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8.–14. února

Začal druhý týden jarních 
prázdnin. Tentokrát si je 
užívají žáci škol v okresech 
Česká Lípa, Jablonec nad 
Nisou, Liberec, Semily, 
Havlíčkův Brod, Jihlava, 
Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad 
Sázavou, Kladno, Kolín, 
Kutná Hora, Písek, Náchod 
a Bruntál.

10. února

V budově ministerstva 
školství proběhla 
konference na téma školní 
stravování. Vedle aktuálních 
informací k tématu si 
účastníci odnesli i příklady 
dobré praxe.

14. února

Tento den se oslavuje jako 
svátek zamilovaných.

Dvě učitelky ve třídě budou v mateřských školách ještě letos ........................3
Učitel by měl napomáhat žákovi ke zlepšení známky ....................................5
Projekt Ponožkový pes pomáhá s výcvikem psích asistentů ...........................7

„Moc není dána člověku k tomu, aby utlačoval slabého, nýbrž aby ho podporoval a pomáhal mu.“  John Ruskin

Anketa Zlatý Ámos má za sebou první krok – regionální kola
Na přelomu ledna a února se uskutečnilo pět regio-
nálních kol 23. ročníku soutěže Zlatý Ámos. Žáci do 
nich přihlásili 54 kantorů, kteří před porotou jejich 
nominaci obhajovali. Do semifinále, které se bude 
konat 3. března, postoupilo 15 z nich.

Regionální kola zahájilo 
v Brně setkání s jedenác-

ti učitelkami a  dvěma učite-
li. Jejich žáci a žákyně porotu 
příjemně překvapili, všechny 
obhajoby byly pečlivě připra-
vené. Ámoskou Jihomorav-
ského kraje se stala Jindřiška 
Mrázková ze ZŠ Židlochovice. 
Společně s  ní do semifinále 
postoupili Lenka Dufková ze 
ZŠ Tišnov a Michal Pospíšil ze 
ZŠ U Tenisu v Přerově. Morav-
skoslezským Ámosem 2016 
se v  krásném prostředí Klu-
bu Heligonka v  Ostravě stal 
Ivo Hasala ze ZŠ a  gymná-
zia Vítkov. Jeho žáci připravi-

li opravdu nápaditou a origi-
nální obhajobu. Bohužel ně-
které týmy přípravu ob-
hajoby podceni-
ly a bylo to znát. 
O l o m o u c k á 
Ámoska se 
jmenuje Len-
ka Fréharová 
a učí v ZŠ Bo-
ženy Němcové 
v  Zábřehu. Titul 
získala v  regionál-
ním kole ve Vlastivědném 
muzeu v  Olomouci. Společ-
ně s ní postupuje do semifi-
nále Alena Michálková ze ZŠ 
a MŠ Černovice. Krajský úřad 

v Olomouci zajistil nejen hez-
ké prostředí, ale i  dárky pro 
všechny účastníky.

Velmi vyrovnané bylo re-
gionální kolo Ámose v Sená-
tu Parlamentu České repub-
liky. O  to větší starosti udě-
lalo porotě. Vybrat z dvanác-

ti týmů jen tři postupu-
jící nebylo možné, 

proto porota vy-
brala týmů pět. 
Do semifinále 
se probojovali: 
Lucie Bečková 
ze ZŠ Na Praž-

ské v Pelhřimo-
vě, Jana Kunclo-

vá ze ZŠ Vladislava 
Vančury v  Praze, Jaroslav 

Reichl ze Střední průmyslo-
vé školy sdělovací techniky 
v Praze, Zuzana Štočková ze 
ZŠ Praha-Vinoř, která se záro-

veň stala pražskou Ámoskou, 
a  Eva Bieliková ze ZŠ Lesní 
v  Liberci, která byla koruno-
vána libereckou Ámoskou. 
Poslední regionální kolo pro-
běhlo v  Poslanecké sněmov-
ně. Z něj postoupili Jan Flídr 
ze ZŠ 5. května ve Dvoře Krá-
lové nad Labem a Hana Va-
vrečková z Open Gate v Říča-
nech, která se zároveň stala 
středočeskou Ámoskou.

A nyní se budeme těšit na 
semifinále ankety, které pro-
běhne 3.  března v  prosto-
rách ministerstva školství. 
Volba Zlatého Ámose se bu-
de již tradičně konat v ho-
telu Olšan ka v Praze,  a  to 
18. března. Den poté si fina-
listé ankety zatančí na Kan-
torském bále v Národním do-
mě na Smíchově.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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V tomto čísle najdete Krátce
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Na zavedení inkluze mají školy dva roky
Děti například s  lehkým 

mentálním postižením ne-
bo autismem budou mít nárok 
na podpůrná opatření v  běž-
ných školních třídách až od zá-
ří 2018. Školy dostaly na zave-
dení změn, které měly podle zá-
kona platit od letoška, dvouleté 
přechodné období. Vymezila ho 
ministerská vyhláška k zákonu.

„Máme dva roky na to, aby-
chom zajistili, že jakákoliv ško-
la kdekoliv v  republice, kam 
přijde dítě s nějakou speciální 

potřebou, bude schopná zaří-
dit to, co říká zákon. Myslím 
si, že dvouleté období je do-
statečné,“ řekla ministryně 
školství K. Valachová. Zákon 
školám garantuje peníze na 
asistenty pro handicapované 
děti a  další pomůcky. V  pře-
chodném období podle dení-
ku vedle sebe bude existovat 
starý i  nový způsob podpory. 
Pokud kraje jako zřizovatelé 
nezvládnou zajistit například 
vhodného asistenta, bude 

možné odkázat rodiče do třídy 
se speciální podporou. Během 
dvou let se znovu vyšetří děti, 
které se už nyní s handicapem 
potýkají, aby ministerstvo vě-
dělo, na jaká opatření má vy-
členit peníze a kolik. „Spojíme 
dítě, vzdělávací potřebu, pod-
půrné opatření a peníze. Záro-
veň je pravda, že musíme po-
sílit školská poradenská zaříze-
ní, která se o  děti se speciál-
ními potřebami starají,“ vy-
jmenovala K. Valachová. čtk

Šťastní zaměstnanci
Češi patří do první desítky 
zemí s nejšťastnějšími 
zaměstnanci. Průzkumu 
se účastnilo celkem 
250 000 profesionálů z 55 
zemí světa. V samotném 
Česku jich bylo 2 740. 
Nejšťastnější zaměstnanci 
jsou v Belgii, Norsku a na 
Kostarice. Nejméně šťastní 
jsou v Maroku, Nigérii 
a Japonsku. Češi se umístili 
na 9. příčce. ir

Soutěž SUSO
Na pražském veletrhu FOR 
PASIV a CESTY DŘEVA od-
startoval 20. ročník sou-
těžní přehlídky SUSO. Své 
síly v něm poměřilo cel-
kem 38 mladých řemesl-
níků, a to 5 týmů zedníků 
a 7 družstev truhlářů. Me-
zi mladými stolaři zvítě-
zil smíšený tým. Kateřina 
Erbenová tak ukázala, že 
truhlářské řemeslo není jen 
pro muže. jk

Vysvědčení od robota
V liberecké iQLANDII se 
odehrál historický okamžik. 
Úplně poprvé v České 

republice zde předával 
pololetní vysvědčení 
čtvrťákům a páťákům 
tamní humanoidní robot 
Thespian. Školáci z Lysé nad 
Labem a Ústí nad Labem si 
akci náležitě užili. lg

Výuční list
Výuční list ve vinařickém 
učilišti už získalo přes ti-
síc vězňů. Projekt má napo-
moci k jejich opětovnému 
začlenění do společnosti, 
s výučním listem totiž snad-
něji najdou práci. Vinařické 
učiliště je soukromou střed-
ní školou a zároveň nezisko-
vou organizací. Zaměřuje se 
na vzdělávání vězňů. Vznik-
lo v roce 2007 a bylo první
tohoto typu v Evropské 
unii.                      čtk

Zápisník

„Pohádkové zápisy děláme už dlouho. Ale na Krtečka, Ferdu Mravence a vílu Amálku „Pohádkové zápisy děláme už dlouho. Ale na Krtečka, Ferdu Mravence a vílu Amálku 
nám už dnešní předškoláci nezabírali!“nám už dnešní předškoláci nezabírali!“
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Domácí vzdělávání i na druhém stupni
Členové školského výboru 

Poslanecké sněmovny se 
již po třetí zabývali připomín-
kováním novely školského zá-
kona. Tentokrát se jim podařilo 
připomínky vypořádat. Posla-
necké sněmovně tak doporu-
čí, aby byla do novely školské-
ho zákona ještě zařazena mož-
nost individuálního (domácí-
ho) vzdělávání i pro žáky dru-
hého stupně základních škol. 
I  přes nesouhlas K. Valacho-

vé, ministryně školství, byl ná-
vrh A. Putnové (TOP 09), mís-
topředsedkyně výboru, přijat 
osmi hlasy z celkových čtrnácti.

