmítám princip 
rovného přístupu ke 

vzdělání,“ říká v této souvis-
losti předseda ČMOS pracov-
níků školství František Dob-
šík. „Mám však určité oba-
vy ze značného nárůstu ad-
ministrativy a objemu prací 
souvisejích s přímou pedago-
gickou činností. Rizika vidím 
v několika oblastech:

personální zajištění (oba-
va o  dostatek odborně při-
pravených asistentů peda-
goga, školních psychologů, 
speciálních pedagogů a pra-
covníků v  poradenských 

zařízeních),
další vzdělávání součas-

ných pedagogů v běž-
ných školách (zajiš-
tění dostatečné 
nabídky vzdě-
lávání odbor-
níky z  praxe, 
n e d o s t a t e k 
času si vzdělá-
ní plnohodnot-
ně doplnit),

legislativní pro-
středí (vnější připomín-
kové řízení k  prováděcí vy-
hlášce k §  19 školského zá-
kona je sice ukončeno, stá-

le ale není zřejmé, kdy bu-
dou novelizovány další vy-
hlášky, které by měly řešit na-
příklad počty žáků v jednotli-
vých typech škol a školských 
zařízení nebo změny v  po-
radenství, a  není zveřejněna 
ani konečná úprava Rámco-
vého vzdělávacího progra-

mu pro základní vzdělá-
vání po odstranění 

přílohy upravu-
jící vzdělávání 
žáků s  lehkým 
m e n t á l n í m 
postižením),

finanční za-
jištění (v  rámci 

rozpisu rozpočtu 
regionálního škol-

ství bude krajům umož-
něno navýšit rezervu na asis-
tenty pedagoga). Panují však 
značné pochybnosti, zda ty-

to prostředky budou stačit na 
zajištění podpůrných opatře-
ní, která budou od letošního 
1. září pro žáka nároková ze 
strany státu. Možnost vytvo-
ření vyšší rezervy totiž není 
dostatečně vyvážena zvýše-
ním rozpočtových výdajů. Pe-
dagogové jsou v tomto ohle-
du velmi skeptičtí po zkuše-
nostech s  různými reforma-
mi, které ve svých důsledcích 
zaplatili na úkor svých stáva-
jících příjmů.“

„Ministerstvo školství sice 
vede informační kampaň na 
podporu společného vzdě-
lávání dětí, avšak vzhledem 
k  těmto rizikům bude velmi 
nesnadné obavy určité čás-
ti pedagogické veřejnosti eli-
minovat,“ upozorňuje Franti-
šek Dobšík.

Karla TONDLOVÁ
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V tomto čísle najdete Krátce
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Zákaz umělých sladidel i kečupu
Ve školních automatech 

a  bufetech asi budou za-
kázána umělá sladidla a kofei-
nové, iontové a  energetické 
nápoje. Obložené bagety se 
budou muset obejít bez majo-
nézy, dresinků, hořčice i keču-
pu. Vyplývá to z návrhu vyhláš-
ky, který ve spolupráci s rezor-

tem zdravotnictví zpracovalo 
ministerstvo školství.

Vedle absolutního zákazu 
sladidel, iontových a  energe-
tických nápojů a kofeinu s vý-
jimkou čaje jsou ve vyhlášce 
nastaveny také parametry pro 
ostatní potraviny a nápoje. Vý-
robci jsou podle ministerstva 

schopni zajistit dostatek vhod-
ných produktů pro zásobová-
ní automatů a bufetů. Vyhláš-
ka obsahuje mimo jiné také 
požadavek na maximální ob-
sah přidaného cukru u výrob-
ků zařazených do programu 
Mléko do škol.

čtk

Stávková pohotovost
Část učitelů na Slovensku 
vstoupila do stávkové 
pohotovosti a pohrozila 
vyhlášením stávky před 
březnovými parlamentními 
volbami. Od vlády premiéra 
Roberta Fica požadují více 
peněz na školství včetně 
zvýšení platů pedagogů. čtk

Návrh dlažby
Univerzita Karlova se chystá 
zpřístupnit pozůstatky 
rotundy svatého Václava, 
které byly v roce 2004 
objeveny v budově 
Matematicko-fyzikální 
fakulty na Malostranském 
náměstí v Praze. Součástí 
rekonstrukčních prací 
bude částečné obnovení 
dlažby. Informace o jejím 
rozmístění se nedochovaly, 
proto Univerzita vyhlásila 
soutěž na návrh obnovené 
dlažby. čtk

Rekordní návštěva
Rekordních 7 826 
diváků přišlo v Brně na 
vysokoškolský hokejový 
duel pod širým nebem, ve 
kterém Karlova univerzita 

porazila Masarykovu 
univerzitu 4:3. Úvodní buly 
zápasu, který byl součástí 
Hokejových her, vhodila 
ministryně školství Kateřina 
Valachová. čtk

Nepřetržité čtení
Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Karlovy 
vytvořila český rekord 
– nejdelší veřejné čtení 
z díla profesora Václava 
Švambery. V. Švambera 
(1866–1939) byl českým 
geografem, hydrologem 
a vysokoškolským 
pedagogem. Vybudoval 
Geografický ústav v Praze 
a založil Státní sbírku 
mapovou 
Československa.     čtk

Zápisník

il k

„Ale ne, učitelé jsou v pohodě, doma mě řeže matka. Běhá závodně biatlon a pořád „Ale ne, učitelé jsou v pohodě, doma mě řeže matka. Běhá závodně biatlon a pořád 
říká, že škoda každé rány, která padne vedle!“říká, že škoda každé rány, která padne vedle!“
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Trváme na spádových obvodech pro školky
Ministerstvo školství tr-

vá na zavedení spádo-
vých obvodů pro mateřské 
školy, jakmile bude poslední 
rok předškolního vzdělávání 
povinný. Je to nejlepší řešení 
pro rodiče, děti i ředitele škol, 
uvedl úřad na svém webu. 
„Jsme toho názoru, že pokud 
stát stanovuje povinnost před-
školního vzdělávání (obdobně 

pak povinnou školní docház-
ku), pak musí rovněž umožnit, 
aby výkon této povinnosti byl 
reálně možný, a to poblíž byd-
liště dítěte,“ uvedl úřad. Stej-
ně jako u základních škol mů-
že rodič zvolit jinou než spádo-
vou mateřskou školu, ale tam 
už bude jeho potomek při-
jat jen v případě volné kapaci-
ty. Povinný poslední rok před-

školního vzdělávání, s nímž vy-
mezení školských obvodů pro 
mateřskou školu souvisí, by 
měl být zaveden v roce 2017.

S povinností vymezit spádo-
vé obvody pro školky nesouhlasí 
řada velkých měst včetně Prahy. 
Spádové obvody pro mateřské 
školy považují za rizikové, podle 
nich prý narušují dosavadní sys-
tém předškolního vzdělávání. čtk

O školském zákonu se bude jednat v únoru
Sněmovní školský výbor 

opět nedokončil debatu 
o  novele školského zákona, 
která zavádí povinný posled-
ní rok předškolního vzdělává-
ní, povinnou maturitu z  ma-
tematiky a  jednotné přijíma-
cí zkoušky pro maturitní obo-
ry středních škol. Přerušil ji do 
února. Prostřednictvím po-
změňovacího návrhu se do 
hry vrací umožnění domácího 
vzdělávání na druhém stup-
ni základních škol. Debatova-

lo se také o  návrzích M. Se-
melové (KSČM) a Karla Raise 
(ANO) na odložení účinnos-
ti inkluzivních opatření o rok.

