
10 9. BŘEZNA 2016 XXIV. ROČNÍKTÝ
D

EN
ÍK

7.–13. března

Začal poslední týden 
jarních prázdnin, tentokrát 
pro žáky z okresů Praha 
6 až 10, Cheb, Karlovy 
Vary, Sokolov, Nymburk, 
Jindřichův Hradec, 
Litoměřice, Děčín, Přerov 
a Frýdek-Místek.

9. března

Ministryně školství Kateřina 
Valachová navštívila v rámci 
svých výjezdů do regionů 
Královéhradecký kraj.

10.–11. března

Lingua show – 
mezinárodní jazykový 
a vzdělávací veletrh, který 
zprostředkovává důležité 
informace v oblasti 
jazykového vzdělávání 
a celoživotního vzdělávání, 
proběhne v Praze.

Představujeme finalisty ankety Zlatý Ámos  .................................................. 3
Internetová bezpečnost? Chybí odborníci i výukové materiály  .................... 5
Ostrov zdraví  učí žáky zdravému životnímu  stylu  ...................................... 7

„Dítě je do jisté míry géniem a génius do jisté míry dítětem.“   Arthur Schopenhauer

Zvolte Ámose Sympaťáka 2016
SMS ve tvaru AMOS mezera 1 až 6 posílejte na číslo 900 11 04
Ze semifinále ankety o nejoblíbenějšího učitele 
Zlatý Ámos 2016 postoupilo do závěrečného klání 
šest nejlepších. „Porota to měla velmi těžké, všichni 
jste byli výborní,“ uvedl předseda poroty MUDr. Jan 
 Cimický při vyhlašování výsledků.

Po pravdě, říká to praktic-
ky každý rok, ale možná 

právě to je důkaz, že v  na-
šich školách učí spousta vy-
nikajících učitelů.

V  Zrcadlovém sále minis-
terstva školství se sešlo čtr-
náct učitelů a učitelek, kteří 
uspěli v regionálních kolech. 
Tentokrát přijeli bez svých 
žáků a některým skutečně 
chyběli. Do Prahy si proto 
přivezli několik věcí, kterými 
je jejich žáci vybavili, aby jed-
nak semifinále úspěšně pře-

žili a zároveň předvedli, jaká 
pouta je k sobě váží.

Aleně Michál-
kové z Černovic 
pomohly spe-
ciální hodi-
ny a krabička 
poslední zá-
chrany, Janu 
Flídrovi ze Dvo-
ra Králové kom-
pas a netradiční učeb-
nice přírodopisu, Zuzaně 
Štočkové z Prahy třídní kro-
nika či batoh na další dob-

rodružství s dětmi, Ivo Hasa-
lovi z Vítkova kompas a de-
ník se vzkazy jeho deváťá-
ků, Lence Fréharové ze Zá-
břehu přinesly štěstí náram-
ky přátelství a Michalu Po-
spíšilovi z Přerova třeba ab-

solutně prázdná pe-
něženka a papíro-

vé srdce.
Ale i ti, kteří 

do finále na-
konec nepo-
stoupili, uká-
zali, že svou 

práci milují, že 
ji dělají dobře a 

že jim na jejich žácích 
velmi záleží. Například Jin-
dřiška Mrázková z Židlocho-
vic pro ně připravuje úžas-

né učební pomůcky, Jaroslav 
 Reichl z  pražské průmyslov-
ky je učí dívat se na fyziku ji-
nýma očima, Miroslav Pra-
žienka pro své gymnazisty 
vymýšlí vlastní vtipné příkla-
dy a třeba Jana Kuncová pra-
cuje s tzv. myšlenkovými ma-
pami. Všichni si opravdu za-
slouží čestný titul Zlatý Ámos 
své školy.

O tom, kdo letos získá ko-
runku Ámose Sympaťáka, 
rozhodnete již tradičně vy, 
naši čtenáři, pomocí SMS, 
které od příštího pátku mů-
žete posílat na číslo 900 11 
04. Podrobnosti najdete na 
straně tři nebo na našich 
webových stránkách.

Karla TONDLOVÁ
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V tomto čísle najdete Krátce
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V Železné Rudě budou třídy pro bavorské děti
Hraniční město Železná Ru-

da s 1 800 obyvateli upra-
ví do září vnitřní prostory zá-
kladní školy pro umístění své 
nevyhovující školky a  tří tříd 
dětí ze sousední Bavorské Že-
lezné Rudy. V  Bavorské Že-
lezné Rudě už je několik let 

uzavřená škola. Děti jezdí do 
17 kilometrů vzdáleného Zwie-
selu. V české škole by vyučová-
ní probíhalo ve dvou režimech, 
české a německé třídy by byly 
zvlášť. Bavorská Železná Ruda 
by si část nákladů měla platit. 
Vyučovat by se mělo začít v zá-

ří a  německé děti budou učit 
jejich učitelé. Nyní se čeká na 
definitivní rozhodnutí bavor-
ské strany. Bavorská Železná 
Ruda, kde trvale klesá počet 
dětí, už ale rok tvrdí, že děti 
do českého města, vzdáleného 
dva kilometry, vozit chce. vp

Kouzlo map
Stavební fakulta ČVUT 
v Praze ve svém atriu 
nabízí až do 25. března 
výstavu Kouzlo starých 
map. Prezentováno je 
celkem sedm výjimečných 
mapových děl z mapových 
sbírek pěti institucí. 
Návštěvníci si mohou 
prohlédnout mapy 
s vysvětlujícím popisem 
i dobovými souvislostmi. mg

Stipendia pro žáky
Jedničkáři ze strakonických 
základních škol budou 
od města dostávat 
prospěchové stipendium. 
Projekt má podpořit 
finanční gramotnost dětí 
a vybudovat v žácích 
zdravou soutěživost. 
Žáci, kteří budou mít na 
vysvědčení samé jedničky, 
dostanou 500 korun. 
Odměnu získají i děti, 
jejichž prospěch se během 
školního roku nejvíc zlepší.

čtk

UMPRUM zvítězilo
Čeští módní návrháři 
z Vysoké školy umělecko-
průmyslové vyhráli hlavní 

cenu na londýnské 
přehlídce International 
Fashion Showcase. Česká 
expozice nesla název Last 
Fata Morgana a byla dílem 
sedmi studentů a čerstvých 
absolventů UMPRUM 
v čele s kurátorem Pavlem 
Ivančicem. čtk

Výuka ruštiny
Zájem o ruštinu roste. 
V základní škole nebo na 
nižším stupni víceletých 
gymnázií se ji v uplynulém 
školním roce učilo 51 689 
dětí. To je více než dvoj-
násobek ve srovnání se 
školním rokem 2011/2012. 
Vyplývá to ze statistik 
MŠMT.                   čtk

Zápisník

„Ale já nenapovídám, paní učitelko, jenom stejně jako pan prezident nebo ministr „Ale já nenapovídám, paní učitelko, jenom stejně jako pan prezident nebo ministr 
obrany zveřejňuji obecně známé informace!“obrany zveřejňuji obecně známé informace!“
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Testování studentů v počítačových dovednostech
V  loňském roce připravil 

Dům zahraniční spoluprá-
ce již počtvrté testování po-
čítačových dovedností v  tes-
tu IT Fitness. Test probíhal pod 
záštitou ministerstva školství 
v  rámci celoevropské kampa-
ně eSkills for Jobs 2015 a tvo-
řilo ho 25 otázek z oblasti in-
formačních technologií. A za-

pojilo se do něj na 16  000 
osob. Průměrná úspěšnost či-
nila 45,5 procenta.

Žákům základních škol se 
nejvíce dařilo v  otázkách vy-
hledávání praktických infor-
mací na internetu a  v  prá-
ci s  dokumenty Googlu. Pře-
kvapivě značné nedostatky se 
objevily ve znalostech o  apli-

kacích pro tablety a  chytré 
telefony.

Žáci středních škol prokázali 
dobré znalosti v práci s kance-
lářskými programy, problémy 
jim nečiní ani vyhledávání na 
internetu. Naopak rezervy se 
našly v  otázkách bezpečnosti 
a ochrany počítačových systé-
mů. jn

Většina studentů má na měsíc sedm tisíc
Více než 64 procent vy-

sokoškoláků hospodaří 
s částkou do sedmi tisíc korun 
měsíčně, na osobní útratu jim 
zpravidla zbývá do tří tisíc ko-
run. Ukázal to průzkum Stu-
dent.cz, kterého se v  závěru 
loňského roku zúčastnily více 
než dvě tisícovky responden-
tů z celé republiky.

Asi 23 procent studentů má 
měsíčně k dispozici méně než 
tři tisíce korun. Další dvě pěti-
ny hospodaří s částkou od tří 

do sedmi tisíc korun. Na osob-
ní útratu třem čtvrtinám stu-
dentů zbývá do tří tisíc korun. 
Volné peníze utrácejí nejčas-
těji za zábavu, tedy koncerty, 
kino nebo večírky. Následují 
koníčky, oblečení a cestování.

Největší skupina studentů 
bydlí u  rodičů, tuto možnost 
uvedlo 29 procent dotáza-
ných. Asi čtvrtina vysokoško-
láků sdílí pronajatý byt s dal-
šími spolubydlícími, přibližně 
pětina bydlí se spolubydlícími 

na koleji. Samostatné bydle-
ní, ať už v pronájmu, nebo na 
koleji, má pouze sedm pro-
cent dotázaných.