Přijat byl i návrh na posunutí 
zápisů do mateřských škol na 
2.–15. května, povinných při-
jímacích zkoušek i  pro spor-
tovní gymnázia a několika le-
gislativně technických úprav. 
Naopak neprošly tyto návrhy: 
zrušení povinného předškolní-
ho vzdělávání, zrušení příprav-

ných tříd, zrušení individuál-
ního vzdělávání jak v mateřské 
škole, tak na prvním stupni zá-
kladních škol, zrušení úhrady 
za docházku do mateřské ško-
ly, školní družiny, vyšší odbor-
né školy i všech úhrad u stát-
ních škol patřících do regionál-
ního školství. Neprošel ani ná-
vrh Marty Semelové (KSČM) 
na odložení účinnosti nových 
inkluzivních opatření o dva ro-
ky, tedy do září 2018. oš

Průzkum mapuje stres v pedagogické profesi
Pracovní stres a  přetížení 

je v  současné době bo-
hužel tak běžným jevem, že 
se nad ním již nikdo ani ne-
pozastavuje. Jak je tomu ve 
školství? Co pedagogové 

a stres? Tuto otázku si polo-
žil  Přemysl Doležal, student 
NIDV v  Brně, který svou zá-
věrečnou práci zaměřil na 
téma Stres v  pedagogic-
ké profesi. Pokud se chce-

te zapojit do dotazníkové-
ho šetření, navštivte strán-
ky www.skolabezstresu.cz, 
kde se do konce února mů-
žete anonymně zúčastnit 
průzkumu. pd
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Povinný předškolní ročník v mateřských školách od 
září 2017 obhajovala před rodiči a odboráři minist-
ryně školství Kateřina Valachová. Přiznala, že i na 
půdě Sněmovny existuje na tuto změnu různorodý 
pohled a časté jsou negativní reakce.

„Chtěla bych zdůraz-
nit, že mi jde o to, 

aby se tímto opatřením fixo-
valy kapacity mateřských škol. 
Pokud to teď neuděláme, bo-
jím se snižování jejich kapa-
cit s tím, jak bude dětí ubývat. 
Tomu chceme zabránit. A na-
víc minimálně získáme to, že 
všechny děti půjdou v pěti le-
tech povinně k zápisu do ma-
teřské školy a my o nich bude-
me mít přehled. Rodiče budou 
mít stále možnost individuál-
ního vzdělávání těchto dětí, 
to zákon umožní. Při ověřo-
vání jejich znalostí je však uči-
telky v  mateřské škole aspoň 
dvakrát uvidí a  bude mož-
né podchytit případné pro-
blémy,“ uvedla názor minis-
terstva školství K.  Valachová. 
„Odpůrce tohoto kroku bych 
chtěla upozornit, že už dnes 
máme předškolní rok v mateř-
ských školách 90 procent dětí, 
zatímco země, které mají toto 
vzdělávání povinné, dosahu-
jí zhruba 80procentní hranice. 
Deset procent dětí, které do 

mateřské školy nechodí, ne-
ní jen ze sociálně slabých ro-
din. Jsou to i děti rodičů, kte-
ré je vzdělávají sami, jsou třeba 
v  zahraničí, často cestují, pří-
padně mají různé alternativní 
názory. Chtěla bych podchy-
tit právě ty sociálně po-
třebné a případně to 
provázat se sociál-
ním systémem,“ 
představila své 
plány minist-
ryně školství.

Předsedky-
ně sekce před-
školní výchovy 
školských odbo-
rů Eva Soukalová přijí-
má chystaná opatření kladně: 
„Od počátku jsem pro povin-
ný předškolní ročník v  mateř-
ské škole a můj názor se stá-
le více upevňuje. Jde mi o po-
stavení, prestiž a  budoucnost 
předškolního vzdělávání. Sou-
časná síť mateřských škol by 
měla zůstat do budoucna za-
chována. Jak bude dětí ubý-
vat, konečně by se snižoval 

počet dětí ve třídě, a  tím by 
vznikla možnost se věnovat 
dětem opravdu individuálně. 
Nesouhlas s  povinným před-
školním ročníkem je spíš vyjá-
dřením obavy ze zavedení no-
vé věci, někteří poukazují na 
nepříjemnosti s  omlouváním 
dětí a ztrátu svobody při roz-
hodování o  dovolené apod. 
Ale s  tím si učitelky mateř-
ských škol jistě poradí.“

„V Poslanecké sněmovně se 
názory na tuto věc různí. 

Některé argumenty 
proti jsou téměř 

úsměvné. Na-
příklad argu-
ment, že zavá-
díme povinnou 
desetiletou do-

cházku. Ne-
ní to pravda, jde 

o  předškolní vzdě-
lávání, nikoliv docház-

ku. Nezpochybnitelný význam 
je v tom, že budeme mít pře-
hled o  dětech, které do ma-
teřských škol nechodí,“ přidá-
vá se k názoru Evy Soukalové 
také Alena Nohavová, poslan-
kyně za KSČM. K tomu dodá-
vá: „Nejsem zastáncem indivi-
duálního vzdělávání v  rodině, 
ale je to volba rodičů. Myslím, 
že to nemá dobrý vliv na dítě, 

které nemá šanci zvykat si na 
kolektiv a dohání to pak těžko 
ve škole. Dala jsem pozměňo-
vací návrh, aby se do zákona 
dostala možnost ukončit toto 
individuální vzdělávání ředite-
lem mateřské školy, pokud dí-
tě při přezkoušení neprokáže 
potřebné dovednosti.“

Zaujatě se také diskutovalo 
o  chystané spádovosti mateř-
ských škol. „Pokud jde o spá-
dovost mateřských škol, je to 
osvědčený systém u  škol zá-
kladních, tak jsme ho převza-
li. Nevím, jak jinak zajistit ná-
rok na místo v mateřské škole. 
Ale i tak se to opět týká jen 10 
procent dětí. Ty ostatní už ve 
školkách jsou a jejich rodiče je 
přihlásili tam, kde je mít chtě-
jí. Svoboda rodičů dát děti do 
vybrané školky nebude naru-
šena,“ je přesvědčena minist-
ryně školství K. Valachová.

„Letos a  příští rok máme 
dostatek peněz na investice. 
V  tuto chvíli máme připrave-
né šablony pro čerpání peněz 
na vytvoření nových pozic pro 
mateřské školy, říkáme tomu 
pracovně chůvy, aby měly uči-
telky mateřských škol podpo-
ru co nejdřív, když se do ško-
lek dostává stále více dvoule-
tých dětí. Z  šablon budeme 
schopni čerpat i peníze na uči-
telky. Z mého pohledu se tak 
vytváří předpolí pro to, co chci 
udělat ještě v tomto roce, a to 
je v prováděcí vyhlášce zakot-
vit minimálně dvě učitelky ve 
třídách po celou dobu provo-
zu mateřské školy. To by by-
la konkrétní pomoc mateř-
ským školám ještě letos,“ slí-
bila K. Valachová.

