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12. dubna

Tým Davida Lukáše z Textilní 
fakulty Technické univerzity 
v Liberci představil nový 
nanovlákenný materiál, 
který výrazně zvyšuje kvalitu 
cévních náhrad a výrazně 
snižuje riziko krevních 
sraženin po implantaci.

14. dubna

V obchodním centru Galerie 
Harfa v Praze 9 se uskuteční 
21. ročník soutěžního 
veletrhu JA STUDENTSKÁ 
FIRMA. Letos se do soutěže 
o nejlepší studentskou 
firmu zapojilo 34 z 41 
vystavujících studentských 
firem. Vítězný tým bude 
reprezentovat Českou 
republiku na evropském 
finále soutěže v červnu 
v Lucernu 
ve Švýcarsku.

České řemeslo – tradice spojená s poctivou prací .........................................3
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„Štěs tí i neštěs tí je věcí duše.“   Démokritos z Abdér

Tempo růstu platů je ve školství daleko za celostátním průměrem
Platy v  regionálním školství rostly v  loňském roce 
pomaleji než v ostatních oblastech národního hos-
podářství. Jak vyplývá z analýzy ministerstva škol-
ství, pracovníci škol a školských zařízení si v průmě-
ru polepšili o 532 korun měsíčně a jejich průměrný 
plat činil 23 579 korun. V porovnání s rokem 2014 
vzrostly jejich platy jen o 2,3 procenta.

Průměrná mzda v národním 
hospodářství přitom podle 

předběžných údajů České-
ho statistického úřadu dosáh-
la v  loňském roce 26 467 ko-
run a oproti roku 2014 vzrost-
la o 860 korun. V procentuál-
ním vyjádření to představuje 
3,4 procenta.

Politiky slibované zvýšení 
platů se v regionálním školství 
poněkud zadrhlo. Optimistič-
tější čísla nenabízí ani srovná-
ní platů pedagogických a  ne-
pedagogických pracovníků. 
Průměrný měsíční plat peda-

gogů se zvýšil o 590 korun, 
tedy o  2,2 procenta, 
a  plat provozních 
a  správních za-
městnanců škol 
se procentuál-
ně zvýšil stej-
ně, konkrétně 
o 326 korun.

V  loňském ro-
ce se sice zvýšila 
nároková složka platu, 
ale zároveň poklesla úroveň 
vyplacených odměn. Osob-
ní příplatky zůstaly přibližně 
na stejné výši jako rok před-

tím, odměny učitelů však by-
ly nižší v průměru o 1 435 ko-
run měsíčně (tj. o 10,6 procen-
ta), nepedagogů o 1 066 ko-
run (tj. o 7,6 procenta).

Důvodem tohoto nepřízni-
vého vývoje byl finančně ne-
pokrytý nárůst počtu pracovní-

ků škol. V loňském roce se 
totiž zvýšil počet žá-

ků o více než šest-
náct tisíc, a  tím 
byla ovlivněna 
i  potřeba pe-
dagogické prá-
ce. Školy mu-

sely otevřít více 
tříd a přijmout ví-

ce pedagogů. Vět-
šímu počtu pracovníků 

však neodpovídal schválený 
rozpočet.

V letošním roce bylo ve stát-
ním rozpočtu na tzv. nové vý-

kony vyčleněno více finančních 
prostředků, propad z  loňské-
ho roku to ale vykryje jen zčás-
ti. Pro vyrovnání tempa růstu 
platů mezi školstvím a  ostat-
ními rezorty je proto potře-
ba, aby vláda a posléze Posla-
necká sněmovna schválily vý-
razně větší objem mzdových 
prostředků. Ministryně škol-
ství Kateřina Valachová poža-
duje 18 miliard korun, ale pro 
celý rezort. Je otázkou, kolik 
z  toho připadne regionálnímu 
školství.

Školské odbory vstoupily 
do vyjednávání s požadavkem 
zvýšení platů zaměstnanců 
škol a  školských zařízení o 10 
procent. Jedině tak se plato-
vá úroveň zvýší natolik, aby se 
alespoň přiblížila kýžené hrani-
ci 130 procent průměrné mzdy 
v zemi. Karla TONDLOVÁ
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Vzdělávací centrum
Hornické muzeum 
v Příbrami otevře nové 
kulturně-vzdělávací centrum 
v areálu dolu Anna. Po 
rekonstrukci v ní vzniknou 
prostory pro tvůrčí dílny 
a interaktivní programy 
pro školy i širší veřejnost. 
Slavnostní otevření centra 
bude 11. června. čtk

Škola za Rakouska-Uherska
Muzeum Kroměřížska 
otevřelo výstavu Pradědeček 
po škole, která představuje 
školu z období Rakouska-
Uherska a také školu 
z padesátých let minulého 
století. Kromě dobového 
interiéru tříd si návštěvníci 
mohou prohlédnout 
historické pomůcky, jako 
jsou mapy, učebnice, 
sešity či modely do fyziky 
a chemie. čtk

Elektroformule
Na zámořské závody 
soutěže Formula Student 
v Kanadě a USA se 
připravuje tým eForce 
FEE Prague Formula, 
reprezentující Fakultu 
elektrotechnickou ČVUT 

v Praze. Mladí konstruktéři 
elektroformule budou 
soutěžit s monopostem 
FSE.04x, vybaveným 
elektrickým pohonem 4x4, 
s nímž tým eForce v sezoně 
2015 dosáhl na druhé 
místo. jd

Práce v cizině
Po studiu lékařské fakulty 
chce 28 procent mediků 
pracovat v cizině. Důvodem 
jsou vyšší platy, získání 
zkušeností a možnost 
studia cizího jazyka. Vyplývá 
to z celostátního průzkumu, 
v němž odpovědělo 435 
studentů devíti lékařských 
fakult. Téměř tři čtvrtiny 
mladých lékařů a lékařek 
chce hledat zaměstnání 
v Česku, 70 procent z nich 
v nemocnici.     čtk

Zápisník

v Praze Mladí konstruktéři

„Je to bývalý učitel. Náplň práce má víceméně stejnou jako ve škole, ale tady za to bere „Je to bývalý učitel. Náplň práce má víceméně stejnou jako ve škole, ale tady za to bere 
podstatně víc peněz!“podstatně víc peněz!“
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Čtvrtina deváťáků z Orlové byla pozitivní na drogy
Zhruba každý čtvrtý de-

váťák v  Orlové má zku-
šenost s  drogou, nejčastě-
ji pak s  pervitinem. Ukáza-
ly to výsledky testování, kte-
ré prováděli orlovští strážníci 
ve spoluprác i s odborníky na 
místních základních školách. 
V  tamních základkách nejpr-
ve odborníci provedli měření 
odpadních vod. „Měření by-
lo provedeno tak, že to bylo 
opravdu čistě z  té dané ško-

ly. Zjistili jsme ve všech testo-
vaných objektech přítomnost 
metabolitů omamných a psy-
chotropních látek,“ uvedl ře-
ditel Městské policie v Orlové 
Roman Galia.

Strážníci na základě těch-
to výsledků zašli ještě dál a ve 
spolupráci s  řediteli místních 
základních škol se dohodli na 
anonymním testování deváťá-
ků z jejich slin. „Testování pro-
běhlo se souhlasem rodičů,“ 

podotýká Roman Galia. Vý-
sledky jsou alarmující. Z testo-
vání totiž vyplynulo, že téměř 
25 procent školáků mělo pozi-
tivní nález. „Test zjišťoval pří-
tomnost amfetaminu, metam-
fetaminu, THC, extáze, tablet 
či opiátů v  těle,“ informoval 
Roman Galia.