Pro polovinu studentů je 
největším zdrojem jejich pří-
jmů rodina. Dvě třetiny vy-
sokoškoláků si přivyděláva-
jí. Čtvrtina dotázaných tráví 
v práci deset až dvacet hodin 
týdně, pětina do deseti hodin 
za týden, 13 procent má po-
loviční až tříčtvrteční úvazek.

čtk
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ÁMOS 2 Lenka FRÉHAROVÁ
Základní škola Boženy Němcové 

ZÁBŘEH

Lenka Fréharová je vtipná, kamarádská 
a podnikavá učitelka, která má se svými žáky 
velmi vřelý vztah. Je velkou cestovatelkou, a 
tak není divu, že s dětmi ráda jezdí na nej-
různější výlety a exkurze. Její žáci tvrdí, že se 
na nich naučí víc než ve třídě. A kdyby měli 
napsat, proč je jejich učitelka nejlepší, nesta-
čily by na to ani všechny listy v sešitě. Lenka Fréharová původně 
patřila mezi ty, kteří v podobných soutěžích nevidí moc smyslu, 
ale jak přiznala, anketa Zla tý Ámos jí tak trochu změnila život. 
Je pravda, že žáci nemívají moc příležitostí vyjádřit svou úctu, 
respekt a uznání svým učitelům. A když to udělají prostřednic-
tvím Zlatého Ámose, najednou se učitelé o sobě dozvídají moc 
pěkné věci. A to je dobře.

ÁMOS 2 Lenka FRÉHAROVÁ

ÁMOS 4 Alena MICHÁLKOVÁ
Základní škola a mateřská škola 

ČERNOVICE

Alena Michálková je třídní učitelkou 
v deváté třídě, učí anglický jazyk. Ve třídě si 
umí zjednat pořádek bez toho, aby zvyšova-
la hlas. Její žáci o ní říkají, že je spravedlivá a 
respektuje jejich názory. Bere ohledy na to, 
že ne všichni mají mozek stvořený pro ang-
ličtinu, a vždy podá pomocnou ruku tomu, 
kdo ji potřebuje. Oceňují i její smysl pro humor, a to nejen při 
vyučování, ale i na školních výletech a dalších akcích školy. „Též 
velmi oceňujeme, že se z nás snaží vychovat dospělé a slušné 
lidi, kteří budou mít svůj názor a budou schopni ho obhájit,“ 
napsali při nominaci do soutěže. Alena Michálková má sama tři 
děti, zná problémy současných dětí a možná i to je důvod, proč 
je mezi žáky černovické školy tak oblíbená.

ÁMOS 4 Alena MICHÁLKOVÁÁMOS 3 Ivo HASALA
Základní škola a gymnázium 

VÍTKOV

Ivo Hasala učí tělesnou výchovu a země-
pis. Do soutěže ho nominovali jeho deváťá-
ci, kteří o něm tvrdí, že má přátelskou a mi-
lou povahu a záporné vlastnosti že v podsta-
tě vůbec nemá. Tedy až na občasnou zapo-
mnětlivost. Umí být i přísný, ale jinak je to 
podle nich učitel pohodář a velký vtipálek, 
přestože o tom prý někdy ani sám neví. Do Prahy přijel s kom-
pasem, to aby se nikde nezatoulal a bezpečně našel cestu zpát-
ky do školy. Na jeho hodiny se žáci doslova těší, protože je umí 
připravit zábavně a bez stresu. Zkrátka je to následovník Jana 
Amose Komenského, jak se patří, což mu ve škole patřičně do-
kázali bezprostředně po regionálním kole, z něhož se svými žá-
ky postoupil až do finále.

ÁMOS 3 Ivo HASALA

ÁMOS 5 Michal POSPÍŠIL
Základní škola U Tenisu 

PŘEROV

Michal Pospíšil učí deset let a moc dobře 
ví, že se vyplatí hned v šestém ročníku sta-
novit jasná pravidla. Tvrdí, že pak je i v de-
vítce radost učit. Dokáže se vcítit do situace 
dětí, ale současně si umí zjednat respekt. 
Jeho žáci jej charakterizují jako empatické-
ho, milého a přátelského učitele, který pro 
ně ve svém volném čase připravuje mnoho akcí, do nichž vklá-
dá spoustu energie. Učí matematiku a anglický jazyk a jeho žá-
ci o něm říkají, že má velké srdce. A to je pravda, protože za 
každým dítětem hledá jeho životní příběh. Zná rodinné zázemí 
svých žáků i problémy, se kterými se někdy jejich rodiče potý-
kají. Proto hledá cesty, jak i těmto dětem umožnit zúčastňovat 
se nejrůznějších akcí školy.

ÁMOS 5 Michal POSPÍŠIL ÁMOS 6 Zuzana ŠTOČKOVÁ
Základní škola Prachovická

PRAHA-VINOŘ

Zuzanu Štočkovou do soutěže Zlatý 
Ámos nominovali žáci 5. třídy. Každý rok 
pro ně připravuje téma, kterým jim zpestří 
vyučování. V první třídě byli rybičkami a sbí-
rali šupinky, ve druhé byli piráty a společ-
ně hledali poklad, ve třetí třídě se stali in-
diány na válečné stezce, ve čtvrté byli bohy 
podle řecké mytologie a nyní v páté třídě je hlavním tématem 
pátý element. V průběhu školního roku získávají body v úko-
lech a soutěžích, které pro ně jejich učitelka vymýšlí. Její žáci na 
ní oceňují i to, že s nimi často jezdí na nejrůznější výlety. A mo-
hou se jich zúčastňovat i kamarádi, rodiče či prarodiče. K dě-
tem je přátelská, ale umí si stanovit striktní pravidla, která mu-
sí všichni dodržovat.

ÁMOS 6 Zuzana ŠTOČKOVÁ

ÁMOS 1 Jan FLÍDR
Základní škola 5. května 

DVŮR KRÁLOVÉ

Jan Flídr měl jasno už od deváté třídy – 
bude učitelem. A protože miluje přírodu, je 
nasnadě, že si zvolil přírodopis a také che-
mii. Jeho sedmáci, kteří jej do soutěže no-
minovali, dobře vědí, že miluje zvířata všeho 
druhu, že má rád sladké a že nezkazí žád-
nou legraci. Naopak, sám často něco vymys-
lí, jako třeba když přespávali ve škole a „školní duch“ jim nejen-
že schoval spacáky a karimatky, ale navíc je přinutil zpívat pří-
mo před ředitelnou. Při vyučování využívá netradiční metody, je 
přísný, ale spravedlivý. Snaží se své žáky motivovat, aby si ne-
mysleli, že v životě dostanou vše zadarmo. Mrzí ho, že nejsou 
nastavena jasná a srovnatelná pravidla a že známky mají v růz-
ných školách různou váhu.

Ámos Sympaťák 2016
Tak jako každý rok, i letos můžete rozhodnout o tom, kdo se v rámci ankety Zlatý Ámos stane Ámosem Sympaťákem.

Hlasovat můžete od 11. března do 18. března, ale jen do 12 hodin. Průběh hlasování můžete sledovat na www.tydenik-skolstvi.cz, 
kam každý den zaznamenáváme dosažené skóre jednotlivých finalistů. Ale pozor, jen do čtvrtka. Celkové výsledky, které se během pátečního 

dopoledne obvykle ještě výrazně mění, zveřejníme až na samotném finále Zlatého Ámose v pátek 18. března odpoledne.

Svůj hlas posílejte pomocí SMS ve tvaru AMOS mezera 1 až 6 (například Amos 5) na číslo 900 11 04.
Cena jedné SMS je 4 Kč včetně DPH. Technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s.r.o., (ATS), infolinka 296 363 199, www.platmobilem.cz.

ÁMOS 1 Jan FLÍDR
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Odbory nesouhlasí s domácím vzděláváním na druhém stupni
Republikové konference jednotlivých profesních 
sekcí při školských odborech zvolily své zástupce 
v krajích. Přinášíme vám jména a kontakty na členy 
republikových výborů, abyste se na ně mohli obra-
cet se svými problémy.

Profesní sekce základního 
školství se rozhodla podpo-

rovat myšlenku zavedení po-
vinného předškolního ročníku 
v mateřských školách a zveřej-
nit na webu školských odbo-
rů anketu na téma opaková-
ní ročníku u propadajících žá-
ků. Dále se chce zaměřit na ře-
šení problematiky výchovného 
a pedagogického poradenství, 
především na postavení škol-
ských poradenských zařízení. 
Zástupci v  krajích se rozhod-

li motivovat všechny pedago-
gické pracovníky ke zlepšení 
komunikace mezi členy škol-
ských odborů a  vedením sva-
zu. Vedení svazu bylo zavá-
záno k  tomu, aby pokračova-
lo v jednání o zvyšování tarifů 
a  procentuálního navyšování 
příplatků za třídnictví a ostatní 
pedagogické činnosti. Profesní 
sekce se shodla v tom, že ne-
souhlasí s rozšiřováním domá-
cího vzdělávání na druhý stu-
peň základního vzdělání. sta

Programy základen Exod jsou rozmanité a pečlivě připravené
Při konečném vyhodnocení loňského ročníku celo-
státních základen komise EXOD konstatovala, že 
šlo o ročník úspěšný. V roce 2015 bylo připraveno 
39 základen v 41 turnusech, z toho na území Slo-
venské republiky sedm v osmi turnusech.

