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5. dubna

Představitelé ministerstva 
školství, zaměstnavatelů a za-
městnanců (tzv. školská tri-
partita) jednali o aktuálních 
problémech regionálního 
školství a o záměrech minis-
terstva pro další období.

6. dubna

Problematika zavádění 
inkluzní legislativy do praxe 
a dopady návrhu změny 
financování regionálního 
školství – to byla témata 
semináře, který uspořádal 
republikový výbor profesní 
sekce vedoucích pracovníků 
ČMOS pracovníků školství.

7. dubna

Den vzdělanosti upomíná 
na vydání zakládací listiny 
Univerzity Karlovy 
v roce 1348.

K obnovení výuky branné výchovy ................................................................3
Důležitý je postoj učitelů k práci se vztahy ve třídě ........................................5
Netradiční Den učitelů v Mostě s překvapením .............................................7

„Jedině příroda dělá velké věci zadarmo.“   René Descartes

Společenská degradace učitelů je hanbou celé společnosti
O školství se mnohdy říká, že je ve své podstatě 
konzervativní. Není to přesné vyjádření. Spíše by 
se mělo konstatovat, že pro své dobré fungová-
ní potřebuje určitou stabilitu, logickou návaznost 
i správnou a postupnou následnost všech realizova-
ných kroků.

Rozhodně by nemělo být 
prostředím, v němž by se 

realizovaly náhlé, nepromyš-
lené, až šokující změny. Škol-
ství by také nemělo být chá-
páno jako vhodný terén pro 
nejrůznější experimenty. Od 
experimentů na dětech až po 
experimenty při výběru mi-
nistrů. K  žádným výrazným 
změnám by nemělo také do-
cházet dříve, než by byli pro 
tyto změny získáni nejen ro-
diče, ale především učitelé. 
Protože jen jejich práce může 
jakékoliv zamýšlené změny 
úspěšně realizovat. A  to i  v 

případech, kdy se ukáže, že 
třeba nebyly dostatečně do-
myšleny a  je zapotřebí mno-
hé korigovat.

To vše ale může školám 
a učitelům zajistit pouze od-
povědné a kvalifikované říze-
ní (někdy bychom mohli mís-
to slova „řízení“ použít i slo-
vo „spravování“), které si ne-
hraje na revoluční změny, ale 
má pro veškeré úpravy také 
vytříbený cit. Protože ty by 
měly být realizovány v  urči-
tém, optimálním čase. Tedy 
ani předčasně, ani pozdě. Sa-
mozřejmě vše vyžaduje i  ur-

čitou trpělivost při očekává-
ní zamýšlených pozitivních 
výsledků.

V naší až příliš hektické 
společnosti se zatím ukazu-
je, že potřebnost zabezpečit 
pro dlouhodobější fungová-
ní školství všechny tyto zce-
la nezbytné požadavky je, 
bohužel, značně nereálná. 
Vždy z těchto požadavků ně-
co chybí. Někdy kvalifikova-
nost, jindy odpovědnost či 
potřebné vnímání školství, 
především jeho důležitosti 
i  významnosti, v  širším celo-
společenském kontextu. Ško-
ly nejsou chápány tak, že je-
jich rozvoj je současně rozvo-
jem demokracie. Společen-
ská degradace učitelů, k  níž 
v posledních letech došlo, je 
přitom neodpustitelnou han-
bou celé společnosti.

V neposlední řadě chybí 
také potřebná časová trpě-
livost. Výrazná většina poli-
tiků, rozhodujících i  o škol-
ství, se totiž obvykle neří-
dí ani délkou svého volební-
ho období. Absence odvahy, 
státnického rozhledu a  per-
spektivních vizí je u nich zcela 
zřejmá. Proto čím více se blí-
ží konec volebního období, 
tím větší bývá i  jejich snaha 
volební období pouze v  kli-
du dožít a příliš se neangažo-
vat v  projektech směřujících 
do – pro jejich osobní kariéru 
– nejisté budoucnosti. S  blí-
žícími se volbami u nich spí-
še sílí laciné podbízení se po-
pulistickým, mnohdy až pře-
kotným požadavkům a nála-
dám. Nikdy to zatím školám 
neprospělo.

František MORKES

V tomto čísle najdete Krátce
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Školka hrou
Ve 3. mateřské škole 
v Jindřichově Hradci 
bylo za účasti náměstka 
ministryně školství 
Václava Pícla otevřeno 
Metodické centrum pro 
předškolní vzdělávání. 
Jeho posláním je podpora 
v oblasti integrace nových 
metodických postupů 
a progresivních metod do 
edukačního procesu. mv

Česko svítí modře
Druhý duben je Světovým 
dnem povědomí o autismu. 
Některou formu autismu 
má 148 milionů osob, 
z toho 200 tisíc jich 
žije v naší zemi. Proto 
i ministryně školství 
podpořila III. ročník 
kampaně Česko svítí modře. 
Ta potrvá až do konce 
měsíce. mšmt

Pro děti s hendikepem
Bez počítače a internetu je 
nyní pro mnohé jen těžko 
představitelná jejich práce 
a komunikace s rodinou. Ne 
pro všechny lidi je to však 
samozřejmost. Proto mladí 
čtenáři v projektu Čtení po-

máhá darují 108 550 korun 
na nákup moderních tech-
nologií, které umožní dě-
tem s těžkým hendikepem 
ovládat počítač očima. ts

160 let výuky
Před 160 lety začala výuka 
v odborné sklářské škole 
v Kamenickém Šenově, 
nejstarší sklářské škole 
v Evropě. Absolventi této 
školy mají zásluhu na tom, 
že české sklářství si už 
po léta udržuje vysokou 
úroveň. Sklářská škola 
oficiálně vznikla v roce 
1856, ale už 17 let předtím 
začala ve městě fungovat 
nedělní škola kreslení pro 
žáky, sklářské tovaryše 
a mistry.             rm

Zápisník

„Dejte pokoj se školním řádem, paní učitelko, škola nejsou kasárna, je to společenství lidí!“„Dejte pokoj se školním řádem, paní učitelko, škola nejsou kasárna, je to společenství lidí!“
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Zkrácení studia zdravotních sester
Zkrácení studia zdravotních 

sester ze sedmi na pět let 
jejich nedostatek nevyřeší, va-
ruje Asociace vysokoškolských 
vzdělavatelů nelékařských 
zdravotnických profesí České 
republiky. Ministr zdravotnic-
tví navrhuje, aby sestrám sta-
čilo čtyřleté studium na střední 
zdravotnické škole a  rok stu-
dia na vyšší odborné či vyso-
ké škole.

„Snížení nároků na vzdě-

lávání nepřivede do nemoc-
nic mladé sestry, protože jim 
schází motivace nastoupit 
hned po škole do tak náročné 
práce. Skutečné příčiny nedo-
statku sester souvisejí s  jejich 
přetěžováním, stresujícím pra-
covním prostředím a  nízkým 
finančním ohodnocením,“ 
uvedla předsedkyně asociace 
Valérie Tóthová. Navrhovaná 
změna je podle asociace ná-
vratem do hluboké minulosti.

Od roku 2004 platí pro 
vzdělávání sester, že plnohod-
notnou kvalifikaci získají tříle-
tým bakalářským studiem na 
vysoké škole nebo tříletým 
studiem na vyšší zdravotnické 
škole. Nyní absolventky a  ab-
solventi středních zdravotnic-
kých škol získávají titul zdra-
votnický asistent. Nemají pl-
nou kvalifikaci, pracují jen pod 
odborným dohledem.

čtk

Opatření ministerstva školství proti šikaně
V reakci na problémy se ši-

kanou v  pražské střední 
škole připravilo ministerstvo 
školství řadu opatření, která 
by do budoucna měla něče-
mu podobnému zamezit.

Ministerstvo zřídilo e-mailo-
vou adresu prevence@msmt.
cz, kam se mohou obracet 
učitelé, ředitelé i  rodiče. Mo-
hou například upozornit na 
problémy, které škola neřeší. 
Systémově budou také pod-
pořeny třídnické hodiny. Vyš-
ší úvazek mimo běžné vyučo-
vání by měli mít i  školní me-
todici prevence, s čímž počítá 
aktuální návrh novely zákona 
o  pedagogických pracovní-
cích. K. Valachová, ministryně 
školství, plánuje také legisla-
tivní změny ve prospěch po-
sílení statusu učitelů. Nechce 

jim přisoudit postavení ve-
řejného činitele nebo úřední 
osoby, což opakovaně odmít-
la ministerstva spravedlnos-
ti a vnitra. „Domnívám se, že 
bychom měli jít cestou chrá-
něné osoby. Učitelé by mě-
li mít zvýšenou míru ochrany 
s ohledem na to, že škola je 
specifické prostředí,“ uved-
la. Návrh chce předložit v řá-
du měsíců.