Test odhalil drogy, které si 
školou povinné dítě vzalo ma-
ximálně týden před jeho pro-
vedením. čtk

ČVUT představilo ultralehký proudový letoun
Strojaři z  Ústavu letadlové 

techniky Českého vysoké-
ho učení technického v Praze 
předvedli v  Plané u  Českých 
Budějovic ultralehký proudo-
vý letoun UL 39 Albi. Stroj vá-
žící zhruba 320 kilogramů je 

podle tvůrců světovým uni-
kátem, který vznikal 17 let. 
Tvůrci věří, že může nalézt 
i armádní využití, například by 
mohl zlevnit výcvik bojových 
pilotů. Navíc jeho tepelnou 
stopu nezachytí radar.

Strojaři jsou jedním ze sta-
vitelů letounu, u  jeho zro-
du stály i firmy La Composite 
a  Jihlavan Airplanes. Na pro-
jektu se podíleli i  autoři 130 
diplomových a několika diser-
tačních prací na ČVUT. čtk

Do prvních ročníků nastoupí více než 150 tisíc dětí
Ministerstvo školství před-

stavilo výsledky zápisů 
k povinné školní docházce pro 
školní rok 2016/2017.

V porovnání s  loňským sta-
vem se sice významně nemění 
počty zapisovaných dětí jako 
celku ani počty dětí žádajících 
o odklad, mění se ale struktu-
ra zdravotního postižení zapi-
sovaných. Do běžných základ-
ních škol se hlásí oproti loňsku 
nepatrně více dětí již s  diag-

nostikovaným zdravotním po-
stižením ve všech kategoriích 
s  výjimkou tělesného postiže-
ní, kde dochází k mírnému po-
klesu. Do speciálních škol, kte-
ré realizovaly zápisy, se hlá-
sí nepatrně více dětí  již s dia-
gnostikovanými vadami řeči, 
více vadami a  vývojovými po-
ruchami chování. Méně dětí 
bylo ve speciálních školách za-
psáno  již s  diagnostikovaným 
mentálním postižením, v  po-

rovnání s loňskem o 19,3 pro-
centa (další část mentálně 
postižených je ale zahrnuta 
i v postiženích více vadami ne-
bo v kategorii bez postižení).

Do běžných základních škol 
přišlo letos k řádným zápisům 
150 307 dětí, což je o 2 309 
(1,6 %) zapisovaných více než 
loni. Do speciálních škol, které 
letos zápisy realizovaly, přišlo 
k zápisu 2 028, což je o 74 dě-
tí méně než loni. mšmt



13. dubna 2016 3

V Roce řemesel 

hodláme přesvědčit 

mladé lidi, že řemeslo 

má budoucnost. 

Přesvědčíme 

společnost, že řemeslo 

si zaslouží větší 

respekt.
Karel HAVLÍČEK

předseda AMSP ČR

Řemeslo má zlaté dno, říká jedna česká lidová moud-
rost. Platí to ale ještě stále? To se pokusil zjistit průz-
kum Asociace malých a středních podniků a živnost-
níků. Jak tedy vnímá česká společnost řemeslnou 
práci a jak svou situaci hodnotí samotní řemeslníci?

Podle průzkumu více než 
polovina populace řemesl-

níkům věří a nevidí v nich pří-
živníky. „Služeb českých ře-
meslníků využívám vždy, když 
potřebuji nějakou řemeslnou 
službu, nemám rád/ráda velké 
firmy. Není žádná ruční práce, 
kterou by Češi neuměli. Kvalit-
ní práce předávaná z  otce na 
syna, zapálení pro věc, ne žád-
ná fušeřina a náhražky,“ uved-
lo téměř šedesát procent re-
spondentů z  více než tisíce 
oslovených lidí. A třebaže si je-
jich práce cení, přesto při výbě-
ru řemeslníka kladou důraz na 
jeho odbornost a  svou před-
chozí zkušenost s ním. Zohled-
ňují i cenu za služby. Ta podle 
oslovených odpovídá kvalitě 
odvedené práce. Dokonce by 
při zvláště specifických služ-
bách řemeslníkům i přidali.

Průzkum také zjišťoval, kdy 
lidé služeb řemeslníka napo-
sledy využili. Za posledních 
pět let to byli všichni oslove-
ní, za předcházejících 12 mě-
síců padesát procent respon-
dentů, přičemž nejvíce potře-
bovali instalatéra (59 %), zed-
níka (53 %), kominíka a obkla-
dače (38 %), malíře a topená-
ře pak třetina lidí. Z toho jasně 

plyne, podle realizátorů prů-
zkumu, že učební obory ne-
jsou slepou cestou a  že zaru-
čují solidní obživu.

Studium řemesel považuje 
za zajímavé pro mladé lidi ví-
ce jak 50 procent české popu-
lace, názor na atraktivitu učeb-
ních oborů ale klesá se zvyšu-
jícím se vzděláním. Absolven-
ti základních škol ho oceňu-
jí z  více jak šedesáti pro-
cent, lidé bez matu-
rity téměř ze še-
desáti procent, 
s  maturitou 48 
procent a  vy-
sokoškoláci ze 
čtyřiceti pro-
cent. Ke studiu 
řemesla se podle 
průzkumu rozhod-
lo 19 procent lidí ve 
věku do 25 let. Ti, co si stu-
dium řemesla nevybrali, uved-
li, že chtěli dělat něco jiného 
anebo neměli k řemeslné prá-
ci vztah. „Více mě lákalo stu-
dium, dnešní doba se více za-
měřuje na vzdělanost škol-
ní než manuální. Protože jsem 
byl blbej, kdybych se tehdy ra-
ději rozhodl pro nějaké řemes-
lo, například s výučním listem, 
možná bych nyní našel líp prá-

ci než s  maturitou. Řemeslné 
školy nejsou moc podporova-
né státem, už od začátku uka-
zují lidem, že budou hodně 
pracovat za málo peněz. Na-
víc nejsem moc šikovná,“ to 
jsou jen některé odpovědi, ji-
miž oslovení lidé zdůvodňo-
vali, proč si nevybrali řemesl-
ný obor.

A jaký je názor rodičů na 
studium řemesla? Pokud by 
jejich dítě mělo samo o  ten-
to typ studia zájem, jeho roz-
hodnutí by podporovalo 80 
procent rodičů. Větší podpo-
ru by děti měly od svých ma-

tek (84 %), otcové by s je-
jich volbou souhlasili 

ze 76 procent.
Průzkum se 

zabýval i  po-
hledem samot-
ných řemeslní-
ků na svou prá-
ci. Téměř polo-

vina z nich uved-
la, že se v  posled-

ním roce cítila přimě-
řeně pracovně vytížena, více 
práce měli řemeslníci s  obra-
tem nad jeden milion korun. 
Méně naopak malí živnostníci 
s obratem do půl milionu ko-
run za rok. Podle realizátorů 
průzkumu sice nemá většina 
o práci nouzi, současně je ale 
podle nich třeba vnímat, že ti 
nejohroženější jsou ty nejmen-
ší OSVČ.

Jak je jejich práce oceňová-

na a vážena? Podle samotných 
řemeslníků si jejich práce vá-
ží více než třetina Čechů. Ješ-
tě větší vážnosti se těší práce 
těch, kteří jsou v  nějakém ře-
meslném cechu. Proto by pře-
devším drobní řemeslníci do 
cechu vstoupili. Vidí cechov-
ní členství jako garanci kvali-
ty pro koncové zákazníky. Za-
tím je však členem nějakého 
cechu pouze devět procent 
řemeslníků.