Z původní zveřejněné nabíd-
ky 39 základen bylo usku-

tečněno 33 základen v 35 tur-
nusech, úspěšná zůstala i  je-
diná vodácká základna Vltava 
– po vodě z Vyššího Brodu do 
Boršova. Šest základen 
muselo být pro ma-
lý počet zájemců 
zrušeno. Byly to 
základny: Praha 
kulturní a  turis-
tická, Písecko, Za 
krásami Podorlic-
ka, Nízké Tatry – De-
mänovská dolina, Malá 
Fatra – chata na Grúni, Vyso-
ké Tatry – Slovenský ráj, Pieni-
ny. Celkem se základen v  ro-
ce 2015 účastnilo 1 155 osob, 
z  toho více jak třetinu tvoři-
li členové odborových sva-
zů a  jejich rodinní příslušníci. 
Ve srovnání s minulými lety se 
jedná o velmi podobné počty 
účastníků.

Základní cena jednotlivých 

základen se pohybuje v rozpě-
tí od nejnižších částek 2 800–
3 600 Kč až po nejvyšší část-
ky 5  500–7  400  Kč, průměr-
ná cena ve výši 4 459 Kč ko-
responduje s  loňským rokem. 

A  to přesto, že se or-
ganizátorům daři-

lo nejen zajistit 
ubytování a  stra-
vování účastní-
ků ve velmi dob-
ré kvalitě na vyso-

ké úrovni, ale do-
konce se daří zajis-

tit dietní stravování dle 
požadavků některých účastní-
ků. Poměrně velké rozpětí zá-
kladních cen jednotlivých zá-
kladen je třeba uvádět v  sou-
vislosti s rozsahem poskytova-
ných služeb.

Ze zaslaných hodnocení se-
stavených samotnými účast-
níky vyplývá jako obvykle jed-
noznačný závěr: poskytované 
ubytovací a  stravovací služby 

jsou opravdu na vysoké úrov-
ni, programy vždy rozmani-
té a  velmi pečlivě připrave-
né a  také i plně zrealizované; 
navíc se daří velmi dobře při-
způsobovat je aktuální situaci 
a požadavkům účastníků. Vel-
mi kladně jsou hodnoceni ve-
doucí a lektoři, kteří mají pro-
fesionální vystupování, výbor-
né znalosti nejen o  jednot-
livých regionech a  jejich zají-
mavostech, ale i všeobecného 
charakteru, navíc jsou velmi 
ochotní a plně se všem účast-
níkům po celou dobu věnu-

jí. Komise neobdržela žád-
nou stížnost, pouze drobné 
připomínky.

Srovnáme-li celostátní zá-
kladny v roce 2015 s předcho-
zími roky, je možné konstato-
vat, že situace zůstává stabilní, 
bez výrazných změn. Nema-
lým problémem zůstává po-
měrně vysoký průměrný věk 
vedoucích základen.

Všem organizátorům, ve-
doucím základen, lektorům 
a průvodcům bych chtěl za je-
jich dobrovolnou práci v rámci 
Exodu poděkovat. Jan BERAN

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Předseda RV sekce
Rostislav Kohut r.kohut@unet.cz

Členové RV sekce za kraj:
Praha – Soňa Koutníková koutnikova2@post.cz
Středočeský – Jiří Chvojka jrchvojka@seznam.cz
Jihočeský – Robert Kostěnec bob2002@centrum.cz
Plzeňský – Věra Šlajsová slajsovavera@seznam.cz
Karlovarský – Hana Tamchynová 
(zástupce předsedy)

h.tamchynova@seznam.cz

Ústecký – Ivana Špačková ivca.spackova@seznam.cz
Liberecký – Marie Chadimová mariechadimova@seznam.cz
Královéhradecký – Luboš Jirsa jirsa@2zsjc.cz
Pardubický – Dagmar Jozlová jozlovadagmar@seznam.cz
Vysočina – Lenka Pazderová pazderovalenka@seznam.cz
Jihomoravský 
– Alena Heřmánková

hermankova.alena@seznam.cz

Zlínský – Lenka Talašová l.talasova@seznam.cz
Moravskoslezský – Iveta Franková iveta.spec@seznam.cz
Olomoucký – Alena Poskerová aposkerova@seznam.cz
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Internetová bezpečnost? Chybí odborníci i výukové materiály
Každoročně v tuto dobu probíhá Den bezpečnějšího 
internetu. Současné trendy v  zabezpečení in-
ternetové komunikace nám pomohl zmapovat 
výkonný ředitel Národního centra bezpečnějšího 
internetu Jiří PALYZA.

Jak jsou podle vás školáci 
informováni o  nebezpečích 
na internetu?

Na základě našich zkušenos-
tí se domníváme,  že nedosta-
tečně. O kyberhrozbách se do-
zvídají v podstatě pouze na te-
matických besedách nebo spe-
ciálně zaměřených hodinách, 
ale oblast kybernetické a  on-
line bezpečnosti není zmapo-
vána a  integrována do rámco-
vého vzdělávacího programu 
systematicky. Chybí odborníci, 
chybí výukové materiály, takže 
často je téma internetové bez-
pečnosti aktivně probíráno jen 
ve školách, kde si pedagogo-
vé uvědomují závažnost online 
bezpečnosti.

Jaká čekají na internetu 
úskalí? Existují nové feno-
mény ohrožující školáky?

Jsou to uživatelé vystupující 
pod skrytými identitami a  sna-
žící se děti zmanipulovat a  vy-
lákat na schůzku do reálného 
světa. Jsou to uživatelé, kteří se 
snaží vylákat na dětech mate-
riály sexuálně explicitního cha-
rakteru. Školáci by si obecně 
měli více chránit své soukromí 
v prostředí internetu, dávat vel-
ký pozor na to, s kým a o čem 
komunikují, co vše o sobě sdě-
lují, jaké fotky či videa vystavu-
jí na internet a  jakou digitální 
stopu po sobě svým působe-
ním v prostředí internetu zane-
chávají. Školáci by si měli dva-
krát rozmyslet, než něco vysta-
ví či napíší do světa internetu, 
a měli by si být vědomi skuteč-
nosti, že taková data a  infor-
mace o sobě už z prostředí in-
ternetu jen tak nesmažou. Fe-
noménem poslední doby bo-
hužel i mezi školáky začíná být 
sexting.

Co mohou a  měli by pro 
své žáky učitelé udělat, čím 
se zabývat?

Možná se nesoustředit na 
technickou stránku proble-

matiky, upřímně, tam jsou žá-
ci v drtivé většině mnohem dá-
le než jejich pedagogové. Spí-
še žákům více poradit v sociál-
ních aspektech online nebez-
pečí, popsat a  roze-
brat metody sociál-
ního inženýrství, 
phishingu, groo-
mingu a  dal-
ších manipula-
tivních metod. 
Pohovořit o  zá-
sadách slušné ko-
munikace v  online 
prostředí, poradit, kde 
hledat pomoc v  případě nou-
ze anebo materiály pro vlastní 
doplnění potřebných znalostí 
a dovedností.

Jaké informace dětem 
chybí?

Kde hledat pomoc, co dělat 
v  případě, kdy se cítí ohrože-

ny, jak se zbavit potenciálního 
škůdce, jak se zachovat v přípa-
dě kyberšikany, za kým jít a ko-
mu ji hlásit. A  samozřejmě ja-
ká jsou základní pravidla a zá-
sady bezpečného chování v on-
line prostředí a ochrany vlastní-
ho privátního prostoru.

Čeho se mají učitelé vyva-
rovat v této oblasti?

Ignorace Facebooku a zatra-
cování moderních sociálních 
aplikací a  nástrojů. Pohrdání 
moderními trendy a zesměšňo-
vání jejich uživatelů.

Co je podle vás nejdůle-
žitější dělat pro bezpečnost 
školáků na internetu?

Hovořit s  žáky otevřeně 
o tom, s jakými uživateli 

a  s  jakým obsahem 
se mohou v  jeho 
prostředí setkat. 
Poradit jim, za 
kým jít v  přípa-
dě nouze, kde 

hledat pomoc, 
na koho se obrá-

tit. Pomoci jim se so-
ciálními aspekty interne-

tu, vysvětlit, že ne všichni uživa-
telé to s nimi myslí skutečně tak 
dobře a pozitivně, jak deklaru-
jí. Učit je dbát základních zá-
sad bezpečného pohybu v on-
line prostoru, chránit sebe i své 
okolí. Být stále ve střehu a mys-
let na fakt zanechávání digitál-

ní stopy všemi aktivitami, kte-
ré v prostředí internetu vykoná-
vají. Učit je ověřovat si informa-
ce z více zdrojů, pracovat s uži-
vatelsky generovaným obsa-
hem, analyzovat a  činit závě-
ry. Předat jim filozofii, že bez-
pečnost se nedá vyřešit jednou 

provždy. Jde o nekončící proces 
neustálého učení, zdokonalo-
vání a osvojování si nových me-
tod a přístupů. Tak jak se vyvíjí 
celý internet, stejně se vyvíjí je-
ho potenciální hrozby a meto-
dy, jak se jim vyvarovat. A na to 
by aktivní online uživatelé měli 
myslet už od samotného vstu-
pu do bouřlivých vod internetu.

Co děláte vy v této oblas-
ti, a to jak pro žáky, tak pro 
učitele?

