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17. března

Finalisty ankety Zlatý Ámos 
přijme prezident republiky. 
Následující den pak 
proběhne finále v hotelu 
Olšanka v Praze. Jeho 
televizní přenos můžete 
sledovat na webových 
stránkách České televize 
http://www.ceskatelevize.
cz/porady/10000000242-
finale-ankety-zlaty-
amos/21625400078/.

19. března

Na Kantorském bále bude 
slavnostně korunován Zlatý 
Ámos 2016.

20. března

Na svatého Jáchyma 
skončila zima, praví české
přísloví. Jaro začíná v neděli 
přesně ve 23 hodin 
44 minut.

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

Svůj hlas posílejte pomocí SMS ve tvaru AMOS mezera 1 až 6 
(například Amos 5) na číslo 900 11 04.
Hlasovat můžete od 11. března do 18. března do 12 hodin. Průběh hlasování sledujte na www.tydenik-skolstvi.cz.

„Prvním krokem k moudrosti jsou pochyby.“   D. Diderot

Učitelům by měl být přiznán status chráněné osoby,
říká předseda odborového svazu pracovníků školství František Dobšík
Problém rostoucí agresivity žáků vůči učitelům se po 
událostech na pražském Třebešíně stal celospolečen-
ským tématem. Pro pedagogické pracovníky však 
není nový.

Školské odbory na něj opa-
kovaně upozorňují při jed-

náních školské tripartity. Mi-
nistryně Kateřina Valachová 
přislíbila zpracovat inventuru 
opatření, která se problema-
tiky šikany týkají, a navrhnout 
řešení jako východisko pro dal-
ší jednání.

„Je to alarmující situace, už 
dávno se nejedná o ojedinělé 
případy,“ upozorňuje Franti-
šek Dobšík. „Už dvanáct let se 
školské odbory snaží o aktivní 
diskuzi, jejímž cílem je uzáko-
nit pro učitele postavení chrá-
něné osoby. Vidíme v tom jed-

no z  možných řešení, které 
může mít velký preventivní vý-
znam v předcházení úto-
ků na pedagogické 
pracovníky.“

Je to už dva-
náct let, kdy 
žák ubodal 
k  smrti své-
ho učitele pří-
mo před očima 
spolužáků ve tří-
dě. „Velmi mne to 
tehdy zasáhlo,“ přiznává 
František Dobšík, „šlo o  na-
šeho blízkého kolegu, před-
sedu odborové organizace. 

Každý rok mu věnujeme piet-
ní vzpomínku.“ Svitavské uči-
liště však nebylo jediné, které 
se stalo svědkem tragédie. Po 
tomto otřesném případu ná-
sledovala další vlna útoků, na-
příklad před dvěma roky došlo 

k vážnému napadení pe-
dagoga ve výchov-

ném ústavu v Krá-
líkách. Letos ze-
mřela šikano-
vaná učitelka 
střední školy 
na Třebešíně.
„Úmrtí las-

kavé učitelky ná-
sledkem teroru žáků 

na pražské střední škole 
mě opět opravňuje k vyslove-
ní požadavku, aby stát dekla-
roval zájem o postavení učite-

le jako chráněné osoby,“ ar-
gumentuje předseda škol-
ských odborů. „Náš odboro-
vý svaz bude usilovat o to, aby 
se problematika agresivity žá-
ků ve školách opětovně ne-
vytratila v  přemíře jiných na-
léhavých úkolů, jen co opad-
ne zájem médií. Budeme trvat 
na tom, aby v kauze Třebešín 
byly posouzeny všechny okol-
nosti, včetně toho, zda se ne-
jednalo o pracovní úraz s ná-
sledkem smrti.“

Institut chráněné osoby jis-
tě není samospasitelným ře-
šením. Určitě by však byl dob-
rým signálem toho, že společ-
nost za svými učiteli stojí, že si 
jejich práce cení a že ji považu-
je za důležitou.

 Karla TONDLOVÁ
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Novela školského zákona je schválena
Po tříhodinovém projed-

návání byla Poslaneckou 
sněmovnou schválena novela 
školského zákona. Normu ny-
ní dostane k projednání Senát.

Novela mimo jiné zavádí po-
vinný poslední rok mateřské 
školy, a to od příštího roku. Ve 
stejném roce se mají sjedno-
tit přijímací zkoušky na střed-
ní školy. V  návaznosti na to 
pak o čtyři roky později budou 
muset první středoškoláci po-
vinně maturovat z  matemati-
ky. Novela počítá také s  tím, 
že během příštích tří let bu-

dou mít nárok na místo v ma-
teřské škole také čtyřleté, tříle-
té i  dvouleté děti. Přednostní 
právo mají mít děti, které byd-
lí ve spádovém obvodu školky. 
Povinný rok školky, proti ně-
muž protestovala pravice, by 
bylo možné nahradit domá-
cím vzděláváním. Jeho dosta-
tečnost si rodiče budou muset 
nechat ověřit přezkoušením 
dítěte v mateřské škole. V kaž-
dém případě ale rodiče budou 
muset nechat své potomky za-
psat do školky, jinak jim bude 
hrozit až pětitisícová pokuta.

Individuální domácí vzdělává-
ní bude i nadále možné u mlad-
ších žáků. Poslanecká sněmov-
na však i přes nesouhlas minist-
ryně školství Kateřiny Valachové 
schválila jeho rozšíření i na star-
ší žáky. Jejich rodiče – vzděla-
vatelé – ale musí mít pro druhý 
stupeň vysokoškolské vzdělání.

Novela rovněž od příštího 
roku obnovuje hodnocení pí-
semných prací z  českého ja-
zyka a  literatury Centrem pro 
zjišťování výsledků vzdělávání, 
které také vytvoří a dodá jed-
notné přijímací testy. čtk

Světelná fasáda
Světelné linky, které 
se proměňují v čase, 
zdobí fasádu budovy 
Fakulty elektrotechnické 
ČVUT v Praze-Dejvicích. 
Interaktivní fasáda může 
komunikovat s okolím, 
například pomocí mobilních 
aplikací. Vzorce a barvy 
světla se mění podle toho, 
jaká data týkající se třeba 
znečištění vzduchu nebo 
hladiny hluku vně i uvnitř 
budovy systém právě 
zpracovává. čtk

Pro studenty
Skupina MOL spustila 
programy na hledání 
nových talentů Growww 
a Freshhh 2016. Growww 
je jednoletý program pro 
absolventy, který nabízí 
jedinečnou příležitost začít 
mezinárodní kariéru. Více 
na www.molgroup.info/
growww a www.freshhh.
net. hp