Jak získávají zakázky? Co 
při jejich oslovení hraje roli? 
Podle 80 procent řemeslníků 
je to doporučení od známých 
či přátel, dále předchozí zku-
šenost lidí s  daným řemeslní-
kem, jeho odbornost a zkuše-
nost. A třebaže je práce řeme-
slníků vyhledávána, její cena je 
však, podle jejich mínění, nižší, 
než by měla být. Za posledních 
deset let stále klesá.

A co v současné době řeme-
slníky nejvíce trápí? Především 
konkurence nekvalitních řeme-
slníků, druhotná platební ne-
schopnost, hon na živnostníky 
a nefér jednání velkých společ-
ností. To jsou sice nejzávažněj-
ší problémy, ale nejsou jediné. 
Stresuje je i  vysoká adminis-
trativní zátěž, nedostatek za-
kázek, nedostatek finančních 
prostředků na rozvoj podniká-
ní, časté legislativní změny či 
mizivá podpora z  evropských 
strukturálních fondů.

Olga ŠEDIVÁ
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Odboráři se učili umění kolektivního vyjednávání
Vedení svazu školských odborů uspořádalo začát-
kem dubna seminář pro nové předsedy základních 
organizací a předsedy oblastních rad odborového 
svazu.

Jeho náplní bylo kolektivní 
vyjednávání v  součinnosti 

se zaměstnavatelem, zákoník 
práce – pracovněprávní záleži-
tosti – a dokumenty svazu, ja-
ko jsou stanovy, finanční řád, 
hospodaření základních 
organizací, OROS 
a  KROS. Zabývali 
jsme se vyjedná-
váním z pohledu 
předsedů OROS 
a  KROS a  nácvi-
kem komunikač-
ních dovedností, te-
dy umění, jak správně 
a  srozumitelně komunikovat 
i  v  konfliktních situacích, jak 
umět prezentovat a  vysvět-
lovat své názory, tedy umění 
vyjednávat.

Co nás vedlo k  uspořádá-
ní semináře? Zkušenosti z ob-
lastních konferencí a  diskuze 
s členy našeho svazu. Předse-
dům základních organizací to-
tiž často chybí základní práv-
ní znalosti, a když už vědí, co 

dát do kolektivní smlouvy, ma-
jí problém s  tím, jak vést ko-
lektivní vyjednávání. Umí vy-
tvořit kolektivní smlouvu, vě-
dí, co do ní dát, ale neumí si 
o to říct.

Hlavním mottem se-
mináře se stalo, „ jak 

správně a  dobře 
předsedat“. Nej-
častějším očeká-
váním bylo do-
zvědět se, jak 

správně a  úspěš-
ně kolektivně vyjed-

návat, jak řešit konflikt-
ní situace, jak pracovat s  čle-
ny odborové organizace. Pro-
gram semináře byl časově dost 
napjatý, zájem účastníků o in-
formace ohromný. Museli jsme 
zkracovat přestávku na oběd 
a  zrušit večerní individuální 
program, abychom byli schop-
ni probrat všechny dotazy.

Seminář splnil očekávání 
účastníků. Poděkování patří 
všem lektorům a  všem účast-

níkům za jejich aktivitu. Uká-
zalo se, že náplň semináře by-
la vhodně zvolena, na spoustu 
problémů však bylo málo ča-
su. Velikým přínosem bylo to, 
že se sjeli kolegové z různých 
míst a mohli si mezi sebou vy-
měnit zkušenosti z  činnos-
tí a  aktivit příslušných OROS. 

Pro vedení svazu ze semináře 
vyplynul jednoznačný závěr – 
pro další zájemce z  řad před-
sedů OROS pokračovat v  po-
řádání seminářů zaměřených 
na výměnu zkušeností.

Markéta SEIDLOVÁ
místopředsedkyně ČMOS 

pracovníků školství

Jihomoravská KROS upozorňuje na rizika spojená s inkluzí
Myšlenka společného vzdělávání dětí v  hlavním 
vzdělávacím proudu stále vyvolává nedůvěru 
a polemiku.

Odboráři z  jižní Mora-
vy na jedné straně kon-

statují, že schválená nove-
la školského zákona a  pro-
váděcí vyhláška garantuje 
pomoc pro žáky se speciál-
ními vzdělávacími potřeba-
mi a  žáky nadané formou 
tzv. podpůrných opatření, 
nicméně se obávají, že spo-
lečné vzdělávání přinese řa-
du vážných problémů a rizik 
v procesu vzdělávání.

Upozorňují na to, že mů-
že dojít ke zhoršení kvali-

ty výuky pro žáky hlavního 
proudu (více osob ve třídě, 
narušení pracovní atmosfé-
ry, více výchovných problé-
mů), ke zhoršení postavení 
žáků se speciálními vzděláva-
cími potřebami (nemožnost 
zažít úspěch, snížené sebe-
vědomí, zvýšené riziko šikany 
ze strany spolužáků) a k pro-
blému s  ukončením základ-
ní devítileté školní docházky 
těchto žáků.

Pro učitele inkluze přine-
se zvýšení náročnosti přípravy 

na vyučování (zvýšená admi-
nistrativa – tvorba individuál-
ních vzdělávacích programů, 
většina učitelů nemá vzdělá-
ní v oblasti speciální pedago-
giky) a zvýšení náročnosti ve-
dení hodiny (za vedení vzdělá-
vacího procesu je zodpovědný 
pouze učitel).

Další rizika jsou spojena 
s postavením a zodpovědnos-
tí asistentů pedagoga, jejichž 
vzdělání je podle odborářů z 
jižní Moravy nedostatečné. 
V některých oblastech je také 
nedostatečná kapacita škol-
ských poradenských zařízení 
a nejasnosti jsou i ve financo-
vání tzv. podpůrných opatření.

Krajská rada odborového 
svazu pracovníků školství pro-
to požaduje, aby ministerstvo 
školství přistupovalo ke spo-
lečnému vzdělávání a k  řeše-
ní vážných problémů s  ním 
spojených se vší zodpověd-
ností a pomáhalo je řešit tak, 
aby nedošlo ke zhoršení kva-
lity výuky pro žáky tzv. hlavní-
ho proudu.

„Jsme přesvědčeni, že bez 
urychleného vyřešení problé-
mů, na které upozorňujeme, 
dojde v průběhu několika let 
k  výraznému snížení úrovně 
českého školství,“ uvádí se ve 
stanovisku krajské rady.

kat

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTO: ARCHIVFOTO: ARCHIV
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Studenti pražské techniky dostanou chytré uniformy
Studenti Českého vysokého učení technického 
v  Praze budou mít na základě rozhodnutí vedení 
od příštího akademického roku povinnost navště-
vovat univerzitu ve školních uniformách. Ty budou 
vyrobeny z  odolného a  nemačkavého materiálu 
a budou vybaveny nejmodernějšími technologiemi.

Univerzita plánuje ke stej-
nokroji dodávat studen-

tům i  chytré brýle a  hodinky. 
V návaznosti na celosvětovou 
oblibu školních uniforem se 
vedení ČVUT rozhodlo zavést 
je na všech svých fakultách 
a  pracovištích, na nichž pro-
bíhá výuka. Na návrhu stejno-
kroje se podílí společně hned 
několik fakult. Jejich design 
vznikal na Fakultě architektu-
ry, Fakulta elektrotechnická 
a Fakulta strojní dodaly know-
-how k  technologickému vy-
bavení, Fakulta biomedicín-
ského inženýrství se spolupo-
dílela na implementaci senzo-
rů pro snímání životních funk-
cí studentů a návrh dalších do-
plňků zajišťuje ve svém 3D tis-
kovém centru Fakulta infor-

mačních technologií. 
První funkční vzor-
ky otestovali stu-
denti Fakulty staveb-
ní a  Fakulty doprav-
ní v dejvických halo-
vých laboratořích.