Dále se ministryně školství 
ostře postavila proti dětským 
skupinám, alternativě mateř-
ských škol, která dětem ne-
poskytuje vzdělávání. Naopak 
podpořila lesní školky, které 
sice mají svá specifika, ale ne-
popírají vzdělávací program 
a  chtějí přijmout standardy 
předškolní výchovy. Minister-
stvo školství proto podpoří za-
řazení lesních školek do rejstří-
ku škol. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

FOTO: Karla TONDLOVÁFOTO: Karla TONDLOVÁ
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Dvě učitelky ve třídě budou ve školkách ještě letos
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Nepedagogové jsou nedílnou součástí života škol
Také delegáti profesní sekce nepedagogických 
pracovníků, která sdružuje provozní a  správní za-
městnance škol, se sešli na své volební konferenci. 
Předsedkyní sekce byla opět zvolena Dagmar Čásla-
vová z  Olomouce, její zástupkyní Jana Kauerová 
z Chebu.

Jednání konference se zú-
častnila také metodička 

školního stravování MŠMT Jit-
ka Krmíčková, která oceni-

la spolupráci s  touto profesní 
sekcí a  seznámila představite-
le odborových organizací z ce-
lé republiky s tím, co minister-
stvo školství připravuje. Zmí-
nila především práci na nove-
le vyhlášky o školním stravová-
ní, která by nově měla stano-
vit nepodkročitelný počet pra-
covníků na jeden oběd, a tím 
stabilizovat personální situaci 
ve školních jídelnách. Nejdří-
ve však podle jejích slov musí 
být hotov tzv. standard kvality 
školního stravování.

Předsedkyně Dagmar Čásla-
vová zhodnotila práci sekce 
za uplynulé čtyři roky. Stěžej-
ní úkol do příštího období je 
usilovat o takový nárůst platů 
pro všechny nepedagogy, kte-
rý by vedl k dosažení průměr-
ného výdělku v České repub-
lice. „Budeme se také snažit, 
ve spolupráci s  ministerstvem 

školství, obnovit samostatná 
školení i  pro kuchařky a  ta-
ké týdenní výměnné hostová-
ní kuchařek ve školních jídel-
nách, aby získaly nové infor-
mace a  zkušenosti v  podob-
ném provozu,“ uvedla.

V diskuzi se hovořilo o stra-
vování dvouletých dětí v  ma-
teřských školách, pro kte-
ré nejsou k dispozici ani výži-
vové dávky, ani finanční nor-
ma, o  problematice dietního 
stravování ve školních jídel-
nách a  o  možnostech zavá-
dění školních svačin v základ-
ních školách. Zástupci školní-
ků a technicko-hospodářských 
pracovníků poukázali na jejich 
často velmi složité pracovní 
podmínky, neboť i oni se potý-
kají s tím, že provoz škol mu-
sí zajišťovat stále menší počet 
pracovníků.

Karla TONDLOVÁ

Jak bude probíhat inkluze ve školních družinách
Stejně tak jako v základním školství, i v družinách 
a  školních klubech se nyní nejvíce přetřásá zave-
dení společného vzdělávání, tedy začlenění dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami.

Otázka, jak bude probí-
hat inkluze ve školních 

družinách, byla také stěžej-
ním tématem republikové vo-
lební konference profesní sek-
ce školských výchovně-vzdě-
lávacích zařízení při školských 
odborech.

K  tomuto tématu předse-
da školských odborů František 
Dobšík sdělil: „V oblasti inklu-
ze se nyní projevují dva pro-
tikladné proudy. Jeden chce 
inkluzi alespoň o  rok odložit 
s tím, že na ni nejsou školy při-
pravené. Druhý proud chce in-
kluzi zavést letos, i  proto, že 
už od září budou na tuto ob-
last čerpány peníze. V  běž-
ných školách už je na 3,5 ti-
síce dětí se  SVP z  celkového 
počtu 15 tisíc začleněno, tak-
že by určitě bylo správné, aby 

jim byl přiznán asistent peda-
goga a  zároveň na něj vyčle-
něny peníze. Každému žákovi 
bude pedagogicko-psycholo-
gickou poradnou určena míra 
podpory od prvního do 
pátého stupně, te-
dy tzv. plán peda-
gogické podpory. 
Podle toho na dí-
tě škola dostane 
peníze. Asistent 
pedagoga, po-
kud bude dítěti při-
znán, ho bude dopro-
vázet i ve školní družině. Škol-
ské odbory chystají pro školy 
tzv. rukověť, kde bude popsá-
no, jak se v kterých případech 
zachovat.“

Dále František Dobšík vy-
světlil, že školy dostanou od 
poradny doporučení, jaká 

opatření zavést, jak s  žákem 
postupovat. Jednou ročně se 
budou tato opatření ve spo-
lupráci s poradnou vyhodno-
covat. Pokud se zjistí, že by 
dítě nemělo základní školu 
navštěvovat, bude se věc ře-
šit. K tomu pomůže také no-
vé revizní pracoviště, kte-
ré vznikne jako prostředek 

k  řešení sporných pří-
padů. F. Dobšík ta-

ké doporučil sle-
dovat webové 
stránky minister-
stva školství, kde 
probíhá otevřená 

diskuze k  otáz-
kám inkluze, která 

obsahuje mnoho zají-
mavých podnětů.

Svazová inspektorka BOZP 
při školských odborech Eva 
Dvořáčková přednesla novin-
ky, které se týkají práce škol-
ních družin, zejména se pro-
bírala otázka bezpečnos-
ti, ochrany zdraví a  sociální 

ochrany dětí. Vyzvala přítom-
né, aby se v  případě jakých-
koliv nejasností v  této oblasti 
obraceli s dotazy přímo na ni, 
na adresu dvorackova.eva@
cmkos.cz.

Předsedkyní sekce byla zvo-
lena opět Jana Brdová z Rož-
mitálu pod Třemšínem, její 
místopředsedkyní Eva  Plívová 
z Brna.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTO: KARLA TONDLOVÁFOTO: KARLA TONDLOVÁ

Anketa sekce 
základního školství

Sekce základního školství 
na webu školských odbo-
rů zveřejnila anketu na té-
ma Co si myslíte o opaková-
ní ročníku v  základní škole 
a potřebných změnách v té-
to oblasti. Každý, kdo chce 
vyjádřit svůj názor na tuto 
otázku, jej zde může uplat-
nit. sta
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Známky na vysvědčení mohou děti někdy dovést až k sebevraždě
Ačkoliv to může být na první pohled nepochopi-
telné, podle statistik si v  České republice vezme 
ročně život více než čtyřicet dětí a adolescentů od 
10 do 19 let. Důvodem mohou být i špatné známky 
ve škole.

K  sebevraždám se uchylu-
jí především děti, které tr-

pí konflikty v rodině, týráním, 
zneužíváním či šikanou. Podle 
neurologa Martina Jana Strán-
ského chybí totiž dětem a do-
spívajícím životní zkušenos-
ti, na jejichž základě se vy-
tvářejí v  mozku cesty 
k  sebereflexi. Chy-
bí jim širší nad-
hled, a  proto 
mohou být pří-
činou k  ukon-
čení života i dů-
vody, které jsou 
pro dospělé zdán-
livě banální.

„Perspektiva, kterou 
pubescenti a adolescenti vníma-
jí, je omezená jejich současným 
vnímáním. Nechápou, že je-
-li jim teď sedmnáct, budou za 
dalších sedmnáct let chápat ne 
dvakrát, ale pětkrát tolik, a  na 
všechno nastavují falešnou fina-
litu. To znamená, že mohou být 
náchylní k  absolutním řešením 
i na velmi malé opakované po-
pudy. K nim může patřit napří-

klad tlak rodičů na školní výsled-
ky vycházející z  nějakého ideá-
lu dospělých o životě jejich dě-
tí, o  společné domácnosti ne-
bo i  snaha o  jakousi kompen-
zaci vlastních nedostatků,“ tvrdí 
Martin Jan Stránský. Podle něj 
však žádné dítě nesáhne k sebe-

vraždě, pokud skutečně 
nemá dlouhodobé 

problémy. Pokaž-
dé tomu před-
chází vývoj, v je-
hož důsledku je 
část mozku, kte-
rá má na starost 

rozhodování, od-
pojena od těch částí, 

které poskytují možnost 
jakékoli sebereflexe.

