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28. března

Blahopřejeme všem 
učitelům ke Dni učitelů.

31. března

Školský výbor Poslanecké 
sněmovny bude jednat 
o kariérním řádu a financo-
vání regionálního školství.

1.–2. dubna

V budově SOU gastronomie 
a podnikání v Praze 9 
proběhne seminář ČMOS 
pracovníků školství pro 
nové funkcionáře oblastních 
rad a základních organizací 
odborového svazu.

2. dubna

Mezinárodní den dětské 
knihy byl vyhlášen v roce 
1967. Připomíná se tak rok 
1805 – narození Hanse 
Christiana Andersena.

Odbory pro zvýšení právní ochrany učitelů ...................................................6
Mnoho škol na šikanu zareaguje až tehdy, když hoří ....................................7
Dopisování je z celé angličtiny nejlepší ........................................................11

„Čím je sluneční svit pro květiny, tím je úsměv pro lidi.“   Joseph Addison

Zlatý Ámos Jan Flídr učí ve Dvoře Králové
Již 23. ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele Zla-
tý Ámos zná svého vítěze. Titul Zlatý Ámos získal 
Jan FLÍDR ze Základní školy 5. května ve Dvoře Krá-
lové. To však nebylo jediné ocenění, které se před 
Velikonocemi v hotelu Olšanka udělovalo.

Do ankety o nejoblíbeněj-
šího učitele 2015/2016 

přihlásili žáci celkem 53 svých 
pedagogů. Šest z  nich pak 
postoupilo do finále, které se 
jako každoročně odehrávalo 
v hotelu Olšanka v Praze.

Za bouřlivých ovací, vtipného 
skandování, ale i napjatého ti-
cha plného očekávání, co náš 
„pan učitel“ předvede, pro-
bíhalo celé finále. Porota pro-
to neměla při svém rozhodo-
vání snadnou úlohu. Oceně-
ní si rozhodně zasloužili všich-
ni, a to nejen učitelé, ale i jejich 
žáci. Přesto si ne každý z účast-
níků mohl některý titul odnést.

Dětským Ámosem se stala 
Alena Michálková ze Základ-
ní a mateřské školy v Černo-
vicích, titul Ámos Sympaťák 
získal za nejvíce zaslaných 
SMS hlasů Michal Pospíšil ze 
Základní školy U Tenisu v Pře-
rově. Ámos Chemikář tento-
krát putuje do školy PORG 
Praha, a to do rukou Mirosla-
va Pražienky. Podruhé se le-
tos uděloval i  titul Ámos Fy-
zikář. Ten si odnesl Jaroslav 
 Reichl ze SPŠ sdělovací tech-
niky Praha. Korunku Ámose 
Matikáře si převzal Ondřej 
Machů z Gymnázia Christiá-
na Dopplera Praha. Nový titul 

Ámos Češtinář, který uděluje 
samotná ministryně školství 
Kateřina Valachová, obdržela 
Barbora Schneiderová ze Zá-
kladní školy Žalany.

Atmosféra letošního finá-
le byla jako každoročně velmi 
nabíjející. „Když se koukám 
na finalisty, jsou to všichni ta-
koví usměvaví, zlatí lidé. Dá 
se říct, že hledáme nejusmě-
vavější a  nejzlatější učitele,“ 
uvedla K. Valachová a doda-
la, že úsměv je to, co pomáhá 
přežít i  složité situace. A  to 
jistě nejen učitelům, ale i jí.

Skvělé finále ankety proží-
vali jak soutěžící, tak všich-
ni přítomní. A  že jich neby-
lo málo. Navíc své zástup-
ce mohli sledovat jejich fan-
dové i v přímém přenosu na 
webových stránkách České 
televize.

Tři hodiny utekly jako vo-
da a už teď se všichni těší na 
další kolo ankety, která sice 
symbolicky, ale zato hřejivě 
oceňuje nelehkou práci uči-
telů. Proto si i její organizáto-
ři zaslouží poděkování.

Olga ŠEDIVÁ

V tomto čísle najdete Krátce

FOTO: Karla TONDLOVÁFOTO: Karla TONDLOVÁ

Michal POSPÍŠIL
ÁMOS Sympaťák 2016
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Střípky emocí a zážitků ze Zlatého Ámose

FOTO: Karla TONDLOVÁFOTO: Karla TONDLOVÁ



30. března 2016 3

Nejvíc kvalitních univerzit v Evropě má Británie
Podle Times Higher Educa-

tion dominují žebříčku nej-
lepších evropských univerzit 
britské školy. Na prvních třech 
místech jsou pro rok 2015–
2016 Oxfordská univerzita, uni-
verzita v Cambridge a Imperial 
College v Londýně. Čtvrté mís-
to patří švýcarskému institutu 
ETH v Curychu a  na pátém je 

University College London. Bri-
tánie má na seznamu 46 škol. 
Jako jediný zástupce z  Čes-
ké republiky je na seznamu na 
170. místě Vysoká škola báňská 
– Technická univerzita Ostrava.

Měřítkem srovnání byla pro 
autory žebříčku úroveň výuky 
a  výzkumu, množství citací 
použitých ve výzkumech, pří-

jmy a mezinárodní pověst. Na 
seznamu je 200 škol a  vyso-
ké hodnocení se dostává také 
německým univerzitám. Na 
seznamu je jich 36, Itálie má 
na seznamu 19 škol a  v pře-
počtu na množství obyvatel 
mají na seznamu dobré za-
stoupení skandinávské země, 
zejména Švédsko a Finsko. čtk

Inspirace
Asociace školních jídelen 
ČR a Velvyslanectví 
Thajského království 
uspořádalo workshop Den 
thajské kuchyně v českých 
školních jídelnách. Cílem 
akce bylo prezentovat 
zdravou thajskou kuchyni 
a inspirovat profesionály 
z českých školních kuchyní.

mm

Podpora inkluze
Vládní výbor pro zdravotně 
postižené podpořil 
opatření na začlenění 
handicapovaných dětí do 
běžných škol, která mají 
platit od září. Podle členů 
to zajistí rovné podmínky 
dětem s postižením. Uvedl 
to po jednání výboru 
premiér Bohuslav Sobotka.

čtk

Školní jídla
Jídelníčky ve 
školských zařízeních 
Moravskoslezského kraje 
jsou kvalitní, vyplývá to 
z loňského šetření krajských 
hygieniků. Většina jídelníčků 
byla hodnocena jako velmi 

dobré (58 procent) nebo 
dobré (32 procent). Zhruba 
osm procent jídelníčků 
hygienici ohodnotili jako 
výborné, naopak dvě 
procenta měla nízkou 
úroveň. čtk

Na zkušenou
Projekt Do Německa na 
zkušenou motivuje českou 
mládež k různě zaměřeným 
pobytům v Německu 
a ke studiu němčiny. 
Jedenáct let probíhal 
na středních a vysokých 
školách, loni se poprvé 
rozšířil do základních 
škol. Asi čtyři tisícovky 
českých žáků se tak 
dozvěděly o možnostech 
studijních, pracovních 
a dobrovolnických 
programů 
v Německu.            čtk

Zápisník

d b é (58 t) b

„Promiňte, paní kolegyně, že vám nedám ve dveřích přednost, ale podle etikety vstupuje „Promiňte, paní kolegyně, že vám nedám ve dveřích přednost, ale podle etikety vstupuje 
do rizikového a potenciálně nebezpečného prostředí jako první muž!“do rizikového a potenciálně nebezpečného prostředí jako první muž!“
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V roce 2017 by měl rozpočet školství narůst o 18 miliard
Ministryně školství Kate-

řina Valachová požadu-
je pro rok 2017 navýšení roz-
počtu ministerstva školství 
o  18 miliard korun. O  částce 
už jednala s  ministrem finan-
cí Andrejem Babišem. Podle ní 
by 13 miliard mělo jít na navý-
šení platů pedagogů a dalších 
pracovníků ve školství, a  to 

o deset procent.
„Osmnáct miliard má své 

konkrétní cíle a pro mě je dů-
ležité, abychom se s  minister-
stvem financí začali bavit jasně 
nejenom o rozpočtu 2017. Klí-
čový je pro mě střednědobý vý-
hled,“ uvedla K. Valachová. Je-
jí rezort letos hospodaří s část-
kou více než 142 miliard korun.

„Tyto požadavky jsou vel-
mi ovlivňovány tím, jak budou 
úspěšné změny financování re-
gionálního školství, které jsem 
předložila a které do budoucna 
ukážou, jak dokážeme udržet 
výdaje ve školství transparentní 
a zaměřené tam, kam chceme 
– to znamená k dětem,“ dopl-
nila K. Valachová. čtk

Vysokoškolská novela upravuje i odebírání titulů
Prezident Miloš Zeman po-

depsal vysokoškolskou 
novelu, která změní pravidla 
pro akreditace studijních obo-
rů. Navzdory očekávání nor-
ma nemění způsob jmenová-
ní profesorů hlavou státu. Ne-
omezuje ani praxi takzvaných 
létajících profesorů, kteří se 
nechávají zaměstnávat na ví-
ce fakultách.

Novela upravuje mimo jiné 

odebírání neoprávněně zís-
kaných titulů a  poplatky za 
uznávání vzdělání. Sociální 
stipendium má také podle 
sněmovních úprav novely no-
vě představovat čtvrtinu mini-
mální mzdy.

Vysoké školy by měly být sa-
mostatnější i díky změně akre-
ditací. Nynější akreditační ko-
misi má nahradit nový Ná-
rodní akreditační úřad, který 

by nevydával doporučení mi-
nisterstvu školství, ale rovnou 
povolení, a  to nikoli pro stu-
dijní obory, ale pro určitou ob-
last. Jednotlivé obory by si pak 
vysoké školy vypisovaly samy.

Novela rovněž umožňuje, 
aby se mimořádným profeso-
rem stal odborník ze zahrani-
čí. Norma řeší také působení 
zahraničních škol a  jejich po-
boček v Česku. čtk
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Délka dovolené při změně druhu práce
Jak má být stanovena délka dovolené, když zaměst-
nanec školy v průběhu roku mění druh práce? Ne-
pedagogický pracovník bude zařazen jako učitel.