Nové školní stej-
nokroje budou stu-
dentům poskytovat 
informace například 
o  spánkové kapaci-
tě, stavu vitamínů 
a  cholesterolu v  krvi 
nebo o  krevním tla-
ku. Vyrobeny budou 
ze speciálních vláken, 
které využívají vodi-
vé nitě reagující na 
dotyk, takže obleče-
ní bude možné pou-
žívat jako touchpad. 

Na uniformách nebudou chy-
bět ani solární prvky zajišťující 
možné dobíjení přístrojů přes 
rozhraní USB. Autoři oblečení 
také dbali na bezpečnost, vedle 
reflexních prvků tak bude oble-
čení vybaveno i  GPS navigací. 

Ta bude propojena s  budova-
mi školy a v případě, že student 
přijde na kolej, oblečení mu sa-
mo ohlásí, je-li třeba ho vyprat.

Rektor ČVUT Petr Konvalinka 
k  zavedení univerzitních stej-
nokrojů dodává: „Jsem velice 

rád, že se nám po-
dařilo vyvinout tu-
to ojedinělou kolek-
ci oblečení. Všech-
ny použité technolo-
gické prvky do ní im-
plantovali naši věd-
ci v  úzké spoluprá-
ci se studenty všech 
fakult a  velice mě 
těší, že se nám po-
dařilo vyrobit tako-
vé uniformy, kte-
ré na jiných univer-
zitách nemají v  sou-
časné době konku-
renci. Věřím, že na-
ši studenti budou 
ze stejnokroje stejně 
nadšení, jako jsem 
já, a že na něj budou 
právem hrdí.“ red

Žáci budou soutěžit, čí robot nejrychleji zvládne určenou dráhu
I letos se mohou žáci druhého stupně základních 
škol a víceletých gymnázií zúčastnit oblíbené Robo-
soutěže, která se uskuteční 22. dubna na Fakultě 
elektrotechnické ČVUT v Praze.

V  letošním roce je pro ro-
boty připraven úkol Sledo-

vání černé čáry. Soutěžící mu-
sí sestavit a  naprogramovat 
robota tak, aby v  časovém li-
mitu samostatně bez jakéko-
liv další pomoci (ovládání ro-

bota pomocí hlasu, bluetooth 
či jiných komunikačních kaná-
lů) projel co nejrychleji stano-
venou dráhu vyznačenou na 
podložce černou čarou a záro-
veň z podložky nesjel.

Organizátor soutěže Martin 

Hlinovský z  katedry řídicí tech-
niky Fakulty elektrotechnické 
ČVUT k  soutěži říká: „V loň-
ském roce nás velice mile pře-
kvapila vynalézavost mladých 
techniků. Vzhledem k tomu, že 
jsme měli srovnání z  kola pro 
středoškolské studenty, musím 
konstatovat, že žáci základních 
škol, kteří se do soutěže přihlási-
li, jsou technicky opravdu hodně 
zdatní,“ a dodává: „Také nás tě-

ší, že je Robosoutěž stále atrak-
tivní, v loňském roce se nám do 
středoškolského kola přihlásilo 
101 soutěžících týmů.“

Soutěž je veřejná a jsou na ni 
zváni vyučující, spolužáci a přá-
telé soutěžících, zástupci mé-
dií a  všichni zájemci o  mobil-
ní roboty a  o  studentské sou-
těže. Více informací lze nalézt 
na webových stránkách www.
robosoutez.cz. sta

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.
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Pravidla pro práce konané mimo pracovní poměr
V případě dohod o pracích konaných mimo pracov-
ní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout 
zaměstnanci pracovní dobu. Jaká pravidla by měla 
být dodržována?

Podle § 74 odst. 2 zaměst-
navatel skutečně nemá vý-

še uvedenou povinnost a  za-
městnanec proto může vyko-

návat pro zaměstnavatele prá-
ci na základě těchto dohod 
podle potřeby zaměstnava-
tele. Ale i  v takovém případě 
je podle § 75 zákoníku práce 
u  dohody o  provedení práce 
nutno sjednat celkový rozsah 
práce, na který se tato dohoda 
uzavírá (a  ten nesmí být větší 
než 300 hodin v kalendářním 
roce). V obou uvedených do-
hodách tedy není třeba sta-
novit, v  kterých dnech v  týd-
nu a kolik hodin denně bude 
zaměstnanec práci konat, ale 
je třeba uvést celkový rozsah 
pracovní doby. Ovšem podle 
§  77 odst.  2 zákoníku práce 
výkon práce na každou z těch-
to dohod nesmí přesáhnout 
12 hodin během 24 hodin po 
sobě jdoucích. Toto omezení 
vyžaduje, aby zaměstnavatel 

měl přehled o počtu odpraco-
vaných hodin zaměstnancem 
v  jednotlivých dnech a  mohl 
tak garantovat dodržení uve-
dené zákonné podmínky. Stej-
ně tak musí zaměstnavatel do-
ložit, že zaměstnanec na do-
hodu o  provedení práce ne-
odpracoval více než 300 hodin 
v kalendářním roce a na doho-
du o pracovní činnosti více než 
v  průměru polovinu stanove-
né týdenní pracovní doby. Za 
tím účelem, zejména z hledis-
ka doložení uvedených skuteč-
ností při kontrole, lze zaměst-
navatelům doporučit, aby řád-
nou evidenci zaměstnancem 
odpracované doby měli vždy 
k  dispozici. Zpravidla postačí, 
ve kterých konkrétních dnech 
kolik hodin odpracovali.

Vít BERKA

Krácení dovolené za neomluvenou absenci
Jakým způsobem upravuje zákoník práce krácení do-
volené z důvodu neomluvené absence zaměstnance?

Zákoník práce upravuje krá-
cení dovolené v  usta-

novení §  223. Podle 
odst.  2 tohoto pa-
ragrafu může za-
městnavatel za 
každou neomlu-
veně zameškanou 
směnu (pracovní 
den) krátit zaměst-
nanci dovolenou o jeden 
až tři dny. Neomluvená za-
meškání kratších částí jednot-
livých směn se mohou sčítat. 

Záleží na rozhodnutí zaměst-
navatele, zda dovolenou 

krátit bude, či nikoliv. 
Krátit lze z  uvede-
ného důvodu do-
volenou za kalen-
dářní rok (či je-
jí poměrnou část), 

dovolenou za od-
pracované dny i  do-

datkovou dovolenou. Od 
1. 1. 2012 postačuje k posu-
zování zameškání práce jako 
neomluvené pouze projedná-

ní s odborovou organizací (po-
kud u zaměstnavatele působí). 
O  rozsahu krácení dovolené 
rozhoduje výhradně zaměst-
navatel. Při krácení dovolené 
musí být zaměstnanci, jehož 
pracovní poměr k  témuž za-
městnavateli trval po celý ka-
lendářní rok, poskytnuta do-
volená alespoň v délce 2 týdnů 
(§ 223 odst.  3 zákoníku prá-
ce). Podle §  223 odst.  6 pak 
platí, že dovolená, na kterou 
vzniklo právo v příslušném ka-
lendářním roce, se krátí pouze 
z důvodů, které vznikly v tom-
to roce. Vít BERKA

Povinnost informovat zástupce zaměstnanců
U zaměstnavatele mohou současně působit všich-
ni zástupci zaměstnanců, jak je vymezuje zákoník 
práce. Jaká je povinnost zaměstnavatele vůči těmto 
zástupcům, pokud jde o informace?