„Vždy je v  rodině, ve škole 
či v  blízkém okolí nějaký prů-
švih, může to třeba být nerov-
ný vztah se sourozencem, ne-
jistota v tom, zda dokáže splnit 
představy svých rodičů, osamě-
ní, nemá-li dítě kamarády. Zhru-
ba čtvrtina dětí stráví minimál-
ně čtyři hodiny denně v  hrách 
na počítači či na sociálních sí-

tích. Zde si vytvářejí svůj umě-
lý svět, který se ale stává jejich 
jediným, a  v  něm měří většinu 
svých odměn, úspěchů a  slastí. 
Sem se však také uchylují se svý-
mi problémy, a pokud nenajdou 
dostatečný počet přátel s uspo-
kojujícími odpověďmi, mohou 
pocítit naprosté zoufalství. Ne-
mají totiž žádnou jinou mož-
nost kontaktů, na které by se 
mohly obrátit a s nimiž by moh-
ly mluvit, aby jim mohlo být lé-
pe,“ konstatuje neurolog.

Jedinou prevencí sebevražd 
dětí a adolescentů je pozornost 
okolí. Určitou indicií může být, 

je-li dítě poslušným samotářem, 
který nezapadá do třídního ko-
lektivu, nemá ani jiné kamará-
dy a ve svém volném čase je za-
vřený doma v pokoji. Stejně tak 
je třeba věnovat pozornost ne-
ustále rozrušeným dětem, kte-
ré se projevují afektovaně, v ho-
voru s  ostatními neustále řeší 
maličkosti a  při psaní používají 
nadměrně vykřičníky. A  hlavně 
– není pravda, že ten, kdo o se-
bevraždě mluví, ji nevykoná. Té-
měř každý, kdo je rozhodnut si 
život vzít, o tom skrytě či otevře-
ně hovoří.

Kateřina HAVELKOVÁ
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Učitel by měl napomáhat žákovi ke zlepšení známky
Zajímalo nás, jak učitel může, případně by měl, po-
moci žákovi, když mu dává na vysvědčení čtyřku 
nebo dokonce pětku. Případně jestli je žádoucí dá-
vat v pololetí horší známku s tím, že na konci roku 
učitel žákovi zase trochu přilepší.

„Byť nám to přijde nelo-
gické, známka odráží 

i  fakt, jak účinné bylo půso-
bení učitele na konkrétního 
žáka, tedy jaký je profesio-
nál. Rozhodně přitom nepo-
pírám předpoklady na stra-
ně žáka a  intenzitu působe-
ní rodinného prostředí,“ ří-
ká zkušený psycholog Václav 
Mertin a pokračuje: „Špatná 
známka odráží principiálně 
nedostatečnou dovednost 
učitele něco žáka naučit ne-

bo ho motivovat k lepším vý-
sledkům. U mladších žáků to 
platí beze zbytku, u  starších 
do hry stále více vstupuje 
osobnost žáka, jeho předsta-
vy o životě a vzdělání, o pri-
oritních úkolech aktuálního 
stadia života apod. Osobně 
jsem přesvědčený, že každý 
žák, který dostane na vy-
svědčení čtyřku nebo pětku, 
by měl mít stanovený něko-
likařádkový a  hlavně nepří-
liš formální individuální plán 

pomoci. V  něm by měly být 
stanoveny jak konkrétní po-
stupy ze strany učitele, tak 
očekávaná pomoc od rodičů 
i  aktivita samotného dítěte. 
Cílem není dokázat, že ško-
la se snaží, zatímco žák ani 
jeho rodiče příliš ne, ale fak-
ticky pomoci dítěti ke zlepše-
ní. Neměli bychom zapomí-
nat, že ke zlepšení jsou vel-
mi často zapotřebí pouze 
malé vstřícné kroky. Napří-
klad učitel nebude žáka ,pře-
padávat‘ při neznalosti, ale 
sdělí mu rozumný rozsah lát-
ky, který se má naučit, rodi-
če ho ,donutí‘ k učení, žák se 
bude učit a učitel ho přátel-
sky vyzkouší. Ovšem zkuše-

nosti ukazují, že řada učite-
lů nemá tyto postupy ujasně-
né ani u žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, tak-
že v případě žáků intaktních 
hrozí nebezpečí, že veškerou 
pomoc odbydou slovy ,musí 
se víc učit a snažit‘.“

„A pokud jde o  raději horší 
známku v pololetí, učitel tímto 
způsobem riskuje, že dítě bude 
mít pocit nespravedlnosti, mar-
nosti a  jeho úsilí se dále sníží. 
Výjimečně může platit i  opak. 
Vzhledem k tomu, že efekt ne-
ní znám dopředu, tento postup 
bych nedoporučoval,“ odpoví-
dá psycholog na druhou část 
otázky.

sta
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Krácení dovolené za dny zameškané pro nemoc?
Je v  souladu se zákoníkem práce, pokud zaměst-
navatel krátí dovolenou za zameškané kalendářní 
dny z důvodu nepřítomnosti zaměstnance v práci 
pro nemoc?

Krácení dovolené upravu-
je §  223 zákoníku práce, 

kde se v odst. 1 stanoví:
Nepracoval-li zaměstnanec, 

který splnil podmínku stano-
venou v § 212 odst.  1, v  ka-
lendářním roce, za který se do-
volená poskytuje, pro překáž-
ky v  práci, které se pro úče-
ly dovolené neposuzují ja-
ko výkon práce, zaměstnava-
tel krátí dovolenou za prvých 
100 takto zameškaných směn 
(pracovních dnů) o jednu dva-
náctinu a  za každých dalších 
21 takto zameškaných směn 
(pracovních dnů) rovněž o jed-
nu dvanáctinu. Dovolenou vy-
čerpanou podle § 217 odst. 5 
před nástupem rodičovské do-
volené není možné z  důvodu 
následného čerpání rodičov-
ské dovolené krátit.

Z uvedeného ustanovení vy-
plývá, že do dnů odůvodňují-

cích krácení dovolené z důvo-
du tzv. omluvené nepřítom-
nosti v  práci se počítají pou-
ze dny, kdy měl zaměstnanec 
pracovat (pracovní dny). Po-
stup při krácení dovolené uve-
dený v  dotaze je porušením 
zákoníku práce.

Vít BERKA

Kdy nejpozději sjednat zkušební dobu?
Přijímáme zaměstnance do pracovního poměru 
a  chceme s ním sjednat zkušební dobu. V kterém 
okamžiku je třeba nejpozději zkušební dobu sjed-
nat, aby byla platná?

V  §  35 odst.  3 zákoníku 
práce se stanoví: „Zkušeb-

ní dobu je možné sjednat nej-
později v  den, který byl sjed-
nán jako den nástupu do prá-
ce, nebo v den, který byl uve-
den jako den jmenování na 
pracovní místo vedoucího 
zaměstnance.“

Tato právní úprava nabyla 
účinnosti dnem 1. ledna 2012 
a  tím napravila rozpor vyplý-
vající z předchozí právní úpra-

vy, která stanovi-
la, že zkušební 
dobu lze sjed-
nat nejpozději 
v  den, který byl 
sjednán jako den 
nástupu do prá-
ce, ale současně sta-
novila, že sjednání zku-
šební doby není možné, jestli-
že pracovní poměr již vznikl. 
Vzhledem k této úpravě vzni-
kaly v  minulosti pochybnos-

ti o  platnosti zkušební doby 
sjednané v den vzniku pracov-
ního poměru. Nová úprava ty-

to pochybnosti odstraňu-
je. Pokud dojde ke 

sjednání zkušeb-
ní doby nejpoz-
ději v den, který 
byl sjednán ja-
ko den nástupu 
do práce, je zku-

šební doba plat-
ně sjednána a  ne-

bude třeba zkoumat, 
zda sjednání zkušební doby 
v tento den fakticky předchá-
zelo nástupu zaměstnance do 
 práce. Vít BERKA

Ochrana 
zdraví
Změna zákona o ochra-
ně veřejného zdraví.