Zákoník práce v  žádném 
svém ustanovení 

způsob určení výmě-
ry dovolené v  uve-
deném případě vý-
slovně neupravuje. 
Výpočet dovole-
né poměrnou čás-
tí je zákonem umož-
něn jen u  dovolené za 
část kalendářního roku (§ 212 
odst. 2 zákoníku práce), u do-

volené za odpracované dny (§ 
214) a při krácení dovo-

lené (§ 223 odst.  1 
a  4). V  daném pří-
padě je podle mé-
ho názoru možné 
využít analogie zá-

kona, a  to tak, že 
se použijí ustanovení 

o  poměrné části dovole-
né, jako by existovala situace, 
že trval pracovní poměr „ne-

pedagoga“ do 31. 8. a násled-
ně pracovní poměr pedagogic-
kého pracovníka od 1. 9. ka-
lendářního roku (v daném pří-
padě ale pracovní poměr tr-
val nepřetržitě, došlo pouze 
ke změně jeho obsahu podle 
§  40 zákoníku práce). Nárok 
na dovolenou za kalendářní 
rok při tomto postupu se zří-
dí tak, že z  5 týdnů dovole-
né bude příslušet 8 dvanáctin 
a z 8 týdnů 4 dvanáctiny. Vý-
sledná dovolená tak bude činit 
30 dnů (16,5 + 13,5).

Vít BERKA

Nárok na minimální výši mzdy při zkráceném úvazku
Zaměstnanci ve druhé platové třídě je od 1. ledna 
2016 určen nejnižší plat ve výši 9 900 Kč měsíčně. 
Pokud bude mít kratší pracovní úvazek, měl by po-
řád nárok na tuto výši platu?

Pro zaměstnavatele odmě-
ňující své zaměstnance pla-

tem platí ustanovení právních 
předpisů o  minimální mzdě 
a  nejnižší úrovni zaručené 
mzdy (zákoník práce a naříze-
ní vlády č. 567/2006 Sb.). Záro-
veň ale platí i ustanovení § 80 

zákoníku práce, že při sjedná-
vání kratší pracovní doby pří-
sluší zaměstnanci mzda nebo 
plat, které odpovídají sjedna-
né kratší pracovní době. Jestli-
že tedy zaměstnanec odmě-
ňovaný měsíčním platem má 
sjednanou kratší pracovní do-

bu nebo v  měsíci neodpraco-
val všechny pracovní dny (smě-
ny), musí se po-
chopitelně snížit 
i  minimální (za-
ručená) mzda, na 
níž je nárok, a to 
na výši odpoví-
dající kratší pra-
covní době. Na-
příklad při krat-
ší pracovní době 
36 hodin týdně 

činí minimální mzda 8 910 Kč 
(9 900 x 0,9). Vít BERKA

Důchodce v pracovní neschopnosti
Zaměstnankyně, která už pobírá důchod, je dlou-
hodobě nemocná. Jak dlouho může být v pracovní 
neschopnosti?

Podle zákona č.  187/2006 
Sb., o nemocenském pojiš-

tění, platí, že nemocenské se 
poživateli starobního důchodu 
nebo invalidního důchodu pro 
invaliditu třetího stupně vyplácí 

od 15. kalendářního dne trvání 
dočasné pracovní neschopnos-
ti po dobu nejvýše 70 kalen-
dářních dnů v rámci jedné pra-
covní neschopnosti a současně 
v  rámci jednoho kalendářního 

roku, nejdéle však do dne, jímž 
skončila doba zaměstnání – 
pojištění (§ 28 odst. 1 zákona). 
Dočasná pracovní neschopnost 
však může poživateli důchodu 
trvat i po uplynutí podpůrčí do-
by stanovené pro nemocenské, 
tedy doby, po kterou se nemo-
censké podle zákona vyplácí.

Vít BERKA

Musí vrátit náhradu platu za dovolenou?
Má zaměstnanec povinnost vrátit náhradu platu za 
dovolenou v případě, že dovolenou vyčerpá, avšak 
později vznikne situace, že na část dovolené ztratí 
právo?

V případě, že zaměstnanec 
nejprve vyčerpá dovole-

nou nebo její část, avšak na 
tuto dovolenou (její část) ná-
sledně ztratí právo nebo mu 
právo na dovolenou vůbec ne-
vzniklo, protože zaměstnava-

tel určil její čerpání ještě před 
splněním podmínek, má za-
městnanec povinnost vyplace-
nou náhradu platu vrátit. Této 
povinnosti odpovídá oprávně-
ní zaměstnavatele neprávem 
vyplacenou náhradu platu 

srazit z příjmu (§ 147 odst. 1 
písm.  e) zákoníku práce). 
Jestliže byla dovolená v  těch-
to případech čerpána, nejedná 
se o  neomluvenou nepřítom-
nost v  práci, ačkoliv zaměst-
nanec dodatečně ztratí právo 
na náhradu platu, protože mu 
nástup na dovolenou byl za-
městnavatelem určen v soula-
du se zákonem.

Vít BERKA

Nesplnění 
příkazu 
vedoucího
Je možné, aby za po-
rušení pracovní káz-
ně bylo považováno 
i  nesplnění pokynu 
či příkazu vedoucího 
zaměstnance, pokud 
takový příkaz byl vy-
dán pouze ústně?

V § 301 písm. a) záko-
níku práce se stanoví, že 
zaměstnanci jsou povin-
ni pracovat řádně podle 
svých sil, znalostí a schop-
ností, plnit pokyny nadří-
zených vydané v  souladu 
s právními předpisy a spo-
lupracovat s  ostatními 
zaměstnanci.

Plnění povinnosti „plnit 
pokyny nadřízených“ ne-
ní vázáno na formu tako-
vého pokynu, tedy zda byl 
vydán písemně, či ústně. 
Nesplnění pokynu či pří-
kazu vedoucího zaměst-
nance vydaného i ústně je 
tedy porušením pracovní 
kázně u zaměstnance. Zá-
koník práce ovšem pojem 
„pracovní kázeň“ nepo-
užívá. Její porušení je ny-
ní označováno jako poru-
šení povinnosti vyplývající 
z  právních předpisů vzta-
hujících se k  vykonávané 
práci.

Vít BERKA
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Od kauzy šikana na pražské střední škole uplynul 
již více jak měsíc, inkriminovaní žáci dál školu na-
vštěvují, správní jednání s nimi bude teprve zaháje-
no. A třebaže řešit problematickou situaci ve škole 
není jednoduché, přesto je to v prvé řadě záležitost 
ředitele školy.

Zjednodušeně by se da-
lo říct, že jaké je vedení, tako-
vá je škola. Oslovili jsme pro-
to řadu ředitelů škol a požáda-
li je o vyjádření k problému ši-
kana. Převážná většina z nich 
odpověděla, že se šikanou 
ve své škole nemají problém. 
Zdůvodnění, proč tomu tak je, 
a názor, zda současné zákon-
né normy jsou pro tento nežá-
doucí jev dostačující, vyjádřila 
pouze Soňa Fišerová, ředitel-
ka SOŠ a  SOU strojírenského 
a stavebního v Jeseníku.

„Zákonné normy jsou podle 
mého názoru dostatečné, ob-
čanský zákoník platí pro zleti-
lé žáky stejně jako pro učite-
le. Přesto bych byla pro sníže-
ní hranice trestní odpovědnos-
ti dětí. K tomu, aby byl žák – 
pachatel – postižen, musí být 
starší 15 let, mladší děti trest-
ně odpovědné nejsou, ale mo-
hou být předány do péče or-
gánu sociálněprávní ochrany. 
Pokud však dochází k šikano-
vání v průběhu vyučování, ne-
se odpovědnost škola.

Běžně využívaná výchov-
ná opatření (ředitelská důtka, 

podmínečné vyloučení, vylou-
čení ze školy) by měla vždy 
předcházet trestním opatře-
ním. V  případě průmyslové 
školy v Praze 10 byly příznaky 
jednoznačně přehlíženy a  ne-
řešeny. Co v  té škole s  tímto 
případem dělal preventista so-
ciálně patologických jevů, 
výchovný poradce 
a  ředitel? Ve vět-
šině výchovných 
problémů, kte-
ré naše škola 
řešila, stačilo 
věnovat pozor-
nost prvním pří-
znakům poruch 
chování, hovořit se 
žáky, jednat s  rodiči, 
oslovit pedagogicko-psycho-
logickou poradnu, případně 
i psychiatra. Dát jednoznačně 
najevo, že podobné chování 
u nás nemá místo.

Co je ale, dle mého, ta-
ké důležité, je uvědomit si, že 
učitelství je velmi náročná pro-
fese a skutečně není pro kaž-
dého. Zarážející je i fakt, že za-
tímco na všechny umělecké 
a  sportovní školy se dělají ta-

lentové zkoušky, které posu-
zují vlohy uchazeče pro obor, 
o pedagogické vlohy se nikdo 
nezajímá. Kdo z  kritiků škol-
ství a  učitelů se někdy poku-
sil postavit před tabuli a zkusil 
zaujmout a ukáznit 25 rozjíve-
ných puberťáků?

Chování žáků ve škole, tzn. 
vzájemné chování žáků me-
zi sebou i  chování k  učite-
lům, nese rysy atmosféry sou-
časné společnosti a nemá ce-
nu před tímto faktem zavírat 
oči. Přirozená autorita učitele 

má mnoho složek, patří 
k ní nejen dokonalé 

zvládnutí odbor-
né problemati-
ky, osobnostní 
předpoklady, 
ale i  vnější rá-
mec osobnos-

ti učitele. V trž-
ním mechanis-

mu je prestiž povo-
lání vyjádřena finanč-

ním ohodnocením. Přemrště-
ná protektivní výchova rodičů, 
akcentování hmotných úspě-
chů a pocit, že penězi lze za-
řídit téměř vše, není pro vý-
chovu adolescentů to nejlep-
ší. Proti tomu stojí ekonomic-
ky frustrovaní učitelé s  nej-
nižším příjmem z vysokoškol-
sky vzdělaných profesí. Naše 
současná vláda bohužel po-
stavení učitelů ve společnos-

ti nepodporuje, pracovní pod-
mínky se zhoršují, vyžaduje se 
stále více výkonu za méně pe-
něz. To k  sebevědomí učite-
lů nepřispívá, jakož i  fakt, že 
školství je stále popelkou mezi 
rezorty. Tím ale nechci situaci 
v  pražské škole, ale ani v  ja-
kékoliv jiné omlouvat. Přesto 
bych se přimlouvala za to, 
aby učitel měl status chráně-
né osoby.“

Josef Šorm, ředitel Střed-
ní průmyslové školy strojní 
a elektrotechnické a Vyšší od-
borné školy v Liberci, zareago-
val na problém „Třebešín“ ta-
ké. Ve své škole okamžitě, a to 
prostřednictvím tzv. pedrady – 
neboli elektronické pedago-
gické porady. A co svým kole-
gům sdělil?