Ministerstvo také pro ško-
ly zpracovalo postup, jak je 
možné agresora ze školy vy-
loučit rychleji než za šest týd-
nů ve standardním správním 
řízení. Šikanou učitelů a  uči-
telek se bude ve zvláštním 
tematickém šetření zabývat 
i Česká školní inspekce. O pa-
sáž věnovanou tomuto téma-
tu jsou doplněna také veškerá 

metodická doporučení minis-
terstva. Metodický materiál 
konkrétně k  šikaně má č.  j. 
MŠMT-22294/2013-1. V  ne-
poslední řadě se výhradně ši-
kaně bude také věnovat škol-
ský ombudsman Eduard Ze-
man. Ten by měl zobecňovat 
příklady dobré praxe ze škol, 
které tento problém úspěš-
ně vyřešily, a měl by také jez-
dit přímo na místo a prostřed-
nictvím komunikace a media-
ce obnovit důvěru ve školách. 
Ombudsman by měl podle 
K. Valachové být přátelským 
a neúředním místem, které je 
otevřeno směrem k  rodičům 
a  učitelům. Ministryně také 
připomněla, že za bezpečné 
a  zdravé vztahy uvnitř školy 
odpovídá vedení školy.

čtk
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Branná výchova, předmět, který se v současné době 
vyučuje na druhém stupni základní školy jen okra-
jově, v rámci výuky jiných předmětů. Podle poslan-
ce Bohuslava CHALUPY (ANO) je však nutné jeho 
výuku rozšířit. A co ho k tomu vede?

Myslím si, že lidé se v sou-
časnosti musí vypořádat 

s  celou řadou živelných kata-
strof (povodně, požáry, vichři-
ce, sucho, velké mrazy, ze-
mětřesení či různé epidemie, 
havárie a  nehody s  nebez-
pečnými úrazy atp.). Nemalé 
ohrožení obyvatel naší Země 
je zapříčiněno i  postupujícím 
globálním terorismem či váleč-
nými konflikty, a to nejen kvůli 
vodě, zdrojům obživy, surovi-
nám, energovodům, ale i kvůli 
sociálním, náboženským a et-
nickým důvodům.

Při zajištění bezpečnosti mu-
sí však nejen stát vůči obča-
nům, ale i  každý občan nést 
svůj díl odpovědnosti vůči stá-
tu, sobě samému, vůči svým 
blízkým. Považuji proto za zá-
sadní, aby v okamžiku, kdy do-
jde k mimořádné události či ke 
krizové situaci, byly k dispozi-
ci ověřené postupy, které je-
jich následky co nejvíce zmírní 
a  zabrání vzniku následných. 

Totéž platí i pro případ huma-
nitárních katastrof a  ochra-
ny civilního obyvatelstva v pří-
padě válečných konfliktů. 
Dobře připravené obyvatel-
stvo na případy mimo-
řádných událos-
tí, včetně před-
cházení těmto 
událostem, vý-
razným způ-
sobem zvyšu-
je svoji bezpeč-
nost. Jsem pře-
svědčen, že pro 
dosažení takové cílo-
vé úrovně schopností, te-
dy maximální ochrany majet-
ku, zdraví a  životů všech ob-
čanů České republiky, musí ta-
ková příprava začít již ve škole, 
formou specializovaného výu-
kového předmětu.

V jakém rozsahu a od 
jakého ročníku by se měla 
branná výchova podle va-
šeho názoru vyučovat?

V RVP ZV jsou sice jednotlivá 

témata bezpečnosti a  ochra-
ny obyvatelstva implantová-
na napříč do všech vzděláva-
cích oblastí a různých předmě-
tů, v reálné výuce jsou ale vy-
učována velmi často neprová-
zaně. Proto se domnívám, že 
zavedení předmětu, ať již se 
bude jmenovat jakkoli, by se 
mělo uskutečnit od 6. do 9. 
třídy v  rozsahu jedné vyučo-

vací hodiny za týden, 
popřípadě alterno-

vat 1x za čtrnáct 
dní s  výchovou 
ke zdraví. Na 
střední škole 
by to pak měla 
být jedna hodi-

na týdně v  jed-
nom ročníku, pří-

padně v rámci týden-
ního výcvikového kurzu. 

Nicméně definitivní návrh, po-
kud jde o rozsah výuky, bude 
učiněn po konzultaci s  peda-
gogickými odborníky.

Máte již představu, co 
by mělo být obsahem této 
výuky?

Obsah předmětu s pracov-
ním názvem „příprava oby-
vatel na mimořádné událos-
ti a  krizové situace“ vychá-

zí z již uvedených nebezpečí. 
Jednotlivá témata, nevojen-
ská i  vojenská, by pak moh-
la být tato: mimořádné udá-
losti a krizové situace, ochra-
na obyvatelstva, první pomoc 
při poranění nebo jiném po-
škození těla, živelní pohro-
my v  České republice, živel-
ní pohromy ve světě, epi-
demie a  pandemie, ohrože-
ní plynoucí z  lidské činnos-
ti, další mimořádné událos-
ti, doprava a bezpečnost, po-
byt ve volné přírodě, kyber-
netická bezpečnost, hybridní 
válka, obrana státu a  rozvoj 
osobnosti žáka v  oblasti po-
stojů a hodnot.

Brannou výchovu dříve 
vyučovali učitelé se speciali-
zací na tento předmět. Měla 
by se opět tato aprobace 
obnovit?

Jak jsem již uvedl, tato pro-
blematika skutečně nemů-
že být vnímána jen okrajově, 
bez hlubšího integrovaného 
vhledu. Zejména pak v  ob-
lasti týkající se krizového ří-
zení. Proto se domnívám, že 
je zcela namístě, aby vznik-
la samostatná specializovaná 
aprobace. Absolvent s  tou-
to aprobací získá exkluziv-
ní kompetence, které uplat-
ní primárně jako učitel v ob-
lasti bezpečnosti a  ochra-
ny obyvatelstva v  základ-
ních a středních školách. Na-
víc téměř v každé obci je ško-
la, ta při mimořádné událos-
ti je shromaždištěm obyvatel-
stva a takovýto učitel by pak 
mohl významně pomoci sta-
rostům vypracovat pro obec 
krizové plány.

V první fázi, pro rychlejší ná-
běh počtu aprobovaných uči-
telů, by se mohlo využít vzdě-
lávání učitelů v  dalším apro-
bačním předmětu, kde v rám-
ci DVPP by šlo o tří- či čtyřse-
mestrové studium. Pilotní pro-
jekt je díky aktivitě vedení Ma-
sarykovy univerzity připraven 
k realizaci v Brně.

Olga ŠEDIVÁ

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Dění u nás i ve světě si žádá obnovení výuky branné výchovy,
říká poslanec Bohuslav Chalupa za hnutí ANO
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Odboráři se obávají snížení úrovně vzdělávání
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 vedoucích 
pracovníků a  pracovní-

ků přímo řízených organizací 
při školských odborech si od-
souhlasila, že zřídí stálé ko-
mise pro dohled a při-
pomínkování důle-
žitých problémů 
českého školství, 
jako je například 
inkluze, kariérní 
systém, finan-
cování školství, 
změny školského 
zákona a  podobně. Při 
projednávání legislativních 
úprav a přípravy společného 
vzdělávání bude sekce pro-
sazovat důsledné zajištění fi-
nančních prostředků pro při-
pravované změny, a to nejen 
na financování podpůrných 

opatření, ale také na zvýše-
ní platového ohodnocení pe-
dagogů, pro něž bude spo-
lečné vzdělávání představo-
vat zvýšení nejen pedagogic-

ké, ale i administrativ-
ní zátěže. K  pro-

blematice inklu-
ze vydala sekce 
vedoucích pra-
covníků stano-
visko, v němž se 

mimo jiné uvádí: 
„Jako vedoucí pra-

covníci jsme přesvědče-
ni, že dojde ke snížení úrov-
ně vzdělávání, za něž jsme 
ze zákona zodpovědní. Roz-
por mezi oběma požadav-
ky může ohrozit chod stát-
ních škol směrem ke školství 
soukromému. Plně nechápe-

me pojem společného vzdě-
lávání, které je údajně prio-
ritou vládní koalice, když vý-
znamná část žákovské popu-
lace druhého stupně odchází 
na víceletá gymnázia. Pouka-

zujeme také na rozdíl finan-
cování školství v zemích, kte-
ré jsou nám dávány za vzor, 
jež dávají na školství až šest 
procent svého hrubého do-
mácího produktu.“ sta

Příspěvek z FKSP
Z FKSP přispíváme na obědy částkou sedm korun za 
oběd. Několik učitelů nechodí na obědy. Můžeme 
jim to kompenzovat poukazem na vitamíny?

V pravidlech čerpání Fondu 
kulturních a sociálních po-

třeb lze stanovit možnost čer-
pání prostřednictvím tzv. ba-
líčků aktivit. Při stanovení ba-
líčku se musí vycházet z mož-
ností daných vyhláškou (napří-
klad do balíčku lze zahrnout 
rekreace, kulturní akce, stra-

vování). Ve vašem případě by 
byl vytvořen balíček, který bu-
de zahrnovat možnost stravo-
vání a vitamíny. Celková část-
ka bude ve výši ročního pří-
spěvku na stravování a na za-
městnanci bude, zda využije 
příspěvek na stravování, nebo 
na vitamíny. Markéta SEIDLOVÁ

Informace pro odboráře
Platí povinnost zaměstnavatele podávat odborové 
organizaci informaci o tom, jaké nové pracovní po-
měry byly u něho uzavřeny?