Naše organizace pořádá pro 
žáky i  učitele osvětově vzdě-
lávací akce, na kterých se ma-
jí šanci dozvědět mnoho ze 
světa internetové bezpečnos-
ti. Máme připraveny metodic-
ké a vzdělávací materiály, které 
jsou k dispozici zdarma. Napří-
klad pro projekt Kraje pro bez-
pečný internet se naše organi-
zace podílela na tvorbě e-lear-
ningových lekcí, které jsou 
k dispozici nejen pro žáky i uči-
tele, ale i  pro příslušníky poli-
cie nebo rodiče. Projekt Praha 
bezpečně online nabízí mno-
ho kurzů opět jak pro učite-

le, tak i přímo pro žáky. V jeho 
rámci jsme vyškolili stovky dětí 
v mnoha pražských obvodech. 
Máme k dispozici také pracovní 
sešity, které mohou sloužit pří-
mo ve výuce. Jsou jak v elektro-
nické, tak i tištěné podobě.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Stanovisko ministerstva školství k podávání léků ve škole
Je škola povinna podávat zdravotně postiženému 
dítěti léky?

Trpí-li dítě onemocněním, 
které vyžaduje zohledně-

ní při vzdělávání (např. cukrov-
ka), je podle školského záko-
na a zákoníku práce v pravo-
moci ředitele školy uložit za-
městnancům školy povinnost 
poskytnout nemocnému dítě-
ti zvláštní péči, jež může spo-
čívat například v podávání ur-
čitých léků, pravidelném sle-
dování zdravotního stavu dí-
těte nebo v jiné potřebné po-
moci, a to podle druhu a míry 
onemocnění.

Musí však jít o  činnosti, ke 
kterým není třeba odborné 
kvalifikace a ke kterým nejsou 

způsobilé jen osoby se spe-
ciálním odborným vzděláním 
či odbornou praxí, popřípadě 
osoby splňující další požadav-
ky stanovené právními před-
pisy k  poskytování zdravotní 
péče.

Odbornou kvalifikaci ovšem 
nelze ztotožňovat s  řádným 
proškolením zaměstnanců, 
které je pro efektivní poskyt-
nutí pomoci i  pro vyloučení 
případné právní odpovědnos-
ti školy (zaměstnanců) nezbyt-
né. Zaměstnanec tak musí být 
proškolen v  oblasti projevů 
onemocnění a možných kom-
plikací, jakož i o způsobu pé-

če o dítě, a musí jednat na zá-
kladě odborného vyjádření lé-
kaře, popř. na základě předpi-
su potřebných léků. Nezbyt-
ný je též souhlas zákonných 
zástupců dítěte, neboť podá-
ní léčiv či jiné úkony ze stra-
ny školy je třeba považovat 
za zásahy do jeho tělesné in-
tegrity, které mohou být bez 
svolení zákonných zástupců 
protiprávní.

Je-li tedy škola informována 
o tom, že dítě trpí onemocně-
ním, které vyžaduje zohledně-
ní při vzdělávání, škola:
 projedná otázku onemoc-
nění dítěte se zákonnými 
zástupci,

 vyzve je k předložení odbor-
ného vyjádření lékaře,

 zajistí jejich písemný souhlas 
k  úkonům vyžadovaným ze 
strany školy a

 proškolí zaměstnance v  ob-
lasti příznaků a projevů one-
mocnění a o náležité péči.
Projevy nebo komplikace 

přesahující běžný průběh one-
mocnění a  takové komplika-
ce, které již vyžadují odbornou 
lékařskou pomoc, bude škola 
řešit přivoláním zdravotní zá-
chranné služby, popř. poskyt-
nutím péče odpovídající zása-
dám první pomoci. Při splně-
ní uvedených podmínek ne-
nese škola ani její zaměstnanci 
právní odpovědnost za případ-
ná rizika a komplikace spojené 
s onemocněním dítěte.

mšmt

Co se zohledňuje v daňovém přiznání
Nyní se ve školách zpracovávají daňová přiznání. Ta 
s  sebou nesou i mnohé problematické otázky. Na 
některé z nich přinášíme odpovědi.

Pracující důchodce si v ro-
ce 2015 vydělal více jak 
840  000 korun. Musí v  da-
ňovém přiznání uvést roč-
ní výši svého starobního dů-
chodu a zdanit ho?

Ano. Přesáhne-li součet pří-
jmů ze závislé činnosti (§ 6 zá-
kona o daních z příjmů) a díl-
čích základů daně ze samo-
statné činnosti (§ 7) a  z  ná-
jmu (§ 9) za zdaňovací období 
částku 840 000 Kč, bude dů-
chod podléhat zdanění v  pl-
né výši.

U příjmů ze závislé činnos-

ti se bude do limitu započítá-
vat skutečný příjem (ni-
koliv příjem navýše-
ný o  povinné so-
ciální a  zdravotní 
pojištění, tzv. su-
perhrubá mzda) 
a  nezahrnují se 
do něj příjmy od 
daně osvobozené 
ani příjmy, z  nichž je 
daň vybírána srážkou podle 
zvláštní sazby daně, pokud 
se příjmy dle §  6 odst.  4 zá-
kona o daních z příjmů neza-
hrnou do daňového přizná-

ní. U § 7 a § 9 zákona o da-
ních z příjmů je míněn dílčí zá-
klad daně, tj. příjem po ode-
čtu daňově uznatelných výda-
jů. Z výše uvedeného vyplývá, 

že důchodce, který má 
součet příjmů ze za-

městnání a  dílčích 
základů daně ze 
samostatné čin-
nosti a  nájmu 
vyšší než částku 

840  000  Kč, mu-
sí tuto částku včet-

ně celého vyplaceného 
důchodu zahrnout do základu 
daně pro výpočet daně z pří-
jmů fyzických osob.

Může pracovnice uplatnit 
slevu na úroky z úvěru, kte-

rý si sjednala, aby zaplatila 
byt svých rodičů?

Ne, uplatnitelné jsou jen 
úroky z  úvěrů na financová-
ní vlastních bytových potřeb 
(ze stavebního spoření, hypo-
tečního úvěru, z úvěru poskyt-
nutého stavební spořitelnou, 
bankou v souvislosti s úvěrem 
ze stavebního spoření nebo 
s hypotečním úvěrem).

Může v  ročním zúčtová-
ní uznat mzdová účetní do-
klady potvrzující výši zapla-
cených úroků z  hypoteční-
ho úvěru poskytnutého hy-
poteční bankou?

Ano, pokud se jedná o úro-
ky z  úvěrů na financování 
vlastních bytových potřeb.

Zaměstnanci dávají jako 
doklad vlastnictví bytu ne-
bo domu výpis z  katastru 
nemovitostí, který si vytisk-
nou z internetu. Stačí to?

Ano, stačí.
Může si poplatník, který 

pronajímá byt, určit výši vý-
dajů k jeho údržbě paušální 
sazbou? Pokud ano, kolik je 
to procent?

Poplatník si může zvolit, zda 
k  příjmům z  pronájmu uplatní
skutečné výdaje, nebo výdaje 
paušální částkou (30 % z příjmů).

 Generální finanční ředitelství
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Ostrov zdraví v Jaroměři učí školáky zdravému životnímu stylu
Projekt s názvem Ostrov zdraví, který volně nava-
zuje na grantový titul Kalokagathia – škola v pohy-
bu probíhá v Základní škole Jaroměř, Na Ostrově, 
již od roku 2013. Jedná se o rozšíření vzdělávacího 
programu školy, jež má nabídnout žákům a učite-
lům inovativní postupy ve výuce a rozšířit nabídku 
volnočasových aktivit.

Projekt je zaměřen na pre-
venci nezdravého životní-

ho stylu za pomoci využití růz-
ných inovací.

Vede nás k  tomu vedle na-
růstající obezity dětí i  skuteč-
nost, že u  žáků přibývá ci-
vilizačních chorob, zejmé-
na různé formy alergií, ale ta-
ké dětského diabetu, který byl 
v předchozích letech brán spí-
še jako výjimečné onemocně-
ní. Věříme, že působením na 
děti a jejich rodiče lze podob-
nými projekty zdravotní stav 
dětí vylepšit.

Do výčtu aktivit projektu 
patří zdravá svačina, kdy žáci 
druhého stupně pod vedením 
lektorů upraví současnou na-
bídku školní kantýny směrem 
ke zdravé výživě a společně se 
ji pokusí zavést do praxe. Dá-
le je to aktivní přestávka, zdra-
votní pobyty v přírodě a nový 
nepovinný předmět zdravotní 
tělesná výchova.

Zdravá svačina
V rámci projektu Ostrov 

zdraví proběhla v  naší ško-
le přestavba školní kantýny. 

Díky tomu bude nyní mož-
né připravovat potraviny v sa-
mostatné přípravně, která spl-
ňuje přísné hygienické normy. 
Naší snahou je rozšířit součas-
ný sortiment kantýny směrem 
ke zdravé výživě tak, abychom 
omezili prodej balených, che-
micky upravovaných potra-
vin a  nahradili je zdravější al-
ternativou. Rodiče tak budou 
mít možnost vybrat si z něko-
lika druhů plnohodnotných 
a  zdravých svačin, které dítě-
ti předem objednají. Budou 
tak mít jistotu, že dítko cestou 
do školy přidělené finance ne-
utratí za pamlsky nebo smaže-
né lupínky. Na podobě sorti-
mentu kantýny se podílejí sa-
motní žáci v  rámci projekto-
vé výuky, kdy pod odborným 
dohledem sami navrhují pro-
dukty, které splňují požadavky 
zdravé výživy a zároveň uspo-
kojují jejich chuťové buňky.