„V hodinách mějte nasta-
vena jasná pravidla a  důsled-
ně trvejte na jejich dodržová-
ní (důslednost je základní prin-
cip pro výchovu a  vzdělává-
ní), buďte kolegiálně solidár-
ní (před studenty se vždy stav-
te na stranu pedagogického 
sboru), v  případě jakýchkoliv 
zádrhelů a potíží je neodklad-
ně řešte (s nadhledem), řešení 
kázně ve třídě, ať s kolegy, ne-
bo s  vedením, není projevem 
nezvládnutí problému, ale na-
opak snahou ho řešit, v  kaž-
dém případě nabízím pomoc 
z titulu ,autority ředitele‘. Věř-
te, že i to, že ve škole fungu-
je řád a spolupráce, je jedním 
z  důležitých pilířů dobré pre-
zentace školy vůči veřejnosti.“

Řešit jakoukoliv problema-
tickou situaci ve škole musí 
především vedení školy a  pe-
dagogický sbor. Přesto by 
v tom učitelé neměli zůstat sa-
mi. To si uvědomuje i minister-
stvo školství a k problému šika-
na připravuje metodický mate-
riál, který by měl být zveřejněn 
na webových stránkách mi-
nisterstva. K diskuzi o dalších 
krocích, jako je například sta-
tus chráněné osoby pro učite-
le, je podle svých slov nakloně-
na i ministryně školství, ačkoliv 
toto opatření  nepreferuje.

Olga ŠEDIVÁ

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Odbory jsou pro zvýšení právní ochrany učitelů
Postavení pedagoga jako chráněné osoby, to je 
jedno z témat, kterému se nyní školské odbory vě-
nují. Oslovily nejen ministryni školství, ale i minis-
tra spravedlnosti, aby společně hledali legislativní 
možnosti zvýšení právní ochrany učitelů.

Odborový svaz pracovní-
ků školství chce jednat 

i s příslušnými pracovníky Čes-
ké školní inspekce, kteří ma-
jí bezpečnost a  ochra-
nu zdraví při práci 
na starosti, aby se 
důkladně prošet-
řil případ Třebešín 
a aby se něco po-
dobného už nikdy 
neopakovalo. O pro-
blematice chráněné oso-
by bude jednat i  dubnová 
školská tripartita.

Členové předsednictva ČMOS 
pracovníků školství se na svém 

březnovém zasedání věnovali 
také změnám školské legislati-
vy, která se týká zejména spo-
lečného vzdělávání všech dě-

tí v  hlavním vzdělávacím 
proudu, kariérního 

systému pedagogů 
a  změny financo-
vání regionálního 
školství. Proběh-

la řada jednání, při 
nichž školské odbory 

vždy důrazně požadovaly, 
aby všechna přijatá či chysta-
ná opatření byla náležitě zaji-
štěna i finančně. Ohledně do-
mácího vzdělávání žáků dru-

hého stupně základních škol 
trvá odborový svaz na svém 
nesouhlasném stanovisku.

Předsednictvo odborové-
ho svazu podpořilo své kolegy 
z  Odborového svazu pracov-
níků obchodu, kteří prosazují 
přijetí novely zákona o prodej-

ní době v době státních svát-
ků. Podle vládního návrhu by 
obchody měly mít zavřeno 
v sedmi ze dvanácti svátečních 
dnů. Podle názoru školských 
odborů si všichni zaměstnan-
ci zaslouží důstojné pracovní 
podmínky. Karla TONDLOVÁ

Odboráři vítají jednotné přijímací zkoušky na střední školy
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.

Pavel Miketa, bývalý před-
seda sekce středních škol, 

zhodnotil svých dvacet let prá-
ce pro školské odbory. Za nej-
větší úspěch považuje to, že se 
podařilo do zákona prosadit 
jednotné přijímací zkoušky na 
střední školy. Podle něj by se 
ještě měly diferencovat zkouš-
ky na gymnázia a  střední od-
borné školy. Sekce středních 
škol také uvítala, že se poda-
řilo do novely školského záko-

na prosadit povinnou maturit-
ní zkoušku z matematiky. Zá-
sadním úkolem sekce pro příš-
tí období bude podporovat 
zvyšování tarifních platů o de-
set procent. „Je nepřijatelné, 
aby měli čeští učitelé nejnižší 
platy v Evropě,“ zaznělo v dis-
kuzi. Sekce středních škol pod-
poruje změnu financování re-
gionálního školství, které při-
pravuje ministerstvo školství.

sta

Gratulujeme!
Úžasných 100 let se dožívá Růžena Málková, čest-
ná členka odborové organizace ČMOS pracovníků 
školství při Základní škole v Žehušicích.

Svoje sté narozeniny osla-
ví v kondici, o  jaké se ne-

zdá ani mnohým o  mnoho 
let mladším. Jako učitelka by-

la celý život zvyklá na aktivní 
život. Vystudovala Učitelský 
ústav v Čáslavi a učila ve Vr-
dech, Velkých Popovicích, Že-

hušicích a Čáslavi. „Já v kan-
tořině byla moc šťastná,“ 
vzpomíná Růžena Málková 
a dodává: „Milovala jsem dě-
ti a ony snad měly rády mne, 
byly vděčné za každé dobré 
slovo.“

K  významnému životnímu 

jubileu přejeme Růženě Mál-
kové hodně zdraví a  rodin-
né pohody. Její pozitivní pří-
stup k  přirozenému běhu ži-
vota a  ke všemu, co přináší, 
může být inspirací pro nás pro 
všechny.

kat

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Předsedkyně sekce středních škol
Ivana Přikrylová ivana.prikrylova@centrum.cz

Členové republikového výboru za kraj:
Praha – Věra Běláčková belackova@skolajarov.cz
Středočeský – Jarmila Kubelková jarmila-kubelkova@seznam.cz
Jihočeský – Libuše Zochová zochova@centrum.cz
Plzeňský – Sounerová Jitka jitka.soutnerova@goas.cz
Karlovarský – Kobesová Miluše mkobesova@volny.cz
Ústecký – Lukášek Petr pluka@centrum.cz
Liberecký – Volanská Dagmar volans.d@seznam.cz
Královéhradecký – Peterová Hana hana.peterova@post.cz
Pardubický – Skalický Oldřich oskalicky@ssup.cz
Vysočina – Pro šková Soňa sona.proskova@seznam.cz
Jihomoravský – Gorodecká Hana gorodecka@post.cz
Zlínský – Hanulíková Helena helena.hanulikova@spspzlin.cz
Moravskoslezský – Sedlačíková Eva e.sedlacikova@seznam.cz
Olomoucký – Fišerová Soňa fiserova@soje.cz

FOTO: KARLA TONDLOVÁFOTO: KARLA TONDLOVÁ
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Mnoho škol na šikanu zareaguje až tehdy, když hoří
Šikana se ve školství vyskytuje často, ale školy o ní 
nerady hovoří. Jana ŠVECOVÁ, psycholožka, psy-
choterapeutka a odbornice na šikanu nám odpově-
děla na několik otázek, které v souvislosti s téma-
tem mnoho škol řeší.

Myslíte, že je možné, aby 
probíhala mezi žáky šikana 
a jejich učitelé to nevěděli?

Možnost, že by si ani jeden 
z učitelů nevšiml probíhající ši-
kany, se mi zdá málo pravdě-
podobná. V  počátečních fá-
zích se ozývají žáci a snaží se 
sdělit učitelům, že se ve třídě 
děje něco neblahého. Bohu-
žel se nezřídka stává, že prá-
vě tyto včasné signály jsou uči-
telem bagatelizovány odpo-
vědí typu: „To si vyřešte me-
zi sebou!“ nebo: „Nedoná-
šej.“ Kolektivu se tak dosta-
ne nepřímá zpráva, že o to, co 
se mezi dětmi děje, není od 
dospěláků dostatečný zájem 
a také že jim pravděpodobně 
nebude pomoženo. Víme, že 
přirozenou vlastností všech ži-
vočichů je přizpůsobení se da-
ným podmínkám, aby přeži-
li. Přesně to také žáci udělají – 
pomohou si sami a přizpůsobí 
se po svém tomu, co se ve tří-
dě odehrává. Tím se stává ši-
kana hůře odhalitelnou a  zá-
roveň se problém prohlubuje. 
Dobrý učitel by měl být vníma-
vý právě k  drobným a  třeba 
i  nepřímým zprávám od dětí. 
Tyto náznaky může citlivě pro-
věřovat. Někdy stačí začít si cí-
leně všímat, pozorovat, co se 
to vlastně v kolektivu děje.

Umí školy šikanu dobře 
řešit? Setkala jsem se ně-
kolikrát s tím, že všichni za-
sedli ke stolu, že si to vy-
říkají.

Škola je takový úl, ve kte-
rém se děje mnoho důležitých 
věcí zároveň. Nemá kapacitu 
na to, poradit si se vším do-
konale. Právě proto si i na vše-
obecně preventivní programy, 
kdy je ve třídě relativní poho-
da, školy najímají odborní-
ky. Představme si, že podob-
ně všichni chodíme k  dentis-
tovi, a to jak preventivně, tak 
když nás zuby rozbolí. Odbor-

ná péče o  pohodu tříd zajiš-
těná zvenčí je prospěšná pro 
pocit bezpečí žáků. Ti mohou 
otevřeně mluvit i  o věcech, 
které by učiteli nesvěřili. Na-
tožpak tehdy, objeví-li 
se obtížná situace. 
Bez spolupráce 
s  profesionálem 
či týmem, který 
se na tuto pro-
blematiku spe-
cializuje, zkrát-
ka pedagogové 
či škola sama „v kri-
zi“ mnoho nezmůžou. 
Ale ještě než dorazí pracov-
ník k  tomu vyškolený, je dů-
ležité vyvarovat se základních 
chyb. Nikdy nekonfrontujeme 
šikanovaného a  pachatele ši-
kany, společně je „nevy-
slýcháme“. Nebagateli-
zujeme situaci. Vyhneme 
se trestům „od stolu“, 
jen abychom to rychle vy-
řešili, a zjednodušováním 
například nálepkami viník 
a oběť.

Proč je tolik případů, 
kdy odchází ze školy 
šikanovaný žák a agre-
sor zůstává s  posíle-
ným postavením?