Drony a památky
Obtížně přístupná místa 
historických interiérů 
pomohou památkářům, 
historikům a architektům 

zmapovat drony z ČVUT. 
Zdokumentování míst 
pomocí dronů pomůže 
zhodnotit potřebu 
případných restaurátorských 
prací. Bezpilotní helikoptéry 
už například nasnímaly 
interiér objektu farnosti ve 
Šternberku v Olomouckém 
kraji. čtk

Amfiteátr u školy
Fakulta designu a umění 
Ladislava Sutnara 
Západočeské univerzity 
začala budovat vedle školy 
venkovní amfiteátr pro 
250 až 300 lidí. Vznikne 
do června v kampusu na 
Zeleném trojúhelníku 
v Plzni na Borech.   čtk

Zápisník

Č

„Ministryně prý uvažuje o možnosti odkladu zavedení inkluzivního vzdělávání až o dva „Ministryně prý uvažuje o možnosti odkladu zavedení inkluzivního vzdělávání až o dva 
roky. Obávám se, že je to sice velký skok pro školství, ale velmi malý krůček pro žáky, roky. Obávám se, že je to sice velký skok pro školství, ale velmi malý krůček pro žáky, 
jejich rodiče a učitele!“jejich rodiče a učitele!“
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Kraj přidá učitelům pět tisíc korun
Učitelé odborných předmě-

tů a praktického vyučová-
ní v oborech strojírenství, elek-
trotechnika, telekomunikační 
a výpočetní technika dostanou 
ve středních školách Králové-
hradeckého kraje od 1. dub-
na přidáno průměrně 5000 
korun. Uvedl to hejtman kraje 
Lubomír Franc. Kraj tím chce 

zamezit nedostatku pedagogů 
v těchto oborech.

Podle něj mnoho učitelů 
strojírenských a elektro oborů 
odchází do důchodu a nové se 
nedaří získat. Přitom právě ab-
solventi těchto oborů jsou vel-
mi požadovaní mezi firmami. 
Podle údajů hejtmanství se na-
výšení platů bude týkat zhru-

ba 233 učitelů v 16 krajských 
školách a kraj na letošní a příš-
tí školní rok uvolnil na zvýše-
ní jejich platů deset milionů 
korun. Na krajských středních 
školách působí 1916 učitelů, 
průměrný plat učitelů teore-
tické výuky v  krajských střed-
ních školách za loňský rok činil 
28 791 korun. čtk

Radiové spojení Olomouce s vesmírem
Olomoučtí radioamaté-

ři a  studenti jako první 
v Česku navázali rádiové spo-
jení s Mezinárodní vesmírnou 
stanicí. Studenti několik mi-

nut hovořili s britským astro-
nautem Timothym Peakem, 
který jim při přeletu stani-
ce ISS nad Olomoucí zodpo-
věděl 18  otázek. Trojici olo-

mouckých gymnázií po dlou-
hých letech příprav vybra-
la pro rádiovou konferenci 
americká vesmírná agentura 
NASA. čtk
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První září 2016 se nezadržitelně blíží a s ním i reali-
zace paragrafu 16 novely školského zákona – spo-
lečné vzdělávání neboli inkluze. Právě ta byla na 
programu diskuzního fóra Učitelského profesního 
sdružení Inkluze 20§16, které proběhlo v Základní 
škole Meteorologická, Praha.

„Vzdělávání dětí s  lehkým 
mentálním postižením v  běž-
ných třídách by znamenalo 
velké praktické problémy,“ va-
rovala speciální pedagožka Ja-
na Karvaiová ze základní ško-
ly v České Skalici. Podle jejího 
názoru není možné nahradit 
vzdělávací program LPM pro 
tyto děti individuálními plá-
ny. Ty sice mají LPM kopíro-
vat, ale ve skutečnosti způso-
bí řadu problémů. „A nejedná 
se jen o obsah učiva, minimál-
ní výstupy, ale i  o organizaci 
výuky,“ zdůraznila J. Karvaio-
vá a  pokračovala: „Naše děti 
mají jinou časovou dotaci pro 
jednotlivé předměty, mají jiný 
obsah učiva, učí se v  daleko 
menším kolektivu, ve kterém 
jsou schopny zažít i  úspěch. 
Nově je o  toto vše můžeme 
připravit.“ A  proč? Podle ní 
přechod do běžných základ-
ních škol s sebou přinese vět-
ší obsah učiva, byť s minimál-
ními výstupy. „Co ale bude 
s  výukou cizího jazyka, když 
tyto děti ještě v pátém roční-

ku špatně zvládají základy čes-
k ého jazyka? Jak budou kla-
sifikováni, jak to budeme vy-
světlovat ostatním dětem, jak 
jejich rodičům? Jak to bude 
s  vysvědčením? Propadnou, 
postoupí? Jak na to bu-
dou doplácet ostat-
ní žáci? Jak to bu-
de s dalším stu-
diem? Jak to 
bude s  úvaz-
kem speciál-
ního pedago-
ga?“ Nevyřeše-
ných problémů je 
podle ní celá řada. 
A ti, kdo je budou mu-
set řešit, budou učitelé. Ti bu-
dou muset organizovat svou 
výuku a  ani dostatek asisten-
tů nebude, podle ní, řešením 
problému. „Pro inkluzi jsem, 
ale ne za každou cenu,“ uza-
vřela J. Karvaiová.

Její slova potvrdila Hana 
Jančová z  prosecké základní 
školy. „Nesouhlasím s  postu-
pem, který stát v této chvíli vo-
lí. Výsledkem bude prohloubení 

problémů a  vytvoření nových. 
Státe, neškoď, nenič to, co fun-
guje. Nenič české rodinné stří-
bro,“ uzavřela svou prezentaci 
pedagožka, která učí 33 let.

Její s  nadsázkou pojatou 
prezentaci vystřídala slova Ja-
ny Navrátilové a  Evy Zichové 
z Gymnázia pro zrakově posti-
žené v Nových Butovicích. I ty 
vyjádřily své obavy ze zániku 
něčeho, co se osvědčilo a  co 
by se od nás měl učit i Brusel. 

Podle jejich názoru ohro-
žení těchto škol po-

kračuje a  integra-
ce žáků, kteří je 
navštěvují, do 
běžných škol 
pro ně bude 
zdrcující. „Na-

še škola má pro 
zrakově postiže-

né žáky dokonalé 
vybavení, vybavit běž-

nou školu vším potřebným pro 
jednoho žáka a  jeho asisten-
ta si vyžádá roční náklady bez-
mála milion korun,“ konstato-
valy obě učitelky a zdůraznily 
ještě jeden aspekt jejich vzdě-
lávání, a to je příprava žáků do 
samostatného života, do živo-
ta bez asistentů a jejich uplat-
nění na trhu práce. Svá slova 
doložily i příkladem žáka, kte-
rý k nim přišel i  se svým asis-

tentem po integraci v základ-
ní škole. A  třebaže k nim na-
stoupil s  vynikajícím prospě-
chem, neuměl samostatně ani 
číst, ani psát.