V ustanovení § 38 zákoníku 
práce jsou uvedeny povin-

nosti vyplývající pro zaměstna-
vatele i zaměstnance z pracov-
ního poměru. V § 38 odst. 3 
zákoníku práce se stanoví, 
že zaměstnavatel je povinen 
předkládat odborové orga-
nizaci ve lhůtách s  ní dohod-
nutých zprávy o  nově vznik-
lých pracovních poměrech. 

Podrobnosti plnění této povin-
nosti zaměstnavatele, tedy na-
příklad způsob, časové úda-
je při předávání zpráv, může 
upravit kolektivní smlouvou. 
Jinak je ovšem zaměstnavatel 
povinen plnit výše uvedenou 
povinnost vůči odborové or-
ganizaci bez ohledu na to, zda 
je, či není uzavřena kolektivní 
smlouva. Vít BERKA

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Výhodné ubytování v Brně
Všichni členové Českomoravského odborového svazu pra-

covníků školství mají možnost při svých návštěvách Brna vyu-
žívat služeb domu Klubu školství a vědy.

Je pro ně vyčleněn jeden podkrovní byt, kde za ubytová-
ní zaplatí zvýhodněnou cenu. Kromě standardního vybavení 
včetně kuchyňky je zde i internetové připojení. K dispozici je 
jedno parkovací místo pro automobil.

Podrobné informace najdete na www.klubskolstvi.cz.

Předseda RV sekce: Petr Pečenka
Zástupce předsedy: Věroslava Brožová

Členové RV sekce za jednotlivé kraje:
Praha – Jiří Kovařík jiri.kovarik@zs.zbraslav.info
Středočeský – Jiří Aichinger zslubna@iol.cz
Jihočeský – Věroslava Brožová msvrch@o2active.cz
Karlovarský – Igor Gubič igor.g@seznam.cz
Ústecký – Stanislav Kutálek kutalek@kabel1.cz
Královéhradecký – Josef Hovorka hovojo@seznam.cz
Pardubický – Marie Houdková houdma@seznam.cz
Vysočina – Rudolf Kočí aktivista@centrum.cz
Jihomoravský – Petr Pečenka pecenka.petr@cmkos.cz
Zlínský – Milan Hendrych milan.hendrych@seznam.cz
Moravskoslezský – František Hodný g.frank@centrum.cz
Olomoucký – Eva Lošťáková lostakova@oapv.cz
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Kyberšikana: Důležitý je postoj učitelů k práci se vztahy ve třídě
Umí školy čelit kyberšikaně? Cítí se žáci ve školním 
prostředí bezpečně, najdou zde zastání a  pomoc 
v  obtížné situaci, kdy na ně někdo na internetu 
útočí? Na tyto a mnoho dalších otázek spojených 
s kyberšikanou hledali odpověď účastníci kulatého 
stolu SKAV.

„Má zkušenost je tako-
vá, že pokud se ško-

la dokáže vypořádat se šika-
nou, umí zacházet i s kyberši-
kanou, není v  tom až takový 
rozdíl,“ soudí Pavel Kopečný, 
ředitel ZŠ Květnového vítězství 
v  Praze, jehož škola obdržela 
eSafety Label. (Úkolem pro-
jektu eSafety Label je pomoci 
školám stát se více bezpečným 
a obohacujícím prostředím pro 
všechny žáky i učitele.)

„Na rozdíl od šikany si ovšem 
oběti kyberšikany nesou nevi-
ditelné modřiny na duši. Obě-
ti nemají moc velkou snahu se 
někomu svěřovat, nevěří to-
mu, že jim někdo pomůže. Po-
le agresorů se rozšiřuje o  dal-
ší lidi, kteří by při šikaně tváří 
v tvář nemohli uspět,“ odhaluje 
typické znaky kyberšikany psy-
chopatolog Andrej  Drbohlav 
a  dodává: „Úlohu školy bych 
viděl zejména v tom, že se bu-
de snažit u žáků rozvíjet kritické 
myšlení, aby byli schopni dobře 
hájit své názory, postavení ve 
skupině a  nestávali se snadno 
obětí.“

S  tím ředitel školy P. Kopeč-
ný souhlasí: „Důležité je hlav-
ně školní prostředí. Pokud je 
pro žáky bezpečné a  jsou ve-
deni k  tomu, že mohou vyslo-
vit vždy svůj názor, pak nestojí 
škola vně problému.“

„Pokud je však ve třídách tři-
cet žáků, pak není možné vy-
tvářet bezpečné prostředí pro 
všechny. Vždy záleží na tom, 
jak je třída poskládaná, jaké má 
složení osobností. A pak je moc 
důležité, aby byli učitelé k  at-
mosféře třídy vnímaví,“ je pře-
svědčena Andrea Matějková, 
krajská koordinátorka prevence 
rizikového chování. „Věnujeme 
se tomu, že poskytujeme pro-
jekty na vyškolení celého pe-
dagogického týmu, aby učitelé 
dobře vnímali prostředí a  pro-

blémy s kyberšikanou uměli ře-
šit. Nestačí, aby školení absol-
voval jeden učitel.“

Podle výsledků projektu, kte-
rý zkoumal analýzu ri-
zikového chování 
na vzorku třiceti 
tisíc mladých li-
dí mezi 11 a 17 
lety, polovina 
z  nich má zku-
šenost s  kyber-
šikanou. 81 pro-
cent z  nich používá 
Facebook, zatímco uči-
telé sociální sítě většinou nepo-
užívají. Jenže pokud učitel re-
zignuje na současné trendy, tak 
se vzdaluje žákovi a ten ho pak 
těžko bude respektovat a žádat 
o pomoc při potížích. Jan Huk 
z Národního centra bezpečněj-

šího internetu často řeší pří-
pady, o nichž se dozvídá z  lin-
ky Help line, kam mohou vo-
lat oběti kyberšikany a  pora-
dit se, co dělat. „Stává se nám, 
když chceme problém řešit se 
školou, že s tím nechce mít nic 
společného. Žáci prý mají in-

ternet vypnout a bude po pro-
blému. Ale to dost dobře není 
možné.“

Současná právní úprava 
ovšem nenahrává  tomu, aby 
školy, které se na řešení ky-
beršikany chtějí podílet, mě-
ly tu možnost. Nevhodné cho-
vání se musí konkrétnímu žá-
kovi dokázat, aby mohl být ká-
zeňsky potrestán, a to se na in-

ternetu těžko dohledá-
vá. Šikana se rozjíž-

dí rychle, nabalí se 
mnoho lidí záro-
veň, takže vinen 
není jednotlivec, 
ale masa lidí.

Velikým problé-
mem, který zmíni-

li všichni přítomní, je 
to, aby případný problém 

řešila společně škola i  rodiče. 
„Spolupráce školy a  rodiny se 
nedá oddělovat. Naše společ-
nost má v programu i kurzy pro 
rodiče, kteří se chtějí vzdělávat 
v  bezpečnější práci s  interne-
tem,“ sděluje Jan Huk.

„Pokud nastane případ ky-
beršikany a  škola nás požá-
dá o  podporu, jsme schopni 
ji poskytnout, vyhodnotit pří-
pad a  nasměrovat školu k  ře-
šení problému,“ nabízí Andrea 
Matějková školám konkrétní 
pomoc.

Všichni odborníci se shodli 
v tom, že nejlepší by bylo přípa-
dům šikany předcházet vhod-
nou prevencí. Jak by se te-
dy měly postupně měnit ško-
ly, aby se případy útoků na in-
ternetu nevyskytovaly tak čas-
to? „Myslíte, jak by měla vy-
padat ideální škola? V  součas-
né době zjišťujeme ve školách 
absenci výuky o vztazích, o  je-
jich vývoji a dynamice. Pedago-
gické fakulty se tím nezabýva-
jí, učí sice psychologii, ale jen 
teoretickou. Učitelé nepracu-
jí s  dynamikou skupiny, neu-
čí žáky přebírat zodpovědnost 
za způsob výuky. Nesmírně dů-
ležitá je práce se vztahy, vytvá-
ří to bezpečné prostředí, manti-
nely, které děti potřebují, učí je 
t o otevřenosti vůči vrstevníkům 
a zodpovědnosti za svoje názo-
ry,“ vysvětluje Renata Vordová, 
lektorka projektu Minimalizace 
šikany. Nejdůležitější je podle ní 
změna postoje učitelů k  práci 
se vztahy v kolektivu. „A v po-
čítačové gramotnosti musí uči-

tel držet s  žáky krok. Nemůže 
jim říkat: Já tomu nerozumím, 
což znamená, že vlastně rezig-
noval na svůj rozvoj. Svým žá-
kům tím říká: Já vám nerozu-
mím, vy mě nezajímáte,“ dopl-
ňuje R. Vordová.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Délka docházky do mateřské školy se může měnit
Někteří rodiče přihlásili děti do školky na celý den, 
ale děti jsou ve školce jen dopoledne. Jedná se 
o  porušení finanční kázně, když je ředitelka dále 
vykazuje jako celodenní?