Pro všechny zúčastně-
né to bývá v prvním plá-
nu to nejjednodušší ře-
šení. Bohužel v delší per-
spektivě je tomu jinak: ši-
kanovaný žák získá zku-
šenost, že je-li s ním ně-
kde zacházeno zle, řeše-
ním je „uklidit se“ jinam. 
Odchod ze školy je změ-
nou, která může být sa-
ma o sobě další zátěží, obná-
ší ztrátu známého prostředí, 
sociálních kontaktů, kamará-
dů, učitelů. Žák jde do nové 
školy s  obavou, že se šikana 
bude opakovat. Do nové tří-
dy pravděpodobně nenastou-
pí jako sebevědomé dítě, na-
opak s  ním jde „příběh obě-

ti“, a proto paradoxně může 
připoutat pozornost dalšího 
potenciálního násilníka. Pro 
tzv. mlčící většinu, která ve tří-
dě zůstává, je toto také posel-
ství o  způsobu řešení problé-
mu. Upevní se nesprávné čer-
nobílé vidění situace v pólech 
viník–oběť, a to často tak, že 
šikanovaný žák si za to „mohl 
sám“, a  „proto odešel“. Pro 

mnoho přímých pa-
chatelů šikany ne-

ní například dvoj-
ka z chování ná-
sledek, který se 
jich nějak osob-
ně dotkne. Na-

tož aby jim po-
mohl změnit své 

chování. Klima třídy 
zůstává neošetřeno. Ve 

výsledku se dynamika, která 
šikanu umožnila, včetně vzta-
hu učitel–třída, může upevnit. 
Roli přímé oběti převezme za 
čas jiný žák.

Věnují školy problému ši-
kany podle vašeho názoru 
dostatečnou pozornost?

Z vlastní zkušenosti vím, že 
jsou školy, které s  tématem 
šikany zacházejí uvědomě-
le. Potkala jsem třídy, kde se 
pracovalo už od třetích roč-
níků základních škol právě 

s  přizvanými lektory preven-
ce. Děti se během společných 
programů učily postupy, kte-
ré pak dokázaly použít, když 
jim nastaly „náročnější časy“. 
Setkání s  kolektivem se ko-
nala pravidelně v  odstupech 
maximálně půl roku a  dvoji-
ce lektorů třídu vídala od ma-
lých školáčků až po odcháze-
jící pubertální deváťáky. A ta-
ková kontinuální práce se sa-
mozřejmě podepisovala na 
klimatu třídy, na dovednos-
ti dětí komunikovat a vzájem-
ně se respektovat. Kolektiv se 
pak uměl se zárodkem šikany 
včas vypořádat zdravě sám. 
Kdyby aspoň část takových 
opatření přijala každá škola, 
myslím, že by se dařilo tento 
jev lépe držet pod kontrolou. 
Mnoho škol bohužel zareagu-
je až tehdy, když hoří.

Stačí absolvovat preven-
tivní programy?

Domnívám se, že největ-
ší „preventivní práce“ 
spočívá na výchově dí-
těte v  rodině. Dítě mů-
žeme již od malička vy-
chovávat v  dovednos-
ti hlídat si hranice toho, 
co, kdy, od koho a za ja-
kých okolností je mi pří-
jemné. Jak a komu mohu 
říci, když se mi děje ně-
co, co se mi nelíbí. Učíme 
jej rozlišovat, že to, co mi 
nevadí od maminky, mi 
nemůže dělat pan učitel. 
To, co mi bylo příjemné 
ráno a doma, už mi ne-
musí být příjemné odpo-
ledne po škole a tak dál. 
Dítě se dovídá, že má pl-
né právo věřit svému tělu 
a své intuici. Dítě se nej-
víc učí pozorováním nás, 
dospělých. Vidí, jak za-
cházíme se svými potře-

bami, se svým tělem nebo jak 
jako rodiče řešíme konflikty, 
zda se umíme postavit jeden 
za druhého. To vše dává zá-
sadní předpoklad pro to, že 
se dítě v situaci násilí zachová 
bezpečně a  sebevědomě pro 
sebe a pro druhé.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Výpověď pro nesplnění kvalifikace bez upozornění
Zaměstnavatel chce dát zaměstnanci výpověď pro 
nesplnění kvalifikace, ale na tento nedostatek jej 
předem neupozornil. Zjistil to při projednávání vý-
povědi s odbory.

Výpovědní důvody, pro kte-
ré může dát zaměstnava-

tel zaměstnanci výpověď, jsou 
uvedeny v § 52 zákoníku prá-

ce. Výpovědní důvod, o němž 
se zmiňujete v dotazu, je uve-
den v písm.  f), kde se stano-
ví: „Nesplňuje-li zaměstnanec 

předpoklady stanovené práv-
ními předpisy pro výkon sjed-
nané práce nebo nesplňuje-
-li bez zavinění zaměstnava-
tele požadavky pro řádný vý-
kon této práce; spočívá-li ne-
splňování těchto požadavků 
v  neuspokojivých pracovních 
výsledcích, je možné zaměst-
nanci z tohoto důvodu dát vý-
pověď, jen jestliže byl zaměst-
navatelem v  době posled-
ních 12 měsíců písemně vy-
zván k  jejich odstranění a za-
městnanec je v přiměřené do-
bě neodstranil.“

V citovaném ustanovení zá-
koníku práce jsou uvedeny 
dva výpovědní důvody, a  to 
nesplňování předpokladů sta-
novených právními předpisy 
pro výkon sjednané práce (tím 
se rozumějí především kvalifi-
kační předpoklady, ale i  na-
příklad bezúhonnost, zdravot-

ní způsobilost) a  nesplňová-
ní bez zavinění zaměstnavate-
le požadavků pro řádný výkon 
sjednané práce. Zákoník při-
tom nevyjadřuje, aby byly tyto 
požadavky stanoveny právním 
předpisem, ale zaměstnavatel 
je stanoví sám. Nesplňování 
těchto požadavků může spo-
čívat mimo jiné v  neuspoko-
jivých pracovních výsledcích. 
V  tomto případě lze dát za-
městnanci výpověď při splně-
ní podmínky, že byl v posled-
ních 12 měsících písemně vy-
zván k  jejich odstranění a za-
městnanec je v přiměřené do-
bě neodstranil. Tato podmínka 
se však nevztahuje na výpo-
vědní důvod neplnění kvalifi-
kačních předpokladů. Problém 
uvedený v  dotaze tedy vznikl 
nesprávným výkladem usta-
novení § 52 písm. f) zákoníku 
práce. Vít BERKA

Důvod skončení pracovního poměru
Má být v  potvrzení o  zaměstnání uváděn důvod 
skončení pracovního poměru?

V potvrzení o  zaměstnání 
zaměstnavatel musí a smí 

uvést jen ty skutečnosti, které 
jsou uvedeny v § 313 odst. 1 
pod písmeny a) až f) zákoní-
ku práce. Mezi těmito sku-
tečnostmi však důvod skon-
čení pracovního poměru uve-
den není. Z ustanovení § 313 
odst.  2 zákoníku práce však 
vyplývá, že v případě, kdy o to 
požádá zaměstnanec, je za-
městnavatel povinen uvést 
v  odděleném potvrzení mimo 
jiné údaj o  tom, zda pracov-

ní poměr byl zaměstnavate-
lem rozvázán z důvodu po-
rušení povinnosti vy-
plývající z  právních 
předpisů a  vztahu-
jící se k  zaměst-
nancem vykoná-
vané práci zvlášť 
hrubým způsobem, 
nebo z důvodu poruše-
ní jiné povinnosti zaměstnan-
ce podle § 301a zvlášť hrubým 
způsobem.

Tento údaj proto nikdy ne-
může být součástí potvrze-

ní o  zaměstnání podle § 313 
odstavec 1.

Údaj o  důvodu skončení 
pracovního poměru se vztahu-

je jen ke skončení pracovní-
ho poměru okamžitým 

zrušením podle § 55 
odst. 1 písm. b), vý-
povědí podle § 52 
písm.  g), byly-li 
u  zaměstnance dá-

ny důvody, pro které 
by s ním zaměstnavatel 

mohl okamžitě zrušit pracov-
ní poměr podle §  55 odst.  1 
písm.  b), a  výpovědí podle 
§ 52 písm. h) zákoníku práce.

Vít BERKA

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Byla již publikována vyhláška, která v návaznosti na 
§ 16 školského zákona podrobněji upravuje vzdělá-
vání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami?

Ve Sbírce zákonů ČR, částce 
10 rozeslané dne 28.  led-

na 2015, je publikována vy-
hláška č. 27/2015 Sb., o vzdě-
lávání žáků se speciálními vzdě-
lávacími potřebami a žáků na-
daných. Tato vyhláška nabývá 
účinnosti dnem 1. září 2016.

Současně se zrušuje vyhláš-
ka č.  73/2005 Sb., o  vzdělá-
vání dětí, žáků a  studentů se 
speciálními vzdělávacími po-
třebami a dětí, žáků a studen-
tů mimořádně nadaných.

Vyhláška č. 27/2015 Sb. má 
5 příloh:

Příloha č.  1 – přehled pod-
půrných opatření

Příloha č.  2 – individuální 
vzdělávací plán

Příloha č. 3 – plán pedago-
gické podpory

Příloha č. 4 – zpráva školské-
ho poradenského zařízení

Příloha č.  5 – doporučení 
pro vzdělávání žáka se speciál-
ními vzdělávacími potřebami 
ve škole Vít BERKA

Oprava lyží
Při provádění lyžař-
ského výcviku se uči-
teli poškodilo lyžař-
ské vázání. Vzniká 
mu nárok na úhradu 
za opravu?

Poskytování náhrad 
cestovních výdajů při pra-
covních cestách zaměst-
nanců upravuje §  151 
a následující (část sedmá) 
zákoníku práce. Jestli-
že došlo k  poškození ly-
že pedagogickému pra-
covníku při plnění úko-
lů, které byly předmě-
tem pracovní cesty, tedy 
v  průběhu výcviku žáků, 
pak je možné opravy lyže 
uhradit jako nutný vedlej-
ší výdaj podle §  164 zá-
koníku práce. Tento vý-
daj bude uhrazen ve vý-
ši, kterou zaměstnanec 
zaměstnavateli prokáže. 
Cena opravy tedy musí 
být prokázána dokladem 
o úhradě.

Vít BERKA
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Sněhuláci pro Afriku pomohou dětem z Gambie
Školní družina ZŠ Batelov se rozhodla zapojit do 
3. ročníku projektu Sněhuláci pro Afriku, jehož cí-
lem je pomoci africkým dětem dostat se ke vzdělání.