Se zajímavým příspěvkem 
vystoupil i  ředitel pořádající 
školy Zdeněk Bělecký. Věno-
val se vzdělávání cizinců. „Na-
še škola má 480 žáků, z toho 
105 žáků má odlišný mateřský 
jazyk. Ať už je to vietnamšti-
na, čínština, ruština, či mnohé 
další: somálština, makedonšti-
na… Pro děti, které česky si-
ce mluví, ale nepíší, nečtou, 
protože doma mluví například 
vietnamsky, žádná podpora 
není. Škola si proto musí pení-
ze shánět sama. A třebaže ci-
zince integrujeme již deset let 
a naučili jsme se to, nedovedu 
si představit, že nám ještě při-
budou další,“ podtrhl Z. Bělec-
ký a dodal, že ho velmi mrzí, 
že při inkluzi se na potřeby ci-
zinců jaksi pozapomnělo.

Problémů spojených s  in-
kluzí je jistě dost a  dost jich 
ještě bude. Mnohé ale zřej-
mě vznikají i  tím, že se zain-
teresované strany vzájemně 
neposlouchají, možná lze ří-
ci, že se mnohdy ani poslou-
chat nechtějí. Věřme, že bude 
platit to, co uvádí ve svém ote-
vřeném dopise Kateřina Vala-
chová: „Společné vzdělávání 
směřuje k  podpoře všech žá-
ků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, jeho cílem je pod-
pořit všechny žáky, a to jak na 
základní škole, tak na školách, 
které jsou označovány jako 
školy ,speciální‘. Vždy je sledo-
ván na prvním místě prospěch 
žáka. Školské poradenské za-
řízení, které posuzuje vzdělá-
vací potřeby dětí a žáků, mu-
sí vždy vycházet z  charakteru 
speciálních vzdělávacích po-
třeb žáka a z  jejich zdravotní-
ho stavu, o kterém rozhoduje 
lékař. Vše, co může rozhodo-
vat o  způsobu podpory žáka 
ve vzdělávání a ovlivnit tak je-
ho vzdělávací dráhu, se posu-
zuje ve spolupráci s rodiči žáka 
a školou, na které má být žák 
vzděláván.“ Olga ŠEDIVÁ

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Odboráři chtějí řešit psychickou zátěž a hlučnost
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 předškolní-
ho vzdělávání při školských 

odborech se rozhodla otevřít 
diskuzi k  problematice vyso-
koškolského vzdělávání učite-
lek mateřských škol a  plošně 

informovat pedagogy o  do-
stupných vzdělávacích aktivi-
tách. Dále bude sbírat podně-
ty a  informace v  oblasti spo-
lečného vzdělávání a  předá-
vat je odpovědným orgánům. 

Ve spolupráci s  vedením sva-
zu bude sekce řešit situaci ko-
lem dvouletých dětí v  mateř-
ských školách i  problematiku 
psychické zátěže a  hlučnosti 
v mateřských školách. Ve spo-
lupráci se svazovými inspekto-

ry bude sekce řešit také bez-
pečnostní rizika. Sekce před-
školního vzdělávání vyzvala 
své členy, aby průběžně infor-
movali předsedkyni sekce a re-
publikový výbor o problémech 
a úspěších v regionech. sta

Kdy může zaměstnanec spolupráci s odbory vyloučit
Odborová organizace se vyjadřuje k některým práv-
ním úkonům, které se týkají i zaměstnanců odboro-
vě neorganizovaných. Je možné, aby zaměstnanec 
určil, že jeho záležitostmi se odborová organizace 
nebude zabývat?

Tento problém zákoník prá-
ce výslovně neřeší. Vyjád-

řil se ale k němu Ústavní soud 
v  souvislosti s  návrhem na 
změnu zákoníku práce, kon-
krétně jeho ustanovení § 286 
odst. 6. Návrhu na změnu vy-
hověno nebylo a  toto usta-
novení zůstává v následujícím 
znění:

„Působí-li u  zaměstnava-
tele více odborových orga-
nizací, jedná za zaměstnan-
ce v  pracovněprávních vzta-
zích ve vztahu k  jednotlivým 
zaměstnancům odborová or-
ganizace, jíž je zaměstnanec 
členem. Za zaměstnance, kte-
rý není odborově organizo-
ván, jedná v pracovněprávních 

vztazích odborová organizace 
s největším počtem členů, kte-
ří jsou u zaměstnavatele v pra-
covním poměru, neurčí-li ten-
to zaměstnanec jinak.“

Ve svém vyjádření 
k  tomuto ustano-
vení Ústavní soud 
uvádí: „Uplatně-
ní modelu, kdy 
zaměstnance za-
stupuje v  pracov-
něprávních otáz-
kách jen odborová 
organizace, vzbuzuje po-
chybnosti o svobodě jednotliv-
ce uplatnit své negativní sdru-
žovací právo – nebýt odboro-
vě organizován. V  individuál-
ních pracovněprávních vzta-

zích podle §  286 odst.  6 re-
prezentuje odborová organi-
zace zaměstnance vždy. Jestli-
že je v  kolektivních pracov-
ních vztazích exkluzivní posta-
vení odborů odůvodněno sku-
pinovými zájmy, které odbo-
ry reprezentují, v  individuál-
ních pracovních vztazích po-
dobný argument použít ne-
lze. Listina v čl. 27 odst. 1 sta-

noví, že každý má prá-
vo sdružovat se s ji-

nými na ochranu 
svých hospodář-
ských a  sociál-
ních zájmů. Ne-
dá se z něj ale vy-

vodit, že vzniklé 
sdružení má auto-

maticky právo na to, aby 
zastupovalo i toho, kdo se s ji-
nými nesdružil.“

Z ustanovení § 286 odst. 6 
věty druhé lze logickým výkla-
dem dospět k závěru, že od-

borově neorganizovaný za-
městnanec může svým úko-
nem dosáhnout toho, že vy-
loučí, aby za něj jednala ně-
která odborová organizace 
(„neurčí-li tento zaměstna-
nec jinak“). Dané ustanovení 
není možné zúženě vykládat 
tak, že zaměstnanec má prá-
vo toliko určit některou jinou 
odborovou organizaci, aby za 
něj jednala, ale šíře tak, že in-
gerenci odborové organizace 
může vyloučit úplně. Negativ-
ní koaliční svoboda tedy napa-
deným ustanovením porušena 
není a  uvedený výklad se je-
ví být jako ústavně konform-
ní. Pro úplnost lze jen dodat, 
že právo zaměstnance tak-
to vyloučit odborovou orga-
nizaci se přirozeně týká toli-
ko jeho individuálního právní-
ho vztahu, nikoli vyjednávání 
kolektivního.