Při přijetí do mateřské ško-
ly je pro rodiče a  ředitel-

ku rozhodné, jak uzavřou do-
hodu o  docházce do mateř-

ské školy. Viz § 1a odst. 5 vě-
ta první vyhlášky č.  14/2005 
Sb., o  předškolním vzdělává-
ní, ve znění pozdějších před-
pisů: „Ředitel mateřské ško-
ly písemně dohodne se zá-
konným zástupcem dítěte do-
cházku do mateřské školy.“ 
Tato písemná dohoda mu-
sí být sepsána až po přijetí dí-
těte do mateřské školy, te-
dy tento údaj nelze vyžadovat 
v době podávání žádostí o při-
jetí k  předškolnímu vzdělává-
ní. Vzhledem k  tomu, že se 
jedná o  sepsání dohody, te-
dy dvoustranného aktu, me-
zi ředitelem mateřské školy 
a  zákonným zástupcem dítě-
te, je možné ji kdykoliv změ-

nit, pokud se na sepsání no-
vé dohody obě strany dohod-
nou. Pokud ne, zůstává dítě 
stále v  režimu celodenní do-
cházky s  tím, že je na rodiči, 
kdy si bude dítě vyzvedávat. 
V takovém případě se nejedná 
o porušení rozpočtové kázně. 
Bude-li sepsána dohoda nová 
s polodenní docházkou, musí 
ředitel tuto skutečnost nahlá-
sit na krajský úřad, který upra-
ví rozpočet školy dle aktuální 
situace a  dotaci přímých ná-
kladů na vzdělávání sníží. Po-
kud by rodiče následně mě-
li zájem o  celodenní docház-
ku, musí opět zažádat ředitele 
mateřské školy o  sepsání do-
hody o docházce. mšmt

Nová smlouva při změně právních předpisů?
Bylo vydáno nové vládní nařízení o katalogu prací. 
Je nutné provádět změnu pracovní smlouvy spočí-
vající ve změně odkazu na nový právní předpis?

Povinné náležitosti pra-
covní smlouvy sta-

noví § 34 zákoníku 
práce. Jde o  sjed-
nání druhu vy-
konávané prá-
ce, místa výkonu 
práce a dne nástu-
pu do práce. V pra-
covní smlouvě lze sjed-
nat i  další náležitosti. Pokud 
nastane situace, že pracovní 
smlouva obsahuje údaje, kte-
ré vyplývají z  právního před-
pisu, který je později nahra-
zen právním předpisem jiným, 
platí samozřejmě právní před-

pis v platném znění a není 
třeba pracovní smlou-

vu z  tohoto dů-
vodu měnit. Ke 
změně pracov-
ní smlouvy mů-
že podle § 40 zá-

koníku práce do-
jít pouze tehdy, do-

hodnou-li se zaměst-
navatel a zaměstnanec na je-

jí změně. Tato změna připa-
dá v úvahu pouze tehdy, po-
kud se na základě dohody za-
městnavatele a  zaměstnance 
mění obsah pracovního po-
měru. Nedochází-li ke změně 

obsahu pracovního poměru, 
ale pouze k novelizaci přísluš-
ného právního předpisu ne-
bo náhradě předpisem novým, 
není změna pracovní smlouvy 
nutná. Mělo by však být vyu-
žito ustanovení § 37 zákoníku 
práce, který uvádí, že pokud 
pracovní smlouva neobsahu-
je údaje o právech a povinnos-
tech vyplývajících z pracovního 
poměru, je zaměstnavatel po-
vinen o nich písemně informo-
vat, a to nejpozději do jedno-
ho měsíce od vzniku pracovní-
ho poměru, což platí i o změ-
nách těchto údajů. Informace 
je jednostranným sdělením za-
městnavatele a musí vycházet 
z platných právních předpisů.

Vít BERKA

Změna zákoníku práce
Zákonem č.  377/2015 Sb. se mění některé zákony 
v  souvislosti s  přijetím zákona o  ukončení důcho-
dového spoření. Došlo i ke změně zákoníku práce.

V jeho § 147 odst. 1 písm. a) 
se zrušují slova „nebo po-

jistné na důchodové spoření“ 
a v § 356 odst. 3 se zrušují slo-
va „pojistného na důchodové 
spoření“. Po provedené změ-
ně mají uvedené části zákoní-
ku práce toto znění:

– §  147 odst.  1 písm.  a): 

„Zaměstnavatel smí srazit za-
městnanci [§ 146 písm. a)] jen 
daň z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti.“

– § 356 odst.  3: „Má-li být 
uplatněn průměrný měsíční čis-
tý výdělek, zjistí se tento výdě-
lek z  průměrného měsíčního 
hrubého výdělku odečtením 

pojistného na sociální zabezpe-
čení a příspěvku na státní poli-
tiku zaměstnanosti, pojistného 
na zdravotní pojištění a zálohy 
na daň z příjmu fyzických osob 
ze závislé činnosti, vypočtených 
podle podmínek a  sazeb plat-
ných pro zaměstnance v měsí-
ci, v němž se průměrný měsíční 
čistý výdělek zjišťuje.“

Změna zákoníku práce na-
byla účinnosti dnem 1. ledna 
2016. Vít BERKA

Čerpání 
dovolené
Může zaměstnavatel 
zaměstnanci určit do-
volenou, i  když ten 
ještě nemá odpraco-
váno 60 dnů? Je nutná 
žádost zaměstnance?

Odpověď na tuto otázku 
jednoznačně vyplývá z usta-
novení § 217 odst. 2 záko-
níku práce. Podle tohoto 
ustanovení zaměstnavatel 
může určit zaměstnanci čer-
pání dovolené, i když dosud 
nesplnil podmínky pro vznik 
práva na dovolenou, jestli-
že je možné předpokládat, 
že zaměstnanec tyto pod-
mínky splní do konce kalen-
dářního roku, popřípadě do 
ukončení pracovního po-
měru. O době, kdy zaměst-
nanec bude dovolenou čer-
pat, rozhoduje zaměstnava-
tel. Zaměstnanci (až na sta-
novené výjimky) nemohou 
o době čerpání své dovole-
né rozhodovat sami. To pla-
tí i  pro určení čerpání do-
volené podle § 217 odst. 2 
zákoníku práce a  postup 
podle tohoto ustanovení 
není podmíněn žádostí za-
městnance. Vít BERKA
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Netradiční Den učitelů v Mostě s překvapením
Pro naše učitele z 18. základní školy v Mostě jsme 
si připravili překvapení ke Dni učitelů, který letos 
vyšel na velikonoční prázdniny. Chtěli jsme jim po-
děkovat nejen proto, že si jich vážíme, ale i za to, že 
se nás snaží něco naučit a že v případě potřeby nám 
vždy ochotně pomohou.

S  tímto nápadem přišla 
Shaima Al-Nahari a my, žá-

ci 9.  A., jsme jí ho společně 
pomohli zrealizovat. Před sa-
motným předstoupením před 

pedagogický sbor nás čekala 
ještě spousta práce – připravit 
video s  našimi fotkami a  po-
děkováním učitelům, vyro-
bit přáníčka se společnou fot-

kou a našimi podpisy, napsat 
proslov…

Ve středu ráno jsme se pak 
sešli před školou s plnýma ru-
kama – kromě přání jsme uči-
telům nechali upéct dort ve 
tvaru školní tabule s jejich fo-
tografií, Shaima ještě připra-
vila čokoládové růže a  pa-
ní  Al-Nahari napekla tradič-
ní slané arabské občerstve-
ní, které mělo slavnostní chví-
li ještě více ozvláštnit. Ve ves-
tibulu školy jsme potom poti-
chu nachystali vše potřebné 
a překvapení mohlo začít. Po 
domluvě s  vedením školy to-
tiž probíhala v jedné z učeben 
provozní porada, a tak učite-
lé do poslední chvíle nic ne-
tušili. Seřadili jsme se a  vešli 
do učebny. A pak už to šlo ja-
ko po másle – nejdříve zazněl 
proslov z  úst Lucky Trilčové, 
pak jsme společně učitelům 
popřáli a  pustili jim naše vi-

deo. Už při něm bylo vidět, že 
se nám skutečně podařilo na-
še vyučující překvapit a mno-
ho z nich i dojmout. Následo-
valo předání přání, čokoládo-
vých růží a pozvání na chod-
bu na občerstvení. Nezapo-
mněli jsme ani na společnou 
fotku, která (jak doufáme) 
zůstane hezkou vzpomínkou. 
Nikomu se pak nechtělo moc 
odcházet do tříd, ale proto-
že ve škole probíhal projek-
tový Den naruby, rádi jsme se 
zhostili role učitelů a  ty naše 
nechali alespoň jednou v roce 
odpočívat.