Odklad zavedení společné-
ho vzdělávání ostře odmít-
la ministryně školství. Připo-
mněla, že už nyní mají ředi-
telé ze zákona povinnost dítě 
s potřebou podpory přijmout, 
pokud patří do jejich spádo-
vé oblasti. „Novela pouze 
práva dětí spojuje s konkrét-
ními podpůrnými opatření-

mi a finančními prostředky,“ 
řekla K. Valachcová.

Zopakovala, že speciálních 
škol se změny nedotknou. 
Z  dětí s  lehkým mentálním 
postižením mohou být v běž-
ných školách vzdělávány pou-
ze ty, které nemají jiné pro-
blémy. „Trvám na tom, že je 
správně, aby směřovaly do 
hlavního vzdělávacího prou-
du. A ony už tam směřují, už 
nyní jsou jich tam tři tisíce,“ 
dodala. čtk
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„Kvalitní vzdělávání je spojeno s  kvalitními učite-
li,“ uvedla svou první tiskovou konferenci v  letoš-
ním roce Kateřina Valachová, ministryně školství, 
a  doplnila, že pokračuje v  tom, co začala v  roce 
2015: zlepšovat materiální postavení pedagogů 
i nepedagogů.

Ačkoliv je absolventů pe-
dagogických fakult dostatek, 
do škol jich nastupuje, podle 
jejích slov, málo. „Ti, co na-
stoupí, odcházejí ze škol-
ství po založení rodiny, jejich 
ekonomická situace je ne-
únosná,“ zdůraznila K. Va-
lachová a  dodala: „Slibuji, 
že kariérní řád bude schvá-
len v prvním čtvrtletí letošní-
ho roku.“ Ten by měl výraz-
ně zlepšit jak finanční a ma-
teriální podmínky učitelů, tak 
i  kvalitu vzdělávání dětí. „To 
jsou spojené nádoby,“ zdů-
raznila ministryně.

Na zavedení kariérního řá-
du si učitelé ještě musí po-
čkat, přesto by se letos mě-
la jejich finanční situace opět 
zlepšit. Podle slov K. Valacho-
vé jdou do škol ve srovnání 
s  loňským rokem další pení-
ze. Například na tarify 2,5 mi-
liardy korun, na snížení úvaz-
ků ředitelů mateřských a ma-
lotřídních škol 360 milionů, na 
FKSP o 300 milionů více a půl 
miliardy na asistenty pedago-
ga. Navýšené jsou i peníze na 

kompenzační pomůcky, ta-
ké soukromé a  církevní školy 
dostanou přidáno. „Meziroč-
ně jde navíc do škol 3,5 mi-
liardy plus jedna miliarda na 
výkony,“ uzavřela tento výčet 
ministryně a  dodala, že pro 
rok 2017 o navýšení rozpočtu 
školství povede jednání.

„Chtěla bych říct, že od 1. 
září 2016 nás čeká v oblas-
ti společného vzdělá-
vání evoluce, niko-
li revoluce. Le-
tos jsme na za-
vádění společ-
ného vzdělává-
ní finančně při-
praveni, od zá-
ří máme na jeho 
rozjezd k  dispozi-
ci sto milionů korun,“ 
tak uvedla svou další prioritu 
– společné vzdělávání – Kate-
řina Valachová. Vyhláška pro 
společné vzdělávání bude, 
podle ministryně, zveřejněna 
na přelomu ledna a února, do 
konce února pak bude hoto-
vý i  Rámcový vzdělávací pro-
gram pro základní vzdělávání 

zohledňující výuku dětí s  leh-
kým mentálním postižením.

Slova ministryně potvrdil 
její náměstek Stanislav Štech: 
„Ministerstvo školství již finali-
zuje klíčové dokumenty a pro-
váděcí předpisy k  novele škol-
ského zákona, do konce ledna 
bude připraven upravený Rám-
cový vzdělávací program pro 
základní vzdělávání zohledňující 
výuku dětí s lehkým mentálním 
postižením, podnikáme infor-
mační výjezdy do krajů, připra-
vujeme informační dokumen-
ty a průvodce pro ředitele škol 
a učitele a také pro zřizovatele.“

Intenzivní práce na pří-
pravě společného 

vzdělávání, podle 
jeho slov, však 
nekončí. I  na-
dále bude mi-
nisterstvo škol-
ství pokračo-
vat v  diskuzích 

se všemi zainte-
resovanými stra-

nami, od února začne 
probíhat cyklus seminářů 
v  jednotlivých krajích pro uči-
tele, Národní ústav pro vzdělá-
vání pracuje se školskými po-
radenskými zařízeními. „Rela-
tivně jde o nové věci, ale ne-
ní to nic radikálního. Jde o po-
stupný proces, nic 1.  září ne-
končí,“ konstatoval S. Štech.

Realizace společného vzdě-
lávání s sebou nese také pod-
statně větší zátěž pro škol-
ská poradenská zařízení. Bude 
nutné přijmout další psycholo-
gy a speciální pedagogy, zhru-
ba 150 lidí. Otázkou je, zda se 
je podaří sehnat.

To však není jediný pro-
blém. Podle S. Štecha je dal-
ším nejednotnost diagnos-
tických nástrojů. To by se ale 
do konce letošního roku mě-
lo změnit. „Všichni pracovní-
ci poraden budou proškole-
ni z hlediska jednotného diag-
nostického nástroje. Změnit se 
musí i  doporučení, která po-
radny vydávají. Ta musí být 
konkrétní, musí učitelům jasně 
říci, jak s takovým dítětem pra-
covat, jaké používat pomůc-
ky.“ Ke změně dojde, podle 
S. Štěcha, i v přístupu rodičů. 
Ti budou mít povinnost dopo-
ručení z poradny škole předat.

Společné vzdělávání by se 
mělo odrazit již při letošních 
zápisech. Podle slov minist-
ryně školství se toho ale moc 
při zápisech v běžných základ-
ních školách nemění. Podstat-
né je však to, aby rodič věděl, 
že pokud jeho dítě potřebuje 
pomoc, tak prostředky napří-
klad na asistenta má zajištěny. 
Má na ně ze zákona nárok.

Olga ŠEDIVÁ
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Finanční podmínky učitelů se musí zlepšit, je přesvědčena Kateřina Valachová
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Podmínky vzdělávání se rozhodně nesmí zhoršit
V Domě odborových svazů v Praze proběhly v uply-
nulém týdnu dvě volební republikové konference 
profesních sekcí ČMOS pracovníků školství, a  to 
profesní sekce základního školství a profesní sekce 
vedoucích pracovníků a přímo řízených organizací.

Hlavním cílem volebních 
konferencí je volba před-

sedy republikového výbo-
ru sekce, jeho místopředsedy 
a členů výboru. To se v obou 
případech podařilo. Předse-
dou republikového výbo-
ru profesní sekce zá-
kladního školství 
byl opětovně zvo-
len Rostislav Ko-
hut, konference 
vedoucích pra-
covníků si zvoli-
la nového předse-
du výboru, a to Petra 
Pečenku.

Dosavadní předseda výboru 
Stanislav Kutálek tuto funkci za-
stával více jak osm let a  za je-
ho působení se sekce význam-
ně podílela na připomínkování 
důležitých zákonných i  podzá-
konných norem. Jednalo se na-
příklad o  novelu školského zá-
kona, novelu zákona o  peda-

gogických pracovnících, vyhláš-
ku o  školním stravování, něko-
likeré opakované připomínko-
vání reformy financování regio-
nálního školství a  kariérní řád. 
Velkou zásluhu má výbor i  na 

změně úvazků ředitelů ma-
teřských a  malotříd-

ních škol. „O změ-
nu úvazků ředite-
lů základních škol 
budeme dále usi-
lovat,“ řekl S. Ku-
tálek. Jeho slova 

pak doplnil Franti-
šek Dobšík, předseda 

školských odborů: „Podle sli-
bů ministryně školství by k úpra-
vě úvazků ředitelů základních 
škol mělo dojít od 1. září 2017. 
My jsme si však vědomi i  toho, 
že náročnost učitelského povo-
lání ovlivňuje výrazně i práci zá-
stupců ředitelů, proto budeme 
usilovat i  o úpravu jejich úvaz-
ků.“ Zdůraznil však, že priori-

tou odborů bude navýšení pla-
tů zaměstnanců školství o deset 
procent v  roce 2017. „V  cent-
ru naší pozornosti i  nadále zů-
stává společné vzdělávání, ka-
riérní systém i reforma financo-
vání regionálního školství,“ kon-
statoval F. Dobšík a vyzval účast-
níky konference, aby stále zasí-
lali své připomínky ke společné-
mu vzdělávání.