Vít BERKA

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Předsedkyně sekce předškolního vzdělávání
Eva Soukalová oroscb@volny.cz

Členové RV sekce za kraj:
Praha – Drahomíra Černičková drahomira.cernickova@

seznam.cz
Středočeský – Kateřina Rozkošná katerina.rozkosna@seznam.cz
Plzeňský – Dana Bořánková borankova.dana@seznam.cz
Karlovarský – Nikola Janotová n.janotova@seznam.cz
Ústecký – Lenka Vokounová vokounova.lenka@seznam.cz
Královéhradecký – Eva Cvejnová mssolnice@seznam.cz
Pardubický – Jarmila Žáková zakovajarmila@seznam.cz
Vysočina – Olga Povolná msjarni@volny.cz
Jihomoravský – Dana Hrdová dhrdova@seznam.cz
Zlínský – Alexandra Hochmajerová 
(zástupce předsedkyně)

a.hochmajerova@seznam.cz

Moravskoslezský – Alena Kopková alekop@email.cz
Olomoucký – Irena Šťástná s-iris@seznam.cz
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Přehledný web školy může pomoci při volbě středoškolského studia
Více než polovina žáků devátých tříd ještě půl roku 
před podáváním přihlášek neví, na jakou střed-
ní školu se bude hlásit, a teprve si začíná zjišťovat 
konkrétní informace. Na 86 procent z nich však už 
má jasno o svém odborném směřování.

Vyplývá to z průzkumu „Jak 
se deváťáci rozhodují“, 

který na vzorku 3 097 deváťá-
ků mapoval způsoby jejich roz-
hodování o dalším vzdělání.

„V  únoru jsme začali pročí-
tat seznam škol a hledat, kam 
bychom mohli dceru přihlá-
sit. Protože naše rozhodování 
probíhalo v  Praze a  vzhledem 
k prospěchu dcery jsme vylou-
čili gymnázia, zbývalo přibližně 
120 škol, kam se mohla hlásit,“ 
potvrzuje matka patnáctileté 
Josefíny. „Dcera vůbec neví, co 
by chtěla dělat, tak jsme zvoli-
li vylučovací metodou cestov-
ní ruch a  nutričního terapeuta 
na zdravotní škole. Přijímají 
podle průměru, žádné přijíma-
cí zkoušky, tak uvidíme, kam se 
dostane,“ přemítá matka.

„Náš Petr je vysloveně studij-
ní typ, volba padla jednoznačně 
na gymnázium. Přihláška půjde 
na jedno prestižní, kde chtě-
jí studovat všichni, a druhé bu-
de sázka na jistotu,“ má jasno 
matka z Plzně.

„U nás byl s  výběrem školy 
velký problém, protože Aneta 
na učení moc není. Má výtvar-
ný talent, takže jsme se byli po-
dívat na dny otevřených dveří 
ve dvou umělecky zaměřených 
školách. V jedné se Anetě moc 
líbilo, jenže škola si budoucí žá-
ky vybírá podle talentu. V  led-
nu musela dcera na talentové 
zkoušky, ale naštěs tí je uděla-
la a hned druhý den jí oznámili, 
že je přijata. Měli jsme velikou 
radost,“ pyšně hodnotí výkon 
své dcery otec z obce v blízkos-
ti Brna.

Je tedy zjevné, že rodiče 
v  první řadě hodnotí, zda dí-
tě na určitý směr vzdělání má 
předpoklady, a  potom hleda-
jí vhodnou školu. Průzkum ta-
ké potvrdil klíčovost rozhodo-
vání podle oboru. Jen 24 pro-
cent dětí se rozhoduje nejdříve 
podle školy, pro více jak tři čtvr-

tiny je zásadní obor.
„Školy by měly své obory ne-

ustále vylepšovat. Pokud však 
chtějí skutečně uspět, měly by 
své síly soustředit i  na rozvoj 
zájmu mladých o  pří-
slušný obor už od 
nejranějších fází 
jejich dětství, to 
se týká zejmé-
na technických 
oborů,“ sdělu-
je Richard Ma-
lovič, který průz-
kum mezi deváťáky 
prováděl.

Jakmile se žáci dostanou 
k  úvahám o  konkrétní škole, 
kladou největší důraz při volbě 
školy na kvalitu výuky (89 %), 
zvýšení šancí na získání kvalit-
ní práce (88 %) a zvýšení šan-

cí na přijetí na vysokou školu 
(71 %). Dále rozhodují praktic-
ké aspekty, například doprav-
ní dostupnost (54 %), vybave-
ní školy (38 %) a finanční pod-
pora žáků (33 %). Pro školy bu-
de překvapivé zjištění, že lid-
ský faktor má mnohem menší 

význam než kvalita a praktická 
stránka studia. Žáky v mezilid-
ské oblasti nejvíce ovlivňuje, co 
si o škole myslí matka (34 %), 
dále jací jsou na škole učitelé 
(28 %) a jestli se tam hlásí ka-
marádi (25 %).

Nejdůležitějším zdrojem in-
formací pro čerstvé deváťá-
ky jsou již tradičně dny ote-
vřených dveří spojené s  osob-

ním kontaktem se ško-
lou (85  %) a  refe-

rence současných 
studentů (89 %). 
Pro 72  % dotá-
zaných je dalším 
důležitým zdro-

jem informací 
web školy. Celé tři 

čtvrtiny dotázaných 
se však na web školy po-

dívají jen jednou nebo dvakrát 
a jen pro 26 % je web nakonec 
relevantním zdrojem informací.

Data poukazují na důležitost 
kvality webů škol. Ty jsou často 
nepřehledné, neaktuální a nea-

traktivní. Web školy by měl za-
ujmout hned napoprvé a  být 
uzpůsoben právě pro uchaze-
če. Typickým neduhem webů je 
například absence jakýchkoliv 
osobních referencí, které jsou 
však pro uchazeče klíčové.

Z dalších zjištění průzkumu 

mezi deváťáky vyplynulo, že 
73  % respondentů intenzivně 
využívá internetového vyhle-
dávání. Na navštíveném webu 
však často nemohou najít po-
třebné informace a nemají dů-
vod se na web vracet.

Ukázalo se také, že na 90 % 
základních škol probíhají osob-
ní náborové akce středních 
škol. Ty žáci často vnímají jako 
nerelevantní a nezajímavé.

V deváté třídě se často nabí-
zejí žákům profitesty, které or-
ganizují pedagogicko-psycho-
logické poradny. Přesto 78  % 
žáků zatím s  výchovným po-
radcem v  základní škole ne-
probíralo možnosti svého dal-
šího studia. Avšak 49 % dotá-
zaných chce tuto problemati-
ku s výchovným poradcem řešit 
individuálně a 19 % hromadně 
v rámci celé třídy.