Co říci závěrem? Přestože 
jsme zpočátku měli z  naše-
ho překvapení obavy a  nevě-
děli jsme, jak ho naši vyučující 
přijmou, všechno vyšlo dle na-
šich představ. A tak možná ješ-
tě jednou: „Děkujeme Vám.“

Hana PAVELKOVÁ, Lucie 
TRILČOVÁ a Shaima AL-NAHARI

I úplní začátečníci sjedou na konci kurzu slalom
Žáci a  učitelé z  10. základní školy v  Plzni už léta 
pravidelně jezdí na lyžařské kurzy. Kurzy jsou po-
řádány pro žáky sedmých tříd, většinou jezdí okolo 
třiceti dětí. Pokud nenaplníme počet, přibírají se 
žáci z vyšších ročníků.

Pro žáky předem připra-
vujeme metodiku pro vý-

cvik i  program na odpoledne 
a večer. Kromě toho vyrábíme 
medaile pro nejlepší ve slalo-
mu a diplomy za různé soutě-
že. Naši žáci jezdí již tradičně 
do Železné Rudy, v posledních 
letech do hotelu Alpský dům. 
Výhodou je to, že nám pro žá-
ky, kteří pravidelně s rodiči na 
hory nejezdí, zapůjčují vybave-
ní přímo v hotelu.

Kurz se koná pouze od pon-
dělí do pátku, což nás velice 
mrzí, protože pro výuku lyžo-
vání je to šibeniční termín. Při-
jíždíme v  pondělí kolem jede-
nácté hodiny, stačíme se pouze 
narychlo ubytovat, seznámíme 
žáky s nejnutnějším a na sjez-
dovce je stihneme pouze roz-

dělit do družstev. V úterý i stře-
du celý den lyžujeme. Začáteč-
níci se učí základům, ostatní se 
zdokonalují podle svých schop-
ností pod vedením instrukto-
rů. Letos jsme s sebou měli té-
měř polovičku žáků, kteří stá-
li na lyžích poprvé. Když tohle 
nastane, je nutné improvizo-
vat a udělat dvě slabá družstva, 
aby žáci měli šanci se něco na-
učit. Je pro nás velkou odmě-
nou, když ve čtvrtek dopoled-
ne pořádáme závody ve slalo-
mu a všichni žáci jsou schopni 
jej bez větších problémů projet.

Čtvrtek by měl být odpo-
činkový a  nemělo by se ce-
lý den lyžovat, proto se vydá-
váme odpoledne na pěší vý-
let na Pancíř. Večer uděláme 
vyhodnocení kurzu a  předá-

me dětem odměny. Na závěr 
kurzu se koná diskotéka, kte-
rou pro nás zajišťuje vedoucí 
hotelu. Má obrovský úspěch, 
protože nechybí blikající svět-
la, diskžokej ani pořádná mu-
zika. V pátek ráno jdeme ješ-
tě na poslední lyžování. A pak 
už nás čeká jen balení a musí-
me se vrátit.

Možná si někdo myslí, že 
pořádat lyžařský kurz je jedno-
duché a že se tam učitelé jezdí 
rekreovat, ale to je omyl. Po-

kud chce škola kurz pořádat, 
může jet pouze minimální po-
čet dospělých. Dříve se lyžař-
ský výcvik neobešel bez zdra-
votníka, denních i nočních vy-
chovatelů, dnes na třicet dě-
tí musí stačit tři dospělí, kteří 
vše, včetně práce instruktorů, 
musí zvládnout sami. Přesto-
že je té práce opravdu dost, 
děláme to pro naše žáky rádi 
a máme vždy velkou radost, že 
se děti něco nového naučily.

Alena TUČÍMOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady
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Ukončení termínovaného pracovního poměru
Může skončit pracovní poměr uzavřený na dobu 
určitou před uplynutím sjednané doby výpovědí či 
dohodou?

Skončení pracovního po-
měru na dobu určitou 

upravuje § 65 zákoníku prá-
ce. V odst.  1 se stanoví, že 
tento pracovní poměr může 
skončit také ostatními způso-
by uvedenými v § 48 odst. 1, 
3 a 4 (to je dohodou, výpo-
vědí, okamžitým zrušením, 
zrušením ve zkušební době, 
skutečnostmi, které způso-
bují skončení pracovního po-
měru cizince nebo fyzické 
osoby bez státní příslušnos-
ti, smrtí zaměstnance). Po-

kud byla doba trvání pracov-
ního poměru omezena na 
dobu konání určitých pra-
cí, je zaměstnavatel povinen 
upozornit zaměstnance na 
skončení těchto prací 
včas, zpravidla ale-
spoň tři dny 
předem. 

Pokud zaměstnanec pokra-
čuje po uplynutí sjednané 

doby s  vědomím 
zaměstnavate-
le dále v  koná-
ní prací, mění 

se podle § 65 
odst.  2 

zákoníku práce pracovní po-
měr sjednaný původně na 
dobu určitou v pracovní do-
bu na dobu neurčitou. K té-
to změně dochází ze zákona 
a  není k  tomu třeba zvlášt-
ního právního úkonu. Pro 
naplnění pojmu „s vědo-
mím zaměstnavatele“ sta-
čí, je-li práce konána s vědo-
mím nejbližšího nadřízeného 
zaměstnance.

Žádost o převedení na jinou práci
Jak má správně postupovat zaměstnavatel, pokud 
ho zaměstnanec požádá o převedení na jinou práci 
nebo jiné pracoviště?

Zákoník práce řeší tu-
to otázku v §  45. Záko-

ník práce stanoví, že v přípa-
dě, kdy zaměstnanec požá-
dá o převedení na jinou prá-
ci nebo pracoviště, popřípa-
dě o přeložení do jiného mís-
ta, protože podle doporuče-
ní poskytovatele pracovně lé-
kařských služeb není vhodné, 
aby dále konal dosavadní prá-
ci nebo pracoval na dosavad-
ním pracovišti, zaměstnava-
tel je povinen mu to umož-

nit, jakmile to dovolí jeho pro-
vozní možnosti. Práce a  pra-
coviště, na které zaměstnan-
ce převádí, musí být pro za-
městnance vhodné. Zákoník 
práce tedy stanoví zaměstna-
vateli povinnost vyhovět žá-
dosti zaměstnance, ale vá-
že splnění této povinnosti za-
městnavatele na jeho provoz-
ní možnosti. Z  toho lze do-
vodit, že zaměstnavatel musí 
povinnost realizovat, jakmile 
to provozní možnosti dovolí.

oměr uzavřený na dobu 
ednané doby výpovědí či 

kud byla doba trvání pracov-
ního poměru omezena na 
dobu konání určitých pra-
cí, je zaměstnavatel povinen 
upozornit zaměstnance na 
skončení těchto prací 
včas, zpravidla ale-
spoň tři dny 
předem. 

Pokud zaměstnanec pokra-
čuje po uplynutí sjednané

doby s  vědomím 
zaměstnavate-
le dále v  koná-
ní prací, mění 

se podle § 65 
odst.  2 

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Náhradní volno za pracovní cestu?
Je možno, aby zaměstnanec čerpal náhradní vol-
no za dobu strávenou na pracovní cestě nad svou 
denní pracovní dobu?

Náhradní volno je podle 
§ 127 zákoníku práce ekvi-
valentem platu za práci 
přesčas. Podle §  78 záko-
níku práce je prací přesčas 
taková práce, která je ko-
naná zaměstnancem na 
příkaz zaměstnavate-
le nebo s  jeho souhlasem 
nad stanovenou týden-
ní pracovní dobu vyplýva-
jící z  předem stanovené-
ho rozvržení pracovní do-

by a  konaná mimo rámec 
pracovních směn. Za výkon 
práce nelze považovat do-
bu, když například zaměst-
nanec cestuje nebo pře-
nocuje na pracovní cestě. 
Z toho tedy vyplývá, že za-
městnanci nelze poskyto-
vat náhradní volno za do-
bu, kterou mimo svou pra-
covní dobu strávil na pra-
covní cestě jinak než plně-
ním pracovních úkolů.

Zajímavosti z dějin českého školství
Jubilejní oslavy

V letech předmnichovské 
republiky bylo školám dopo-
ručováno pořádat v  každém 
školním roce jubilejní osla-
vy vynikajících mužů a oslavu 
Svátku matek. Školy měly vě-
novat pozornost i Dnu spoři-
vosti (31. října), Dnu českoslo-
vensko-jihoslovanské vzájem-
nosti (1. prosince) a Dnu čes-
koslovensko-rumunské vzá-
jemnosti (10. května).

Akademické tituly
Od roku 1921 existovala 

v Praze Ukrajinská volná uni-
verzita s  právnickou a  filozo-
fickou fakultou. Ačkoliv do-
stávala od ministerstva škol-
ství ročně finanční podporu, 
akademické tituly univerzitou 
vydávané nebyly v  Českoslo-
vensku uznávané.