Podle ustanovení §  276 
odst. 1 zákoníku práce ma-

jí zaměstnanci v  pracovně-
právním vztahu právo na in-
formace a  projednání. Za-
městnavatel je povinen infor-
movat zaměstnance a  jednat 
s nimi přímo, nepůsobí-li u ně-
ho odborová organizace, ra-

da zaměstnanců nebo zástup-
ce pro oblast BOZP (což jsou 
zástupci zaměstnanců). Zá-
konem č.  185/2011 Sb., kte-
rým se mění zákoník práce, byl 
s účinností od 8. 7. 2011 do-
plněn text §  276 odst.  1 zá-
koníku práce takto: „Jestliže 
u  zaměstnavatele působí více 

zástupců zaměstnanců, je za-
městnavatel povinen plnit po-
vinnosti podle tohoto zákona 
vůči všem zástupcům zaměst-
nanců, nedohodnou-li se me-
zi sebou a  zaměstnavatelem 
o  jiném způsobu součinnos-
ti. Informování zaměstnanců 
a  projednání s  nimi se usku-
tečňují na úrovni odpovídající 
předmětu jednání s  ohledem 
na oprávnění a působnost zá-
stupců zaměstnanců a úroveň 
řízení.“ Vít BERKA

Pracovní volno
Je přípustné poskytovat 
zaměstnanci pracovní 
volno s tím, že si takové 
volno napracuje?

V ustanoveních §  191 
a  násl. zákoníku práce 
o  překážkách v  práci na 
straně zaměstnance ne-
ní uvedeno nic o možnos-
ti poskytovat pracovní vol-
no, které bude napracová-
no. Zákoník práce ovšem 
tuto možnost výslovně 
připouští, a  to v  ustano-
vení § 78 odst. 1 písm. i), 
kde se uvádí že „pra-
cí přesčas není, napraco-
vává-li zaměstnanec pra-
cí konanou nad stanove-
nou týdenní pracovní do-
bu pracovní volno, které 
mu zaměstnavatel posky-
tl na jeho žádost“. Rovněž 
v § 348 odst. 1 písm. a) se 
stanoví, že za výkon práce 
se považuje doba, kdy za-
městnanec nepracuje pro 
překážky v  práci, s  výjim-
kou doby pracovního vol-
na poskytnutého na žá-
dost zaměstnance, bylo-li 
předem sjednáno jeho na-
pracování. Vít BERKA
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Mezigenerační projekt bourá hranice mezi zeměmi
V Základní škole Okružní v Mostě se učitelé se svými 
žáky zapojují do projektů mezinárodní spolupráce 
eTwinning již řadu let.

Nadšení učitelé doká-
žou v  dětech vzbudit zá-

jem, dát jim prostor pro vlast-
ní vyjádření a  nápady, vést 
je k  úžasným výsledkům. To 
vše sdílíme s partnery z ciziny 
a během měsíců různých akti-
vit poznáváme kulturu i  život 
vrstevníků za hranicemi. Při 
tom se žáci zdokonalují v ko-
munikaci v  cizím jazyku a učí 
se toleranci k  odlišnostem. 
V  letošním školním roce na-
stoupila do druhé třídy nová 
paní učitelka, která se chtěla 
co nejdříve seznámit s novými 
dětmi. Třídní učitelka malých 
žáků a učitelka anglického ja-
zyka proto společně vymyslely 
téma přesahující rámec školy.

Mozaika generací
Předpokladem úspěchu ve 

škole je součinnost mezi ško-
lou a rodinou. Z toho vycházel 
záměr poznat kromě dětí blí-
že také jejich rodiče, případně 
prarodiče, podrobně je infor-
movat o dění ve třídě, ve škole 
a podle možností je přizvat ke 
spolupráci. Hlavní myšlenkou 
projektu je vnímat mezigene-
rační život ve velké rozmani-
tosti, tak jako střípky mozai-
ky, kde každý střípek přispěje 
k vytvoření celku, hodnotného 
rodinného života.

Název Mozaika generací vy-
stihuje rozsah spolupráce přes 
několik generací – děti, rodiče, 
prarodiče, dokonce i  prapra-
rodiče. Děti jsou obvykle stře-
dem veškeré pozornosti v  ro-
dinách. Není obvyklé, aby se 
samy od sebe zajímaly o dět-
ství starších generací, o  jejich 
tužby, cíle, plány a splněné ne-
bo nesplněné sny. V průběhu 
několika měsíců byla komu-
nikace v  rodinách obohacena 
o vzájemné poznávání, předá-
vání hodnot, učení se navzá-
jem a další aktivity.

Partneři a spolupráce
Spolu se základní školou 

z Mostu se do projektu zapo-
jily školy z Itálie a z Polska. Po 
krátké diskuzi připravily paní 
učitelky témata pro každý mě-
síc. Na začátku byli o projektu 
informováni také rodiče a dal-
ší rodinní příslušníci. Děti v Itá-
lii jsou z  běžné základní ško-
ly, ve stejném věku jako školá-
ci z Mostu. Polské děti jsou ze 
speciální třídy, koordinátorkou 
se stala jejich asistentka, která 
spolupracovala také s polskou 
třídní učitelkou.

Děti se učí anglickému jazy-
ku a  postupně si osvojují no-
vou slovní zásobu. Učí se mlu-
vit a reagovat v jednoduchých 

situacích. Na za-
čátku projektu se 
představily jednot-
livé týmy. Aby děti 
spolupráce bavila, 
připravují si vzá-
jemně hravé ak-
tivity a  plní úko-
ly, které jsou zve-
řejňovány v  pro-
storu Twinspace 
(virtuální třída). 
Chlapci a  děvča-
ta už skládali puz-
zle z fotek malých 
italských kamará-

dů. Italové hráli paměťovou 
hru z  mozaikové fotografie 
českých dětí. Při videosetká-
ní hrály všechny děti společ-
ně vánoční bingo. Ve třídách 
ozdobily děti vánoční stromky 
italskými obrázky mandal, kte-
ré předtím vybarvily.

Při dalším videosetkání se 
děti vzájemně učily pozdra-
vy, krátké věty česky a  ital-
sky a ptaly se, které jídlo kdo 
má nebo nemá rád. Ukazova-
ly si obrázky, mluvily, překo-
naly trému. Porovnávaly výra-
zy v  trojjazyčném mezinárod-
ním slovníku.

Učíme se navzájem
České děti ohromily partne-

ry tím, že naučily mluvit ply-
šové hračky anglicky. Pomoh-
la jim k  tomu aplikace Chat-
terkid. Ve  fotokvízu poznáva-
ly staré hračky z  dob dětství 
svých rodičů i  prarodičů. Děti 
se ptaly doma svých rodičů, ja-
ké dárky jim v dětství udělaly 
největší radost, s  jakými hrač-
kami si dříve hráli. Ptaly se, jak 
vypadala dříve škola, jaké mě-
li pomůcky pro výuku. Téma 
Učíme se navzájem obohatilo 
všechny – děti vynikly v  tech-
nických dovednostech a  uči-
ly rodiče nebo prarodiče vyu-
žít počítač, rodiče naučili dě-
ti péct koláč, pracovat v dílně 
s tatínkem, některé děti se na-
učily doma uklízet a pomáhat 
rodičům. Do školy přišli bese-

dovat babičky a  dědové. Po-
vídali o  svém dětství, hrač-
kách, zálibách ve volném ča-
se a o tom, jaké měli podmín-
ky pro výuku. Jindy přišli rodi-
če, kteří si udělali dopoledne 
čas, vyprávět o  svém povolá-
ní. Děti se vždy zapojily do dis-
kuze, protože o daném téma-
tu hovořily doma se svými nej-
bližšími. Padlo hodně otázek 
a názorů.