Ve Sbírce zákonů ČR, 
částce 108, rozeslané dne 
14.  října 2015, je publi-
kován zákon č. 267/2015 
Sb., kterým se mění zá-
kon č.  258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdra-
ví a  o  změně některých 
souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpi-
sů, a  další související zá-
kony. Tato poměrně roz-
sáhlá novela zákona na-
bývá účinnosti prvním 
dnem druhého kalendář-
ního měsíce následující-
ho po dni jeho vyhláše-
ní, to je 1. prosince 2015. 
Součástí změn zákona 
č.  258/2000 Sb. je i  vlo-
žení nového §  92d, kte-
rý upravuje správní delikty 
na úseku výchovy, vzdě-
lávání a  zotavování dětí 
a mladistvých.

Vít BERKA
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Zařazení speciálního pedagoga do dvanácté platové třídy
Jak jsou stanoveny podmínky pro zařazení speciál-
ního pedagoga do 12. platové třídy?

Příklady prací pro účely je-
jich zařazení do platových 

tříd jsou uvedeny v  příloze 
k  nařízení vlády č.  222/2010 
Sb., o katalogu prací ve veřej-
ných službách a správě. U po-
volání „speciální pedagog“ 
uvedeného v  katalogu pod 
č.  2.16.03 jsou pro 12. pla-
tovou třídu stanoveny tyto 
činnosti:

1. Provádění komplexní spe-

ciálněpedagogické diagnos-
tiky, náročných nápravných, 
reedukačních a  kompenzač-
ních činností s  dětmi, žáky, 
studenty nebo klienty se zdra-
votním postižením a náročné-
ho speciálněpedagogického 
poradenství při řešení problé-
mů ve vývoji a vzdělávání dě-
tí, žáků a  studentů se zdra-
votním postižením ve škole 
a v rodině.

2. Metodická a  koordinač-
ní činnost v  oblasti speciál-
něpedagogických preventiv-
ních a poradenských služeb ve 
školství.

3. Samostatná aplikace lo-
gopedických, etopedických, 
somatopedických, psychope-
dických, tyflopedických a dal-
ších diagnostických postupů 
a  metodik stimulace, eduka-
ce, reedukace, kompenzace 
a  aplikace vzdělávacích čin-
ností s  dětmi, žáky, studen-
ty nebo klienty se speciálními 

vzdělávacími potřebami a po-
skytování specializované pé-
če osobám se zdravotním po-
stižením a  znevýhodněním 
speciálněpedagogickými me-
todami nebo rehabilitační-
mi metodami a  ve spoluprá-
ci a  v návaznosti na jiná od-
větví. Tvorba koncepce vy-
učování prostorové orien-
tace a samostatného pohybu 
zrakově postižených podle 
akreditovaných vzdělávacích 
programů.

Vít BERKA
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Projekt Ponožkový pes pomáhá s výcvikem psích asistentů
Ponožkový pes je unikátní projekt, jehož úkolem je 
přiblížit dětem a široké veřejnosti pomoc asistenč-
ního psa v životě hendikepované osoby a zároveň 
možnost pomoci netradiční formou výcviku psích 
asistentů.

Princip celé akce je jedno-
duchý. Děti i dospělí z ce-

lé České republiky šijí pejsky 
z  ponožek podle návodu, ty 
zasílají poštou organizaci Pes-
trá společnost, která je nabízí 
k prodeji, a výtěžek putuje na 
podporu výcviku asistenčních 
psů. V  hodinách pracovního 
vyučování a  v  rámci zájmové-
ho kroužku Kreativ naši žá-
ci tak ušili z ponožek 26 úžas-
ných pestrobarevných hafanů, 
které jsme těsně před Vánoci 
poslali do světa. Snad se bu-
dou líbit.

Figurky z ponožek
Kampaň se setkává s  vel-

kým ohlasem, do projektu se 
již zapojilo více než 40 základ-
ních škol ze všech krajů České 
republiky i na Slovensku a ví-
ce než tisíc dětí a dobrovolní-
ků. Děti vyrábějí v rámci výuky 
„ponožkové psy“ – jednodu-
ché figurky z  ponožek, které 
jsou nabízeny k prodeji. Výtě-
žek z ročníku 2014, který pře-
sáhl částku 120 tisíc korun, byl 
použit na výcvik asistenční sig-
nální čivavy Alvina pro nesly-
šící Mirku, border kolie Matě-
je pro malého chlapce Fandu 
a na pomůcky pro psy ve vý-
cviku a předvýchovách.

K šití se přidávají nejen děti 

školou povinné, ale také širo-
ká veřejnost, dětské domovy, 
domy seniorů, zájmové krouž-
ky a nadšení jednotlivci. K akci 
se stále připojuje mnoho dob-
rovolníků. V  projektu v  roce 
2014 byla zapojena i americká 
designérka Stacey Hsu se svou 
firmou Sock Dogs. Její realis-
ticky provedený čivavák Alvin 
byl vydražen za 20 tisíc korun. 
V  ročníku 2014 získala Pestrá 
společnost přes tisíc ponožko-
vých psů.

Zajímavý nápad
Nápad na tuto kampaň se 

zrodil na začátku roku 2014, 
první ušité pejsky jsme zača-
li získávat od září toho roku 
a pro velký zájem byla sezóna 
2014/2015 v běhu až do jara 
2015. Druhá sezóna Ponožko-
vého psa byla otevřena v  září 
2015. Ponožkový pes stále po-
kračuje a své výrobky můžete 
stále posílat.

Mnoho dospělých i dětí má 
psy rádo a  ví, že mohou ta-
ké významně pomáhat lidem 
s  postižením v  roli jejich asis-
tentů. Běžně je asistenční pes 
spojován s  osobou nevido-
mou. Avšak speciálně vycviče-
ný psí asistent může význam-
ně zkvalitňovat život i  jiným 
skupinám, jako například psi, 

kteří dokážou signalizovat zá-
chvatové onemocnění (např. 
epilepsii), označují zvuky ne-
slyšícím, asistují lidem na vozí-
ku nebo pomáhají zklidňovat 
děti při canisterapii a  přispí-
vat k  jejich celkovému dobré-
mu psychickému i  fyzickému 
stavu. Státem je hrazen pou-
ze vodicí pes pro nevidomé, 
ostatní tuto podporu nemají. 
Právě na výcvik těchto pomoc-
níků se již pět let specializuje 
Pestrá společnost a celá kam-
paň je na ně zaměřena.

Pestrá společnost
Kampaň Ponožkový pes 

pořádá nezisková organiza-
ce Pestrá společnost, kde se 
od roku 2009 cvičí asistenč-
ní psi pro lidi s postižením. Je-
jich klienty jsou často děti, kte-
rým pes pomáhá svým teplem 
a  klidem při canisterapii. Pro 
neslyšící cvičí psy signální, kteří 
upozorňují své pány na okolní 
zvuky. Lidé s tělesným postiže-
ním, například na vozíku, mo-

hou získat psa asistenčního, 
který podává spadlé předměty 
ze země, otevírá a zavírá dve-
ře, pomáhá při svlékání apod. 
Vodicí psy zase připravují k po-
moci lidem s omezením zraku. 
Výcvik je kvalitní, bez použi-
tí kotců (psi nejsou celý den 
v klecích, ale žijí a jsou tréno-
váni v  přirozeném domácím 
prostředí) a  individuálně za-
měřený. Každý pejsek se cvi-
čí na míru konkrétnímu člově-
ku a výcvik se řídí přímo podle 
konkrétních a specifických po-
třeb klienta. Ve výcviku je za-
jištěn vysoký standard životní 
pohody psů a spokojenost zví-
řat se pak kladně projeví na je-
ho povaze a chování u klienta.

Martina EVJÁKOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
Základní škola Plzeň,

Heyrovského 23

Telefon: 377 377 458

info@zshey.cz
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Je nutné o příspěvek k důchodu žádat?
V letošním roce má být důchodcům poskytnut jed-
norázový příspěvek 1 200 korun. Je nutno o tento 
příspěvek žádat?

Poskytnutí uvedeného jed-
norázového příspěvku 

upravuje zákon č.  381/2015 
Sb., o  jednorázovém příspěv-
ku důchodci, který nabyl účin-
nosti dnem 28. 12. 2015.