Společné vzdělávání
V roce 1921 byla na střed-

ních školách neomezeně do-
volena koedukace, což umož-
ňovalo studium dívek i  na 
chlapeckých školách, „po-
kud bylo místo“. Současně 
ale existovalo 32 pouze dív-

čích středních škol. V případě 
učitelských ústavů existovaly 
ústavy pouze mužské, koedu-
kační a pouze ženské. Výraz-
ně největší počet byl již ústa-
vů koedukačních.

Školné
Na cizojazyčných gymná-

ziích existujících v  předmni-
chovské republice se plati-
ly různě vysoké poplatky. Na 
francouzském i na anglickém 
reálném gymnáziu v  Praze 
bylo roční školné 800 korun 
a žáci mohli být od jeho place-
ní osvobozeni pouze výjimeč-

ně. Na ruských reálných gym-
náziích v Praze a v Moravské 
Třebové bylo roční školné 400 
korun, žáci ale platili ještě 500 
korun měsíčně za „vydržování 
v  internátě“. Žáci ukrajinské-
ho reformního reálného gym-
názia v Řevnicích žádné škol-
né neplatili a  za vydržování 
v  internátu platili 300 korun 
měsíčně. Ve všech školách se 
platilo ještě zápisné a příspě-
vek na učební pomůcky a hry. 
V případě dvou ruských gym-
názií ještě poplatek za posky-
tování školních potřeb.

František MORKES
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Vítání jara v naší školní družině
V druhé polovině 

března se v  jar-
ně vyzdobené škol-
ní jídelně Základní 
školy Křižná usku-
tečnilo Velikonoč-
ní tvořivé odpoled-
ne pro rodiče a dě-
ti. Těžko si předsta-
vit dojemnější po-
hled než vidět rodi-

če, jak zaujatě po-
máhají svým rato-
lestem zdobit krasli-
ce či skládat origami 
nebo společně splé-
tají košíček z  pedi-
gu. Následně si do 
něho mohli nápadi-
tě zdobená vajíčka 
ukládat. Nechyběl 
ani zápich v  podo-

bě slepičky s pravými barevný-
mi peříčky. Vyráběly se i další 
velikonoční dekorace z proutí.

Vše se odehrálo v režii školní 
družiny ve spolupráci se školní 
jídelnou. Nemalý dík patří na-
šim kuchařkám, které napekly 
vynikající velikonoční mazan-
ce a vánočky. Celé odpoledne 
proběhlo ve výborné atmosfé-
ře. Kolektiv vychovatelek

Healthy lifestyle aneb Zdravý životní styl trochu jinak
Již 7. ročník vyzývací soutěže 

v anglickém jazyce Aleš Hr-
dlička Challenge, kterou při-
pravuje a  organizuje Základní 
škola A. Hrdličky v Ostravě-Po-
rubě, se tentokrát nesl v  du-
chu zdravého životního stylu. 
Soutěže se zúčastnily ZŠ Hel-
lo, ZŠ generála Z. Škarvady, ZŠ 
Bílovecká, ZŠ Matiční, ZŠ Šou-
pala, ZŠ Pokorného, ZŠ Porub-
ská 832 a nesoutěžně, v rámci 
srovnání vědomostí, také do-
mácí ZŠ A. Hrdličky. Soutěž je 
každoročně podporována na-

kladatelstvím Oxford Universi-
ty Press a partnerskou školou 
Hello.

Letošní soutěžení probíhalo 
pod názvem „Healthy lifesty-
le“ a plnily se disciplíny, kte-
ré připravili samotní žáci po-
řádající školy společně se svý-
mi vyučujícími anglického ja-
zyka. Tříčlenná družstva pl-
nila jednotlivé úkoly v  rámci 
workshopů, které byly umís-
těny v  pěti učebnách školy, 
kde jim žáci 8. ročníku vysvět-
lovali zadání. Úkoly byly za-

měřeny nejen na znalost an-
glického jazyka, ale prolínaly 
se zde i znalosti a dovednos-
ti z jiných předmětů. Účastní-
ci měli možnost vyzkoušet si 
jednak svoji úroveň angličti-
ny, jednak schopnost týmové 
spolupráce.

Na 1. místě se umístil tým ZŠ 
Hello, 2. místo připadlo žákům 
ZŠ Pokorného a  3.  místo ob-
sadila ZŠ Matiční. Radost jsme 
měli z  nesoutěžního 1.  místa 
týmu domácí Základní školy 
A. Hrdličky. Petra TRUNKÁTOVÁ

Poznávání kultur jiných zemí – učení prožitkem

Poznat anglickou kulturu, 
učit se zábavně, osvojit si 

řadu nových vědomostí a do-
vedností, to vše se daří v  Zá-
kladní škole Okružní v Mostě.

Jako každý rok i  letos se 
v  anglicky mluvících zemích 
slavil Den svatého Patrika. Jed-
ná se o  veselý tradiční irský 
svátek, při kterém si nejen Iro-
vé připomínají svého patrona, 
který podle legendy šířil v ze-
mi křesťanství. Mezi symbo-
ly tohoto svátku patří trojlís-
tek, skřítek Leprechaun s  po-
kladem zlatých mincí a  všude 
přítomná zelená barva.

A slavilo se i u nás. Ve zmí-

něný den přišly děti do ško-
ly převážně v  zeleném oble-
čení, vyzdobeny  mnoha zele-
nými doplňky a pozadu nezů-
stali ani jejich učitelé. Zelená 
barva dominovala také vstupu 
do pavilonu anglického jazy-
ka. Ve třídách našli žáci trojlíst-
ky pro štěs tí a všechny činnosti 
v  hodinách anglického jazyka 
na 1. a 2. stupni se vztahova-
ly k poznání země, kulturních 
zvyklostí anglicky mluvících 
zemí, irských dějin a hodnot.

Mladší žáci se naučili novou 
slovní zásobu a spolu se skřítkem 
Leprechaunem hráli hry a  vyrá-
běli postavičky, trojlístky a  přá-

ní. Podívali jsme se na autentic-
ké záběry ze zemí, kde se kona-
ly pestré průvody v kostýmech.

Žáci z druhého stupně nejdří-
ve třídili informace, které získa-
li z různých zdrojů. Mezi sebou 
porovnávali nové poznatky, dis-
kutovali a  třídili nejzajímavější 
i nejzábavnější. Vytvořili křížov-
ky, které využijí i  v dalších ho-
dinách. Na závěr si ověřili mí-
ru osvojených poznatků pro-
střednictvím vědomostních kví-
zů. Výuku si užili úplně všich-
ni. Dobrá nálada a zelená barva 
nás provázely po celý den.

Řadu nových poznatků i vě-
domostí si školáci upevní 
mnohem více, když přistupu-
jí k výuce se zájmem, uspokojí 
svou zvědavost a mají prostor 
pro vlastní vyjádření a  krea-
tivitu. Učitelé v  naší škole se 
snaží o pestrou výuku, spolu-
pracují mezi sebou, spolupra-
cují s  učitelkami kmenových 
tříd a vzájemně se inspirují no-
vými nápady a přístupy.

Edita DOLEŽALOVÁ

Kudy 
do pohody
KAREL NEŠPOR

Tato kniha z nakladatel-
ství Portál je čtivá, prak-
tická a  čtenáři v  ní na-
jdou snadno použitelné 
návody. Textem je pro-
vází pan Zkoumal, a jak 
jméno napovídá, je to 
člověk zvídavý a nesnáší 
fráze. Autorovi nedo-
volí, aby z  této knihy 
udělal seznam. Chce 
všechno jasně, srozumi-
telně a důkladně vysvět-
lit. K  jeho silným strán-
kám patří smysl pro hu-
mor, někdy i  ironie. Má 
rád příběhy a  příklady. 
A  protože jaro je tady, 
tak by s  ním měl při-
jít i  klid, který je více 
než jen nepřítomnost 
stresu. Jak na to, po-
radí právě tato kniha 
známého psychiatra 
a odborníka na různé 
závislosti.

Znáte je?



10 číslo 14

Za vynikající či dlouhodobě vynikající práci předala 29. března ministryně školství 

Kateřina Valachová v Hlavním sále Valdštejnského paláce učitelkám a učitelům 

z celé České republiky Medaile MŠMT prvního a druhého stupně.

„Jsem si vědoma, že učitel-
ské povolání je obzvláště 

obtížné a  zodpovědné – může-
te zásadním způsobem pozitiv-
ně ovlivňovat životy mnoha dětí 
a žáků, nasměrovat je správným 
směrem nejen v jejich vzdělávací 
dráze, ale i v té životní. Vaše role 
je pro společnost klíčová, a pro-
to považuji za zásadní zlepšit 
podmínky pro vaši práci,“ řekla 
oceněným pedagogům při slav-
nostním ceremoniálu ministryně 
Kateřina Valachová.

Medaile MŠMT je oceněním 
významné pedagogické, výchov-
né, vědecké nebo umělecké prá-
ce, dlouhodobého a vynikajícího 
působení v  rezortu školství ne-
bo mimořádně záslužného činu 
při zajišťování a zlepšování pod-
mínek pro výchovu a vzdělávání 
v České republice.