Žáci prvního stupně mají 
možnost trávit velké přestáv-
ky v tělocvičně, kde jim odbor-
ný dozor připravuje pro každý 
měsíc nový pohybový pro-
gram. Na děti prvního stup-

ně čekají také zdravotní po-
byty v  přírodě a  nový nepo-
vinný předmět zdravotní tě-
lesná výchova, ve kterém vy-
zkouší netradiční cvičební po-
můcky. Všichni žáci a jejich ro-
diče mají možnost konzultovat 
stravovací návyky s výživovým 
poradcem, který působí v no-
vě zařízené kanceláři.

Žáci v pohybu
Webový portál Žáci v pohy-

bu je nástroj určený k podpoře 
edukačního procesu při výuce 
pohybových dovedností. Jeho 
obsah je určený učitelům tě-
lesné výchovy, trenérům, cviči-
telům, ale i samotným žákům. 
Základní obsah byl vytvořen 
pro účely portálu a  seřazen 
v  sekcích podle tematického 
zaměření. Vedle vytvořených 
prezentací obsahují jednotlivé 
sekce i odkazy na stávající pro-
jekty v oblasti výuky, ale také 
videoprezentace nalezené na 
portále YouTube. Tento výuko-
vý portál byl vytvořen ve spo-
lupráci s odborníky z Univerzi-
ty Hradec Králové a z Univerzi-
ty Karlovy v Praze.

Soustředění v přírodě
Loni proběhly dva turnusy 

speciálního soustředění urče-
ného pro žáky prvního stupně 
ZŠ Na Ostrově. Týden plný po-
hybových aktivit, sportů, her 
a vycházek do přírody byl spe-
ciálně navržen pro děti, kte-
ré vykazují zvýšené riziko nad-

váhy a  snížené tělesné aktivi-
ty. Na kurzu se děti seznámi-
ly se zásadami zdravého ži-
votního stylu formou zábav-
ných přednášek a cvičení a ce-
lý týden se zdravě stravova-
ly. Samozřejmostí byla absen-
ce sladkostí a  pamlsků, které 
tentokrát zůstaly doma. Jejich 
místo nahradilo ovoce a zdra-
vé potraviny. Výsledky sou-
středění jsme již zpracova-
li a jsou více než překvapující. 
Na webových stránkách ško-
ly jsme připravili speciální sek-
ci věnovanou soustředění, kde 
jsou k nalezení podrobnější in-
formace. Zdravotní stav dě-
tí by měli dokázat ovlivnit pře-
devším rodiče, proto jsme pro 
ně připravili speciální přednáš-
ku spojenou s  prezentací vý-
sledků a možností konzultovat 
své otázky s odbornicí na zdra-
vou výživu, která na celou ak-
ci dohlížela.

Přínos projektu Ostrov zdra-
ví spočívá v  komplexním pří-
stupu ke školnímu vzděláva-
címu programu se zaměřením 
na zdravý rozvoj dětí.

Pavel PALIČKA

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
ZŠ Na Ostrově 4

Jaroměř
Tel.: 491 812 474

E-mail: zsostrov@

zsostrov.cz
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Proplácení náhrady platu za nevyčerpanou dovolenou
V kterých případech se proplácí náhrada platu za 
nevyčerpanou dovolenou?

Ze znění zákoníku práce po 
jeho novelizaci v roce 2012 

vyplývá, že zaměstnavatel ne-
smí poskytovat náhradu pla-
tu (nebo mzdy) za nevyčerpa-
nou dovolenou, tedy nesmí 
dovolenou proplácet místo je-
jího faktického čerpání, pokud 
pracovní poměr trvá. Podle no-
vě formulovaného ustanove-
ní § 222 odst. 2 zákoníku prá-
ce platí, že „zaměstnanci pří-
sluší náhrada mzdy nebo platu 
za nevyčerpanou dovolenou 
pouze v případě skončení pra-

covního poměru.“ Jestliže za-
městnavatel nesplní svou po-
vinnost určit zaměstnanci čer-
pání dovolené, ani zaměstna-
nec sám o  čerpání dovole-
né nerozhodne (podle 
§ 218 odst. 3 záko-
níku prá-

ce), právo na dovolenou ne-
zaniká, avšak není 

možné za ni po-
skytnout náhra-
du platu v  roz-

sahu takto 
n e v y -

čerpané dovolené, a to až do 
případného skončení pracov-
ního poměru. Novelou zákoní-
ku práce také došlo ke zrušení 
limitu pro proplácení nevyčer-
pané dovolené pedagogickým 
pracovníkům a  akademickým 
pracovníkům vysokých škol 
(tento limit činil 4 týdny nevy-
čerpané dovolené).

Jaké údaje může zřizovatel od školy požadovat?
Podle ustanovení školského zákona může hodnoce-
ní školy provádět také její zřizovatel. Co vše může 
zřizovatel z této oblasti od školy požadovat?

K tomuto dotazu zaujalo 
MŠMT stanovisko, v němž 

je uvedeno:
„Stanovení obsahu a  roz-

sahu hodnocení činnosti ško-
ly, které může zřizovatel poža-
dovat na základě ustanovení 
§ 12 odst. 5 školského záko-
na, je věcí zřizovatele. Z práv-
ního hlediska je ovšem třeba 
trvat na tom, aby zřizovatelův 
požadavek nevybočoval z cito-
vaného ustanovení. V souladu 
s tímto ustanovením by zřizo-
vatel měl:

 vyžadovat pouze údaje 
odpovídající účelu a  předmě-
tu hodnocení. Účelem hod-
nocení je především zvyšová-
ní kvality poskytování vzdělá-
vání, zřizovatel by proto měl 
vyžadovat pouze údaje, jejichž 
znalost je z  hlediska zřizova-
telských práv a povinností vy-
užitelná ve vztahu k řečenému 
účelu (nelze například poža-
dovat hodnocení jednotlivých 
žáků),

 vyžadovat pouze úda-
je, které nemá k dispozici z ji-

ného právního titulu (napří-
klad z  oprávnění zřizovate-
le provádět kontrolu hospo-
daření příspěvkové organiza-
ce podle § 27 odst. 9 zákona 
č.  250/2000 Sb., o  rozpočto-
vých pravidlech územních roz-
počtů, ve znění pozdějších 
předpisů),

 provádět hodnocení způ-
sobem, který hodnoceného 
zbytečně nezatěžuje,

 provádět hodnocení ve 
spolupráci s hodnoceným,

 dodržovat pravidla ochra-
ny osobních údajů,

 kritéria hodnocení škol 
a  školských zařízení předem 
zveřejnit.

oplácí náhrada platu za 

covního poměru.“ Jestliže za-
městnavatel nesplní svou po-
vinnost určit zaměstnanci čer-
pání dovolené, ani zaměstna-
nec sám o  čerpání dovole-
né nerozhodne (podle 
§ 218 odst. 3 záko-
níku prá-

ce), právo na dovolenou ne-
zaniká, avšak není 

možné za ni po-
skytnout náhra-
du platu v  roz-

sahu takto 
n e v y -

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Předčasný důchod
Může učitel v předčas-
ném důchodu součas-
ně vykonávat práci?

U osob pobírajících před-
časný důchod se obecně ne-
předpokládá výrazná mož-
nost výdělku, ale výdělko-
vé možnosti nejsou zce-
la vyloučeny. Platí zde usta-
novení § 37 odst. 2 zákona 
č. 155/1995 Sb., z něhož vy-
plývá, že výplata předčasné-
ho starobního důchodu ne-
náleží do dosažení důcho-
dového věku, pokud je vy-
konávána výdělečná čin-
nost, z  které je odváděno 
sociální pojištění.

DoDo nám ve škole opět pomůže
„Kdo z  nás má lepší pa-

měť, vzpomene si na 
pravý obsah zkratky DoDo,“ ot-
vírá přestávkové téma výchov-
ná poradkyně Ustaraná.

„Moc si toho možná nepa-
matuji, ale zmíněný slogan 
jsem si v  praxi mnohokrát vy-
zkoušel,“ zvesela se přidává 
Hromádka. „Pokud jsme si po-
řídili do domácnosti nějakého 
pomocníka, obvykle jsme mu-
seli vylepšovat a dolaďovat jeho 
vzhled, funkce, výkon, tedy Do-
dělat si Doma.“

„Na dobré DoDo jsem si 
vzpomněla právě v  souvislos-
ti s  nedávnou kauzičkou týka-

jící se nepovedeného komiksu 
o uprchlících,“ vysvětluje Usta-
raná. „Přestože vznikl ve  cti-
hodné dílně Úřadu vyso-
kého komisaře OSN, 
naše ministryně se 
od něj, po stu-
dené vlně veřej-
né kritiky, ra-
ději odklonila. 
Jedním dechem 
dodala, že učitel 
samozřejmě může 
sáhnout po jakém-
koli materiálu, ale že oni 
nic centrálně doporučovat ne-
budou. Jinými slovy, od minis-
terstva žádnou metodickou po-

moc nečekejme, a  to v  duchu 
osvědčeného hesla DoDo.“

„Správně pochopit a  věro-
hodně vysvětlovat složi-

tost a  rozporuplnost 
dnešního světa je 

mimořádně slo-
žité a  nesku-
tečně náročné. 
Občanku učím 
nejen u  ma-

turantů, proto 
dobře vím, jak dů-

kladně se potřebu-
ji každý večer připravo-

vat na příští hodinu, přečíst ak-
tuální články na internetu, sle-
dovat podvečerní televizní in-

terview, dvoje následující zprá-
vy a k nim ještě noční čtyřiadva-
cítku. Jinak bych se v hodině cí-
til jako nahý v trní. Téměř vždy 
začíná ostrými dotazy právě na 
uprchlickou krizi,“ unaveně si 
povzdychne Hromádka.