Právě to se stalo dalším bo-
dem konference. Ředitelé škol 
upozorňovali na to, že společ-
né vzdělávání nebude jen o pe-
nězích, ale také o  personálním 
zajištění inkluze a také o legisla-
tivních změnách, které se spo-
lečným vzděláváním souvise-
jí. Vyslovili obavu, aby ve svém 
důsledku společné vzdělává-
ní nevedlo ke zřizování soukro-
mých základních škol a  k  de-
valvaci veřejného školství. Další 
možná rizika pak členové kon-
ference zformulovali do svého 
 prohlášení.

Olga ŠEDIVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Novým předsedou sekce je Petr Pečenka
Novým předsedou profes-

ní sekce vedoucích pracovní-
ků a pracovníků přímo řízených 
organizací byl v pátek 15. ledna 
2016 zvolen Petr Pečenka.

Petr Pečenka je statutárním 
zástupcem ředitele Základní 
a mateřské školy TGM Zastáv-
ka. Po více jak osmi letech vy-
střídal na postu předsedy re-

publikového výboru sekce Sta-
nislava Kutálka, který bude 
i  nadále v  republikovém výbo-
ru působit.

Zástupkyní předsedy by-
la opětovně zvolena Věrosla-
va Brožová, ředitelka Mateř-
ské školy Vrchlického nábřeží 
v Českých Budějovicích.

 pp

Základnímu školství opět předsedá Rostislav Kohut
Ve čtvrtek 14. ledna 2016 

proběhla volební konfe-
rence profesní sekce základní-
ho školství. Delegáti z oblast-
ních jednotek volili předsedu, 
zástupce předsedy a členy re-
publikového výboru.

Staronovým předsedou repub-
likového výboru se stal Rostislav 
Kohut, který působí jako koordi-
nátor ICT v Masarykově základní 
škole v Poličce.

Delegáti se v diskuzi vyslovova-
li k tématům společného vzdělá-

vání, podpořili myšlenku povinné-
ho posledního roku předškolního 
vzdělávání i povinných přijímacích 
zkoušek na střední školy a připra-
vili pro členy svazu krátkou an-
ketu na téma opakování ročníku 
i neprospívajících žáků. pp

Prohlášení
Republiková volební konfe-

rence profesní sekce vedou-
cích pracovníků a přímo říze-
ných organizací se obává zvý-
šeného zatížení vyučujících při 
zavádění společného vzdělá-
vání. Týká se to jak oblasti sa-
motného výchovně-vzděláva-
cího procesu, tak i administra-
tivy s inkluzí spojené.

Jako vedoucí pracovní-
ci jsme přesvědčeni o  sní-
žení úrovně vzdělávání, za 
něž jsme ze zákona zod-
povědní. Rozpor mezi obě-
ma požadavky může ohro-
zit chod státních škol smě-
rem ke školství soukromé-
mu. Plně nechápeme pojem 
společného vzdělávání, kte-
ré je údajně prioritou vládní 
koalice, když významná část 
populace 2. stupně základ-
ních škol odchází na vícele-
tá gymnázia.

Poukazujeme na rozdíl fi-
nancování školství v  zemích, 
které jsou nám dávány za 
vzor (na školství je tam dává-
no až 6 procent HDP), proti 
podílu HDP, který je vydáván 
na školství v České republice.

Poukazujeme na personál-
ní nepřipravenost tzv. společ-
ného vzdělávání.

ILUSTRAČNÍ  FOTO: ARCHIVILUSTRAČNÍ  FOTO: ARCHIV
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Ve školách se potvrzuje, že druhý cizí jazyk není pro všechny
Před třemi lety, kdy ministerstvo školství rozhodlo 
o  zavedení povinného druhého cizího jazyka pro 
žáky druhého stupně základních škol, se bouřlivě 
diskutovalo, zda to není krok vedle. Zajímalo nás, 
co si o tom ve školách myslí dnes.

Již v lednu 2011 jsme se pta-
li učitelů a  ředitelů škol, co 

si o  novém ministerském zá-
měru myslí. „Dva světové jazy-
ky zvládne tak deset procent 
dětí, ostatní se naučí v  dru-
hém cizím jazyce velice dobře 
mlčet. Měli bychom se zamě-
řit na to, aby každý žák zvlá-
dl alespoň jeden světový jazyk 
na běžné konverzační úrovni,“ 
shrnul tehdy názory všech re-
spondentů Helmut Harzer ze 
ZŠ Ostrov. „Druhý cizí jazyk 
by měl zůstat v  rovině volitel-
ných předmětů,“ doplnil Zde-
něk Dolanský ze ZŠ Koloděje. 
A  jak to vypadá v  základních 
školách dnes, kdy tato praxe 
pár let běží?

„U nás bylo zavedení dru-
hého povinného cizího jazy-
ka poměrně klidné. Už dříve 
jsme totiž měli německý jazyk 
na druhém stupni jako volitel-
ný předmět a dokonce na prv-
ním stupni jako zájmový krou-
žek. Takže jsme němčinu roz-
šířili pro všechny žáky druhé-
ho stupně a plynule pokraču-
jeme,“ říká Jitka Šolcová, zá-
stupkyně ředitele a  učitelka 
angličtiny ze ZŠ Děčín VI, Na 
Stráni. „Problémy dělá něm-
čina jen žákům se speciálními 
vzdělávacími potřebami, kte-
rých máme integrovaných tři-
cet. Tito žáci si pletou anglická 
a  německá slovíčka, při psa-
ní jsou bezradní. Vycházíme 
jim vstříc a učíme je podle je-
jich individuálních plánů, tře-
ba je zkoušíme v  lavici, a  ne 
před celou třídou. Hromadné 
zavedení druhého cizího ja-
zyka není pro tyto děti šťast-
né, ale přitom neexistuje mož-
nost je z těchto hodin uvolnit. 
Vzhledem k  tomu, že od zá-
ří čeká školy masivní integra-
ce dětí se speciálními vzdělá-
vacími potřebami, vidím v tom 
veliký problém, který by se měl 
aktuálně řešit. Třeba umožnit 

pro tyto děti výjimky,“ dopl-
ňuje J. Šolcová.