Medaile uděluje ministr škol-
ství, mládeže a tělovýchovy kaž-
doročně u příležitosti Dne učite-
lů 28. března. Medaile je nejvyš-
ším rezortním oceněním a udě-
luje se od roku 1997.

Medaili Ministerstva škol-
ství, mládeže a  tělovýchovy 
2. stupně – za vynikající peda-
gogickou činnost – obdrželi:

Mgr.  Ivana Bártlová, učitel-
ka prvního stupně, Mgr.  Jar-
mila Benýšková, ředitelka ško-
ly, Mgr.  Vladimír Bican, ředi-
tel a  spoluzakladatel soukro-
mé školy pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami a  zdra-
votním postižením Schola Vi-
va, Mgr.  Vladimíra Brandová, 
dlouholetá instruktorka a  od-
dílová vedoucí, Kateřina Di Pa-
ola Zoufalová, středoškolská 
učitelka a  koordinátorka kul-
turního a  společenského živo-
ta Čechů v  Itálii, ředitelka Čes-
ké školy v  Římě, PhDr. Alena 
Hasáková, učitelka českého ja-
zyka a  propagátorka akce Ce-
lé Česko čte dětem, Ing. Rena-
ta Chrástková, garantka a  lek-
torka vzdělávání v  pionýrském 
centru, Mgr.  Zdeňka Kadláčko-
vá, ředitelka školy v  malé obci, 
kolektiv autorů portálu českého 

jazyka www.nechybujte.cz, ko-
lektiv pedagožek Střední školy, 
základní školy a mateřské školy 
Karviná za úspěchy ve vzdělává-
ní žáků s těžkým zdravotním po-
stižením, PaedDr. Marcela Ko-
mendová za téměř třicetiletou 
pomoc žákům s  těžkým zdra-
votním postižením, Ing. arch. Ni-
na Mainerová za vybudování sítě 
výtvarných ateliérů po celé Čes-
ké republice poskytujících výuku 
výtvarného umění, Mgr.  Eva 
Moučková za založení tříd s hu-
debním zaměřením a pěveckého 
sboru Sluníčko, Mgr. Michal Mu-

sil, ředitel gymnázia J. Palacha, 
Martina Olivová, dipl. um., vy-
nikající pedagožka v oblasti hu-
debního uměleckého vzdělává-
ní, Mgr. Jaroslav Petrů, spoluza-
kladatel SOU obchodního v  Tá-
boře, Mgr.  Jarmila Raindlová za 
výjimečné výsledky v oblasti zá-
kladního vzdělávání, Mgr.  Ján 
Rybárik, ředitel DDM Praha 2, 
Mgr.  Ivo Schvan, učitel základ-
ní školy se speciálními vzdělá-

vacími potřebami a vyhledávaný 
odborník na danou problema-
tiku v  Moravskoslezském kraji, 
PaedDr. Zdeněk Souček z fakult-
ní školy PedF UK, Mgr. Bc. Hana 
Stýblová, ředitelka školy – kvalit-
ní a moderní vzdělávací instituce 
–, Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy 
a dobrovolný vedoucí pionýrské 

skupiny, PhDr. Jaroslava Ševčíko-
vá, učitelka přírodních věd a dě-
jepisu, Mgr.  Martina Šolínová, 
učitelka v malotřídní škole, Zde-
něk Urbánek, učitel hry na de-
chové nástroje, Radek Zázvůrek, 
spoluzakladatel pionýrské skupi-
ny Veselí medvědi.

Medaili Ministerstva škol-
ství, mládeže a  tělovýchovy 
1.  stupně – za dlouhodobou 
vynikající pedagogickou čin-
nost – obdrželi:

RNDr. MgA. Zbyněk Blecha, 
CSc., vysokoškolský učitel bio-
logie a  chemie a  zároveň i  uči-

tel na katedře hudební výchovy 
PedF UK, Jindřich Czerný, úspěš-
ný hudební pedagog a  aktiv-
ní hudebník, Mgr. Robert  Gresl, 
erudovaný odborník na mate-
matiku, Mgr.  Jaroslava Hajdu-
ková, odborník na speciální 
školství, Mgr.  Alexandra Háko-
vá za celoživotní vynikající prá-
ci v základní škole, Ladislav Ha-
nus in memoriam, přední osob-
nost prvorepublikového školství, 

Anna Hlavatá-Pokorná in me-
moriam, učitelka Státního žen-
ského učitelského ústavu, kte-
rá vybudovala tzv. „Legii ma-
lých“, Mgr. Věra Kamenická, vy-
nikající dlouholetá učitelka fyzi-
ky, Mgr. Jitka Kolářová, spolu-
zakladatelka Soukromé ZŠ Inte-
grál zaměřené na vzdělávání žá-

ků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, Mgr. Jarmila Křížo-
vá, jež se od začátku 90. let in-
tenzivně věnuje dětem s vadami 
zraku, Mgr. Miloslav Makas, ře-
ditel ZŠ Šumvald, PaedDr. Karel 
Milička, oceňovaný učitel a ma-
nažer školy, Jitka Nešverová, kla-
víristka a klavírní pedagožka, Jo-
sef Pikl in memoriam, učitel, člen 
druhého odboje, Antonín Pospí-
šil in memoriam, středoškolský 
učitel, malíř, ilustrátor, jenž vy-
tvořil sérii didaktických závěs-
ných obrazů, Václav Příhoda in 
memoriam, středoškolský a  vy-

sokoškolský učitel a  psycholog, 
významný reformátor prvore-
publikového školství, Mgr.  Jar-
mila Rothanzlová, jež dlouho-
době pracuje v dětském a mlá-
dežnickém hnutí, Ing.  Vladislav 
Souček, sbormistr a  zakladatel 
školního pěveckého sboru Ra-
dost, Zdeňka Součková, zakla-
datelka chlapeckého sboru Pueri 
gaudentes,  PhDr. Vojmír Srdeč-
ný, jeden z  posledních žijících 
pamětníků studentských udá-
lostí v roce 1939, prof. PhDr. Jan 
Šabršula, DrSc., in memoriam, 
významný profesor romanisti-
ky na FF UK, Mgr. Dagmar Šim-
ková za celoživotní práci s  dět-
mi a mládeží se zdravotním po-
stižením, Mgr. Milan Škrabal za 
dlouhodobé působení v  oblasti 
ústavní výchovy,  Eduard Štorch 
in memoriam, učitel, metodik, 
archeolog, vychovatel, jenž pů-
sobil koncem 19. století na čes-
kých školách v Sudetech, Alena 
Vesecká, nepostradatelná osob-
nost školy i  obce Vyskytná, Ja-
roslav Žák in memoriam, stře-
doškolský učitel, spisovatel, no-
vinář, autor populárních knih, 
Mgr. Jarmila Žalská, propagátor-
ka nových forem práce v mate-
matice a fyzice.

Zdroj: MŠMT

Při příležitosti Dne učitelů 
byli oceněni vynikající učitelé



Výhry budou po ukončení soutěže k vyzvednutí v redakci Týdeníku ŠKOLSTVÍ. V případě, že výhra nebude vyzvednuta do tří 
týdnů od vyhlášení výsledků, bude postoupena náhradnímu výherci. Na výhru nevzniká právní nárok.
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Sýry patří k Českému Krumlovu stejně jako zámek a otáčivé hlediště
K malebnému městu Český 

Krumlov patří sýr typu niva 
stejně jako zámek nebo otá-
čivé hlediště. V roce 
2010 získala Ji-
hočeská Niva a  Ji-
hočeská Zlatá Niva 
chráněné země-
pisné označení, a  to 
jako vůbec první dva 
české sýry.

Zdejší sýrárna se 
proslavila právě vý-
robou plísňového sýra 
typu niva, která tu od-
startovala v  roce 1951. 

Zpočátku se vyrábělo sýru 
malé množství, zhruba 1,5 až 

dvě tuny měsíčně. S větší 
výrobou se začalo až 
v  roce 1952, kdy se 
začal využívat zrací 
sklep ve skále v čes-
kokrumlovské Ry-
bářské ulici. Sýr byl 
dopravován do Ry-
bářské ulice na 
koňských povo-
zech, a  to ještě 
v  šedesátých le-
tech minulého 

století. Nákladní 

vozy nemohly být využity, pro-
tože neprojely českokrumlov-
skou uličkou podél Vltavy.

V  současné době sýry zrají 
v  moderní dvoupodlažní bu-
dově sklepů. Roční kapacita 
činí 4 000 tun sýrů.

Ke spotřebitelům putuje 
z Českého Krumlova nejen Ji-
hočeská Niva s  padesáti pro-
centy tuku v  sušině, ale i  její 
o  deset procent tučnější 
„sestra“, Jihočeská Zlatá Niva, 
a další produkty.