V § 3 odst. 1 až 3 uvedené-
ho zákona se stanoví:

Příspěvek se vyplatí bez žá-
dosti v rozhodném měsíci, po-
případě v  nejblíže následují-
cím termínu výplaty důchodu, 
pokud důchod nebude v  roz-
hodném měsíci vyplacen. Za-
nikl-li nárok na výplatu důcho-

du v rozhodném měsíci přede 
dnem, který je termínem vý-
platy důchodu, vyplatí se pří-
spěvek na základě písemné 
žádosti oprávněného do 60 
dnů ode dne doručení 
této žádosti.

Příspěvek 
vyplatí 

orgán sociálního zabezpečení, 
který je příslušný k výplatě dů-

chodu v rozhod-
ném měsíci.

Příspěvek se 
vyplatí stejným 

způsobem, 
j a -

kým se vyplatí důchod v  roz-
hodném měsíci, popřípadě dů-
chod vyplacený v nejblíže ná-
sledujícím termínu. V  přípa-
dě uvedeném v odstavci 1 vě-
tě druhé se příspěvek vyplatí 
v hotovosti nebo na účet podle 
žádosti oprávněného. Pokud 
oprávněný způsob výplaty ve 
své žádosti neuvede, vyplatí se 
příspěvek v hotovosti.

Na Velký pátek volno již letos
Na které dny v kalendářním roce připadají po úpra-
vách příslušného zákona svátky?

Ve Sbírce zákonů ČR, částce 
153 rozeslané dne 21. 12. 

2015, je publikován zákon 
č.  359/2015 Sb., kterým se 
mění zákon č.  245/2000 Sb., 
o  státních svátcích, o  ostat-
ních svátcích, o  významných 
dnech a  o  dnech pracovní-
ho klidu, ve znění pozdějších 
předpisů. Tento zákon nabyl 
účinnosti dnem vyhlášení, to 
je 21. prosince 2015.

V čl. I  uvedené novely se 
stanoví, že se v §  2 záko-
na č.  245/2000 Sb. za slova 

„1. leden – Nový rok“ vkláda-
jí slova „Velký pátek“. Po té-
to změně je úplné znění §  2 
následující: „Ostatními svát-
ky jsou 1. leden – Nový rok, 
Velký pátek, Velikonoční pon-
dělí, 1.  květen – Svátek prá-
ce, 24. prosinec – Štědrý den, 
25.  prosinec – 1.  svátek vá-
noční a 26. prosinec – 2. svá-
tek vánoční (dále jen ,ostatní 
svátek‘).“

Pro úplnost uvádím i ustano-
vení §  1 zákona č.  245/2000 
Sb., o státních svátcích:

„Dny 1. leden – Den obno-
vy samostatného českého stá-
tu, 8. květen – Den vítězství, 
5. červenec – Den slovanských 
věrozvěstů Cyrila a  Metodě-
je, 6. červenec – Den upále-
ní mistra Jana Husa, 28. září – 
Den české státnosti, 28. říjen – 
Den vzniku samostatného čes-
koslovenského státu a 17.  lis-
topad – Den boje za svobo-
du a demokracii se prohlašují 
za státní svátky České repub-
liky (dále jen ,státní svátek‘).“

Státní svátky a ostatní svát-
ky jsou dny pracovního klidu, 
kromě dnů nepřetržitého od-
počinku zaměstnance v týdnu.

chodcům poskytnut jed-
korun. Je nutno o tento 

du v rozhodném měsíci přede
dnem, který je termínem vý-
platy důchodu, vyplatí se pří-
spěvek na základě písemné
žádosti oprávněného do 60 
dnů ode dne doručení 
této žádosti.

Příspěvek 
vyplatí 

orgán sociálního zabezpečení, 
který je ppppppppppppppppppppppříslušný k výplatě dů-

chodu v rozhod-
ném měsíci.

Příspěvek se 
vyplatí stejným 

způsobem, 
j a -

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Pojistné
Zaměstnanec uzavřel 
pracovní smlouvu s ná-
stupem do práce 5.  říj-
na. Ve dnech 1. až 4. říj-
na byl nezaměstnaný. 
Platí za tyto 4  dny 
pojistné?

Za uvedené čtyři dny od 
začátku měsíce do nástupu 
do zaměstnání se pojistné 
na sociální ani na zdravot-
ní pojištění nedoplácí. To vy-
plývá z ustanovení § 5 záko-
na č. 589/1992 Sb., o pojist-
ném na sociální zabezpeče-
ní a příspěvku na státní poli-
tiku zaměstnanosti a z usta-
novení §  3 odst.  9 zákona 
č.  592/1992 Sb., o  pojist-
ném na veřejné zdravotní 
pojištění.

Stále aktuální umění klást otázky
„Někdy mám pocit, že si 

málo rozumíme. Že se 
neposloucháme, a tudíž se ani 
neslyšíme,“ zamyšleně se Hro-
mádka zadívá z okna ven. „Prá-
vě se maturantům snažím vy-
světlit, že největší umění minu-
losti i dneška je pokládat srozu-
mitelné otázky.“ „Václave, proč 
najednou ta vážná slova?“ sta-
rostlivě se k  němu otočí kole-
ga Výborný.

„Když nedávno zavítal pre-
zident Zeman do jedné střed-
ní školy  na jižní Moravě, sypa-
li na něho žáci na papírcích se-
psané otázky. Hned bylo zřej-
mé, že jim je někdo složitě při-

pravil a strčil do ruky. Některým 
z nich dělalo potíž vůbec je pře-
číst,“ rozpovídá se Hromád-
ka. „Docela velká ostu-
da. Jedna iniciativní 
učitelka je prý žá-
kům v  předstihu 
sestavila a  pak 
jako na kolotoči 
určila jejich přes-
né pořadí, v  ja-
kém je budou reci-
tovat. Vše za přítom-
nosti televizních kamer,“ 
přidává své poznatky Výborný.

„Každý, kdo jednou připra-
voval školské vzdělávací pro-
gramy nebo do nich jen nahlé-

dl, potvrdí, že se v nich hemží 
desítky a možná stovky nejrůz-

nějších kompetencí a  do-
vedností, které si žá-

ci postupně údaj-
ně osvojují. Asi 
se  mezi nimi ni-
kdy neobjevila 
obyčejná samo-
zřejmost utvo-

řit a položit smys-
luplnou otázku,“ 

beznadějně pokrčí 
rameny Hromádka. „Ne-

radi si veřejně přiznáváme, jak 
jsou na tom nejenom naši žá-
ci špatně. Jak jejich mnohé do-
vednosti jenom hlasitě šustí na 

papíru. Koho to zajímá? Důle-
žitější je přece inkluze, projek-
ty, inventarizace, školení, po-
rady, nekončící dohledy. Nebo 
naše tzv. účelová příprava žá-
ků k maturitě, aby jich letos za-
se tolik nepropadlo,“ konečně 
se trochu pousměje Hromádka.

„Václave, nechci být škodoli-
bý, ale když mluvíš o významu 
tvoření správných otázek, kam 
kráčí české školství?“ nečeka-
ně ze sebe vyhrkne mladší ko-
lega. „Právě se nachází na kři-
žovatce, na semaforu varovně 
bliká červená,“ nabízí pohoto-
vou odpověď Hromádka.

Roman KANTOR
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Sluníčka ze Šumperku zavítala mezi seniory
Přestože krásné období vá-

nočních svátků je již ne-
návratně za námi, ještě stále 
nám zůstaly v paměti nezapo-
menutelné vzpomínky z těch-
to dnů. Zejména společné 

aktivity s  dětmi, s  tímto ča-
sem spojené, zanechaly v nás 
všech příjemné pocity.