Pro střední školy tedy z infor-
mací daného průzkumu jedno-
značně vyplývá, že se nemusí 
obtěžovat s náborem v základ-

ních školách, který se jeví jako 
naprosto neúčinný, ale měly by 
spíš sázet na vypracování zají-
mavého webu školy obsahující-
ho přehledné informace o ško-
le a  doplněného referencemi 
svých studentů.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Které doby patří do přímé pedagogické činnosti?
Které doby je možno posuzovat jako výkon přímé 
pedagogické činnosti?

ČMOS pracovníků škol-
ství se v  této věci obrá-

til na MŠMT s  následujícím 
dotazem:

„Za přímou pedagogickou 
činnost nad rozsah hodin sta-
novený ředitelem školy nebo 

zařízením sociálních služeb se 
podle § 23 odst. 4 zákona po-
važuje vykonaná přímá peda-
gogická činnost podle odstav-
ce 3 i  v případě, že pedago-
gický pracovník nesplnil ředi-
telem stanovený týdenní roz-

sah hodin přímé pedagogické 
činnosti vyplývající z  týdenní-
ho rozvrhu přímé pedagogické 
činnosti, protože v době, kte-
rá se posuzuje jako výkon prá-
ce, přímou pedagogickou čin-
nost nevykonával. Pokud jde 
o  doby, které se posuzují ja-
ko výkon práce, je v ustanove-
ní § 23 odst. 4 zákona přímo 
odkaz na § 348 zákoníku prá-
ce. Lze toto ustanovení chá-
pat tak, že jde o  všechny do-
by, které se podle zákoníku 
práce považují za výkon prá-
ce, nebo jde jen o doby citova-
né v § 348 zákoníku práce. Zá-
koník práce považuje za výkon 
práce i doby uvedené v § 230 
odst. 3 (účast na školení nebo 
jiných formách přípravy anebo 
studiu za účelem prohloubení 
kvalifikace se považuje za vý-
kon práce, za který přísluší za-
městnanci mzda nebo plat). 
Jsme toho názoru, že pro úče-
ly posouzení, zda jde o přímou 

pedagogickou činnost, je třeba 
za doby, které se posuzují ja-
ko výkon práce, chápat nejen 
doby uvedené v § 348 zákoní-
ku práce, ale i  jiné doby (na-
příklad § 230 zákoníku práce), 
které zákoník práce považuje 
za výkon práce, a že odkaz na 
§ 348 zákoníku práce je míněn 
jako příklad, i když odkaz není 
uvozen slovem například.“

Ve své odpovědi k  tomuto 
dotazu MŠMT uvádí: „Podle 
názoru MŠMT je třeba za do-
by, které se podle ustanove-
ní § 23 odst. 4 zákona o pe-
dagogických pracovnících po-
suzují jako výkon práce, pova-
žovat doby, které jsou uvede-
ny v § 348 zákoníku práce, na 
který uvedené ustanovení zá-
kona o  pedagogických pra-
covnících odkazuje, tedy niko-
liv doby vyjmenované v § 230 
zákoníku práce.“

 Vít BERKA

Rozdíl mezi splatností a výplatou platu
Jaký je z  právního hlediska rozdíl mezi splatností 
platu a výplatou platu?

Pracovněprávní předpisy 
rozlišují mezi splatnos-

tí mzdy, platu a  ná-
hrady mzdy či pla-
tu na straně jedné 
a  výplatou mzdy 
a  platu (a  jejich 
náhrad) na straně 
druhé. Splatnost 
nastává podle usta-
novení §  141 odst.  1 
zákoníku práce nejpozdě-
ji v kalendářním měsíci násle-

dujícím po měsíci, ve kterém 
vzniklo zaměstnanci právo 

na mzdu či plat (i je-
jich náhrady) – tedy 

jinými slovy uply-
nutím poslední-
ho dne takového 
měsíce. Pravidel-

ný termín výpla-
ty mzdy nebo pla-

tu (jejich náhrad) mu-
sí být sjednán, stanoven ne-

bo určen v rámci tohoto obdo-

bí (viz § 141 odst. 3 zákoníku 
práce). Jestliže je tedy splat-
nost platu (mzdy, náhrad) sta-
novena zákonem výše uvede-
ným způsobem, je rozhodné, 
zda právo zaměstnance (jako 
věřitele) na toto plnění bylo 
splněno (či zůstalo nesplněno) 
před uplynutím posledního 
dne takového měsíce. Prodle-
ní se splněním takového dluhu 
vzniká od prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, jehož 
uplynutím nastala splatnost 
platu (mzdy, náhrad).

Vít BERKA

Průměrná mzda pro účely podpory v roce 2016
Jaká je výše průměrné mzdy pro účely podpor podle 
zákona o zaměstnanosti v roce 2016?

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

2015, je publikováno Sděle-
ní MPSV o vyhlášení průměrné 
mzdy v národním hospodářství 
za 1. až 3. čtvrtletí 2015 pro 
účely zákona o  zaměstnanos-

ti. Ve sdělení je uvedeno: Mi-
nisterstvo práce a  sociálních 
věcí podle § 57 odst. 2, § 77 
odst.  2, §  82 odst.  1, §  113 
odst. 7, § 114 odst. 2 a § 122 
odst.  5 zákona č.  435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, sděluje, 
že průměrná mzda v národním 
hospodářství za 1. až 3. čtvrt-
letí 2015 činí 25 903 Kč. Z té-
to vyhlášené úrovně průměr-
né mzdy jsou odvozována pl-
nění podle příslušných ustano-
vení zákona o  zaměstnanosti 
(například § 51 o výši podpory 
v nezaměstnanosti). Vít BERKA

Délka 
výpovědní 
doby
Když zaměstnanec ne-
chce přejít k  jinému 
zaměstnavateli, může 
ukončit pracovní po-
měr. Jaká je výpovědní 
doba?

Ustanovení § 51a záko-
níku práce umožňuje za-
městnanci, který nechce 
přejít k  zaměstnavateli, 
na něhož přecházejí prá-
va a povinnosti z  pracov-
něprávních vztahů nebo 
výkon práv a  povinností 
z  pracovněprávních vzta-
hů, aby jednostranně vý-
povědí svůj pracovní po-
měr skončil ještě před tím-
to převodem. V  tomto 
případě výpovědní doba 
(a  tím i  pracovní poměr) 
skončí nejpozději dnem, 
který předchází dni nabytí 
účinnosti tohoto přecho-
du. Jde o specifické zkrá-
cení výpovědní doby.