„Mělo by nás ovšem těšit, 
že nám vlídná ministryně plně 
důvěřuje. Je přesvědčena, že 
to zase nějak, jako už tolikrát 
v  minulosti, zvládneme. Tady 
nám hodně pomůže spolehli-
vé DoDo. A možná jsi taky za-
pomněla, že máme ještě víken-
dy,“ klukovsky se pousměje 
Hromádka.

Roman KANTOR
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Ve Znojmě soutěžili automechanici
Středoškolská soutěž AUTO-

OPRAVÁŘ – JUNIOR 2016 
je určena pro žáky třetích roč-
níků učebního oboru mecha-
nik – opravář motorových vo-
zidel, přičemž nikdo z účastní-
ků nesmí mít ukončené žádné 
předchozí vzdělání zakonče-
né maturitní nebo závěrečnou 
zkouškou a v době konání fi-
nále soutěže nedovrší věku 21 
let. Letošní již dvacátý druhý 
ročník proběhl koncem úno-
ra. Novinkou však bylo, že po-
řadatelem krajského kola této 
soutěže pro automechaniky se 
poprvé stala SOU a SOŠ Přímě-
tická ve Znojmě.

Do Znojma tak přijelo cel-
kem dvanáct soutěžících z růz-
ných středních škol celého Ji-
homoravského kraje (Brno, 
Slavkov, Kyjov, Znojmo, Bos-

kovice a  Moravský Krumlov). 
Každá škola poslala do klá-
ní dva své zástupce. Soutěžní 
disciplíny byly rozděleny do tří 
kategorií. První byla teoretická 
část. V té museli v časovém li-
mitu pětačtyřiceti minut zvlád-
nout správně odpovědět na 
101 otázek vědomostního tes-
tu. Poté následovala poznáva-
cí část. Každá škola si připravi-
la svůj příspěvek, který muse-
li vyřešit postupně všichni žá-
ci. Určovali například části mo-
toru, běžné osvětlení osobních 
automobilů či elektrická mě-
řidla používaná při opravách 
vozidel. Praktická část obsa-
hovala šest úkolů, na každý 
měli soutěžící dvacet minut. 
Zde se někteří pořádně zapo-
tili. Výměna rozvodů, demon-
táž a montáž pneumatik i s je-

jich vyvážením nebo diagnos-
tika zážehového motoru. To 
vše dalo mladým automecha-
nikům pořádně zabrat.

Každá část se hodnotila sa-
mostatně, o  pořadí rozhodo-
val celkový součet bodů. Při 
rovnosti bodů se přihlíželo 
k jejich vyššímu počtu z prak-
tické části. V  té byl hlavním 
rozhodčím zástupce podnika-
telské sféry. Na jeho pracoviš-
ti se také odehrávala praktická 
část soutěže.

A jak celé krajské kolo do-
padlo? Zlato si vybojoval do-
mácí soutěžící Otmar Stře-
cha z  SOU a  SOŠ Přímětic-
ká Znojmo. Stříbro si odne-
sl Adam Domkař z Moravské-
ho Krumlova, bronz pak získal 
David Pospíšil z Brna.

Kateřina KOTOUČOVÁ

Nejen čtenářská gramotnost byla naším cílem
Základní škola Ružinovská 

v  Praze 4 organizuje kaž-
doročně k Mezinárodnímu dni 
mateřského jazyka celoškolní 
projektový den čtenářské gra-
motnosti. Letošní volné téma 
využili žáci devátého ročníku 
a zvolili si námět z dějepisné-
ho učiva: druhá světová válka.

Nezůstali ale pouze u  ho-
din čtení a  dějepisu. Rozhod-
li se pro dlouhodobý projekt 
v  trvání celého měsíce. Bě-
hem realizace projektu plni-
li úkoly ve všech vyučovacích 
předmětech. Projektová zadá-
ní vždy korespondovala s obsa-

hem a  vzdělávacími cíli dané-
ho předmětu a přitom se úzce 
vztahovala ke zvolenému té-
matu: zjistit co nejvíce infor-
mací o tom, co se dělo za dru-
hé světové války, zda se lid-
stvo z tohoto hrůzného obdo-
bí svých dějin poučilo a jaké zá-
věry mohou ze svých poznatků 
vyvodit samotní žáci.

Všechny projektové aktivity 
– přednášky o  literatuře dru-
hé světové války v  městské 
knihovně a  čtení knih, vyhle-
dávání informací o  zdravot-
ních následcích pobytu v kon-
centračních táborech, ma-

pování válečných konfliktů 
v  současném světě a  mnoho 
dalších – korunovala beseda 
s  přímou účastnicí pražského 
povstání Jaroslavou Křupalo-
vou. Ta dětem ukázala osob-
ní fotografie z bojů a vyprávě-
la jim své vlastní zážitky. Te-
prve její povídání otevřelo žá-
kům oči a  ze světa pouhých 
příběhů je přeneslo do reality, 
která na ně nejvíc emocionál-
ně zapůsobila. Věřím, že dí-
ky tomu nebyly následné ná-
vštěvy u pomníčků druhé svě-
tové války v  okolí školy pou-
hým bezduchým postáváním 

před kamennou deskou. Žá-
ci viděli za každým jménem 
skutečného člověka – jednu 
z obětí, o kterých mluvila. Sa-
mi pak iniciativně vyhledávali 
a fotografovali pamětní desky 
v okolí svého bydliště.

Není tedy překvapující, že 
na konci projektového měsíce 
dospěli žáci k logickému závě-
ru svých bádání: války nic ne-
řeší. Vždy existuje rozumnější 
řešení, při kterém neumírají li-
dé – hlavně nevinné děti.

Tím splnili mnohem víc, než 
jsme my, pedagogové, očeká-
vali. Irena HANŽLOVÁ

ZÓNA 
ZÁJMU
MARTIN AMIS

Kniha z  nakladatelství 
Plus zachycuje koncent-
rační tábor Osvětim pro-
střednictvím tří vypra-
věčů. Těmi jsou velitel tá-
bora Knut, nacistický dů-
stojník Thomsen, zami-
lovaný do ženy velitele, 
a  nejsmutnější ze smut-
ných, velitel sonderko-
manda Szmul. Jejich tři 
pohledy čtenářům přibli-
žují místo, kde mizely mi-
lióny, kde číslo zname-
nalo víc než člověk, kde 
se v počtech ztrácely jed-
notlivé osudy. Autor tak 
skládá obraz otřesné zku-
šenosti z  místa, které ni-
kdy nemělo existovat.

Znáte je?



10 číslo 10

Slovenský EXOD 2016
1. Za zážitkami a kultúrou do 

jarnej Bratislavy
Termín: 15. 4. – 20. 4.

Program: Historické a  kultúrne 
zaujímavosti Bratislavy, poldenné 
vychádzky spojené s  návštevou di-
vadelných predstavení (historic-
ká budova, muzikál, činohra), mú-
zeum, galéria, prípadne koncert, 
Devín, Sandberg, Kamzík, Železná 
studnička.
Cena: 168 € za ubytovanie v hoteli 
– 2-posteľové izby so sociálnym za-
riadením, polpenziu a sprievodcu.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalo-
vá, Novomeského 13, 977 01 Brez-
no – prihlášky do 7. 4. 2016
č. tel.: 0904 342 201,
e-mail: sajgal.luba@gmail.com, 
sajgalova.luba@post.sk

2. Pieniny – krížom krážom – 
Červený Kláštor
Termín: 1. 7. – 8. 7.

Program: Komplexné poznávanie 
Zamaguria a Pienin, prielom Dunaj-
ca, prielom Lesnického potoka, Ha-
ligovské skaly, hrebeň Spišskej Ma-
gury, Jezersko – jazero, Tri koruny, 
Sokolica – Sokolí chodník, hrebe-
ňom Malých Pienin – Vysoké skalky, 
expozícia PIENAP-u, hrady – Nedži-
dza, Čorštýn, Stará Ľubovňa – hrad 
a  skanzen, Litmanová – Zvir, Jara-
binský prielom, z  Jaworiek – mož-
nosť lanovky, Ščawnica – poľské kú-
peľné mesto, aj variant B pre menej 
zdatných turistov.
Cena: 135 € za ubytovanie v pen-
zióne v  Červenom Kláštore v  2- 
a  3-posteľových izbách, polpenziu, 
dopravu počas programu a  pred-
nášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajga-
lová, Novomeského 13, 977 01 
Brezno,č. tel.: 0904 342 201, 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com, 
sajgalova.luba@post.sk

3. Komárno a okolie
Termín: 4. 7. – 11. 7.

Program: Kultúrne a historické pa-
miatky regiónu – Komárno, pamiat-
ky a  osobnosti, mestské opevne-
nie, Rímske lapidárium, sútok Vá-
hu a  Dunaja (plavba loďou), hvez-
dáreň v Hurbanove, Štúrovo – Ostri-
hom (bazilika), slávnosti ľudových 
remesiel Podhájska, historický vod-
ný mlyn Kolárovo, termálne pra-
mene juhozápadného Slovenska – 
Podhájska, Štúrovo, Veľký Meder, 
Patince, Komárno.
Cena: 123 €, dieťa do 8 rokov s po-
lovičnou porciou stravy 99 € za uby-
tovanie v DM pri SPŠ Komárno v 2- 
až 5-posteľových izbách so spoloč-
ným sociálnym zariadením na chod-
bách (v  dostatočnom množstve), 
polpenziu (raňajky a  večere s  po-

lievkou), dopravu autobusom den-
ne podľa programu.
Prihlášky: Mgr. Ľubica Ježová, 
Vnútorná okružná 55/16, 945 01 
Komárno
mobil: 0904 214 479, e-mail: lubi-
caje@centrum.sk