O tom, že pro všechny žá-
ky druhý cizí jazyk není, je pře-
svědčen také Miroslav Koki-
nopulos, ředitel ZŠ 5. května 
v Rožnově pod Radhoš-
těm: „U nás máme 
výuku němčiny 
a ruštiny. Vzhle-
dem k tomu, že 
nároky na dru-
hý jazyk ne-
jsou enormní, 
tak i  průměrné 
děti jsou schopné 
se základy naučit, na 
konverzaci to většinou nesta-
čí. Některé z  nich mohou při 
tomto letmém setkání s  dru-
hým jazykem objevit, že je to 
baví, a pak se mu mohou dále 
věnovat. Pro budoucí gymna-

zisty je to jednoznačně pozi-
tivní, pro ty, kteří bojují v kaž-
dém předmětu, to není žádný 
přínos. Již dříve jsme nabíze-
li němčinu jako volitelný jazyk 
a byla to podle mě lepší ces-
ta. Nemá moc smysl tím trá-
pit všechny žáky, zvlášť pak ty, 
kteří by se v tomto čase moh-

li věnovat některému praktic-
ky zaměřenému volitelnému 
předmětu.“

Miroslava Horníková, zá-
stupkyně ředitele ZŠ Emila Zá-
topka ve Zlíně, názor ředite-
le z Rožnova pod Radhoštěm 
potvrzuje: „Přechod k  dru-
hému povinnému jazyku byl 
u  nás bezproblémový, děti si 
většinou vybírají ruský jazyk, 
ale mají možnost i  německé-

ho jazyka. Těm žákům, 
kteří jdou studovat 

na střední ško-
ly s  maturitou, 
se další cizí ja-
zyk hodí, stejně 
v něm pokraču-
jí a mají tedy vý-

hodu. Ovšem ti 
žáci, kteří jdou do 

učilišť, devátou třídou 
s  druhým jazykem končí, ne-
mají žádnou návaznost. Po-
kud není tato návaznost zaji-
štěna ještě aspoň dva roky na 
učilišti, je to pro ně zbytečné 
trápení, druhý jazyk je těžký 

a nic moc se nenaučí. Myslím, 
že původní varianta, kdy si žá-
ci mohli podle svých možností 
a  zamýšleného studia vybírat 
druhý cizí jazyk v rámci volitel-
ných předmětů, byla lepší.“

K volitelným předmětům se 
vyjádřila i  Jitka Šolcová: „Zá-
kladní škola by měla podle 

mého názoru poskytovat dě-
tem široké spektrum informa-
cí, ale jen základ. Zbytečně se 
upouští od volitelných a odpo-
činkových předmětů, které po-
třebují žáci s menšími studijní-
mi předpoklady. U nás se prá-
vě vracíme ke znovuzavede-
ní výuky dílen, protože v nich 
mají možnost vyniknout a za-
žít úspěch prakticky šikovné 
děti.“

Tak to vypadá, že i po třech 
letech praxe s  druhým povin-
ným cizím jazykem se názory 
ve školách nezměnily. Učitelé 
mají k  žákům blíž než minis-
terstvo školství a mohou lépe 
posoudit, co je pro jejich svě-
řence dobré a  co vede k  žá-
doucímu cíli. A  jednoznačně 
volají pro druhý cizí jazyk po 
volitelné možnosti. Ministerští 
úředníci vycházejí jen z poža-
davku docílit významně lep-
ší znalosti cizích jazyků v  na-
ší populaci, ale takto přímo-
čaře, jednoduchým nařízením, 
to prostě fungovat nemůže. 

A  zřejmě výuka cizích jazyků 
přinese od příštího školního 
roku další eskalaci potíží, pro-
tože děti se speciálními vzdě-
lávacími potřebami integro-
vané do běžných škol nemají 
šanci těmto ambiciózním po-
žadavkům vyhovět.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Nárok na proplacení přespočetných hodin
Mám nárok na proplacení přespočetných hodin 
za suplování, které mi nařídí ředitel školy nad rá-
mec mého úvazku? Nemám na suplovaný předmět 
kvalifikaci.

Ředitel školy nebo ředi-
tel zařízení sociálních slu-

žeb může nařídit pedago-
gickému pracovníkovi ko-
nání přímé pedagogické čin-
nosti nad jemu stanovený roz-
sah nejvýše v  rozsahu 4 ho-
din týdně, další hodiny s  ním 
může dohodnout.“

Podstatná je podmínka, 
že jako tzv. přespočetné ho-
diny odměňované příplatkem 
podle §  132 zákoníku práce 
mohou být posouzeny hodiny 
spočívající ve výkonu přímé 
pedagogické činnosti, a  ne 
hodiny práce související s  pří-
mou pedagogickou činností.

K  této problematice se ve 
společném právním výkladu 
ministerstva školství a  ČMOS 
pracovníků školství k § 23 zá-
kona o  pedagogických pra-
covnících uvádí:

„Zejména v  souvislosti s  ex-
kurzemi a  návštěvami vzdělá-
vacích akcí vzniká otázka, zda 
při nich pedagogický pracov-
ník vykonává dohled nad žáky, 
či přímou pedagogickou čin-
nost. Co je přímou pedagogic-
kou činností, lze dovodit z § 2 
odst. 1 zákona a § 132 záko-
níku práce: Jde o přímé půso-
bení na vzdělávaného, kte-
rým se uskutečňuje výchova 
a vzdělávání na základě zákona 
č.  561/2004 Sb., o  předškol-
ním, základním, středním, vyš-

ším odborném a jiném vzdělá-
vání (školský zákon). Hranice 
mezi jednotlivými činnostmi 
může být neostrá a bude vždy 
záležet na individuálním posou-
zení případu. Lze však jedno-
značně konstatovat, že výkon 
přímé pedagogické činnosti 
není výhradně vázán na místo, 

kde se uskutečňuje vzdělávání 
nebo kde jsou poskytovány 
školské služby. O  tom, zda 
bude vykonávána přímá peda-
gogická činnost, rozhoduje zá-
sadně ředitel školy. Přímou pe-
dagogickou činností nebude 
nikdy pouhý dohled nad žáky 
po cestě na mimoškolní akci 
a  z  ní, dohled při divadelním, 
filmovém a  podobném před-
stavení (pedagogický pracov-
ník zde nemůže na žáky přímo 
působit). Přímou pedagogic-
kou činností nebude ani do-
provod žáků na sportovní, pří-
padně uměleckou nebo jinou 
soutěž, což lze mimo jiné do-
vodit i z toho, že ani v případě 
trenérů se trenérská činnost na 
soutěži žáků automaticky ne-
posuzuje jako přímá pedago-
gická činnost (srov. § 2 odst. 7 
nařízení). Složitější bude po-
souzení činnosti při nejrůzněj-
ších exkurzích, nejvýznamněj-
ším vodítkem bude přímé pů-
sobení na vzdělávané.“

V §  132 zákoníku práce se 
stanoví:

„Pedagogickému pracovní-
kovi přísluší za hodinu přímé 
vyučovací, přímé výchovné, 
přímé speciálněpedagogické 
činnosti nebo přímé pedago-
gicko-psychologické činnosti 
vykonávané přímým působe-
ním na vzdělávaného, kterým 
uskutečňuje výchovu a  vzdě-
lávání na základě zvláštního 
zákona, kterou vykonává nad 
rozsah hodin stanovený 
ředitelem školy, ře-
ditelem školského 
zařízení nebo ře-
ditelem zařízení 
sociálních služeb 
a  podle zvlášt-
ního právního 
předpisu, přípla-
tek ve výši dvojná-
sobku průměrného hodi-
nového výdělku.“

Přímou pedagogickou čin-
ností nad stanovený rozsah 
je i  přímá pedagogická čin-
nost při zastupování nepří-
tomného pedagogického pra-
covníka. Za zastupování nepří-
tomného pedagogického pra-
covníka však nelze považo-
vat dozor – dohled nad žáky 
–, ale pouze výkon přímé pe-
dagogické činnosti ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona 
č.  563/2004 Sb., tj. přímé 

pedagogické činnosti vyko-
návané přímým působením 
na vzdělávaného, kterým se 
uskutečňuje výchova a  vzdě-
lávání podle vzdělávacích pro-
gramů. Je nepochybné, že ře-
ditel školy musí určit předem, 
zda po pedagogickém pracov-
níkovi požaduje výkon přímé 
pedagogické činnosti, nebo 
jen výkon dohledu (dozoru) 

nad žáky. Tím však záro-
veň ředitel rozhoduje 

o  tom, zda daná 
hodina v  rámci 
učebního plánu 
třídy odpadá, 
nebo je realizo-
vána, a  to jiným 

vyučujícím. Tato 
okolnost pak musí 

samozřejmě jasně vyplý-
vat z  pedagogické dokumen-
tace (zápis v třídní knize).