Akci organizuje pod zášti-
tou ministerstva školství 

nezisková organizace Kola pro 
Afriku ve spolupráci s Gymná-
ziem Ostrava-Hrabůvka. Ne-
jedná se o  akci, při níž by se 
jen vybíraly peníze, ale po-
moc se uskutečnila formou 

her a zábavy v naší školní dru-
žině. Cílem této jednorázové 
akce v  celorepublikovém roz-
sahu bylo postavit co nejvíce 
sněhuláků, přičemž forma po-
moci organizaci Kola pro Afri-
ku spočívala v tom, že se vybí-
ralo startovné za každého sně-

huláka ve výši padesát korun.
A tak v  naší školní druži-

ně zavládla po celý měsíc le-
den sněhulákománie. Nechtě-
li jsme spoléhat jen na poča-
sí, které bylo letos i u nás na 
Vysočině, co se týká sněho-
vé nadílky, velmi nevyzpyta-
telné. Sněhu k  výrobě sněhu-
láků jsme se dlouho nemoh-
li dočkat. Sněhuláky jsme pro-
to vyráběli ze všech možných 
materiálů – z  papíru,  bublin-
kové fólie, papírových kapes-
níčků, z krabic od mléka. Vy-
tvořili jsme i  jedlé popcorno-
vé sněhuláčky a  sladké koko-
sové sněhuláky. Spousta z nás 
si ušila i sněhulákového plyšá-
ka Olafa.

Když jsme se dočkali oprav-
dového sněhu, neváhali jsme 
a  na zahradě před družinou 
se pustili do koulení sněhu-
láků. Postavili jsme jich de-
vět. Bohužel nám moc dlou-

ho parádu před okny nedělali. 
Už v pátek se nám začali ztrá-
cet před očima a v sobotu po 
nich na zahradě v zelené trá-
vě zbylo jen pár uhlíků, mrk-
ví a hrnců.

Stavění sněhuláků i  výro-
bu těch nesněhových jsme si 
moc užili. Pro nás nebylo nej-
důležitější to, kolik peněz vy-
bereme, ale spíše to, aby si na-
še družinové děti uvědomily, 
že ne pro všechny děti na svě-
tě je samozřejmostí prožít dět-
ství ve škole se svými kamará-
dy a že i ony mohou drobným 
finančním darem přispět na 
dobrou věc.

Dohromady jsme vybrali rov-
ných 1 500 korun, které bu-
dou sloužit na pomoc převe-
zení jízdních kol z  České re-
publiky dětem do Gambie, 
které na nich budou jezdit do 
školy.

Jaroslava NEVĚČNÁ

Projekty nám pomáhají rozšířit dovednosti našich žáků
Naše škola ZŠ Hořepník patří mezi ty malinké, v sed-
mi třídách a devíti ročnících máme v letošním škol-
ním roce 65 žáků. Tak jako v jiných školách, i nám 
v práci pomáhají projekty.

V  mé pozici ředitele i  zá-
stupce zároveň pro mě 

znamená hledání, vymýšlení 
a realizace projektů z různých 
dotačních titulů každodenní 
chleba. Rok 2015 byl pro naši 
školu z hlediska realizovaných 
projektů hodně náročný.

V  průběhu roku jsme do-
končili několik projektů: úplně 
první šablony, pak jako part-
neři ČVUT Praha, Fakulty elek-
trotechnické, projekt Moder-
ní učitel 21. století, který se 
orientoval na vytvoření pod-
mínek pro pedagogické pra-
covníky v  oblasti dotykových 
technologií. Pořízení tabletů 
pro všechny kantory a hlavně 
vzdělávací semináře byly hlav-
ní devízou tohoto projektu. 
V mateřské škole jsme v pro-
jektu Jak co funguje podpoři-

li kolegyně v osobnostním roz-
voji a růstu v oblasti polytech-
nického vzdělávání.

Šablony – pro nás jako ma-
lou školu výborné – jednodu-
chá žádost, jednoduchá ad-
ministrace, není potřeba spe-
ciální firmy. Dvě výzvy, se kte-
rými se asi většina škol potka-
la, to byl asi největší dárek mi-
nisterstva školství pro žáky 
českých škol. U  nás ve škole 
proběhlo Zvyšování jazykové 
gramotnosti na ZŠ Hořepník. 
Skoro třetina našich žáků se 
podívala do Anglie, poznala ji-
nou kulturu a prakticky použi-
la jazyk. Nijak jsme žáky netří-
dili podle prospěchu, jelo jich 
maximum, na co jsem si troufl. 
Dokázal bych si představit ješ-
tě jeden podobný projekt pro 
povinný druhý cizí jazyk, když 

už ho musíme v našich školách 
vyučovat.

Do výzvy s  projektem Roz-
voj technických dovedností 
na ZŠ Hořepník jsem naši ško-
lu zapojil velice rád. Ve škol-
ní dílně podporujeme technic-
ké dovednosti našich žáků ne-
ustále. Už i na vesnici je vidět 
čím dál tím menší zručnost dě-
tí. Zlepšili jsme prostředí na-
ší přibližně 45 let staré školní 
dílny, inovovali nářadí a  poří-
dili nové.

V  roce 2015 nás Kraj Vy-
sočina prostřednictvím své-
ho fondu podpořil ve třech 
grantech: vytvoření nových 
webových stránek školy, po-
čítačovém kurzu pro veřejnost 
a ekologickém projektu Příro-
da hořepnického regionu. Ten-
to projekt ještě běží, navazuje-
me spolupráci s místními rybá-
ři, myslivci, formou sázení lip 
a  mapování studánek a  pra-
menů jsme zapojili i  okolní 
 obce. Milan HUPKA

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady
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Může zaměstnavatel pracovní dobu opět prodloužit
Zaměstnavatel by měl vyhovět žádosti určitých 
zaměstnanců o  kratší pracovní dobu, pokud mu 
v  tom nebrání vážné provozní důvody. Pokud žá-
dosti vyhoví, má právo provést později změnu 
jednostranně?

Problematiku uvedenou 
v  dotaze upravuje §  241 

odst. 2 zákoníku práce. Tímto 
ustanovením je zaměstnavatel 
poněkud omezen v právu roz-
vrhovat pracovní dobu, které 
je obsaženo v §  81 zákoníku 
práce. K  omezení uvedeného 
práva však dochází jen za ur-
čitých podmínek, a  to při ne-
existenci vážných provozních 
důvodů, které by bránily vyho-
vět žádosti zaměstnance. K ji-

né vhodné úpravě pracovní 
doby (například v podobě je-
jího jiného rozvržení) při-
stupuje zaměstnava-
tel na základě 
žádosti za-
m ě s t -

nance, které je povinen vyho-
vět, pokud mu v  tom nebrá-

ní vážné provozní 
důvody. V  tom-
to případě te-
dy nedochází 

k  žádnému 
ujed-

nání, jehož změna by byla vá-
zána na souhlas zaměstnan-
ce a  zaměstnavatele. Pokud 
tedy bude prokázáno, že na 
straně zaměstnavatele vznik-
ly vážné provozní důvody, kte-
ré mu nadále brání rozvrhovat 
zaměstnanci pracovní dobu 
podle jeho žádosti, může pra-
covní dobu rozvrhnout jinak. 
Tuto změnu může zaměstna-
vatel provést jednostranně, te-
dy bez souhlasu zaměstnance.

Pracovní cesta i o víkendu
Zaměstnanec byl vyslán na pracovní cestu, která trvala 
i přes sobotu a neděli. Má mu být přiznáno stravné i za 
sobotu a neděli, nebo jen za dny, kdy vykonával práci?

V ustanovení § 153 zákoníku 
práce je uvedeno, že pod-

mínky, které mohou ovlivnit po-
skytování a  výši cestovních ná-
hrad, určí předem zaměstna-
vatel. Z  toho vyplývá, že počá-
tek a konec pracovní cesty urču-
je vždy výhradně zaměstnavatel 
(a zaměstnanec není oprávněn 
na tomto rozhodnutí cokoliv 
jednostranně měnit). Jestliže te-
dy zaměstnavatel vyšle zaměst-
nance na delší pracovní cestu, 
která bude zahrnovat i  soboty 
a neděle, případně svátky, vzni-

ká zaměstnanci nárok na náhra-
dy cestovních výdajů také za ty-
to dny, i když nebude vykoná-
vat práci. Pokud se týká strav-
ného u  zaměstnanců příspěv-
kových organizací, je v §  176 
odst.  1 zákoníku práce výslov-
ně stanoveno, že „zaměstnanci 
přísluší za každý kalendářní den 
stravné“ (a dále je uvedena vý-
še stravného). Zaměstnavatel je 
tedy povinen poskytnout toto 
stravné, a to bez ohledu na to, 
zda bude, či nebude zaměstna-
nec vykonávat práci.
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Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Potvrzení o zaměstnání
Zaměstnanec končí pracovní poměr. V kterém dni 
mu má být vydáno potvrzení o zaměstnání?

V §  313 zákoníku prá-
ce odst.  1 se stanoví, že při 
skončení pracovního pomě-
ru, dohody o provedení prá-
ce nebo dohody o  pracov-
ní činnosti je zaměstnavatel 
povinen vydat zaměstnanci 
potvrzení o  zaměstnání (dá-
le jsou pak uvedeny obsaho-
vé náležitosti tohoto potvrze-
ní). Zákoník práce nestano-
ví, kdy přesně má zaměstna-
vatel předmětnou povinnost 
(vydat potvrzení) plnit. Po-

tvrzení má být vydáno „při“ 
skončení pracovního pomě-
ru. Z  logiky věci vyplývá, že 
zaměstnavatel nemůže tuto 
povinnost plnit, dokud není 
jisté, že pracovněprávní vztah 
končí a kdy končí. Nejzazším 
dnem, kdy musí být potvrze-
ní o  zaměstnání vydáno, je 
den skončení pracovněpráv-
ního vztahu (tedy nejen pra-
covního poměru). Žádnou 
pozdější lhůtu zákoník práce 
nestanoví.

Miss krásy ze středoškolské lavice
„Václave, mohu vědět, 

za co vděčíš své skvě-
lé náladě?“ pátravě si Ustara-
ná prohlíží svého kolegu češ-
tináře. „Vzpomínáš si, jak ře-
ditel marně sháněl minulý tý-
den doprovod pro naše žáky-
ně? Nikdo se nehlásil. Los padl 
na mě,“ pouští se do vyprávě-
ní Hromádka.