Vít BERKA
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Noční Stezka odvahy prověřila nervy žáků přímo ve škole
Stezka odvahy je akcí, na kterou se děti těší většinou 
v době letních prázdnin na táboře. Výjimka ale po-
tvrzuje pravidlo. V Základní škole Krátká v Klášter-
ci nad Ohří se mohli žáci druhého stupně zúčastnit 
Stezky odvahy přímo ve škole.

Tuto akci vymysleli sami žá-
ci, kteří pracují od září v žá-

kovském parlamentu pod ve-
dením Ivety Hniličkové. Členy 
školního parlamentu jsou dě-
ti od šestého do devátého roč-
níku, velice dobře ale zároveň 
funguje spolupráce parlamen-
tu s nižšími třídami. Děti navrh-
ly, jestli by nešla udělat ve škole 
Stezka odvahy. Nejdříve jsme 
společně připravili malý nástin 
celé Stezky odvahy a  dali ho 
schválit paní ředitelce.

Strašidla na stanovištích
Rozhodli jsme se Stezku od-

vahy udělat večer od šesti do 
devíti, kdy už je venku i  ve 
škole tma. Nebyl ani moc vel-
ký problém zajistit masky pro 
jednotlivá strašidla, naši žáci 
jsou hodně kreativní. To, nad 
čím jsme se ale museli hodně 
zamyslet, byla především bez-
pečnost všech zúčastněných, 
aby nedošlo k  žádnému úra-
zu. Navrhli jsme trasu, která 
procházela celou školou. Tam, 
kde by se dalo odbočit, jsme 
natáhli pásku, přes kterou ni-
kdo nesměl. Jednotlivých sta-
novišť, kde byla nejrůzněj-
ší strašidla, jsme měli po celé 
škole jen deset. A nebylo po-
třeba, aby naše strašidla byla 

příliš akční, stačilo už jen to, 
že tam jsou. Osvětlení, svíč-
ky ve skleněných lahvích, jsme 
zvolili jen na těchto stanoviš-
tích s úkoly, jinak převažovala 
ve škole tma. Parlament oslo-
vil i vyučující na druhém stup-
ni, a  podařilo se tak zajistit 
šest dospěláků, kteří se také 
v maskách rozmístili na někte-
rá stanoviště.

K absolvování Stezky odvahy 
se žáci museli předem přihlá-
sit. A protože jich bylo hodně, 
tak jsme nakonec školu večer 
otvírali hned ve dvou dnech – 
poprvé pro šesťáky a sedmáky 
a  podruhé pro osmé a  devá-
té ročníky. Pro starší byla cesta 
o  trošičku delší a  také nároč-
nější, co se týče úkolů.

Legenda splnila očekávání
Začínali jsme v  šest hodin 

večer, kdy už se venku setmě-
lo. Odvážlivci se sešli v  dru-
žině, kde byla naše základna 
a zároveň start i cíl. Jako hlav-
ní scénář jsme zvolili vyprávě-
ní o  tom, co se kdysi ve ško-
le stalo. Samozřejmě šlo o fik-
tivní příběhy, které jsme po 
absolvování stezky uvedli na 
pravou míru. Atmosféru se 
tím podařilo navodit skuteč-
ně bezvadně. Účastníci doslo-

va hltali povídání o tom, jak to 
vypadá, když žáci ve škole ne-
dělají to, co by měli. Dozvědě-
li se o  strašlivých úrazech žá-
ků, kteří běhali po schodech, 
strkali se navzájem v  rámci 
legrace z oken, šikanovali své 
spolužáky, zůstávali schválně 
v šatnách, aby tam běhali. Du-
chové těchto nezbedných žá-
ků s krvavými ranami jim pak 
toto připomínali svou přítom-
ností na jednotlivých stanoviš-
tích. Legenda splnila očekává-
ní, i když jsme se nakonec to-
mu zasmáli, jakmile jsme vše 
uvedli na pravou míru, proto-
že k takovému úrazu na škole 
nikdy nedošlo.

Ticho a výkřiky
Jednotliví žáci vycháze-

li zhruba po pěti minutách na 
svou cestu. Ve školním rozhla-
se jsme jim pustili potichu ta-
jemnou hudbu, jinak bylo všu-
de ticho a  jen občas zazníva-
ly výkřiky, ať už strašidel, ne-
bo dětí. Atmosféra byla ta-
ková, že nakonec někteří žá-
ci ani cestu nedokončili a vrá-
tili se zpět. Ticho a  tma byly 
pro ně daleko horší, než kdyby 
je někdo neustále strašil. Vel-
kou odvahu museli všichni se-
brat například na chodbě u ře-
ditelny, kde ve tmě rozezna-
li na zemi u stěny jen „tmavý 
pytel“. Jenže ten pytel se na-
jednou začal hýbat směrem 
k nim. Některým trvalo i něko-
lik minut, než se odvážili ten-

to úsek projít. Stejně tak vel-
ký problém dělaly šatny. Klid, 
jen občas skřípnutí dveří, zvuk 
šouravých kroků a očekávání, 
co bude, udělaly své.

Obrovský úspěch
O samotné Stezce odvahy je 

velice těžké více říci, ty pocity 
si každý musí zažít sám. Je ale 
fakt, že měla obrovský úspěch. 
Kladné ohlasy přicházely ze 
všech stran, od dětí i  dospě-
lých. Stezka odvahy vždy trva-
la od šesti do devíti večer, tím 
ale vše neskončilo. Ještě jsme 
uspořádali pro všechny orga-
nizátory i účastníky jedno od-
poledne diskotéku v  tělocvič-
ně, na které samozřejmě také 
nechyběly strašidelné masky, 
tentokrát v nich přišla ale i ce-
lá řada absolventů Stezky od-
vahy. V  rámci diskotéky pro-
běhlo vyhodnocení celé akce 
a  poděkování všem, kteří se 
podíleli na přípravě a  průbě-
hu akce.

Stezka odvahy skončila a už 
teď se všichni těšíme na další 
akce, které pro školu naši ši-
kovní žáci školního parlamen-
tu vymyslí a připraví.

Alena TUČÍMOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
Iveta Hniličková

ZŠ Krátká, Klášterec 

nad Ohří
E-mail: hnilickova@

zskratka.cz
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Pracovní místa obsazovaná jmenováním
Je přípustné, aby zaměstnavatel ve vnitřním před-
pise určil pracovní místa, která bude obsazovat 
jmenováním, s tím, že lze zaměstnance i z tohoto 
místa odvolat?

Jmenování je zvláštním způ-
sobem vzniku pracovního 

poměru, který se uplatní pou-
ze při zakládání pracovních 
poměrů vedoucích zaměst-
nanců na pracovních místech 
uvedených v  zákoníku práce 
(§ 33) nebo jiných zákonech.