Při posuzování hodin suplo-
vání jako hodin přespočetných 
(nadúvazkových) je rozhodu-
jící, zda byla, či nebyla vyko-
návána přímá pedagogická 
činnost. Skutečnost, zda šlo 
o  nekvalifikované suplování, 
není pro tento účel významná. 
Žádný právní předpis neobsa-
huje ustanovení o  kvalifiko-
vaném či nekvalifikovaném 
suplování. Vít BERKA

Více peněz ve FKSP
Od 1. ledna 2016 se díky úspěšnému vyjednávání 
odborů s vládou zvýšil základní příděl do fondu 
kulturních a sociálních potřeb na 1,5 % ročního 
objemu skutečně vyplacených mzdových pro-
středků, jak je uvedeno ve vyhlášce č. 353/2015 
Sb. Odstavec 1 § 2 této novelizované vyhlášky zní:

„Základní příděl, kterým 
je tvořen fond, činí 1,5  % 
z  ročního objemu nákladů 
zúčtovaných na platy a  ná-
hrady platů, popřípadě na 
mzdy a náhrady mzdy a od-
měny za pracovní poho-
tovost a  dále na odměny 
a ostatní plnění za práci vy-
konávanou v  rámci odbor-
ného výcviku na produk-
tivních činnostech žáků 
učilišť.“

Z fondu kulturních a  so-
ciálních potřeb lze v souladu 
s ustanovením § 4 vyhlášky 
č.  14/2002 Sb., o  FKSP, 
v  platném znění, hradit 
předplatné novin, časopisů 
(například Týdeníku ŠKOL-
STVÍ) či jiných periodik pro 
knihovnu (zájmová činnost). 
Takto pořízený tisk je majet-
kem organizace a  zaměst-
nanci si jej mohou půjčovat.

Markéta SEIDLOVÁ

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Přátelství přes hranice vychází ze zájmu dětí a jejich možností
V naší základní škole máme dlouholeté zkušenosti 
s mezinárodními projekty. Doposud se všechny týka-
ly žáků druhého stupně. Od loňského školního roku 
se to ale změnilo, když jsme dostali konkrétní na-
bídku, jestli by třída 1. C s jejich učitelkou Gabrielou 
Jedličkovou nechtěla navázat spolupráci se základ-
ní školou v naší partnerské obci Grossrückerswalde.

Nápad se nám zalíbil a prv-
ní setkání bylo naplánová-

no na prosinec. Děti se do Ně-
mecka moc těšily. Cesta au-
tobusem i  jednodenní pobyt 
s  novými kamarády byl plný 
překvapení. Nejdříve naši prv-
ňáčci předvedli to, co se nau-
čili – hudební program s  pís-
ničkami na téma české Vá-
noce. Přestože písničky by-
ly v češtině, německé děti ne-
měly problém s  tím, co na-
ši žáci předvádějí. Na oplát-
ku jsme si mohli poslechnout 
také pár německých písniček. 
Velice zajímavým momentem 
pro děti bylo i prohlížení učeb-
nic a  pracovních sešitů, které 
v  německé škole žáci v  první 
třídě používají.

Po obědě nás čekala návště-
va místního protestantské-
ho kostela s  krásnou výzdo-
bou. Pan farář dětem pouta-
vě vyprávěl o vzniku a význa-
mu kostela a pak jim zahrál na 
varhany. I naše děti měly mož-
nost si potom na varhany za-
hrát, což je ohromně potěšilo. 
Z Německa jsme se všichni vra-
celi plni dojmů a už jsme pře-
mýšleli o dalším setkání.

Němčina hrou

V letošním roce jsme se za-
měřili především na prolome-
ní jazykové bariéry. Děti, teď 
už ve druhé třídě, od začátku 
školního roku navštěvují krou-
žek němčiny pod vedením Lu-
cie Průchové, která učí němči-
nu na druhém stupni. Cílem 
kroužku je nyní především to, 
aby se děti dokázaly se svými 
německými kamarády domlu-
vit. Začínalo se představením, 
jménem, bydlištěm, postup-
ně se přidávají větičky o  rodi-
ně, zájmech a  tak dále. Dě-
ti to hodně baví, protože vidí, 
že učení pro ně má smysl, že 
kamarádům budou rozumět. 
Nejdříve se učily němčinu jen 
bez papíru a  tužky, teď už si 
občas i nějaká slovíčka zapisu-
jí. V  každém případě ale stá-
le jde o školu hrou. Velice rády 
se děti německy učí jednodu-
ché písničky a  krátké básnič-
ky, z těch si také letos připravi-
ly krátký program.

Letos před Vánoci jsme do 
Německa opět vyjeli s  celou 
2. C. Děti se už nesmírně těši-
ly, byly nedočkavé. Nejprve za-

zpívaly v němčině, zarecitova-
ly básničky a pak šly k němec-
kým dětem, podaly jim ruku 
a  zeptaly se jich německy na 
jméno, bydliště. Po krátkém 
vystoupení německých žáčků, 
kteří nám zazpívali českou pís-
ničku, jsme se už věnovali spo-
lečným aktivitám. Nebyl vůbec 
žádný problém naučit všechny 
přítomné známou a oblíbenou 
pohybovou písničku Hlava, ra-
mena, ruce. Stačilo to jednou 
předvést a  všichni se krásně 
zapojili bez ohledu na národ-
nost. Po rozhýbání jsme začali 
vyrábět krásná vánoční stínít-
ka na svíčku. V Německu na-
šim dětem s překladem pomá-
halo také pět děvčat z druhé-
ho stupně. Tato děvčata se učí 
německy již několik let a  jsou 
skvělým vzorem pro děti, které 
s tímto jazykem začínají.

Na školním dvoře
Po výtvarné činnosti přišla 

na řadu velká přestávka a pro 
nás obrovský nezvyk, ale velice 
příjemný. Všechny děti vyběh-
ly ven na školní dvůr, který byl 
plný prolézaček situovaných 
stupňovitě do svahu. A  děti 
mohly řádit podle svého, sa-
mozřejmě za dodržování zá-
kladních bezpečnostních pra-
videl. V  této škole děti z prv-
ního stupně chodí na dvůr za 
každého počasí, ať je sucho, 
nebo sníh. A  ve škole o  pře-
stávce nesmí zůstat nikdo. Ne-
ní ani problém s přezouváním, 

německé děti mají boty hned 
u své třídy, takže přezutí a ob-
lečení trvá jen chvilinku. Tak 
trochu jsme jim tuto možnost 
záviděli.

Po návratu do školy ještě ná-
sledovaly další hry na sezná-
mení, ať už se jednalo napří-
klad o hledání a čtení němec-
kých a  českých slovíček ně-
mecko-českými dvojicemi dětí, 
nebo o hru s naším obrovským 
nafukovacím míčem, kde už 
skutečně nezáleželo na tom, 
kdo jakým jazykem mluví.

Den plný her
Další setkání s  německými 

přáteli nás čeká velice brzy. 
Pevně věříme, že se to povede 
a na jaře pro změnu třída paní 
učitelky Hoyer přijede za námi 
do Klášterce. Připravujeme pro 
ně zábavný den plný netradič-
ních her, jak pohybových, tak 
i jazykových. Ukážeme jim ta-
ké naše město. Zároveň chce-
me rozšířit osobní kontakt i na 
facebookovou komunikaci. 
Chceme postupovat krok za 
krokem tak, aby vše bylo přiro-
zené a vycházelo především ze 
zájmu dětí a z jejich možností.