Jedna šikovná maminka vy-
robila dva medvídky v  čes-
kých barvách, které mostečtí 
školáci poslali do Itálie a  Pol-
ska s malými dárečky. Projekt 
doprovází radost, překvapení 
a nadšení.

Malí školáci vítají pestré akti-
vity v mezinárodním projektu, 
používají anglický jazyk podle 
svých schopností, od malič-
ka pro ně bude svět otevřený, 
bez bariér, seznámí se s kultu-
rou a životem jinde v Evropě. 
Publikují své obrázky, fotky, vi-
dea, hrají hry, získají nové po-
znatky včetně toho, že inter-
net je pojítkem při spolupráci 
a nabízí velké množství užiteč-
ných nástrojů.

Lenka ŠNEJDAROVÁ, 
Edita DOLEŽALOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
ZŠ Okružní 1235, Most

Tel.: 734 752 008

E-mail: reditel@18zs.cz
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Vyšší odstupné při ukončení pracovního poměru dohodou
Je možné, aby zaměstnavatel stanovil vyšší odstup-
né pro zaměstnance, kteří ukončí pracovní poměr 
dohodou, než při ukončení výpovědí?

Zákoník práce stanoví v § 67 
podmínky pro vznik ná-

roku na odstupné a  toto od-
stupné stanovuje jen v  mini-
mální výši (tím umožňuje po-
skytnutí vyššího odstupného). 
Platná právní úprava nevyluču-
je, aby zaměstnavatel rozlišo-
val výši odstupného v závislos-
ti na způsobu rozvázání pra-
covního poměru – buď výpo-
vědí, nebo dohodou. Takové 
rozlišování musí být zaměstna-
vatel schopen věcně zdůvod-
nit a v zájmu dodržení zásady 
rovného zacházení přistupo-
vat k  zaměstnancům, kterých 

se to týká, stejně. V  praxi se 
uplatňuje postup (a  ten není 
podle mého názoru v  rozpo-
ru se zákonem), že zaměstna-
vatel poskytne vyšší odstupné 
těm zaměstnancům, kteří na-
místo výpovědi upřednostní 
uzavření dohody o  roz-
vázání pracovního 
poměru a  na 
jejím zá-
kla-

dě dojde k  dřívějšímu skon-
čení pracovního poměru, a to 
předtím, než uplyne výpověd-
ní doba. V ní by musel zaměst-

navatel často po-
skytovat zaměst-
nancům náhra-
du mzdy nebo 

platu, přesto-
že pro ně 

j i ž 

nemá v  důsledku rozhodnu-
tí o  organizační změně prá-
ci a jde o překážku v práci na 
jeho straně. Obdobně obstojí 
poskytnutí vyššího odstupné-
ho tam, kde chce zaměstna-
vatel docílit uzavřením dohody 
toho, že nepůjde o  hromad-
né propouštění dle ustanovení 
§ 62 zákoníku práce nebo že 
se neuplatní zákaz výpovědi ve 
smyslu ustanovení § 53 téhož 
právního předpisu, respektive 
nebudou hrozit právní spory 
o neplatnost výpovědi.

Porušení pracovní kázně
Je přípustné postihovat zaměstnance za porušení 
pracovní kázně více způsoby?

Zákoník práce žádné takové 
omezení postihu spočívající 

v  uplatnění více způsobů po-
stihu neobsahuje.

Skutečnost, že zaměstnava-
tel upozorní zaměstnance na 
porušení pracovní kázně ne-
bo s ním z tohoto důvodu roz-
váže pracovní poměr, nelze 
považovat za postih na prá-
vech zaměstnance. Jde spíše 
o  oprávněnou reakci zaměst-
navatele na protiprávní jedná-

ní zaměstnance.
Jistou povahu postihu (pří-

pustného zkrácení práva) má 
krácení dovolené o  jeden až 
tři dny za každou neomluve-
ně zameškanou směnu (pra-
covní den) zaměstnance. Po-
kud ale zaměstnavatel využi-
je této možnosti, nezname-
ná to, že se tím vylučuje, aby 
se zaměstnancem pro stejné 
porušení i  rozvázal pracovní 
poměr.

í výpovědí?
se to týká, stejně. V  praxi se 
uplatňuje postup (a  ten není 
podle mého názoru v  rozpo-
ru se zákonem), že zaměstna-
vatel poskytne vyšší odstupné
těm zaměstnancům, kteří na-
místo výpovědi upřednostní 
uzavření dohody o  roz-
vázání pracovního 
poměru a  na 
jejím zá-
kla-

předtím, než uplyne výpověd
ní doba. V ní by musel zaměst-

navatel často po-
skytovat zaměst-
nancům náhra-
du mzdy nebo 

platu, přesto-
že pro ně

j i ž

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Platové předpisy
Publikace novely platových předpisů ve veřejných 
službách a správě

Ve Sbírce zákonů ČR, část-
ce 115, rozeslané dne 26. říj-
na 2015, je publikováno na-
řízení vlády č. 278/2015 Sb., 
kterým se mění nařízení vlá-
dy č. 564/2006 Sb., o plato-
vých poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a sprá-
vě. Změna spočívá v  úpra-
vě příloh č.  1 až 9 k  vládní-
mu nařízení, v nichž jsou uve-
deny stupnice platových tari-

fů podle platových tříd a pla-
tových stupňů pro jednotli-
vé skupiny zaměstnanců uve-
dené v § 5 vládního nařízení. 
Pro nepedagogické pracov-
níky ve školství se uplatňu-
je příloha č.  1, pro pedago-
gické pracovníky příloha č. 9. 
Novela uvedeného vládního 
nařízení v  částech týkajících 
se školství nabyla účinnosti 
dnem 1. listopadu 2015.

Hodní učitelé to nemají snadné
„Ještě jsme pořádně s  inklu-

zí nezačali a už máme prv-
ní problém,“ povzdychne si Hro-
mádka a zahledí se do modré slož-
ky. „Tady se píše, že mám k Davi-
dovi přistupovat s  velkým poro-
zuměním.“ „Podobná doporuče-
ní jsme sepisovali takřka u  kaž-
dého druhého žáka, jehož rodiče 
si zažádali o individuální vzděláva-
cí plán. Už dřív jsme tak postupo-
vali a nepotřebovali jsme vyplňo-
vat další papíry s  několika razít-
ky,“ doplňuje učitelka Ustaraná.

„V závěru hodiny jsem žákům 
diktoval několik údajů do sešitů. 
Dva z  nich se právě probouze-
li z hlubokého snění, a tak jsem 

je lehce napomenul. Vše bedlivě 
pozoroval černovlasý David. Na-
jednou na mě vyprskl Petr, že Da-
vid taky nepíše a  já mu prý 
nic nevytýkám. Trochu 
jsem zaváhal. Dlou-
hodobě Davida tro-
chu chráním, pro-
tože vím, jak je ná-
ladový, velký ner-
vák, který občas vy-
startuje jako neřízená 
střela a  hodina je roz-
bitá jako váza s  tulipány. Vy-
světlil jsem jim, že David má svůj 
vlastní plán vzdělávání, proto 
k němu přistupuji jinak. Viditelně 
zavrčeli, ale raději mlčeli,“ rozpo-

vídá se češtinář Hromádka.
„Máš pravdu. Míra individuál-

ního přístupu je často neurčitá 
a  nejasná, její hranice mů-

že být u  každého od-
lišná,“ upřesňuje vý-

chovná poradky-
ně. „Příběh s  Da-
videm však ješ-
tě neskončil,“ po-

kračuje Hromád-
ka. „Když jsem od-

cházel ze školy, po-
tkal jsem ho u hlavního vcho-

du. Zeptal jsem se ho, zda viděl, 
jak se na mě jeho spolužáci vrh-
li, když jsem se ho zastal. ,Vůbec 
si jich nevšímejte. Nevědí, co ří-

kají. Vy jste hodný člověk, proto 
to máte fakt těžký,‘ překvapil mě 
sotva sedmnáctiletý kluk. ,Měl 
byste být tvrdší, o hodně tvrdší, 
ta banda si vás nezaslouží.‘ Jak 
vidíš, kolegyně, dostal jsem pěk-
né školení od chlapce s  lehkým 
mentálním postižením,“ postesk-
ne si Hromádka.