Jmenováním nelze platně za-
ložit pracovní poměr k výkonu 
práce na pracovním místě, kte-
ré se podle zákoníku práce ani 
podle jiného zákona jmeno-

váním neobsazuje. Výčet ve-
doucích pracovních míst, kte-
rá se obsazují jmenováním, 
není možné nijak rozši-
řovat, ať už smluv-
ně, nebo ve 
vnitřním 

předpisu zaměstnavatele. Po-
kud by se tedy 

zaměstnavatel 
a  zaměstnanec 
pokusili založit 

jmenováním 
pracov-

ní 

poměr v jiném případě, než na 
který pamatuje zákoník práce 
nebo jiný právní předpis, bylo 
by jmenování neplatné, ale by-
lo by možné dovodit, že mezi 
smluvními stranami byla uza-
vřena pracovní smlouva a pra-
covní poměr tedy platně vznikl. 
V tomto pracovním poměru by 
se ovšem neuplatnila možnost 
odvolání ani vzdání se pracov-
ního místa, neboť nebyl zalo-
žen jmenováním.

Platnost a účinnost právních předpisů
Jaký je rozdíl mezi pojmy platnost a účinnost práv-
ních předpisů?

Právní předpis je platný, 
jestliže byl vydán přísluš-

ným orgánem v  mezích jeho 
pravomoci podle stanoveného 
postupu a řádně vyhlášen. Vy-
hlašování právních předpisů se 
provádí uveřejněním ve Sbír-
ce zákonů České republiky, 
což je oficiální publikační pro-
středek. Zákon č.  309/1999 
Sb., o Sbírce zákonů a o Sbír-
ce mezinárodních smluv sta-
noví, které právní předpisy, ja-
kož i jiné akty státních orgánů 
(např. nálezy Ústavního sou-
du), se v ní vyhlašují. Dnem vy-

hlášení právního předpisu je 
den rozeslání příslušné Sbír-
ky zákonů uvedený v jejím zá-
hlaví. Platný předpis je již sou-
částí právního řádu a může být 
změněn nebo zrušen jen jiným 
právním předpisem. Vyhlášení 
právního předpisu (a  tím zís-
kání platnosti) však ještě ne-
znamená jeho aplikovatel-
nost a vynutitelnost. Aplikova-
telnost právního předpisu (to 
je situace, kdy na jeho zákla-
dě vznikají práva a  povinno-
sti) nastává až jeho účinnos-
tí. Účinnost právního předpi-

su tedy označuje, od které do-
by je nutno podle něj postu-
povat, to je používat jej a do-
držovat, nebo kdy jeho pou-
žívání skončit. Platnost právní-
ho předpisu a  účinnost často 
nespadají v jedno. Právní před-
pis platí, jakmile byl vyhlášen, 
účinnost však nastává dnem, 
který je v  předpisu uveden; 
platnost je tedy pouze pod-
mínkou účinnosti. Pokud není 
stanovena účinnost pozdější, 
nabývají právní předpisy účin-
nosti 15. dnem po vyhlášení. 
Vyžaduje-li to naléhavý obec-
ný zájem, lze výjimečně stano-
vit dřívější počátek účinnosti, 
nejdříve dnem vyhlášení.

avatel ve vnitřním před-
 která bude obsazovat 
zaměstnance i z tohoto 

váním neobsazuje. Výčet ve-
doucích pracovních míst, kte-
rá se obsazují jmenováním, 
není možné nijak rozši-
řovat, ať už smluv-
ně, nebo ve 
vnitřním 

předpisu zaměstnavatele. Po-
kud by se tedy 

zaměstnavatel
a  zaměstnanec
pokusili založit 

jmenováním 
pracov-

ní 

žen jmenováním.

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Posudek
Nesouhlasím s pracov-
ním posudkem. Žádost 
o  úpravu zaměstnava-
tel odmítl. Jak mohu 
situaci řešit?

Podle ustanovení §  315 
zákoníku práce v  případě, 
že zaměstnanec nesouhlasí 
s  obsahem posudku o  pra-
covní činnosti, má možnost 
se domáhat u soudu ve lhů-
tě tří měsíců ode dne, kdy se 
o jeho obsahu dozvěděl, aby 
bylo zaměstnavateli uloženo 
pracovní posudek přiměře-
ně opravit. V  žalobě je ne-
zbytné přesně stanovit, jak 
má být posudek upraven.

Nepotřebuje také školství pojistku?
Karel Havlíček Borovský 

svého času ostře kritizoval 
to, že zatímco lékař, než mů-
že předepsat prášek pro uvol-
nění břicha, musí vystudo-
vat gymnázium a  univerzitu, 
tak tomu, kdo má vzdělávat 
děti, postačuje, když se rov-
nou z  pastvy přihlásí do ně-
kolikaměsíční preparandy. Od 
Havlíčkových dob jsme sice již 
pokročili, k  dokonalosti má-
me ale pořád daleko.

A můžeme porovnávat. Sta-
čí si připomenout, že zatím-
co energetický zákon neu-
možňuje zastávat vysoké po-

zice s právem rozhodovat ni-
komu, kdo nejméně sedm let 
již v energetice nepůsobil, ve 
školských zákonech 
bychom nic podob-
ného nenašli. Ně-
komu může for-
mulace energe-
tického zákona 
připomínat kas-
tovnictví. Ve sku-
tečnosti se však 
jedná o  určitou bez-
pečnostní pojistku zajišťují-
cí, že rozhodovat budou jen 
věci znalí odborníci, a ne tře-
ba i  ti, jejichž jedinou zkuše-

ností s energetikou bývá otá-
čení vypínačem. Nikdo to ne-
zpochybňuje, protože všich-

ni v  energetice vě-
dí, že pojistky jsou 

nejen obvyklé, ale 
i nezbytné.

Školství žád-
nou takovou 
pojistku nemá. 

Všichni učitelé si-
ce mají mít ze zá-

kona vysokoškolské 
vzdělání, rozhodovat o škol-

ství ale stále mohou – na nej-
různější úrovni – i  ti, jejichž 
odbornost se mnohdy opí-

rá o  již pozapomenuté osob-
ní zkušenosti a  bývá aktua-
lizována třeba pouze tím, že 
okolo některé školy jezdí ob-
čas autem.

Nemusíme také chodit do 
daleké historie, abychom si 
připomněli ministra, který 
bezprostředně po svém jme-
nování tisku sdělil, že odbor-
níkem sice není, ale že se ji-
mi obklopí. Řada dalších – 
a  nejen ministrů – se o  své 
odbornosti raději ani nevyja-
dřovala a  sebevědomě zača-
la úřadovat.