„Zpočátku jsem si myslel, že 
pojedeme na nějaký seminář 
věnovaný vybraným doved-
nostem středoškoláků. Ou-
ha! Žádný nudný kurz, ale pří-
mo konkurz.“ „Jaký je v  tom 
rozdíl?“ podivuje se kolegy-

ně a  naučeně otvírá další se-
šit. „Budeš se divit, ale doce-
la velký. Teprve na místě sa-
mém jsem zjistil, že dopro-
vázím pět děvčat, kte-
rá se budou uchá-
zet o účast ve finá-
le soutěže Středo-
školská miss,“ pro-
zrazuje důležité de-
taily češtinář. „Všech 
třicet pohledných dí-
vek se nejdříve představilo os-
mičlenné krajské porotě. Pak 
tančily, hrály na kytaru, zpí-
valy jako o  život. Teprve od-
poledne vše vyvrcholilo,“ vý-

znamně se odmlčí Hromádka. 
„Děvčata se převlékla do slu-
šivých plavek a snažila se lad-

ně procházet po molu! Žasl 
jsem, jak to naše Ho-

ráčková, která u mě 
téměř tři roky pro-
padá, válí. Jak se jí 
vyzývavě vlní boky. 
Jak naučeně pře-

hazuje dlouhé vlasy 
z  jedné strany na dru-

hou. Prostě paráda,“ spokoje-
ně přede češtinář. „Jedna z na-
šich děvčat se dokonce probo-
jovala do dalšího kola. Ve fi-
nále se může stát královnou 

krásy všech středoškolaček.“
„Přiznám se, že my jsme 

kdysi měly před maturitou do-
cela jiné starosti,“ se steskem 
v očích zavzpomíná Ustaraná. 
„Hlavu vzhůru, kolegyně. Je ji-
ná doba. Nežijme jen inklu-
zí. Využijme toho, co se nám 
nabízí. A  doplňme náš škol-
ský vzdělávací program o dal-
ší podpůrné a prospěšné kom-
petence, skvělé dovednosti 
našich zralých žákyň. Oblibě 
naší školy na veřejnosti to jen 
prospěje,“ domýšlí Hromádka. 
„Co víc si můžeme přát?“

Roman KANTOR
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Literární bar na Přímce se opět vydařil
Březen, měsíc knihy a  čte-

nářů, si studenti na SOU 
a SOŠ SČMSD Znojmo na Pří-
mětické ulici připomínají každý 
rok tradičně netradiční akcí – 

setkáním na baru. Nejde však 
o  obyčejné posezení. K  dob-
ré kávě nebo nápoji z čerstvé-
ho ovoce se totiž přidává i za-
jímavá kniha.

Nadšenci z  řad studentů 
a češtinářů si 10. března 2016 
vzájemně během dopoledne 
představili díla klasická a mo-
derní, prózu i poezii. Recitova-
ly se Erbenovy balady, Máchův 
Máj a Seifertovy verše. V pró-
ze čtenáři začali u  renesanč-
ního Dekameronu a  skon-

čili u  počítačových, upířích 
a  post apokalyptických světů. 
Opět se tedy potvrdilo, že čte-
nářský záběr může být oprav-
du široký. Někdo přinesl knihu 
značně opotřebenou, protože 
ji četl desetkrát a jde z ruky do 
ruky i mezi kamarády. Jinému 
se podařilo téměř dvacítku be-
sedujících překvapit autorem, 
kterého neznal nikdo. Čas bě-
žel opravdu rychle, a  protože 
vymezené čtyři hodiny nesta-
čily, poslední ,,knihomolové“ 

odcházeli až po jedné hodině 
odpolední.

,,Hlavním cílem setkání bylo 
najít pro každého něco nové-
ho, zajímavého a  přínosného 
mezi dostupnou knižní pro-
dukcí. A to se určitě povedlo,“ 
spokojeně konstatovala jedna 
z přítomných učitelek.

Pokud chcete posedět, po-
chutnat si a  k  tomu se i  tro-
chu vzdělávat, víte, kam příš-
tě zamířit.

Pavla NOVOSADOVÁ

Soutěž Komenský a my již počtrnácté
V  Brandýse nad Orlicí by-

ly slavnostně vyhláše-
ny výsledky 14.  ročníku celo-
státní soutěže pro děti a mlá-
dež Komenský a  my, kterou 
pořádá místní Základní škola 
J. A. Komenského.

Soutěž se snaží ukazovat 
Komenského nejen jako osob-

nost světového významu, kte-
rá přispěla k řadě oborů lidské 
činnosti, ale také jako člověka 
své doby, který navzdory válce 
a osobním tragédiím neztratil 
schopnost nadhledu a empatii 
k člověku.

Celostátní soutěž Komen-
ský a my, které se zúčastnily již 

desetitisíce dětí a  stovky škol 
z celé České republiky a k níž 
se připojily i děti na Slovensku, 
pracuje s nadčasovými a  sou-
časně moderními tématy a usi-
luje o  rozvíjení myšlení mla-
dých lidí a hledání jejich samo-
statných tvůrčích řešení.

Miroslav DUŠEK

Dopisování je nejlepší z celé angličtiny
Žáky 4. ročníků Základ-

ní školy Vyhlídka, Valaš-
ské Meziříčí, nadchlo dopiso-
vání s dětmi stejného věku ze 
Španělska. Partnerskou školou 
je Sagrado Corazón school in 
Librilla a  komunikačním jazy-
kem angličtina.

Dopisování děti baví a  zá-
roveň jsou motivovány učit se 
anglický jazyk. Píší si o  svých 
zájmech, rodině, škole ne-

bo programu dne. Příjemným 
způsobem tak rozvíjejí jazyko-
vé kompetence a dovednosti, 
myšlení v angličtině, poznáva-
jí jinou kulturu. Někdy píší ruč-
ně, jindy na počítači, tudíž roz-
víjí i technické dovednosti.

Co říkají Linda, Kvido a Na-
tálie o  dopisování se španěl-
skými kamarády?

Linda: „Dopisuji si s dívkou, 
která se jmenuje Ainhoa. Když 

píšeme dopis, můžeme zapojit 
svou představivost a  vymýšlet 
si různé věty. Ainhoa je moc 
milá. Žije v  městečku Librilla. 
Dozvěděla jsem se od ní, že ve 
Španělsku dětem začíná vyu-
čování až v 9 hodin.“

Kvido: „Jsem rád, že si do-
pisuji s Rubénem z města Lib-
rilla. Dopisování mě baví, je to 
zábava.“

Natálie: „Dopisuji si s  Hel-
len, která pochází ze Španěl-
ska. Dopisování je úžasná věc. 
Poznáte nového člověka, do-
zvíte se něco o zemi, ve které 
žije. Vážím si toho, že mám ta-
kovou příležitost.“

Ve volném čase si žáci mo-
hou vypůjčit dětské knihy psa-
né v  anglickém jazyce, což 
také podporuje rozvoj jazy-
ka.  Díky četbě v  originále si 
děti rozšiřují svou slovní záso-
bu, osvojují si mluvnické jevy, 
seznamují se s  autory a  žán-
ry anglické literatury, napří-
klad povídkou či detektivním 
příběhem.

Svatava PŘÍVĚTIVÁ

JAK BÝT 
DOSPĚLÁ
EMMA MCLAUGHLIN
NICOLA KRAUS

Návod, jak se nezhrou-
tit a být po čtyřicítce ko-
nečně dospělá, přináší 
tento román. Příběh ze 
současného New Yorku 
napsala autorská dvojice, 
která se proslavila před 
pár lety románem Holka 
na hlídání. I  ve své nej-
novější knize, která vy-
šla v  nakladatelství DO-
MINO, autorky zpracová-
vají téma, které je den-
nodenním chlebem celé 
řady žen: přemíra povin-
ností, odpovědnosti a zá-
roveň pocit, že tohle se už 
fakt nedá zvládnout. Jak 
tedy na to? To zjistíte, po-
kud si knihu přečtete.

Znáte je?
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Václav PÍCL
náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Vystudoval Peda-
gogickou fakultu. 
Věnoval se učitelství, 
byl ředitelem školy. 
Od 1998 do 2002 
byl poslancem, po-
té náměstkem mi-

nistryně školství. 
Stal se místopředse-
dou ČMOS pracov-
níků školství a v ro-
ce 2010 byl zvo-
len místopředsedou 
ČMKOS.

Václav VELČOVSKÝ
náměstek pro řízení sekce operačních programů

Vystudoval Uni-
verzitu Karlovu 
v  Praze, doktorský 
titul získal z  obo-
ru pedagogika. Na 
Úřadu vlády působil 
jako pověřený ředitel 

sekce státní služby 
a jako ředitel odbo-
ru koncepce legisla-
tivy a rozvoje státu. 
Pracoval v manažer-
ských pozicích na vy-
soké škole.

Dana PRUDÍKOVÁ
náměstkyně pro řízení sekce legislativy a strategie

Vystudovala práva, 
politologii a žurnalis-
tiku v Brně. Již za stu-
dií pracovala v dení-
ku MF DNES, po stu-
diích v  legislativním 
odboru Kanceláře 

Poslanecké sněmov-
ny, jako ředitelka le-
gislativního odboru 
Ministerstva sprave-
dlnosti a  ředitelka 
Kabinetu vedoucího 
Úřadu vlády.

Stanislav ŠTECH
náměstek člena vlády

Vystudoval psy-
chologii na FF UK. 
Od roku 1993 byl 
17 let vedoucím ka-
tedry psychologie 
na Pedagogické fa-
kultě UK. V  letech 

2003–2015 byl pro-
rektorem UK. Půso-
bil na univerzitách 
v Paříži a v Římě. Za-
bývá se školní socia-
lizací, profesí učitele 
a školní psychologií.

Zuzana MATUŠKOVÁ
náměstkyně pro řízení sekce ekonomické

Vystudovala Uni-
verzitu Karlovu 
v  Praze. Má dlou-
holeté zkušenosti 
ze státní správy i ze 
školství. Na minis-
terstvu školství pů-

sobí více než 15 let. 
Prošla řídicími funk-
cemi v  sekci správy 
školství, v sekci eko-
nomické a v odboru 
administrace projek-
tů EU.

Robert PLAGA
náměstek po řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu

Vystudoval ekono-
mickou fakultu Men-
delovy univerzity 
v Brně. V oblasti vy-
sokých škol působil 
od roku 2002, před-
nášel předmět veřej-

né finance. V letech 
2011–2012 se podí-
lel na vzniku centra 
transferu technologií 
Mendelovy univerzi-
ty, kde byl tři roky ře-
ditelem.

Michal URBAN
pověřený řízením sekce podpory sportu a mládeže

Na ministerstvu 
školství, mládeže 
a  tělovýchovy pra-
cuje jako ředitel 
odboru pro mlá-
dež.

Do ukončení vý-

běrového řízení 
na funkci náměst-
ka pro řízení sek-
ce podpory spor-
tu a mládeže je po-
věřen vedením této 
sekce.

Ivo KRÝSA
náměstek pro řízení sekce majetkové

Právnické vzdělání 
získal na Univerzitě 
Karlově v  Praze. Na 
ministerstvu zdra-
votnictví působil ja-
ko vedoucí správní-
ho oddělení. Sedm 

let byl ředitelem 
Krajské hygienické 
stanice Středočeské-
ho kraje. Znalosti o 
problematice školství 
si prohloubil doktor-
ským studiem.