„Můžeš být klidný. David 
dobře ví, co říká. Není vůbec 
hloupý. A že jsi hodný? S tím se 
už musíš smířit. Hodní lidé to ni-
kdy, obzvláště ve školství, nema-
jí snadné. Ale nemoc to není, ne-
boj se,“ s širokým úsměvem po-
vzbudí češtináře Ustaraná.

Roman KANTOR
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Studenti hotelové školy předvedli své kuchařské umění
V  Mariánských Lázních ve 

Společenském domě Ca-
sino  proběhl již 56. ročník 
gastronomické akce „Den žá-
kovských dovedností – Gastro-
nomický veletrh 2016“, jehož 
garantem je Střední hotelová 
škola Mariánské Lázně. Stu-
denti hotelové školy zde pre-
zentovali své kulinářské umě-

ní jak odborné, tak i  široké 
veřejnosti.

Návštěvníci viděli studenty 
v akci při přípravě a aranžová-
ní pokrmů a nápojů, přípravě 
a  dekoraci slavnostních jídel-
níčků a stolů a měli samozřej-
mě i  možnost výsledky práce 
studentů na místě ochutnat.

Ondřej HAMPL

Války nic neřeší, vždy existuje rozumnější řešení
Základní škola Ružinovská 

v  Praze organizuje každo-
ročně k  Mezinárodnímu dni 
mateřského jazyka celoškolní 
projektový den čtenářské gra-
motnosti. Letošní volné téma 
využili žáci devátého ročníku 
a  vybrali si námět Druhá svě-
tová válka.

Nezůstali ale pouze u  ho-
din  dějepisu. Rozhodli se pro 
dlouhodobý projekt v trvání ce-
lého měsíce. Během realizace 
projektu plnili úkoly ve všech 
vyučovacích předmětech.

Všechny projektové aktivity 
– přednášky o  literatuře dru-
hé světové války v  městské 
knihovně a  čtení knih, vyhle-

dávání informací o  zdravot-
ních následcích pobytu v kon-
centračních táborech, ma-
pování válečných konfliktů 
v  současném světě a  mnoho 
dalších – korunovala beseda 
s  přímou účastnicí Pražského 
povstání Jaroslavou Křupalo-
vou. Ta dětem ukázala osobní 
fotografie z  bojů a  vyprávěla 
jim své vlastní zážitky. Teprve 
její povídání otevřelo žákům 
oči a ze světa pouhých příbě-
hů je přeneslo do reality, kte-
rá na ně nejvíc emocionálně 
zapůsobila. Věřím, že díky to-
mu nebyly následné návštěvy 
u  pomníčků druhé světové 
války v  okolí školy pouhým 

bezduchým postáváním před 
kamennou deskou. Žáci vidě-
li za každým jménem skuteč-
ného člověka – jednu z  obě-
tí, o  kterých mluvila účastni-
ce povstání. Sami pak inicia-
tivně vyhledávali a  fotografo-
vali pamětní desky v okolí své-
ho bydliště.

Není tedy překvapující, že 
na konci projektového měsíce 
dospěli žáci k logickému závě-
ru svých bádání: války nic ne-
řeší. Vždy existuje rozumnější 
řešení, při kterém neumírají li-
dé a hlavně nevinné děti. Tím 
splnili mnohem víc, než jsme 
my pedagogové očekávali.

Irena HANŽLOVÁ

Frýdeckou školu ovládli Ivánkové a Nastěnky
Poslední den před velikonoč-

ními prázdninami byla Zá-
kladní škola Frýdecká v Havířo-
vě plná Nastěnek, Ivánků, ma-
trjošek, kosmonautů, hokejis-

tů a  dalších postaviček typic-
kých pro zemi, ve které „zítra 
již znamená včera“. Další z tra-
dičních projektových dní, kte-
ré škola pořádá každoročně, se 
nesl ve znamení ruských tradic.

Cílem Ruského dne, kte-
rý připravily maminky ze Spol-
ku rodičů bludovické školy ve 
spolupráci se školní ruštinář-
kou, bylo seznámit děti s rus-
kou kulturou a  zvyky. Všech-
ny třídy se postupně vystřída-
ly u několika disciplín, ve kte-
rých si děti vyzkoušely náročný 
pohyb kosmonautů ve skafan-
dru i ve stavu beztíže, pozna-
ly záludnosti azbuky a otesto-
valy svůj hokejový talent. Kro-
mě toho pátraly po protono-
vých číslech v  Mendělejevo-
vě tabulce prvků, testovaly své 
znalosti o Rusku nebo skláda-
ly matrjošky.

Pro žáky prvního stupně 

byl den ještě zajímavější a na-
víc výchovnější, jejich třídy se 
proměnily v  nefalšovaná rus-
ká muzea. Díky podpoře ma-
minek a  za velkého nasazení 
učitelek si prckové mohli vy-
chutnat ruské pirožky, ruskou 
zmrzlinu a  pravý ruský boršč. 
Ve třídách si mohli prohléd-
nout různé typy samovarů, 
desítky matrjošek různých veli-
kostí, ruských knih s pohádka-
mi nebo starých fotoaparátů. 
Děti si také připravily krátké 
scénky, ve kterých připomněly 
populární ruské pohádky, zpí-
valy písně a prokázaly překva-
pivě rozsáhlé znalosti o  zemi 
i jazyku.

Ruský den navázal na před-
chozí projektové dny, ve kte-
rých děti poznávaly kulturu 
a zvyky Anglie, Slovenska, Pol-
ska, Francie a Itálie.

Ivana SOBOLOVÁ

V hlavní 
roli 
CHŘEST
MIRKA van GILS 
SLAVÍKOVÁ

50 úžasných receptů 
s  královskou zeleninou, 
tak zní podtitul této knihy 
z nakladatelství IKAR. Od 
března do června trvá 
chřestová sezona, takže 
je nejvyšší čas se pustit do 
jeho vaření. Jak na to, po-
radí právě autorka knihy. 
S jejími recepty si můžete 
tuto neodolatelnou de-
likatesu vychutnávat do-
syta a  na mnoho způ-
sobů. Chřest je totiž zdro-
jem vlákniny, kyseliny lis-
tové, riboflavinu a dalších 
vitamínů. Snižuje hladinu 
cholesterolu, upravuje 
krevní tlak a pomáhá udr-
žet zdravé cévy a  srdce. 
Od antiky je považován 
za afrodiziakum. A tak je 
jen na vás, zda ho začnete 
více vyhledávat a zařazo-
vat do svého jídelníčku.

Znáte je?
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HERKULES A STRAŠIDLA
ALŽBĚTA DVOŘÁKOVÁ

Rozmazlený kocour Herkules se se 
svou paní a  jejím mužem přestěhují 

do starého statku, kde se mu ani tro-
chu nelíbí. Seznámí se s toulavou kočkou 
Komtesou a  vyslechne si její vyprávění 
o kočičích strašidlech, která se v jeho novém domově ukrý-
vají. Zpočátku tomu nevěří, ale brzy se přesvědčí, že Kom-
tesa mluví pravdu. Knihu vydalo nakladatelství Portál a  je 
určena zejména dětem mladšího školního věku.