František MORKES
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Primátorská školička se zapojila do pomoci dětem
Uspořádat sbírku pro onko-

logicky nemocné děti bylo 
pro nás velkou výzvou, kterou 
jsme velmi rádi přijali a  pustili 
jsme se do ní s velkým odhod-
láním a chutí. Vždyť pomoc dě-
tem by měla být samozřejmostí. 
Nikdo z nás neví, kdy bude zase 
on potřebovat pomoc druhých.

Nad naše očekávání jsme za-
ujali spoustu lidí, kteří mají srd-
ce na správném místě. V  na-
ší mateřské škole se postup-
ně začaly shromažďovat hrač-
ky, hygienické potřeby, léky, 
ale i peněžní dary. Tím jsme se 
přesvědčili o  tom, že i  to má-
lo, co děláme v naší Mateřské 
škole primátora Hájka v Uher-
ském Brodě, děláme správně.

Plně naložené auto se vyda-
lo směr Jihlava, kde jsme mě-
li dohodnuté místo setkání 
pro předání naší sbírky. Všech-
ny věci jsme s  radostí předali 
mamince, která je jednou ze 
zakladatelek nadačního fon-
du Šance onkoláčkům. Sama 
má s  touto nemocí své zku-
šenosti, proto se rozhodla po-
máhat těm dětem, které to na 
své cestě životem nemají jed-
noduché. Její odhodlání po-
máhat druhým je neskuteč-
né. Všem onkotetám přejeme 
hodně sil a elánu do jejich ná-
ročné a nelehké práce.

Děkujeme všem, kteří se 
s námi do sbírky zapojili a tím 
nám pomohli vykouzlit radost 

a úsměv na tvářích všech ma-
lých pacientů. I malý dar může 
být velkou pomocí.

Andrea GAHUROVÁ

Vítězem fyzikální olympiády je Lukáš Honsa
Bílovec a  Ostrava se sta-

ly dějištěm 57.  celostátní-
ho kola fyzikální olympiády. 
Téměř padesát nadaných stu-
dentů středních škol řešilo za-
jímavé fyzikální úlohy, se kte-
rými se letos nejlépe popral 
Lukáš Honsa z  Gymnázia Jí-

rovcova v  Českých Budějovi-
cích. Těsně za ním se umístil 
Filip Bia las z Gymnázia Opatov 
v Praze a na třetím místě skon-
čil Jiří Etrych z  Gymnázia Da-
šická v Pardubicích se stejným 
počtem bodů jako čtvrtý Lukáš 
Supik z  třineckého gymnázia. 

Nejúspěšnější účastníci obdr-
želi 10 tisíc korun na další roz-
voj a  budou mít možnost re-
prezentovat stát v mezinárod-
ní soutěži – letos mladí fyzici 
pojedou pod českou vlajkou 
do švýcarského Curychu.

Ladislav KŘÍŽ

V Havířově poznávají jiné zvyky a kulturu
V druhé polovině února na-

vštívili Základní školu Mlá-
dežnickou v  Havířově-Podle-
sí studenti z  Číny, Argentiny, 
Turecka, Egypta a  Indonésie. 
Zastavili se, aby nám přiblí-
žili své zvyky a  kulturu. Veš-
kerá komunikace probíhala 
v angličtině.

V hodině, kdy jsme moh-
li poznat Čínu, jsme se nauči-
li různé věci, jako třeba držet 

hůlky, naskytla se příležitost 
vyzkoušet čínský oblek či po-
znat velkou Čínskou zeď a ta-
ké zjistit, jaké je u nich typické 
jídlo. Dále jsme mohli poznat, 
jak se v Číně platí a že v Číně 
se učí od 7:45 do 17:25, což si 
některé děti nedokázaly vůbec 
představit.

V hodině Argentiny jsme 
poznali typickou argentin-
skou krajinu, a  to hlavně vo-

dopády, kolejiště postavené 
tak vysoko, že vidíme mra-
ky, a také že mají nejkrásnější 
hřbitov na světě. Poznali jsme 
i Turecko, kde jsme se kocha-
li kulturou a  památkami, ja-
ko například Pamukkale. Stu-
dent z  Egypta nám zase řekl, 
že měli jednu z  prvních civi-
lizací a  že se mohou pochlu-
bit pyramidami. Řekl nám, že 
mají jedny z  nejstarších hro-
bek světa. Přivítali jsme se ta-
ké s Indonésankou, která nám 
ukázala zvyky Indonésie a  vy-
právěla nám o jejich nábožen-
ství. Řekla nám, jakou měnou 
se v Indonésii platí a na jakou 
chodí školu, jaké mají typic-
ké jídlo, zvyky, národní tanec, 
který nás skoro naučila, a  ta-
ké že do školy chodí v unifor-
mě. Zkrátka jsme si celý týden 
báječně všichni užili, my žáci 
i pedagogové.

Tereza MOJOVÁ, žákyně 7. B

Knížka 
o postelích 
a dvě pohádky 
navrch
SYLVIA PLATHOVÁ

Nakladatelství Argo vy-
dalo knihu slavné ame-
rické prozaičky, básnířky 
a esejistky, nositelky Pulit-
zerovy ceny, která ale ver-
šovala i  pro děti. Soubor 
dvou pohádek a  jedné 
rozsáhlé básně však ne-
čekanou hravostí a  roz-
marnou potrhlostí uchvátí 
i  dospělé. Ve veršované 
Knížce o  postelích před-
stavuje úžasnou kolekci 
všemožných postelí s  ne-
obyčejnými, báječnými 
schopnostmi. Prozaický 
příběh Kuchyně paní Tře-
šinkové naopak vznikl pů-
vodně pro dětský časopis 
již v roce 1958, ale poprvé 
vyšel v roce 2001. Nyní si 
ho mohou přečíst i  čeští 
školáci a jejich rodiče.

Znáte je?
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Národní institut 
pro další vzdělávání
uspořádal konferenci 
k 700. výročí narození
českého krále 
a římského císaře Karla IV.
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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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26. 5. 2016
NTK Praha 6 - Dejvice
www.bezpecnaskola2016.cz
Určeno pro ředitele škol všech stupňů, samosprávu 
krajů, měst a obcí (zřizovatelé), bezpečnostní složky,…
 

Možnosti řešení komplexního zabezpečení škol
Případové studie, audit, příklady dobré praxe
Financování, dotační projekty, normy, standardy…
Krizové řízení

Organizátor

22. 3. – 12. 4.
Interaktivní výstava 
o lese a jeho obyvatelích

LESNÍ KRÁLOVSTVÍ

www.oc-galerie.cz
www.oc-silesia.cz

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.

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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NabídkaNabídka
pro všechny školy, které chtě j í pro všechny školy, které chtě j í 

prezentovat projekty ESFprezentovat projekty ESF