4. Putovanie po Západných 
Tatrách a Orave – Tvrdošín

Termín: 8. 7. – 15. 7.
Program: Putovanie po Západných 
Tatrách – Sivý vrch, Baníkov, Lúčna, 
Spálená – lanovka, Plačlivé, Ostrý 
Roháč, Juráňová dolina, Chocholo-
wská dolina na poľskej strane Tatier, 
Oravská priehrada, Slanický ostrov, 
galérie, drevený kostol v Tvrdošíne – 
UNESCO, Babia hora z poľskej stra-
ny, múzeum oravskej dediny, Oravi-
ce, aj variant B pre menej zdatných 
turistov.
Cena: 129 € za ubytovanie v Inter-
náte SŠ v Tvrdošíne – bunkový sys-
tém – 2- a  3-posteľové izby, plnú 
penziu (obedy vo forme balíčkov), 
dopravu podľa programu a  pred-
nášky.
Možnosť komfortnejšieho ubytova-
nia:
Cena: 171 € za ubytovanie – penzi-
ón v Tvrdošíne, 2-posteľové izby so 
sociálnym zariadením, polpenziu, 
dopravu podľa programu a  pred-
nášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalo-
vá, Novomeského 13, 977 01 Brez-
no, č. tel.: 0904 342 201, 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com, 
sajgalova.luba@post.sk

5. Za krásami a poznaním 
stredného Považia

Termín: 11. 7. – 17. 7.
Program: Základňa je vhodná pre 
všetky vekové kategórie, nenároč-
ná turistika kombinovaná s  výlet-
mi autobusom, návšteva pamiatok 
Beckovský, Trenčiansky hrad, Veľká 
Javorina (turistika), Bradlo – Koša-
riská (rodisko M. R. Štefánika), náv-
števa miest Nové Mesto nad Vá-
hom (turistika), Myjava, Trenčín, 
Trenčianske Teplice, Piešťany – kú-
peľný ostrov a  plavba loďou, pre-
hliadka Múzea S.  Štúra v  Lubine, 
Ľ.Podjavorinskej v Bzinciach pod Ja-
vorinou. kúpanie – plaváreň, jazero, 
športové vyžitie.
Cena: 121 € za ubytovanie v Inter-
náte SOŠ Stará Turá v 2- až 3-pos-
teľových izbách so spoločným so-
ciálnym zariadením na chodbe, 
polpenziu, časť vstupov a  dopravu 
podľa programu.
Prihlášky: Mgr. Anna Machajdíko-
vá, Hrnčiarové 597, 916 12 Lubina
mobil: 0915 386 995, 
e-mail: anenka@centrum.sk

6. Krásy východného 
Slovenska

Termín: 11. 7. – 17. 7.
Program: Bardejovské kúpele, Bar-
dejov, Hervartov – drevený kostolík, 
Stará Ľubovňa – hrad, Jasov, kláš-
tor, jaskyňa, Betliar – kaštieľ, Spišský 
Štvrtok, Spišská Sobota, Spišská ka-
pitula – cirkevné pamiatky, Levoča, 
Dargov, Trebišov – kaštieľ, Tokajská 
vinohradnícka oblasť (ochutnávka 
vína v pivnici), Košice – Dóm sv. Alž-
bety, Košický zlatý poklad, Rodošto, 
Urbanova veža.
Cena: 137 € za ubytovanie v Koši-
ciach vo vysokoškolskom interná-
te v pôvodnom stave, v 3-posteľo-
vých izbách, (manželia ubytovaní 
samostatne), umývadlo a WC pri iz-
be, alebo na chodbe (podľa postu-
pu rekonštrukcie internátu), spo-
ločné sprchy, možnosť ubytovania 
v 2-posteľových hosťovských izbách 
s príslušenstvom, chladničkou, tele-
vízorom, za príplatok 7 eur/osoba/
noc, polpenziu a  autobusovú do-
pravu podľa programu.
Prihlášky: RNDr. Eva Vladovičová, 
SOŠ technická, Družstevná 1737, 
066 01 Humenné
č. tel.: 057/775 29 89, 
mobil: 0903 129 149, 
e-mail: vladkovlvl@gmail.com

7. Malá Fatra – Dolný Kubín
Termín: 15. 7. – 22. 7.

Program: Poznávanie Malej Fat-
ry – Malý a Veľký Rozsutec, Dolné, 
Horné a Nové diery, Veľký Fatrans-
ký Kriváň, Steny, Obšívanka, Su-
chý, Kraviarske, Veľký Choč, Dolný 
Kubín – galéria, Vyšný Kubín, Tupá 
a Ostrá skala, Leštiny – kostol UNES-
CO, Martinské hole – pre záujem-
cov aj ferrata HZS.
Cena: 131 € za ubytovanie v Inter-
náte SOPŠ Dolný Kubín – bunko-
vý systém izieb – 2- posteľové izby, 
polpenziu, dopravu podľa progra-
mu a prednášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalo-
vá, Novomeského 13, 977 01 Brez-
no, č. tel.: 0904 342 201, 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com, 
sajgalova.luba@post.sk

8. Snina – Horný Zemplín – 
Poloniny

Termín: 16. 7. – 23. 7.
Program: Poznávanie Horného 
Zemplína a  Polonín turisticko-ex-
kurznou formou – Sninský kameň, 
Vihorlat, rašelinisko Podstávka (ro-
sička okrúhlolistá), Morské oko, 
Medová baba, Rjaba skala, Kreme-
nec – Stužický prales, Sninské ryb-
níky, drevené kostolíky východné-
ho obradu, observatórium a  pla-
netárium Kolonické sedlo, Hosto-
vické lúky (kosatec sibírsky), múze-

um A.Warhola v  Medzilaborciach, 
Starinská priehrada, Krásnobrod-
ský monastier, Humenné – múzeum 
a skanzen, Osadné – kostnica.
Cena: 121 € za ubytovanie v inter-
náte SOŠ v Snine v 2- a 3-posteľo-
vých izbách so spoločným soc. za-
riadením, polpenziu, dopravu vlast-
ným autobusom podľa programu.
Prihlášky: Svetluša Oriňáková, 
Vihorlatská 1412/42, 069 01 Snina
mobil: 0908 069 928,
e-mail: orinakovci@pobox.sk, 
www.exod-snina.szm.sk

9. Horehronie – Brezno
Termín: 22. 7. – 29. 7.

Program: Komplexné poznávanie 
Nízkych Tatier, Homôlka, Ďumbier, 
Jaskyňa mŕtvych Netopierov, Cho-
pok, Kotliská, Slovenské Rudohorie 
– Tlstý javor, Zákľuky, Čiernohron-
ská železnička, lesnícky skanzen vo 
Vydrove, Muránska planina – Čer-
tová roklina, ozubnicová železnica, 
hrad Ľupča, Hronsek, Špania dolina, 
historické a  kultúrne zaujímavosti 
Horehronia, aj variant B pre menej 
zdatných turistov.
Cena: 127 € za ubytovanie v  In-
ternáte SŠ v Brezne – bunkový sys-
tém izieb – 2- a 3-osteľové izby, pol-
penziu, dopravu podľa programu 
a prednášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalo-
vá, Novomeského 13, 977 01 Brez-
no, č. tel.: 0904 342 201, 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com, 
sajgalova.luba@post.sk

10. Vysoké Tatry – antistresový 
pobyt

Termín: 24. 7. – 30. 7.
Program: Poznávanie kultúrnych 
a historických pamiatok podtatrans-
kej oblasti, turistické vychádzky (Ze-
lené pleso, Štrbské pleso, Poprad-
ské pleso, Skalnaté pleso, Malá Sviš-
ťovka, Kopské sedlo, Malá a Veľká 
studená dolina, vodopády), rehabi-
litačné a relaxačné procedúry.
Cena: 145 € za ubytovanie v RZ OZ 
PŠaV CROCUS v Kežmarských Žľa-
boch, (2-posteľové izby so sociál-
nym zariadením a  bunky s  dvomi 
2-posteľovými izbami, s  možnos-
ťou jednej prístelky a sociálnym za-
riadením, v každej izbe je chladnič-
ka a  TV), WIFI, fitnes, stolný tenis, 
rôzne spoločenské hry, športové ná-
radie, ohnisko na opekanie, detské 
a športové ihrisko – všetko v cene, 
polpenziu (večere s  polievkou, vý-
ber z dvoch jedál), možnosť doob-
jednať obedy alebo balíčky, 2x 90 
min. wellness (sauny, vírivky a  ba-
zén), 3x doprava na túry, organizač-
né poplatky.
Prihlášky: Mgr. Ľuboš Kvašňák, 
Lomnická 2, 080 05 Prešov
č. tel.: 055/63 23 396, 
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Redakce Týdeníku ŠKOLSTVÍ připravila pro řešitele 
projektů, které jsou spolufinancovány Evropským 
sociálním fondem,  placený prostor s výraznou,  
80procentní slevou oproti ceně běžné inzerce.