Alena TUČÍMOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
Základní škola

Krátká 676
Klášterec nad Ohří

jedlickova@zskratka.cz
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Volno na ošetření dentální hygienistkou
Náleží zaměstnanci pracovní volno s náhradou pla-
tu při ošetření dentální hygienistkou?

Dentální hygienik je zdra-
votnickým pracovníkem 

a svou práci vykonává ve zdra-
votnickém zařízení. Péče den-
tálního hygienika o  chrup má 
tedy povahu ošetření ve zdra-
votnickém zařízení a zaměstna-
nec má proto z tohoto důvodu 
právo na pracovní volno s ná-
hradou platu, a to za podmínek 
stanovených v  bodu 1 přílohy 
k  nařízení vlády č.  590/2006 
Sb., kterým se stanoví okruh 
a rozsah jiných důležitých osob-
ních překážek v práci.

Podmínkou pro poskytnu-

tí pracovního volna a  náhra-
dy mzdy ale mimo jiné je, že 
vyšetření nebo ošetření neby-
lo možné provést mimo pra-
covní dobu. V  daném přípa-
dě nejde o  řešení akutního 
stavu, takže se pa-
cient objednává 

na ošetření v určitém předsti-
hu, a jestliže dentální hygienik 

práci koná mi-
mo pracovní do-
bu zaměstnan-
ce, je zaměst-

nanec povi-

nen se objednat právě na ta-
kovou dobu.

V praxi tak zásadně prá-
vo na pracovní volno a náhra-
du mzdy přichází v úvahu jen 
zcela výjimečně, jestliže by or-
dinační hodiny dentálního hy-
gienika ve zdravotnickém za-
řízení, které je nejbližší bydliš-
ti nebo pracovišti zaměstnan-
ce a které je ve smluvním vzta-
hu s  jeho zdravotní pojišťov-
nou, vždy zasahovaly jen do 
pracovní doby zaměstnance.

Ukončení dohody o provedení práce
Jak jsou po poslední novele zákoníku práce uprave-
ny možnosti ukončení dohody o provedení práce?

Novela zákoníku prá-
ce provedená s  účinnos-

tí od 1. října 2015 zákonem 
č.  205/2015 Sb. reagovala 
na požadavky z  praxe, kte-
rá dlouhodobě postrádala vý-
slovnou úpravu možnosti zru-
šení závazku z dohody o pro-
vedení práce, ledaže tak bylo 
mezi smluvními stranami vý-
slovně sjednáno. Naproti to-
mu byly způsoby zrušení do-
hody o pracovní činnosti záko-
níkem práce výslovně uprave-
ny. Vzhledem ke skutečnosti, 
že i dohody o provedení práce 

jsou běžně sjednávány na do-
bu neurčitou, byly novelou zá-
koníku práce způsoby zrušení 
obou dohod upraveny shodně 
v ustanovení § 77 odst. 4, kde 
je uvedeno:

„Není-li sjednán způsob zru-
šení právního vztahu založené-
ho dohodou o provedení práce 
nebo dohodou o pracovní čin-
nosti, je možné ho zrušit

a) dohodou smluvních stran 
ke sjednanému dni,

b) výpovědí danou z jakého-
koliv důvodu nebo bez uvede-
ní důvodu s patnáctidenní vý-

povědní dobou, která začíná 
dnem, v  němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní stra-
ně, nebo

c) okamžitým zrušením; 
okamžité zrušení právního 
vztahu založeného dohodou 
o provedení práce nebo doho-
dou o  pracovní činnosti však 
může být sjednáno jen pro pří-
pady, kdy je možné okamžitě 
zrušit pracovní poměr.

Pro zrušení právního vztahu 
založeného dohodou o  pro-
vedení práce nebo dohodou 
o  pracovní činnosti se vyža-
duje písemná forma, jinak se 
k jeho výpovědi nebo okamži-
tému zrušení nepřihlíží.“

ní volno s náhradou pla-
gienistkou?
tí pracovního volna a  náhra-
dy mzdy ale mimo jiné je, že 
vyšetření nebo ošetření neby-
lo možné provést mimo pra-
covní dobu. V  daném přípa-
dě nejde o  řešení akutního 
stavu, takže se pa-
cient objednává

na ošetření v určitém předsti-
hu, a jestliže dentální hygienik 

práci koná mi-
mo pracovní do-
bu zaměstnan-
ce, je zaměst-

nanec povi-

pracovní doby zaměstnance.

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Sleva na dani
Může slevu na da-
ni z  důvodu nákladů 
zaměstnance na dítě 
v  předškolním zaří-
zení uplatnit i  po-
platník, který na děti 
neuplatňuje daňové 
zvýhodnění?
Daňové zvýhodnění na dítě 
není závislé na uplatnění tzv. 
školkovného. To znamená, 
že je možná i  varianta, kdy 
otec uplatní daňové zvýhod-
nění na dítě a matka uplatní 
slevu na dani za umístění dí-
těte v předškolním zařízení.

Zajímavosti z dějin českého školství
Zajímavé nařízení

V roce 1900 bylo stanove-
no, že úplná školní zahrada 
má mít oddělení ovocnářské, 
zelinářské, rolnických plodin 
a v krajinách vinařských oddě-
lení pro pěstování révy. V kraji-
nách lesních pak oddělení pro 
pěstování lesního stromoví. 
Nemělo chybět ani květinář-
ství, kterému měla být věnová-
na zvláštní pozornost, a schá-
zet neměl ani přiměřeně zaří-
zený včelník. Pokud byla k dis-

pozici plocha větší než 5 arů, 
měla se vyčlenit část jako škol-
ní pole k rolnickým pokusům.

Plavecký výcvik

V roce 1904 stanovilo mi-
nisterstvo vyučování, že je žá-
doucí, aby všichni studenti 
učitelských ústavů absolvova-
li v průběhu svého studia pla-
vecký výcvik. Příležitost naučit 
se plavat měli mít i  žáci vyš-
ších tříd obecných a měšťan-
ských škol. Vhodná opatření 
měly realizovat všechny okres-

ní školní rady ve spolupráci se 
spolky věnujícími se tělesné-
mu rozvoji mládeže.

Inspekce ve věznicích
V roce 1871 bylo nařízeno, 

aby okresní a zemští školní in-
spektoři navštěvovali i  ško-
ly v  trestnicích a  věznicích 
a tam působícím učitelům ra-
dili a pomáhali. Pokud by mě-
li návrhy na změny v dosavad-
ním směřování těchto škol ne-
bo zjistili podstatné nedostat-
ky ve vyučování, měli o  tom 

informovat odpovědné úřady.

První výjimka
První dívčí gymnázium Mi-

nerva (založené v  roce 1890) 
bylo také první školou, na 
níž bylo v roce 1912 zavede-
no pravidlo, že na ní i při ofi-
ciálně platném celibátu moh-
ly působit učitelky i po uzavře-
ní sňatku. Podmínkou ovšem 
bylo, že v případě mateřství si 
na určitou, blíže nespecifiko-
vanou dobu najdou za sebe 
náhradu. František MORKES
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I hmyz může bydlet v hotelu v naší škole
Žáci Základní školy K. Svět-

lé v  Havířově se zapoji-
li do projektu Ochranou pří-
rody chráníme i  sebe. Jeho 

hlavním bodem je vybudování 
hmyzích hotelů. Výrobu těch-
to populárních hotýlků pro-
vedli sami žáci v předmětech 
pěstitelství a pracovní činnos-
ti. Hmyzí hotely budou na ja-
ře umístěny na školní zahra-
dě, kde žáci provádějí drobné 
práce. Jejich obyvateli se sta-
ne blanokřídlý hmyz, zejmé-

na samotářské včely čalouni-
ce a drobné vosičky zlatěnky. 
Na své si přijdou i různé ploš-
tice, škvoři a slunéčka.