Více informací na www.
oznaceni.eu.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Kolik zemědělských 
výrobků či potravin v ČR 
nese jedno z evropských 
označení kvality (CHZO, 
CHOP, ZTS)?

a)20–30   b) 30–40

Ze správných odpovědí vy-
losujeme tři výherce, kteří ob-
drží praktické dárky do ku-
chyně. Odpovědi posílejte na 
e-mail soutez@tydenik-skol-
stvi.cz do 20. dubna 2016. Do 
předmětu uveďte „NIVA“.

Gelové laky na nehty od kosmetiky MOJE
Oblíbená česká značka kos-

metiky MOJE rozšířila svůj sor-
timent o gelové laky na nehty 
bez nutnosti použití UV lampy. 
Laky obsahují extra široký kar-
táček pro snadné a bezchybné 
použití.

Správná aplikace pro výdrž 
1 až 2 týdny:
1. Pečlivě odmastěte nehty.

2. Naneste 1 až 2 vrstvy vy-
braného laku.

3. Naneste vrstvu vrchního 
bezbarvého laku.
Více informací na http://

www.kosmetikamoje.cz.
Ze správných odpovědí vylo-

sujeme tři výherce, kteří obdrží 
kosmetické dárky. Odpovědi 
posílejte na e-mail soutez@ty-

denik-skolstvi.cz do 20. dubna 
2016. Do předmětu uveďte 
slovo „LAK“.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Z kolika odstínů gelových 
laků si můžete vybírat?

Neobsazené základny EXOD 2016
Nabízíme dosud volná místa, můžete vybírat  ještě z dvanácti základen
EZ č. název termín přihláška - kontakt

8 Písek 11.7. - 19.7. Marie Sychrovská-mobil: 736 744 017, e-mail: madlasychr@seznam.cz

9
Vltava-po vodě z Vyš.Brodu 
do Boršova

20.8. - 24.8. Pavel Vařejka-e-mail: varejka@jaroska.cz

10 Český Krumlov a Šumava 9.7. - 16.7. Marie Chmelařová-mobil: 732 278 058, e-mail: orosck@seznam.cz
11 Domažlice-Chodsko 1.7. - 7.7. Marie Johánková - e-mail: johankova@gymdom.cz
15 Máchův kraj - Českolipsko 10.7. - 16.7. Anna Machová-mobil: 606 393 776,e-mail: machova@centrum.cz
16 Kokořínsko 31.7. - 6.8. Daniela Sobotková-mobil: 736 751 416, e-mail: danielasobotkova@centrum.cz
21 Za krásami Podorlicka 3.7. - 10. 7. Anna Tesařová-tel. 494 531 498
22 Polička 30.7. - 6.8. Božena Šifnerová-mobil: 603 353 167, e-mail: bsifner@atlas.cz

28

Jeseníky - chata Barborka 
pod Prad. - Turnus 1

2.7. - 9.7. Pavel Vařejka-e-mail: varejka@jaroska.cz

Jeseníky - chata Barborka 
pod Prad. - Turnus 2

9.7. - 16.7. Pavel Vařejka-e-mail: varejka@jaroska.cz

34 Vysoké Tatry klasicky 13.8. - 20.8. Marie Věntusová-mobil: 739 762 687, e-mail: MarieVentusova@seznam.cz

35
Krásy a atraktivity 
Demänovské doliny 
v Nízkých Tatrách

23.7. - 30.7. Marie Věntusová-mobil: 739 762 687, e-mail: MarieVentusova@seznam.cz

37 Vysoké Tatry-Tatranská Lesná 13.8. - 20.8. Marie Chmelařová-mobil: 732 278 058, e-mail: orosck@seznam.cz
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nabízí školám, školským 
zařízením, dalším 

pedagogickým institucím, 
odborovým organizacím 

a orgánům státní správy ve 
školství odbornou publikaci

PRÁVNÍ RÁMEC ŘÍZENÍ
škol a školských zařízení

PEDAGOG MEZI PARAGRAFY – 3. vydání
Autor Jiří Valenta

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 19 hledá ředitele/kuMČ Praha 19 hledá ředitele/ku
MŠ Albrechtická KbelyMŠ Albrechtická Kbely

PARIS vzdělávací agentura s.r.o.
Nakladatelství a vydavatelství
Žižkova 2379, 734 01 Karviná – Mizerov
tel. 596 338 027
nakladatelstviparis@seznam.cz
www.paris-karvina.cz

Předkládaná publikace si klade za 
cíl pomoci ředitelům a dalším ve-
doucím pracovníkům škol a škol-
ských zařízení, ale také odbor-
ným pracovníkům orgánů veřej-
né správy orientovat se ve sple-
ti právních norem. Dílo je struk-
turováno tak, aby jej mohli pou-
žívat efektivně jak začínající ředi-
telé, kteří teprve hledají základ-
ní souvislosti, tak i zkušení řídí-
cí pracovníci, kteří se potřebu-
jí rychle dobrat k odpovědi na 
konkrétní otázku z vybrané ob-
lasti práva.
Publikace nabízí poměrně obsáh-
lý a přitom přehledně strukturo-
vaný výčet nejdůležitějších ob-
lastí práva, které je nutno brát 
v úvahu při řízení školy a školské-
ho zařízení. Nechybí ani příklady 
z praxe, odvolávky na nejdůleži-
tější judikaturu a užitečné vzory. 
Všechny pasáže jsou zpracová-
ny s ohledem na potřeby školské 
praxe, a to jak při výběru jednot-
livých oblastí práva, tak i při zpra-
cování jejich obsahu.
Třetí vydání reflektuje zásad-
ní změny v právních předpisech 
ovlivňující řízení škol a škol-
ských zařízení, ke kterým došlo 
v roce 2015 a 2016, zejména roz-
sáhlou novelu školského záko-
na a také změny v zákoně o pe-
dagogických pracovnících zasa-
hující pravidla pro uzavírání pra-
covních poměrů na dobu určitou 
s pedagogickými pracovníky. Sa-
mozřejmostí je přizpůsobení vý-
kladu vlivu nového občanského 
zákoníku na školskou praxi.
Z obsahu:
■ základní pojmy z teorie práva: 
soukromé a veřejné právo, pra-
meny práva, platnost a účinnost 
právních předpisů, výklad práv-
ních norem, aj.;
■ ústavní právo: vztah orgánů ve-

řejné moci a jednotlivých škol, 
vzájemné postavení zřizovatele 
a ředitele školy, aj.;
■ občanské právo: zásady soukro-
moprávních vztahů, právní jedná-
ní, uzavírání a plnění smluv – zá-
vazkové právo, ochrana osobnos-
ti žáka a učitele, autorskopráv-
ní ochrana, odpovědnost ško-
ly za škodu a újmu vzniklou žá-
kům a dalším osobám a za ško-
dy vzniklé škole, majetkové vzta-
hy ve škole, aj.;
■ pracovní právo: vznik, změna 
a zánik pracovněprávních vzta-
hů, odměňování zaměstnanců 
školství, pracovní doba, překáž-
ky v práci, dovolená, odpověd-
nost za škodu v pracovně-práv-
ních vztazích, aj.;
■ školská legislativa: školský zá-
kon a zákon o pedagogických 
pracovnících, prováděcí před-
pisy ke školským zákonům, dal-
ší vzdělávání pedagogických pra-
covníků, aj.;
■ správní právo: vztah školského 
zákona a správního řádu, rozho-
dování ředitele školy o právech 
a povinnostech ve vzdělávání, aj.;
■ rodinné právo: vztah zákonných 
zástupců a školy, sociálněprávní 
ochrana dětí, úprava poměrů ne-
zletilých, aj.;
■ finanční právo: rozpočet školy, 
jeho rozpis a čerpání, hospodaře-
ní příspěvkové organizace, výkon 
kontroly, aj;
■ vzory, schémata a pracovní po-
můcky: pracovní smlouva, plato-
vý výměr, dohody o pracích ko-
naných mimo pracovní poměr, aj.
Součástí publikace je vložené 
CD-R, které obsahuje úplné zně-
ní vybraných právních předpisů, 
všechny vzory dokumentů uve-
dených v textové části publikace 
a některé další užitečné materiály 
ke stažení.

Publikaci lze objednat na výše uvedené adrese a kontaktech nakladatelství Paris.
PARIS 3/2016, cena 460 Kč (+ manipulační náklady), brož., 368 stran, CD-R 
s přílohami.

ZUŠ Žatec,
okres Louny

přijme od 1. září 2016 
na částečný pracovní úvazek

kvalifikovaného učitele 
hry na kytaru.

Nabídky posílejte na zus@zuszatec.cz,
nebo volejte: 415 740 368.

ZUŠ Iši Krejčího Olomouc
Na Vozovce 32, 779 00 Olomouc

hledá
účetní příspěvkové organizaceúčetní příspěvkové organizace..
Požadované vzdělání: SŠ s maturitou ekonomického za-
měření, nutná praxe v oboru – účetnictví školských PO.

Nástup k 1. 6. 2016.

Zájemci, hlaste se na adresu školy, 
e-mail: zus-ik@zus-ik.cz, tel: 585 427 641.