Neváhejte a kontaktujte nás na 
mobil: 774 73 94 84,

e-mail: mullerova@tydenik-skolstvi.cz.
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mobil: 0903 620 414, 
e-mail: lubos.kvasnak@gmail.com

11. Po výhľadoch z Liptova – 
Liptovský Ján

Termín: 30. 7. – 6. 8.
Program: Komplexné poznávanie 
kultúrnych a prírodných krás Lipto-
va, kúpele Liptovský Ján, Chopok, 
Ďumbier, Ohnište, Stanišovská jas-
kyňa, Prosiecka a  Kvačianska doli-
na, dom Milana Rúfusa v Závažnej 
Porube, Čierny Váh – prečerpáva-
cia elektráreň, prírodný prameň Ka-
ďa, Bobrovecká dolina – Babky, Sivý 
vrch, Žiarska dolina – Baranec, Plač-
livé, aj variant B pre menej zdatných 
turistov.
Cena: 134 € za ubytovanie – hotel 
v Liptovskom Jáne, 2- a 3-posteľo-
vé izby s umývadlom a sociálne za-
riadenie na chodbe, polpenziu, do-
pravu podľa programu a prednášky.
Možnosť komfortnejšieho ubytova-
nia:
Cena: 169 € za ubytovanie – penzi-
ón v  Liptovskom Jáne, 2-posteľové 
izby so sociálnym zariadením a TV, 
polpenziu, dopravu podľa progra-
mu a prednášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalo-
vá, Novomeského 13, 977 01 Brez-
no, č. tel.: 0904 342 201, 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com, 
sajgalova.luba@post.sk

12. Vysoké Tatry – Tatranská 
Lesná

Termín: 30. 7. – 6. 8.
Program: Klasické Vysoké Tat-
ry – základňa je určená pre všet-
kých, ktorí chcú spoznať krásu na-
šich veľhôr, bez ohľadu na vek a fy-
zickú kondíciu. Túry sú prispôsobe-
né tak, aby ich časť zvládli i menej 
zdatní turisti a  zdatní turisti absol-
vujú celú trasu. Program sa realizuje 
v skupinkách podľa zdatnosti účast-
níkov. Navštívime známe vysoko-
horské chaty, tatranské doliny i ští-
ty. Po túrach budú pripravené zau-
jímavé diskusie z  oblasti včelárstva 
a  liečenia včelími produktmi, lieči-
vých rastlín a kvetov Tatier.
Cena: 148 €, deti od 5 do 10 rokov 
85 € za ubytovanie v penzióne Kar-
patia v Tatranskej Lesnej, v 2-poste-
ľových izbách s možnosťou prísteli-
ek, s teplou a studenou vodou, spo-
ločným sociálnym zariadením, polo-
penziu, daň z ubytovania a organi-
začné výdavky.
Prihlášky: Mgr. Eva Matejová, 
966 74 Veľké Pole 24 
mobil: 0911 292 704, 
e-mail: e.matejova@gmail.com

13. Tatry – Ždiar
Termín: 6. 8. – 13. 8.

Program: Komplexné poznávanie 
Tatier – Belianskych, Vysokých, aj na 
poľskej strane formou vysokohor-

skej turistiky, Meďodoly, dolina Ze-
leného plesa – Jahňací štít, Slavkov-
ský štít, Morské oko, Husí krk, doli-
na Piatich poľských plies, Košielec – 
dolina Gasienicová, Orlia Perč, Čer-
vené vrchy, Spišská Sobota, termál-
ne kúpalisko Vrbov, goralská kultú-
ra – Goralský dom, aj variant B pre 
menej zdatných turistov.
Cena: 133 € za ubytovanie v pen-
zióne v Ždiari v 2- a 3-posteľových 
izbách s  vlastným sociálnym zaria-
dením, polpenziu a dopravu počas 
programu.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalo-
vá, Novomeského 13, 977 01 Brez-
no, č. tel.: 0904 342 201, 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com, 
sajgalova.luba@post.sk

14. Veľká Fatra z Liptova – 
Liptovské Revúce

Termín: 13. 8. – 20. 8.
Program: Poznávanie Veľkej Fatry 
– liptovská časť – Kráľova studňa, 
Ostredok, Krížna, Zvolen, Nová ho-
ľa, Rakytov, Čierny kameň, Borišov, 
Sidorovo, Vtáčnik, Maliné, Vlkolinec 
– UNESCO, Šíp, Malá Fatra – Šútov-
ský vodopád, Chleb, Donovaly, Ko-
zie chrbty, Korytnica, Chočské vr-
chy – Likava hrad, Martinček, Lisko-
vá, kúpele Lúčky – vodopád, kúpa-
nie, aj variant B pre menej zdatných 
turistov.
Cena: 136 € za ubytovanie v pen-
zióne v  Liptovských Revúcach v  2- 

a  3-posteľových izbách s  vlastným 
sociálnym zariadením, polpenziu, 
dopravu počas programu, prednáš-
ky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalo-
vá, Novomeského 13, 977 01 Brez-
no, č. tel.: 0904 342 201, 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com, 
sajgalova.luba@post.sk

15. Dolný Kubín a okolie
Termín: 15. 8. – 21. 8.

Program: Oravský hrad, Dolný Ku-
bín, Oravská priehrada – plavba lo-
ďou na Slanický ostrov umenia, Tvr-
došín – drevený kostol, Galéria Má-
rie Medveckej, Podbiel, Terchová, 
Vrátna dolina, Šútovský vodopád – 
turistická vychádzka, Istebné, Vlko-
línec, Ružomberok, zrúcanina hra-
du Likava.
Cena: 137 € za ubytovanie v Dol-
nom Kubíne – stredoškolský inter-
nát v  pôvodnom stave, na 3. po-
schodí bez výťahu, bunky – dve 
2-posteľové izby s  vlastným sociál-
nym zariadením, polpenziu a auto-
busovú dopravu.
Prihlášky: RNDr. Eva Vladovičová, 
SOŠ technická, Družstevná 1737, 
066 01 Humenné
č. tel.: 057/775 29 89, 
mobil: 0903 129 149, 
e-mail: vladkovlvl@gmail.com

Hledáme komunikačně a manažersky zdatného 
kandidáta, jehož prioritou bude neustálé zlepšování 
kvality výuky pro každé dítě prostřednictvím vstřícné 
a respektující komunikace jak s dětmi, tak i učiteli 
a rodiči. Jádrem práce bude kromě výuky motivačně 
orientované vedení týmu pedagogů a vytváření 
příjemné a otevřené atmosféry v komunikaci 
s pedagogy, rodiči i dětmi. Znalost programu 
Začít spolu výhodou.

MČ je připravena dále podporovat 
programy zaměřené na rozvoj kvality výuky 
a komunitních aktivit školy.
Nabízíme velmi dobré finanční 
ohodnocení ředitele za kvalitní 
práci a možnost 
služebního bytu.
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Výuka dětí v souvislostech

Není tomu tak dávno, co 
se předměty ve školách vyu-
čovaly odděleně. V  současné 
době ale tento přístup neob-
stojí. Děti je nutné vzdělávat 
v  souvislostech, bez jednot-
livě odtržených vědomostí, 

ale naopak s komplexním pří-
stupem. Faktem je, že si děti 
díky tomuto způsobu snad-
něji nové poznatky zapama-
tují a  nedělá jim problém je 
v budoucnu použít v  reálném 
životě.

Zatímco v  zahraničí princip 
propojování předmětů fun-
guje už spoustu let, u  nás je 
stále spíše novinkou. A nemusí 
jít jen o  integraci předmětů. 
Na vzdělávání v  souvislostech 
se soustředí i  moderní učeb-
nice a vzdělávací pomůcky, na-
příklad sada Nová DIDA 1 od 
vydavatelství NovaDida, která 
obsahuje 20 situačních a 180 
demonstračních karet rozděle-
ných do osmi oblastí, jako jsou 
roční období, rostliny, živoči-
chové, doprava, rok, škola, do-
mov a zdraví. Doplňuje je 400 
textových karet se slovy vzta-
hujícími se ke kresbám.

Pomůcka skýtá celou řadu 
možností, jak ji využít ve výuce 
českého jazyka, prvouky, ci-
zích jazyků, výtvarné a  hu-
dební výchovy, ale překva-
pivě i matematiky. Do krabice 

s  kartami je přibalena i  pří-
ručka pro učitele, kde najdou 
všechny nápady, jak s  Novou 
DIDOU 1 v  jednotlivých před-
mětech pracovat a zároveň je 
neodtrhávat od sebe.

Více informací na www.
novadida.cz.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Do kolika tematických 
oblastí je didaktická 
pomůcka Nová DIDA 1 
rozdělena?

Ze správných odpovědí vy-
losujeme tři výherce, kteří ob-
drží dárky od vydavatelství No-
vaDida. Odpovědi posílejte na 
e-mail soutez@tydenik-skol-
stvi.cz do 31. března 2016. 
Do předmětu uveďte „NOVA-
DIDA“. Nezapomeňte uvést 
svou adresu.

rosana_inz_skolstvi_90x125.indd   1 2.1.2007   14:30:23

Uzavření Pedagogické knihovny 
J. A. Komenského

V době od 30. 4. 2016 do 14. 9. 2016 bude 
Pedagogická knihovna J. A. Komenského, 

odd. Národního pedagogického muzea a knihovny 
J. A. Komenského, se sídlem v Mikulandské 5, 

Praha 1, z důvodu stěhování do nových prostor v ulici 
Jeruzalémská 12, Praha 1,

UZAVŘENA.
Slavnostní otevření knihovny je plánováno 

na 15. 9. 2016.

Aktuální informace sledujte na našich 
webových stránkách www.npmk.cz.

 PhDr. Magda Junková PhDr. Markéta Pánková
 vedoucí ředitelka
 Pedagogické knihovny Národní pedagogické muzeum
  a knihovny J. A. Komenského