Mateřská škola Sluníčko 
Šumperk z  Evaldovy ulice se 
již několik let prezentuje dět-

ským sborem Sluníčka, který 
je tvořen dětmi ve věku od tří 
do šesti let. A  třebaže se je-
ho složení obměňuje, protože 
nám děti odcházejí do základ-
ních škol, dokážeme i  s  tě-

mi nejmlad-
šími nastu-
dovat nároč-
ný repertoár 
písní. A  ten 
jsme předvedli 
v  kostele Jana 
Křtitele. Dal-
ším vystoupe-
ním Sluníček 
pak bylo i tra-
diční zpívá-
ní koled u  vá-
nočního stro-
mečku šum-
perské radni-

ce. Obě vystoupení všechny 
přítomné nadchla a  byla od-
měněna velkým potleskem.

Sluníčka předvedla svůj um 
ještě jednou, a  to v  Pontisu, 
v  zařízení pro seniory. Dojetí 
seniorů, ale i  personálu bylo 
velmi silné. Tato setkání pova-
žujeme za mimořádně důle-
žitá, neboť díky nim názorně 
prohlubujeme morální a este-
tické hodnoty dětí ve vztahu 
ke stáří.

U zpěvu jsme ale nekonči-
li. Děti si po svém vystoupe-
ní s důchodci povídaly a spo-
lečně s nimi si i zazpívaly. Od-
měnou jim byl nejen dobrý 
oběd, ale i malé dárečky. Už 
nyní se těšíme na další společ-
né setkání.

Pavla ŠALAMOUNOVÁ
Veronika SCHUSTEROVÁ

Na Karvinsku se chtějí zaměřit na technické vzdělání
„Jako ředitelka školy jsem 

přesvědčena, že výchov-
ní poradci a  ředitelé základ-
ních škol jsou klíčovými posta-
vami při směřování žáků k dal-
šímu studiu. Došla jsem k zá-
věru, že je třeba těmto kole-
gům pomoci, dát jim k  dis-
pozici argumenty, fakta, ale 
i  možnost setkání s  lidmi pří-
mo od fochu. A  tak jsem na 
dnešní kulatý stůl pozva-
la i  představitele firem, kte-
ré se školou spolupracují. To-
to setkání jsem uspořádala 
proto, abych výchovné porad-
ce podpořila v  tom, aby žáky 
vedli k  technickým řemeslům 

a  technickému vzdělání, a  to 
bez ohledu na to, zda se jedná 
o obory naší, nebo jiných škol. 
V  sázce je budoucnost nejen 
našeho regionu.“ Těmito slo-
vy jsem uvítala všechny účast-
níky v naší Střední škole tech-
niky a služeb Karviná.

Setkání mělo velmi dobrou 
odezvu. Výchovné poradky-
ně ocenily získané informace 
a  také to, že se ho zúčastni-
li nejen představitelé význam-
ných podniků a firem, ale i ná-
městek primátora Karviné Ka-
rel Wiewiórka, zástupce Sva-
zu průmyslu ČR Petr Holi-
ca a  také nejvyšší představi-

telka ČMOS pracovníků škol-
ství Dagmar Bobková-Rege-
lová, která ze své pozice vel-
mi silně podporuje technické 
vzdělávání, účastní se mnoha 
jednání ovlivňujících stav za-
městnanosti v regionu a hledá 
a podporuje projekty a aktivity 
vedoucí nejen k  nárůstu pra-
covních míst, ale také k  lepší 
uplatnitelnosti pracovních sil 
na trhu práce. Na popud KROS 
pracovníků školství se škola 
dostala ke spolupráci na tvor-
bě Regionální sektorové doho-
dy, která podpořila technické 
vzdělávání a zaměstnanost.

Iva SANDRIOVÁ

Šest kroků 
ke zvládnutí 
ADHD
CATHY LAVER-BRADBURY

Manuál pro rodiče i  uči-
tele, tak zní podtitul této 
knihy z  nakladatelství 
Portál. Jde o  jednodu-
chý a  flexibilní program, 
který nabízí šest kroků, 
jak u  dětí zvládnout po-
ruchu pozornosti a  hy-
peraktivitu neboli ADHD. 
V knize najdete hry, které 
přispějí ke zlepšení pozor-
nosti dítěte, a ověřené ná-
pady, které dítěti pomo-
hou, aby si lépe organizo-
valo prostor a čas.

Znáte je?
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Tato změna by měla vést smě-
rem k odklonu od péče ústavních 
zařízení k  péči v  rodinách, tedy 
především péči pěstounské. Pro-
bíhají informační kampaně, inten-
zivně hledáme pěstounské rodiny, 
kterých je stále nedostatek, a sna-
žíme se naplňovat tuto vizi. Chtěl 
bych na tomto místě zmínit úhel 
pohledu, který se mi zdá opomíje-
ný – jedná se o osudy dětí, u nichž 
se pěstounská péče „nepovedla“, 
pěstouni požádali o  její ukončení 
a oni a především děti se s  touto 
situací musejí vyrovnávat. Během 
své praxe jsem se setkal s poměrně 
velkým množstvím takových dětí, 
které se po opětovném vrácení do 
ústavní péče vyrovnávají s touto si-
tuací jen velmi obtížně, dlouhodo-
bě řeší, proč o ně „jejich“ dospělí 
nechtějí pečovat a nejeví o ně zá-
jem, a  především to, co tyto děti 
mohly nebo měly udělat jinak. Dě-
ti totiž z  tohoto neúspěchu obvi-
ňují především sebe.

Seznámím vás s příběhem jed-
noho konkrétního dítěte, u něhož 
se pěstounská péče jaksi nezdařila. 

Říkejme tomu chlapci třeba Emil.
Narodil se v roce 2002 na Slo-

vensku, po přibližně roce se na-
rodila jeho mladší sestra a  v  tom 
okamžiku přestala biologického 
tátu jeho rodina zajímat, přestal 
se o  ni starat a  zmizel. Mamin-
ka si po nějaké době našla nové-
ho partnera a přestěhovala se za 
ním do naší republiky. Když by-
ly Emilovi necelé tři roky, mamin-

ka společně s  Emilovou mladší 
sestrou zahynuly při dopravní ne-
hodě. Biologický otec ani další pří-
buzní neprojevili o chlapce zájem 
či nebyli shledáni osobami vhod-
nými pro jeho výchovu. Po dalším 
půlroce dostal tedy Emila do pé-
če matčin nový partner, snad pou-
hou náhodou občan velmi vzdále-
né země. Po dalším roce a půl byl 
však zatčen a následně byl odsou-
zen k  trestu odnětí svobody. Že-

na, s níž žil tento muž ve společné 
domácnosti, se o chlapce odmítla 
starat. Emil se v tu chvíli stal ohro-
ženým dítětem a byl v únoru 2007 
umístěn do zařízení pro děti vyža-
dující okamžitou pomoc. Ve stejné 
době byl biologický otec zbaven 
rodičovské odpovědnosti. Nepo-
chybně se tedy jednalo o chlapce 
vhodného k umístění do náhradní 
rodinné péče.

Již v této chvíli však bylo zřej-
mé, že Emil bude mít potíže s hy-
peraktivitou. Zároveň se však jed-
ná o  chlapce majoritního etnika 
bez jakýchkoli dalších zdravotních 
či jiných omezení. Není tedy divu, 
že poměrně brzy si Emila vyhlédli 
potenciální pěstouni – manželé lé-
kaři, ona Češka, on Němec. Oba 
absolvovali přípravu pěstounů, si-
ce individuální formou z  důvo-
du jazykové bariéry, to však kvali-
tu přípravy, předpokládám, ne-
gativně neovlivnilo. Začátkem ro-
ku 2008 byli ustanoveni poruč-
níky a Emil, nyní přibližně šestile-
tý, jim byl svěřen do pěstounské 
péče. Odpovědné orgány sociál-
něprávní ochrany dětí informova-
ly oba dospělé o tom, že je třeba, 
aby chlapci byla, vzhledem k  je-
ho dosavadním zkušenostem, po-
skytnuta celodenní rodinná pé-
če, a to v Čechách. Stalo se však 
to, že tuto odbornou a  podlože-
nou radu pěstouni neuposlech-
li a odjeli do svého druhého byd-
liště v Německu. Ani jeden z obou 
dospělých se nechtěl kvůli Emilo-
vi vzdát profesionální kariéry. Emil 
se tedy dostal do náročné situace, 
kdy se musel adaptovat nejen na 
novou životní změnu, ale také na 
nové jazykové prostředí.