Cílem projektu je vzbudit 
zájem dětí o  ochranu příro-
dy a  tím i  svého zdraví. Žáci 
si rovněž prohloubí v dílnách 
technické dovednosti.

Jiří VÁCLAVÍNEK

Litter Less – soutěž pro mateřské, základní i střední školy
Základní škola ve Šrámkově 

ulici v  Opavě vyhlašuje 2. 
ročník soutěže Litter Less k me-
zinárodní kampani Litter Less. 
Soutěží chceme upozornit na 
zvyšující se množství plastových 
odpadů na naší planetě.

Soutěží dvou- až čtyřčlen-
ná družstva, a to ve třech ka-
tegoriích: mateřské školy, zá-

kladní školy a střední školy. Je-
jich úkolem bude vytvořit co 
nejzajímavější objekt z  použi-
tých plastových kelímků. Mů-
žete použít plastové kelímky 
z  nápojových automatů, od 
jogurtů či jiné. Kelímky se mo-
hou lepit, stříhat, barvit a jak-
koliv upravovat. Vzniklý objekt 
musí být vyfotografován. Ob-

jektem může být zvíře, rostli-
na, budova, věž i další objekty.

Fotografie o  rozlišení min. 
800 KB posílejte na adresu ja-
na.chraskova@skola-opava.cz, 
a to do 20. května 2016. Vy-
hodnocení soutěže odbornou 
porotou a předání cen vítězům 
proběhne do 5. června.

 Ivana CHRAMOSTOVÁ

Krtek na 
návštěvě
KATEŘINA MILER

Je krásný slunečný den. 
Krtek je pozvaný na ná-
vštěvu. Cestou se k němu 
přidávají kamarádi ježek, 
veverka, sýkorka a myška. 
Jen Krtek ví, kam všechny 
vede. Když přijdou na 
místo, jsou mile překva-
peni a navíc prožijí dobro-
družství s novým hostem. 
Chcete aby i vaše děti 
prožily nová dobrodruž-
ství s krtkem? Pokud ano, 
pak si s  nimi knihu, kte-
rou vydalo nakladatelství 
Svatojánek, přečtěte. Ten-
tokrát ji pro vás napsala 
dcera Zdeňka Milera. Ta ji 
také sama ilustrovala.

Znáte je?

Bezpečná školka pro dopravní výchovu

V rámci projektu Goodyear 
Bezpečná školka, který se 

zaměřuje především na pre-
venci v dopravní výchově u dě-
tí předškolního věku, byla v zá-
věru loňského roku úspěšně 
realizována dopravněbezpeč-
nostní road show, která pro-
běhla ve třech vybraných měs-

tech. Akce, která se postupně 
uskutečnila v Náchodě, Třebíči 
a Ostrově, vzbudila velmi po-
zitivní ohlas nejen u  dětí, ale 
i pedagogů a široké veřejnosti.

Road show byla celodenní, 
dopoledne proběhlo divadel-
ní představení Kašpárkova do-
pravní výchova pro děti z ma-

teřských škol, odpoledne pak 
zábavně-poučný program pro 
děti ze základních škol a širo-
kou veřejnost. Všichni účastní-
ci akce dostali reflexní přívěs-
ky a  náramky, které podstat-
ně zvyšují viditelnost chodců 
a cyklistů v silničním provozu.

Blanka HRONOVÁ

Milovníci šifer a rébusů si opět užili Prahu plnou strašidel
Žebrající kostlivec, bezhla-

vý templář nebo třeba jed-
norožec. Takové, ale i další ne-
obvyklé kolemjdoucí potkáva-
li milovníci šifer a  rébusů při 
dobrodružném závodu Prahou 

plnou strašidel. Pro více jak ti-
síc účastníků ho opět připravili 
skauti a skautky, a to již po tři-
cáté druhé.

Děti s  rodiči či prarodiči 
nebo skupiny kamarádů hle-

dali strašidelné bytosti v ulič-
kách Starého Města a  Malé 
Strany.

Start i cíl byl na hřišti u Tyr-
šova domu. Nejrůznější há-
danky, skrývačky a doplňovač-

ky dovedly účastníky na mís-
to, kde se strašidlo nacháze-
lo. Večer pak proběhlo slav-
nostní vyhlášení nejlepších tý-
mů v jednotlivých kategoriích.

Jitka TAUSSIKOVÁ
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Knihy z nakladatelství BB/art a Mladá fronta potěší

Pretorián
SIMON SCARROW

Děj tohoto románu z  nakladatelství 
BB/art je zasazený převážně do Říma 

a představuje odklon od obvyklých dob-
rodružství Catona a  Macrona, která se 
odehrávala na bitevním poli. Do Říma 

přicestovali, aby splnili tajný úkol. A  přestože je vojenská 
služba neustále zavádí na vzdálené hranice říše, Řím pro ně 
představuje symbol všech hodnot, za něž bojují. Milovníky 
historie kniha určitě potěší.

Československý 
odboj
za druhé světové války
FRANTIŠEK EMMERT

Volné pokračování bestselleru Česko-
slovenští legionáři za první světové 

války z nakladatelství Mladá fronta přehledně mapuje his-
torii československého odboje v letech 1939 až 1945. Ne-
všední formou přibližuje čtenáři organizaci a  činnost do-
mácího odboje včetně dramatických okamžiků heydrichi-
ády, popisuje boj vojáků československé zahraniční armády 
na západní i  východní frontě a věnuje se i mnoha dalším 
událostem.

Prázdný trůn
BERNARD CORNWELL

Vládce umírá a  v  zemi začíná boj 
o uvolněný trůn. Tak by se dal charak-

terizovat tento román, který líčí osudy vá-
lečníka Uhtreda z Bebbanburgu v době, 
kdy v  Mercii umírá dosavadní vládce 

a kdy nastává boj nejen o uvolněný trůn, ale i o další osud 
Mercie. Zatímco Sasové bojují mezi sebou, na severní hra-
nici země se objevuje další nepřítel, a tak hrozí, že díky ne-
jednotnosti Sasů přijde vniveč vše, čeho dosáhli.

Jak utéct času?
BRUCE GRIERSON

Nestárněte, buďte zdravější a  šťast-
nější, to je rada devadesátileté spor-

tovkyně Olgy Kotelkové. Ta ve chvíli, kdy 
dovršila devadesát let, představovala pro-
blém pro organizátory všech atletických 

závodů seniorů, jichž se zúčastnila. S  kým bude soutěžit, 
když ve své kategorii nemá soupeřku? Nakonec soutěžila 
s muži a porážela je. A přestože začala sportovat až v pozd-
ním věku, stala se držitelkou téměř 30 světových rekordů. Je 
to kniha o výjimečných osudech, sportu a životě.

Lamentace
J. C. SANSOM

Detektivní román z doby Jindřicha VIII. 
je již šestou knihou v sérii středově-

kých detektivek od tohoto autora. Její hr-
dina se v ní opět zaplétá do smrtelně ne-
bezpečných intrik panujících na dvoře an-
glického krále Jindřicha VIII. Když se snaží pomoci z nesnází 
jeho šesté manželce Kateřině Parrové, končí jeho úsilí poně-
kud překvapivým rozuzlením. Milovníci historie i detektivek 
si přijdou na své.

Československá 
válečná armáda 

1918–1939
JOSEF FETKA

Historie československé armády 
mezi světovými válkami je zachy-

cena očima přímého účastníka. Líčí armádu v letech 1918 
až 1939 s hlavním důrazem na válečné přípravy ve 30. le-
tech minulého století. Účastník tehdejších událostí, plukov-
ník generálního štábu Josef Fetka, čerpal jak z dochovaných 
dokumentů, tak ze svých vzpomínek a osobních poznámek. 
Rukopis byl dokončen již v první polovině 70. let 20. století, 
k jeho vydání však došlo až nyní.