Petr HULINSKÝ
náměstek člena vlády

Je členem ČSSD. 
V  letech 1996 až 
1998 a  2010 až 
2013 působil jako 
poslanec Parlamen-
tu České republiky. 
V  letech 2002 až 

2006 zastával funk-
ci náměstka praž-
ského primátora. 
V roce 2014 se stal 
náměstkem ministra 
školství.

Kateřina VALACHOVÁ
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Absolventka doktor-
ského studijního pro-
gramu na Masaryko-
vě univerzitě v Brně se 
zaměřením na ústav-
ní právo a  teorii prá-
va. Působila jako práv-

nička Magistrátu měs-
ta Brna. Od roku 2002 
do 2012 pracovala 
v  Kanceláři veřejného 
ochránce práv. Poté 
byla místopředsedkyní 
Legislativní rady vlády.

Představujeme vedení MŠMT
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Ministryně školství podpořila umělecké školy
Síť základních umělec-

kých škol a škol s  rozšíře-
nou výukou estetické výchovy 
a  sportu by měla být do bu-
doucna v každém případě za-
chována. Umělecké a  spor-

tovní školy podpořila minist-
ryně školství Kateřina Vala-
chová při své návštěvě Kar-
lovarského kraje. Navzdo-
ry tomu, že Karlovarský kraj 
v  posledních letech význam-

ně podporuje spíše technické 
vzdělávání, je zejména umě-
leckých škol v regionu dosta-
tek, jejich kapacita by se ale 
neměla snižovat, řekla minist-
ryně na tiskové konferenci.

„Jde mi o  to, aby celá na-
še vzdělávací soustava by-
la vyvážená. Aby to nebylo 
tak, že 20 let jsme zapomí-
nali na podporu technických 
oborů a  teď na to žehráme. 
A potom abychom se za dal-
ších deset dvacet let probudi-
li a řekli si, že tady jsme udě-
lali chybu – nemáme zase od-
borníky z psychologie, socio-
logie, odborníky z oblasti ci-
zích jazyků, nemáme nada-
né umělce,“ uvedla K. Vala-
chová a  dodala, že není vů-

bec spokojena se sítí škol po-
skytujících sportovní přípra-
vu. „Tam se obávám, že už 
jsme překročili určitý Rubikon 
a sportovní školy vyjma spor-
tovních gymnázií už fungu-
jí pouze na nadšení ředitelů 
a učitelů.“

Regionální pokrytí umělec-
kých škol je podle ní dostateč-
né, jejich síť je ale potřeba za-
chovat tak, aby byla přístupná 
nejen velmi talentovaným dě-
tem. Umělecké vzdělávání by 
mělo doplňovat běžnou výuku 
a  rozšiřovat dětem přehled. 
S  financováním uměleckých 
i sportovních škol by podle mi-
nistryně měla pomoct připra-
vovaná změna financování re-
gionálního školství.

ČTK: Zajímavosti z regionů

Fakulta rybářství zakládá laboratoř na ochranu ryb v Číně
Vlastní laboratoř zamě-

řenou na ochranu ryb 
a  na biotechnologie bu-
de mít v  Číně Fakulta rybář-
ství a  ochrany vod Jihočes-
ké univerzity v  Českých Bu-
dějovicích. Fakulta, která síd-
lí ve Vodňanech, bude labo-
ratoř provozovat partner-
sky ve spolupráci s  Výzkum-
ným ústavem rybářství řeky 

Jang-c’-ťiang Čínské rybářské 
akademie věd.

Prostředky na provoz po-
skytnou obě pracoviště v zá-
vislosti na jejich dostupnos-
ti. Očekává se, že na vědec-
kou činnost budou pracov-
níci získávat a  spravovat pe-
níze z  národních granto-
vých agentur i  z mezinárod-
ních grantů. Laboratoř bude 

mít ve vedení jednoho české-
ho a  jednoho čínského věd-
ce. Zaměří se především na 
aktivní výzkum umělé repro-
dukce ryb, zachování gene-
tických zdrojů a  rozvoj no-
vých technologií u komerčně 
významných druhů, stejně ja-
ko u těch ohrožených.

Jihočeská univerzita tak 
bude mít ve světě svou tře-

tí výzkumnou stanici. První 
vede na Papui-Nové Guineji 
známý český biolog Vojtěch 
Novotný, druhá je v  centrál-
ní části souostroví Špicberky 
v Severním ledovém oceánu. 
Obě tato pracoviště slouží 
českým vědcům jako terénní 
základny především pro bio-
logické a  klimatické terénní 
výzkumy.

Pražští radní odvolali 
ředitelku učiliště
Pražští radní odvola-

li kvůli zásadnímu 
manažerskému selhá-
ní ředitelku odborného 
učiliště ve Vysočanech, 
která nastoupila v dub-
nu 2014. Magistrát to 
uvedl v tiskové zprávě. 
Z učiliště odešlo za dva 
roky 42 procent učitelů 
a nastoupili za ně větši-
nou absolventi, vyplývá 
ze zprávy České školní 
inspekce.

Podle náměstka pri-
mátorky Petra Dolín-

ka bylo dosavadní říze-
ní organizace nekon-
cepční, nebyl nastaven 
funkční kontrolní sys-
tém a nebylo zajištěno 
odpovídající personální 
zajištění činnosti školy.

Z inspekčních zpráv 
vyplývá, že v roce 2014 
školu opustilo 11 uči-
telů, loni už to bylo 42 
procent z  celkem 63 
pedagogů, z  nichž 38 
se věnuje teoretické 
výuce a ostatní praktic-
kému vyučování.

Učitel gymnázia tvoří netradiční 
učební materiál pro fyziku
Středoškolský učitel 

Petr Stohwasser 
připravuje netradič-
ní učební materiál pro 
fyziku. Přibližuje ji pro-
střednictvím odpovědí 
na otázky a obejde se 
bez počítání. Peníze 
na vydání své „neu-
čebnice“ fyziky, která 
nemá formální para-
metry běžné učebni-
ce, shání prostřednic-
tvím kampaně na por-
tálu HitHit.

Učitele k  napsá-

ní knihy motivova-
ly vlastní pedagogic-
ké zkušenosti. „Vi-
dím nedokonalost 
osnov. Studenti se 
učí na písemku me-
chanicky, nemají fy-
zikální myšlení.“ Zá-
konitosti oboru od-
haluje prostřednic-
tvím odpovědí napří-
klad na otázky: Čura-
jí ryby? Proč jsou kap-
ky kulaté? Uschne 
prádlo, když zmrz-
ne? V učebním mate-

riálu chybějí vzorečky 
i  počítání. „Z otázek 
nenásilně ty fyzikální 
zákony vyplývají. Cí-
lem je vzbudit zájem 
o fyziku a ukázat, že 
fyzika jde i bez počí-
tání,“ uvedl.

Při tvorbě otázek, 
kterých by v  kníž-
ce mělo být padesát, 
ho inspirovaly dotazy 
studentů při výuce. 
Na svých žácích ta-
ké ověřuje, zda jsou 
zajímavé.
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Za zdravým vzduchem do Jizerských hor
Žáci 3. ročníků Základní ško-

ly E. Krásnohorské v  Ústí 
nad Labem se zúčastnili eko-
logického ozdravného poby-
tu v Lučanech v Jizerských ho-
rách. Tento pobyt se uskuteč-
nil v  rámci výzvy ministerstva 
životního prostředí pro děti 
z oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší.

Ozdravný pobyt žáků, jejich 
osobní kontakt s přírodou, po-
zitivně ovlivnil vztah dětí k pří-
rodě a životnímu prostředí. Ce-
lý program byl koncipován tak, 
aby se žáci dozvěděli co nejvíce 
informací o  lese, jeho funkci, 
jak ho člověk využívá, ale také 
jak se v něm orientovat, pozná-

vat rostliny i zvířata a přírodni-
ny. Prostřednictvím zážitkové 
pedagogiky si děti prohloubily 
estetické vnímání a cítění s pří-
rodou a dále se aktivně účast-
nily na řešení problému ochra-
ny životního prostředí.

Velká část programu pobytu 
byla situována přímo do ven-
kovního prostoru CHKO Jizer-
ské hory, kde si děti vše při sa-
mostatné činnosti vyzkouše-
ly. Užily si tak nejen čerstvý 
vzduch, ale vyzkoušely si i ce-
lodenní aktivity ekologické 
společnosti Čmelák, Divizna, 
pozorovaly počasí, lesní zvěř 
při besedě s myslivcem, navští-
vily místní kozí farmu, koně, 

seznámily se s přírodními živly 
v  iQLANDII, prohlédly si zoo 
v Liberci a nedaleký areál Pěn-
čín se sklárnou. Ze všech akti-

vit si vytvořily své portfolio pří-
rody, kterým nové objevy do-
kumentovaly a prezentovaly.

Miroslava VEIGENDOVÁ

Dřevěná intarzie účastníky soutěže SUSO překvapila
Na výstavišti Černá louka 

v  Ostravě proběhlo dru-
hé postupové kolo soutěž-

ní přehlídky stavebních řeme-
sel SUSO. Letos probíhá jubi-
lejní 20. ročník a v Ostravě při 

něm své síly poměřilo celkem 
44 mladých řemeslníků ze 16 
škol. Z deseti družstev truhlá-
řů uspěl tým Štěpána Jalůvky 
a Ondřeje Hrbáčka ze SPŠ sta-
vební Valašské Meziříčí, z dva-
nácti zednických družstev 
si nejlépe vedli Jiří Dominik 
a Matěj Gödrich ze SŠ technic-
kých oborů, Havířov-Šumbark.

Pro zedníky si pořadatelé při-
chystali nové disciplíny, jako je 
například zdění z  broušených 
cihel POROTHERM T PROFI. 
Ale ani truhláři nezůstali ušet-

řeni. Exteriérové lavičky, kte-
ré museli vyrobit za pomoci ši-
rokopásové brusky a dlabačky 
Houfek, budou darovány měs-
tu Bohumín. Unikátní techno-
logií opracování dřeva – intarzii 
– zde představil mladý umělec 
Adam Střelec z Frýdku-Místku.

Heslem 20. ročníku soutěžní 
přehlídky řemesel je „Wanted 
– Najdi si svého řemeslníka“ 
a  jeho česko-slovenské finá-
le proběhne na veletrhu FOR 
ARCH v září 2016.

Jana KRATOCHVÍLOVÁ

Ve speciální škole poznali prvňáci multismyslovou místnost
Žáci 1. A Základní školy Kun-

cova, Praha 5, za doprovo-
du své učitelky Hany Gallero-
vé  navštívili Mateřskou a  zá-
kladní školu speciální Diakonie 
ČCE ve Stodůlkách. Cílem by-
lo seznámit prvňáky s  handi-
capovanými žáky, s jejich pro-
blémy, s  tím, jak a  co se učí 
oni.