V  září 2009 nastoupil chlapec 
do školy, stále ještě jazykově ne-
vybaven – tedy jako potenciál-
ní cíl posměchu či dokonce úto-
ků. Velmi brzy se také objevily po-
tíže spojené nejen s neporozumě-
ním, ale také s  výše zmiňovanou 
hyperaktivitou. Na tomto místě 
asi není třeba podrobně popiso-
vat, jaké situace Emil ve škole za-
žíval i  vyvolával. Reakce pěstou-

nů na sebe nenechala dlouho če-
kat – nejprve se jednalo o pokus 
umístit Emila do péče odborného 
pracoviště v Německu (to však ne-
bylo možné vzhledem k tomu, že 
je občanem ČR), následovalo te-
dy umístění do dětské ozdravov-
ny v Čechách a následně do diag-
nostického ústavu na dobrovolný 
diagnostický pobyt, který měl dle 
smlouvy trvat pouhých osm týd-

nů. Během této doby však pěs-
touni u  soudu požádali o  zruše-
ní pěstounské péče a  Emil se te-
dy ocitl v červnu 2010 v péči dět-
ského domova. Pěstouni (pro Emi-
la však máma a táta) mu nesděli-
li své rozhodnutí, telefony chlapci 
nebrali, na snahu o různý kontakt 
ze strany odborných pracovníků 
dětského domova vlastně nerea-
govali. A  Emil si stále kladl otáz-
ky, na které vlastně odpověď ne-
existuje nebo je pro dítě naprosto 
nepochopitelná.

Zastavme se nyní na chvilku 
nad tím, co jeden človíček zažil do 
osmi let svého života. Myslím, že 
to stojí za krátkou rekapitulaci: pé-
če maminky, avšak bez otce – pé-
če maminky s přítelem – úmrtí ma-
minky a sestry – péče přítele – pé-
če přítele a  jeho nové partnerky 
– zařízení pro děti vyžadující oka-
mžitou pomoc – pěstounská pé-
če – dětská léčebna – diagnostický 
ústav – dětský domov. Tedy celkem 
devět různých výchovných situací 
ve třech jazykových prostředích.

Není tedy namístě zamyslet se nad 
tím, co vše může ohroženým dětem 
přinést naše snaha o  pomoc? Kde 
se v  tomto a  jemu podobných pří-
padech dalo udělat něco jinak? Kde 
se v tomto a jemu podobných přípa-
dech stala chyba a  jaký dopad tato 
situace má do životů Emila a  jemu 
podobných dětí? A  v  neposlední 
řadě zamyslet se nad tím, jak se neú-
spěch náhradní rodinné péče projeví 
v  životech neúspěšných náhradních 
rodičů? Připadá mi, že vyšší odpo-
vědnost všech zúčastněných by byla 
v  celém procesu náhradní rodinné 
péče jen užitečná.
Tomáš ŘEZNÍČEK, dětský domov 

Radost, Dolní Měcholupy

Zamyšlení nad osudy dětí,
u nichž se pěstounská péče nepovedla

TTatto změěna by měla vést smě Říkejme tomu chlapci třeba Emil na s níž žil tento muž ve společné nů na sebe nenechala dlouho če

V posledních několika letech je v odborné i laické veřejnosti, v médiích i na příslušných 

ministerstvech ve všech pádech skloňována nutnost změn v péči o ohrožené děti. Tedy především 

o ty, kterým odpovídající péči nemohou, neumí nebo nechtějí poskytnout jejich 

biologičtí rodiče.
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Knihy pro potěšení, poučení i zábavu

KOLOS
COLIN FALCONER

Nakladatelství BB/art představuje 
tímto románem syrový starověk – 

dobu Alexandra Makedonského, který 
ovládá téměř celý Řekům známý svět. 
Před očima čtenářů se jeho doba plná vý-

bojů a vojenských tažení odvíjí bez příkras, ale příběhy od-
vahy, zrady, bolesti, závisti a lásky zůstávají stejné, i když je 
od naší doby dělí více než dvě desítky staletí. A tak je i tento 
román pozoruhodně současný.

Praha v srdci
RENÁTA FUČÍKOVÁ

Sto osmdesát devět příběhů města 
a lidí je podtitul této knihy z naklada-

telství Práh. Její autorka zde líčí příběhy, 
které se v Praze odehrály v průběhu po-
sledních dvou set let. Ty ukazují, že ne-
dávná minulost je stejně dramatická a spletitá jako ta stře-
dověká. Kniha není vyčerpávající historickou studií, je však 
výtvarně-literárním vyjádřením uznávané autorky, která mi-
luje své město.

RODINNÁ ČEST
LUCY FERRISS

Áfija Sattárová je skromná, zbožná 
a  nadaná dívka ze severního Pákis-

tánu. Hýčká si svůj velký sen. Chce vystu-
dovat medicínu na americké univerzitě, 
pak se vrátit domů a stát se venkovskou 
lékařkou. Vše se ale změní v okamžiku, 

kdy se seznámí se svým americkým spolužákem. Je možné 
být dívkou, která ctí tradice, a zároveň tou, která má vztah 
s Američanem? Knihu vydalo nakladatelství Domino.

VČELY
LALINE PAULLOVÁ

Román L. Paullové s  vítězným kon-
cem vtahuje čtenáře do pestrého 

světa, který je člověku cizí a zároveň po-
vědomý. Včely jsou napínavý a  vynalé-
zavý příběh hrdinky, která tváří v tvář boji 
o  přežití změní svůj osud i  osud svého 

světa. Knihu vydalo nakladatelství Práh a  její autorka o ní 
píše: „Včely jsou výjimečný výtvor představivosti a život vče-
lího úlu zachycují do úchvatných, vzrušujících a brilantních 
podrobností.“

KRVAVÍ HAVRANI
SIMON SCARROW

I  tento román z  nakladatelství BB/art 
nás zavede do historie, do období Řím-

ské říše, která bojuje již téměř deset let 
o nadvládu nad Británií. Hlavními hrdiny 
jsou prefekt Cato a centurion Macro, dva 
nejodvážnější vojáci, kteří jsou znechuceni tajnými úkoly 
pro císařova tajemníka Narcissa a těší se na návrat k legiím. 
Na britských ostrovech však musejí čelit nejen barbarům, 
ale i revoltujícím spolubojovníkům.

NOVÁ PRAVIDLA
LASZLO BOCK

Vizionářský šéf inovativního personál-
ního oddělení společnosti  Google 

nabízí velmi neotřelý pohled na kon-
cepci práce a zároveň také praktickou in-
spiraci pro každého, kdo by chtěl do své 
firmy přilákat ty nejschopnější lidi a mít jistotu, že uspějí. 
Knihu vydalo nakladatelství Práh a  její podtitul Pohled ze-
vnitř mluví sám za sebe. Kniha by měla změnit váš přístup 
k životu i k práci.

Švadlenka z Dachau
MARY CHAMBERLAINOVÁ

Švadlenka z  Dachau z  nakladatel-
ství Argo je silný a  napínavý příběh 

o  touze a  snech a  o  tom, jak náhodné 
setkání, jež na první pohled nabízí vý-
chodiska a ještě víc, má katastrofální ná-

sledky. Je to vyprávění o tom, co člověk udělá z donucení. 
Svět z doby před druhou světovou válkou, během ní i po 
ní je vykreslen neuvěřitelně výstižně. Ale to, co vám uvízne 
v mysli, je postava Ady.

DANTE
pro začátečníky

JOE LEE

Konečně je tu Božská komedie s  vti-
pem, Dante má šmrnc, je tu výlet do 

posmrtného života se šťastným koncem. 
Vlastně měl vždycky šťastný konec, ale 
kdo mohl vědět, že po Pekle přijde Očistec a  Ráj? Tak se 
píše v úvodu ke knize z nakladatelství Práh, jejíž autor zve 
mladé čtenáře zajímavou formou k pochopení Danteho díla. 
A nejen jeho, ale i celé doby, kdy dílo vznikalo. Dante pro za-
čátečníky je skvělá dovolená s největším turistou v dějinách.
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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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