Královna Alžběta
ALISON WEIROVÁ

Sňatkové hry největší z anglických pa-
novnic, tak zní podtitul tohoto ro-

mánu, který se odehrává na pozadí osl-
nivé nádhery tudorovského dvora a nej-
slavnějších událostí své doby. Vypráví dra-
matický, složitý a  hluboce jímavý příběh plný intrik, lásky 
a bolestné ztráty, jehož protagonistkou je největší anglická 
královna. Zápletku tvoří jeden z  nejpodivuhodnějších mi-
lostných příběhů všech dob.

Zbraně JAWA
JIŘÍ FENCL

Zbrojní projekty firmy Ing.  F. Janeček, 
tak zní podtitul této bohatě ilustro-

vané publikace, která navazuje na bio-
grafii muže, který dal vzniknout moto-
cyklům Jawa. Jádro knihy tentokrát spo-
čívá v  podrobném přehledu všech dosud známých zbroj-
ních projektů Ing. Františka Janečka a jeho firem, zejména 
Zbrojovky, která nesla jeho jméno a proslulost jí získala svě-
toznámá značka JAWA. Vedle samotného F. Janečka je po-
zornost věnována i dalším významným postavám.
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TRAVEL-GUM aneb Na hory bez nevolností
Těšíte se na hory, ale záro-

veň se děsíte toho, že se s vá-
mi v  autě nebo v  autobusu 
začne zase točit svět, budete 
mít závr atě a pocity na zvrace-
ní? Tento problém můžete leh-
ce vyřešit. Pomohou vám žvý-
kačky TRAVEL-GUM 20 mg.

Léčivá látka obsažená v pří-
pravku – dimenhydrinát – je 
antihistaminikum efektivní 
právě při nevolnosti a  zvrace-

ní. K  žádaným účinkům do-
chází díky jeho působení na 
nervové dráhy orgánu rovno-

váhy (vestibulár-

ní neurony). Léčivá látka se 
uvolní žvýkáním a  vstřebána 
do krve je i ústní sliznicí.

Už nemusíte na nevolnost 
vyvolanou cestovním prostřed-
kem polykat tablety a  prac-
ně shánět, čím je zapít. Zkuste 
Travel-Gum 20 mg, které účin-
kují i tehdy, když k nevolnosti 
či zvracení došlo. Přípravek je 
určen pro mladistvé a dospělé.

Více www.medapharma.cz

Soutěžní otázka:
Jaké volně prodejné 
prostředky nabízí 
společnost Medapharma?

Ze správných odpovědí vy-
losujeme tři výherce. Odpově-
di posílejte na e-mail soutez@
tydenik-skolstvi.cz do 31. led-
na 2016. Do předmětu uveďte 
„TRAVEL“.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zkuste štěs tí v soutěži s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ

U počítačů trávíme třetinu života
Bez počítačů, tabletů a hlav-

ně mobilních telefonů si už ži-
vot nedokážeme představit. 
Lidské tělo ale není na výdo-
bytky moderní doby ještě plně 
přizpůsobeno, a tak nám pou-
žívání zmíněné elektroniky při-
vádí řadu zdravotních kompli-
kací. Jednou z nich je poško-
zení zraku.

Syndrom 
počítačového vidění 

už po třech hodinách u PC
Bolest hlavy, pálení a zarud-

nutí očí, slzení, potíže se za-
ostřováním. To jsou nejčastější 
příznaky toho, že do obrazov-
ky hledíme příliš dlouho. Ten-
to stav se nazývá syndrom po-
čítačového vidění, může být 

doprovázen bolestí hlavy, krč-
ní páteře či ramen v  důsled-
ku nepřirozeného držení těla 
u počítače. Trpí jím až 90 % li-
dí, kteří tráví u počítače denně 
alespoň tři hodiny.

Syndrom 
suchého oka

Při dlouhodobém sledová-
ní monitoru může dojít ta-

ké k pocitu suchého oka. Zde 
už ovšem v krajních případech 
hrozí i  trvalé následky. Syn-
drom suchého oka na počátku 
způsobuje zejména subjektiv-
ní potíže typu pálení očí, pocit 
písku v  očích, řezání očí. Po-
kud se tyto počínající přízna-
ky neléčí, dochází k  osychání 
rohovky.

Krátkozrakostí 
trpí pětina Čechů

Počítačům je připisován 
masivní nárůst krátkozrakosti 
ve světě. V  lepším případě se 
jedná pouze o takzvanou krát-
kozrakost falešnou, kdy do-
chází k  dočasnému ochabnu-
tí přetíženého zaostřovacího 
svalu v oku. Jedná se o jakousi 
obrnu zaostřování. Sval ale po 
odpočinku opět zregeneruje 
a schopnost zaostřovat se vra-
cí. Horší je krátkozrakost trva-
lá, která se dostavuje jako ná-
sledek pravidelného a dlouho-
dobého přetěžování akomo-
dačního svalu.

V České republice trpí v sou-
časné době krátkozrakostí pě-
tina obyvatel. V celosvětovém 
měřítku je krátkozraký dokon-
ce každý třetí člověk. „V sou-
časnosti se přikládá velký vý-
znam v progresi krátkozrakos-
ti právě nadměrné zrakové zá-
těži do blízka,“ potvrzuje doc. 
Šárka Skorkovská, primářka 
oční kliniky NeoVize.

Jak problémům 
předcházet?

Odborníci doporučují za-
vést do denního režimu ale-
spoň pravidlo „20/20/20“. Po 
každých dvaceti minutách prá-
ce s počítačem se alespoň na 
dvacet vteřin zadívejte na bod 

vzdálený minimálně 20 stop 
(což odpovídá zhruba šesti 
metrům). Ulevíte tak akomo-
dačním svalům, oči procvičíte, 
zabráníte vysychání.

Pozor zejména na děti
Na dodržování určitých pra-

videl při používání počítačů 
a jiných digitálních přístrojů je 
potřeba dbát zejména u  ma-
lých dětí. „Zrak dětí se vyví-
jí přibližně do 7 až 8 let. Do 
doby, než je vývoj zrakových 
funkcí ustálen, může vnějším 
zásahem dojít k jeho poškoze-
ní,“ varuje MUDr. Petra Tepla-
nová z Dětského očního cent-
ra Kukátko.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jaký je latinský název 
pro krátkozrakost?

Ze správných odpovědí vy-
losujeme tři výherce, kteří ob-
drží kapesní svítilnu. Odpově-
di posílejte na e-mail soutez@
tydenik-skolstvi.cz do 31. led-
na 2016. Do předmětu uveď-
te „OČI“.

Výhry budou po ukončení 
soutěže k  vyzvednutí v  redak-
ci Týdeníku ŠKOLSTVÍ. V  přípa-
dě, že výhra nebude vyzvednuta 
do tří týdnů od vyhlášení výsled-
ků, bude postoupena náhradní-
mu výherci. Na výhru nevzniká 
právní nárok.

Výherci soutěže TERAHRY: M. Lemfeldová, L. Mottlová, I. Sedláčková
Výherci soutěže HERMELÍN: Š. Binková, K. Příhodová, M. Poláková
Výherci soutěže ZDRAVÍ: J. Blažková Výherci soutěže KAPR: E. Nováková, I. Kostovová. M. Bílková
Výherci soutěže BALZÁM: Z. Kačírková, R. Nováková, T. Vagnerová, Z. Vosejpková, P. Vrabcová Výhercům blahopřejeme!
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Vstupenky na www.zlatyamos.cz

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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