LEGO® 
NEXO KNIGHTS™

Kniha příšer

Nová série LEGO® NEXO KNIGHTS™ 
z nakladatelství Albatros Media a.s. 

jistě potěší malé i  velké příznivce této 
oblíbené stavebnice. A  co najdete uvnitř? Hlavně příšery, 
ale také kouzla, poznámky a myšlenky, místy ale také tle-
jící zbytky jídla. Takže, pořádně se posaďte, otevřete tuto 
knihu, a  než s  jejím čtením skončíte, budete o  příšerách 
a kouzlech vědět vše. Ale pozor, ať se z vás nestane zlomy-
slný padouch.

Dobrá kniha potěší, pobaví, poučí, prostě nezklame

STAVEBNÍ STROJE
Překlad SABINA POLÁKOVÁ

Objevte, co se skrývá za jed-
noduchými stroji a  zaříze-

ními – od ozubených kol a  hří-
delí po kladky a kliky – a pak si se-

strojte vlastní stavební stroje, třeba čelní nakladač či bul-
dozer. Tato interaktivní kniha je nezbytnou pomůckou pro 
všechny začínající techniky, obsahuje vše potřebné k sesta-
vení devíti funkčních modelů. Stačí se řídit jednoduchým 
návodem a pak se můžete na vlastní oči přesvědčit, jak jed-
notlivé stroje pracují. Knihu vydalo nakladatelství Mladá 
fronta.

JAK SI VYCVIČIT RODIČE
PETE JOHNSON

Zaručený návod, jak si (ne)přetvo-
řit svoje stvořitele k  obrazu svému, 

vám poskytne tato kniha z  nakladatel-
ství Mladá fronta. Kdo by nebyl nešťastný 
z rodičů. Louis už si přímo rve vlasy. Chodí 
do nové školy a jeho rodiče se začali cho-

vat naprosto příšerně. Jako by se teď zajímali jen o to, jak 
mu jde učení (odpověď: nic moc) a do jakých kroužků chce 
chodit (odpověď: do žádných). Co se to děje? A dokáže mu 
pomoct nová kamarádka? Maddy mu totiž řekla, že její ro-
diče se chovali stejně příšerně, dokud si je nevycvičila.

VYHYNULÍ
VERONICA COSSANTELLIOVÁ

Jirka při hledání brigády náhodou na-
trefí na jednu neobvyklou nabídku 

práce. Má se starat o hodně zvláštní zví-
řata ukrytá před zvědavci na stařičkém 
statku Črví grunt. Zvířata, která by už 
správně neměla být. Taková stvoření by 

u veřejnosti vzbuzovala velkou senzaci, proto se majitelka 
statku snaží o utajení. Jak vše dopadne, zjistíte, pokud si 
knihu z nakladatelství Mladá fronta přečtete.

Děs
DAVID HIDDEN

Hlavní hrdina chandlerovského typu, 
temná zákoutí Paříže, chladnokrevný 

zabiják a všudypřítomný strach a spousta 
cynického humoru – to jsou ty správné 
ingredience výborného thrilleru, který 

milovníky detektivek chytne a už nepustí. Kniha z naklada-
telství X.Y.Z. zachycuje vysloužilého francouzského legio-
náře, který nad svým životem zlomil hůl. Vše se ale mění 
v okamžiku, kdy se mu ztratí dcera.

Pan Blahoš
J. R. R. TOLKIEN

Pan Blahoš, gentleman proslulý 
svými převysokými cylindry, se 

z  náhlého rozmaru rozhodne za-
koupit automobil. Hned první vyjížďka se stane sledem 
drobných katastrof: sražení nevinných chodců a následný 
únos trojicí medvědů je pouhým začátkem. Po řadě nehod, 
neshod a omylů se pan Blahoš rád vrátí k poklidnému životu 
ve svém sídle, ke svému podivuhodnému zvířátku. Knihu 
vydalo nakladatelství Argo.

Legenda jménem CZ
DAVID PAZDERA

Historie a  současnost České zbro-
jovky Uherský Brod, tak zní podtitul 

této knihy z nakladatelství Mladá fronta. 
V  knize se příběh proměn a  vzestupu 
uherskobrodské zbrojovky dočkal dosud 
nejúplnějšího a graficky výpravného zpracování. Na hlavní 
kapitoly o  vývoji podniku od založení do současnosti na-
vazují podkapitoly věnované jednotlivým modelům zbraní, 
které se v daném období v Uherském Brodě vyráběly či vy-
rábějí. Zájemcům o historii i současnost českého zbrojního 
průmyslu by kniha neměla chybět.

Hynek
Lístek s poznámkou

Hynek
Lístek s poznámkou

Hynek
Lístek s poznámkou



13. dubna 2016 11

Soutěž o nejk rásnější kreativní sešit 2016
Společnost Kodex Opava 

pořádá 3. ročník soutěže 
o  nejkrásnější kreativní sešit 
pro školní kolektivy.

Podmínky soutěže
► Zakoupení kreativních sešitů 

pro celou třídu (min. množ-
ství je 15 ks sešitu 544 nebo 
20 ks 512, 524 či 644).

► Každý žák si navrhne svůj 
originální sešit (povoleny 
jsou jakékoliv výtvarné tech-
niky – lepení, malování 
apod.).

► Účast v  třídní a  celostátní 
části.

Třídní kolo
Žáci ve třídě vytvoří svůj in-

dividuální kreativní obal. Uči-

telé vyberou tři nejpovedenější 
výrobky a  žáky odmění ce-
nami, které jsou součástí ob-
jednávky. Soutěžní příspěvky 

vyfotí nebo naskenují (max. 
velikost je do 5 MB) z  obou 
stran a zašlou na kodexsesit@
seznam.cz. U  jednotlivých fo-
tek je nutné uvést jméno, třídu 
a školu. Každý z nich pak bude 
zařazen do celostátního kola 
o hlavní ceny.

Celostátní kolo
Do celostátního kola budou 

zařazeny všechny sešity, které 
obdržíme na náš e-mail.

Soutěž probíhá do 10. 5. 
2016. Jména výherců budou 
zveřejněna na www.kodexo-

pava.cz. Slosování proběhne 
15. 5. 2016.

Ceny
Třídní soutěž
1. cena gumovací pero Frixion 

+ sada náplní
2. cena tornádo Cool + pero 

na tablet
3. cena pastelky, voskovky, 

reflexní pásek

Celostátní soutěž
1. cena: tablet
2. cena: Power banka
3. cena: psací sada v hodnotě 

100 Kč (fa KODEX a.s.)

Bližší informace na 
kodexsesit@seznam.cz 

nebo telefonu 553 791 751 
a 724 633 464–5.

V objednávkách uvádějte objednávkový kód sešitů, 
Vaši školu a třídu.

Výherní sešit roku 2015

Druhy kreativních sešitů
Obj. kód Druhy sešitů Cena

01033 Sešit 512P A5 / 10 listů pomocná linka 20 Kč
07969 Sešit 524 A5 / 20 listů linka 20 Kč
04744 Sešit 544 A5 / 40 listů linka 25 Kč
08235 Sešit 644 A6 / 40 listů linka 17 Kč

*ceny jsou včetně DPH

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
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Obchodní centrum Plzeň

14. 4. – 1. 5.
Obchodní centrum Letňany

2. – 22. 5.

Interaktivní výstava 
o lese a jeho obyvatelích

LESNÍ KRÁLOVSTVÍ

www.oc-plzen.cz
www.ocletnany.cz

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.