Ve škole jsme je přivítali, se-
známili je s  chodem školy, 
ukázali jsme jim invalidní vo-
zík, slepeckou bílou hůl, knihu 
s  Braillovým písmem i  čítan-
ku globálního čtení. Předved-
li jsme jim také základy zna-
kové řeči – zvířata, dopravní 
prostředky, členy rodiny. Dě-
ti měly také možnost nakouk-

nout do koupelny s  perličko-
vou vanou. Ověřily si i  funkč-
nost zvedacího systému, zavě-
šeny v síti se povozily po celé 
třídě a poznaly také malé dě-
ti s poruchami sluchu, které se 
zrovna učily znakovat předmě-
ty na obrázcích.

Žáci se ale seznámili i  s po-
můckami pro nevidomé – 
s  hmatovými válečky, porov-
návali a  přiřazovali jednotlivé 
povrchy a  materiály, prohléd-
li si reliéfní obrázky. Úspěch 
měly tablety, děti si vybíra-
ly jednotlivé aplikace, plni-
ly úkoly a  hrály zábavné hry. 
Na interak tivní tabuli si pohrá-
ly s programem na nácvik tahu 
prstem po ploše. Největší zá-

žitek si však odnesly ze 
snoezelenu – multismys-
lové místnosti. Užívaly si 
relaxaci na vodní poste-
li, pozorovaly míčky ve 
vodním sloupci, světla ve 
světelné kouli, světelné 
efekty na stropě, prohlí-
žely se v zrcadlech a po-
hrály si se zvukovými 
hračkami a  terapeutic-
kým pískem. Škoda že se 
čas naplnil a  musely se 
vrátit zpět do školy. Roz-
daly všem novým kama-
rádům dárečky – krásné 
papírové žirafy – a  od-
cházely plny dojmů s pří-
slibem, že přijdou zase.

Věra RŮŽIČKOVÁ



TRASA I (doba plavby 25 min.):
ZÁMEK – MINARET 

nebo MINARET – ZÁMEK
1. st. ZŠ – 50 Kč/os.,
2. st. ZŠ – 60 Kč/os.,
SŠ a SOU – 70 Kč/os.

TRASA II (doba plavby 45 min.):
MINARET – JANOHRAD 

nebo JANOHRAD – MINARET
1. st. ZŠ – 70 Kč/os.,
2. st. ZŠ – 80 Kč/os.,
SŠ a SOU – 90 Kč/os.

TRASA I + II (doba plavby 60 min.):
ZÁMEK – JANOHRAD

nebo JANOHRAD – ZÁMEK
1. st. ZŠ – 110 Kč/os., 
2. st. ZŠ – 120 Kč/os.,

SŠ a SOU – 130 Kč/os.

!!! Pedagogický doprovod zdarma !!! Tel.: 603 516 358, www.plavby-lednice.cz

CHYSTÁTE ŠKOLNÍ VÝLETY DO LEDNICE NA MORAVĚ?
Pak využijte naší nabídky:
PLAVBY K MINARETU nebo JANO-
HRADU a naloďte se s námi k plavbě 
po staré Dyji zámeckým parkem a luž-
ním lesem, doprovázené poutavým 
výkladem lodníků o historii a přírodě 
této části lednicko-valtického areálu. 
Plavbu můžete kombinovat s pěší 
procházkou - např. od zámku k Mina-
retu lodí (25 min.), po prohlídce Mi-
naretu zpět parkem pěšky (1,5 km), 
nebo naopak. Plavbu k Janohradu 
doporučujeme spíše pro žáky od 
2. st. ZŠ, odtud můžete pokračovat 
pěšky do Břeclavi, nebo Ladné.

www.tvaruzky.cz

Jediný původní český sýr a nové muzeum v Lošticích

otevřeno

7 DNÍ
v týdnu

tel.: 583 401 217, e-mail: awmuzeum@tvaruzky.cz, rezervační systém na: www.tvaruzky.cz 

www.tvaruzky.cz

Jediný původní český sýr a nové muzeum v Lošticích

otevřeno

7 DNÍ
v týdnu

tel.: 583 401 217, e-mail: awmuzeum@tvaruzky.cz, rezervační systém na: www.tvaruzky.cz 
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Erasmus+ Certifikát mobility
v odborném vzdělávání a přípravě 
podpoří kvalitní mezinárodní spolupráci

Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdě-
lávání a přípravě (dále jen certifikát v OVP“)

v  letošním roce, budou moci podávat zjedno-
dušenou žádost o grant v Klíčové akci 1 (KA1)

Žákyně oboru Kuchař–číšník ze Střední školy obchodu, řemesel, 
služeb a Základní školy, Ústí nad Labem, p.o. s instruktorem 
na odborné stáži v Německu.

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.

dd k Týd ík ŠŠKOLLSTVÍÍ ři il řř ši l

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

prezentovat projekty ESFprezentovat projekty ESF

Týdeník ŠKOLSTVÍ
je také na Facebooku.
Spojte se s námi, najdete nás jednoduše.

Těšíme se na vaše lajky.
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1. září
Začal nový školní rok. Do 
mateřských, základních, 
středních a vyšších 
odborných škol chodí letos 
zhruba o 30 tisíc více dětí 
ve srovnání s loňským 
rokem. V základních 
školách bude 882 700 
žáků, z toho prvně svou 
školní docházku zahájilo 
118 000 prvňáčků, 552 700 
žáků navštěvuje 1. stupeň 
základních škol a 330 000 
žáků 2. stupeň. Téměř pět 
set tisíc žáků nastoupilo do 
1. ročníků středních škol.

3. září
Školský výbor poslanecké 
sněmovny projedná 
vládní návrh novely 
zákona, kterým se mění 
zákon č. 563/2004 
Sb., o pedagogických 
pracovnících.

Učitelé nesmějí být nejhůře placení zaměstnanci státní správy ......................3
Rodiče jsme vtáhli do Hry na dopravu ...........................................................5
Rodilí mluvčí - skvělá motivace pro studium jazyků .....................................11

Nový školní rok – nové pohledy na staré problémy
Těsně před zahájením nového školního roku se sešli 
představitelé odborového svazu pracovníků školství 
ze všech regionů na společném jednání, jehož se 
zúčastnila i ministryně školství Kateřina Valachová.

S  nástupem nového ve-
d í i i t t šk l t í

vela školského zákona, do níž 
d řil dit j d t é

učitelů a ostatních pracovníků 
škol, a co je důležité, měly by 
pokrýt i potřeby zvyšujícího se 
počtu žáků v základních a ma-
teřských školách.

Nyní se diskutuje o tom, ja-
ký ů b it l t

tovými stupni. Postupně by se 
tak narovnala platová tabulka, 
která byla po zásazích z let ex-
ministra Josefa Dobeše značně 
deformována.

„Naším záměrem je, aby se 
lé tří t í ýš í b
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V tomto čísle najdete Krátce

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.

Přihlášky je možné podávat do 18. 4. 2016.Přihlášky je možné podávat do 18. 4. 2016.
Přesné znění vyhlášení na úřední desce webu MČ:Přesné znění vyhlášení na úřední desce webu MČ:
www.praha19.czwww.praha19.cz

MČ Praha 18 hledá ředitele/kuMČ Praha 18 hledá ředitele/ku
MŠ Albrechtická KbelyMŠ Albrechtická Kbely

Erasmus+ Certifikát mobility v  odborném 
vzdělávání a  přípravě (dále jen „certifikát 
v OVP“) je poměrně novou aktivitou v rámci 
programu Erasmus+ Klíčová akce 1 – Vzdělá-
vací mobilita jednotlivců. První výzva k cer-
tifikátu v OVP byla vyhlášena pro rok 2015. 
V  loňském roce byly uděleny první čtyři 
certifikáty.

Cílem certifikátu v OVP je podpořit vzdělávací 
organizace, které v minulosti kvalitně organi-
zovaly zahraniční stáže pro vlastní žáky a za-
městnance, a pomoci jim dále rozvíjet jejich ev-
ropskou internacionalizační strategii. Tato stra-
tegie nespočívá pouze v podpoře realizace od-
borné praxe v  zahraničí, ale zahrnuje rovněž 
rozvoj mezinárodních přístupů v rámci celé vy-
sílající organizace jako např. navazování kon-
taktů s  institucemi v  jiných zemích, podpora 
výuky cizích jazyků nebo přenos inovací ze za-
hraničí do školních vzdělávacích programů.

Držitelé certifikátu v  OVP mají možnost žá-
dat od roku 2016 jednodušším způsobem o fi-
nancování mobilit žáků a  pracovníků v  rámci 
programu Erasmus+. Organizace, které certi-
fikát získají v letošním roce, budou moci po-

dávat zjednodušenou žádost o grant v Klí-
čové akci 1 (KA1) – Vzdělávací mobilita jed-
notlivců v  odborném vzdělávání a  přípravě 
od roku 2017. Certifikát se uděluje na celou 
dobu trvání programu Erasmus+, tedy do roku 
2020.

Žadatelem o certifikát mohou být buď jed-
notlivé organizace působící v odborném vzdě-
lávání a přípravě, které posílají své vlastní žáky 
a  zaměstnance na zahraniční odbornou stáž, 
NEBO lze žádost podat v  rámci národního 
konsorcia v oblasti mobility, žadatelem musí 
být koordinátor národního konsorcia.

Certifikát může být udělen zkušeným žadate-
lům, kteří dokončili alespoň 3 projekty mobi-
lity v odborném vzdělávání a přípravě v Pro-
gramu celoživotního učení 2007–2013 a/
nebo v programu Erasmus+. V případě kon-
sorcia musí tuto podmínku splňovat buď kon-
sorcium jako celek, nebo každá jednotlivá 
organizace.

U posledních tří ukončených projektů musí 
být v  průměru vyčerpáno alespoň 80 % 
rozpočtu.

Termín pro předkládání žádostí o Erasmus+ Cer-
tifikát mobility v  odborném vzdělávání a  pří-
pravě je 19. května 2016 ve 12 hodin SEČ.

Podrobné informace včetně textu Výzvy 2016 
a  formuláře žádosti naleznete na webových 
stránkách Domu zahraniční spolupráce:
http://www.naerasmusplus.cz/cz/
mobilita-osob-odborne-vzdelavani/
certifikat-mobility-f/
Autor: Ing. Kateřina Langerová, Odbor odbor-
ného vzdělávání,Dům zahraniční spolupráce
www.naerasmusplus.cz
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nere-
prezentuje názory Evropské komise a Evropská komise 
neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsa-
hem. Spolufinancováno z programu Evropské unie Eras-
mus+ a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


