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18. dubna

Odstartovalo celostátní 
kolo Zeměpisné olympiády. 
Do Prahy se sjelo padesát 
nejúspěšnějších řešitelů 
krajských kol ze základních 
a středních škol. Soutěžící 
pracovali v terénu i na 
univerzitní půdě na 
pražském Albertově. 
Vítězové budou naši zemi 
reprezentovat v Číně 
a Japonsku.

22. dubna

V Praze proběhne VII. 
republikový sněm České 
středoškolské unie 
a panelová debata na téma 
Svět okolo nás se mění 
– proč ne střední škola? 
Středoškoláci z celé České 
republiky budou diskutovat 
o nedostatcích v našem 
středním školství.

Platy ve školství v roce 2015 aneb Historie se stále opakuje ..........................3
Zraková terapie – velká pomoc pro žáka .......................................................5
Noc s Andersenem provázely Malá mořská víla i akční akvarely .....................7

„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“   Konfucius

Ujišťování, že peněz bude dostatek, nám nestačí
Z  šetření ministerstva školství vyplývá, že v  roce 
2015 vzrostly platy v regionálním školství ne o slibo-
vaných 3,5 procenta, ale jen o 2,3 procenta. Platová 
úroveň učitelů a ostatních zaměstnanců škol a škol-
ských zařízení opět zaostává, a to je alarmující.

Před rokem jsme byli ujiš-
ťováni, že se postavení jak 

pedagogických, tak nepeda-
gogických pracovníků bude 
zlepšovat. Skutečnost je však 
jiná. Už průběžná data za jed-
notlivá čtvrtletí ukazovala, že 
tempo růstu platů se zpoma-
lí. Na nepříznivý vývoj jsme 
tehdejší představitele minis-
terstva školství upozorňova-
li. Naše obavy se ukázaly jako 
opodstatněné.

O to víc budeme chtít tyto 
výsledky s ministerstvem škol-
ství podrobně projednat, peč-
livě je analyzovat a  vyvodit 
z nich další postup tak, aby se 

podobná situace v příštích le-
tech neopakovala. Tímto pro-
blémem se sice již zabýva-
la tzv. školská tripar-
tita, my jsme však 
požádali o  od-
dělené jedná-
ní. Chceme 
vědět, proč 
k  tomu došlo 
a  kde leží pří-
činy tak nízkého 
růstu platů v  loň-
ském roce.

Chceme jednat s ministry-
ní školství Kateřinou Vala-
chovou i dalšími představiteli 
vlády, a když to bude potře-

ba, jsme naše požadavky při-
praveni podpořit i protestní-
mi akcemi.

Nelze donekonečna tolero-
vat, že si učitelé zvýšené pra-
covní nasazení a nové úkoly, 
které od nich stát vyžaduje, 
platí ze svého. V loňském ro-

ce se totiž zvýšily jen tarif-
ní platy, rapidně však 

díky podceněné-
mu nárůstu po-
třeby nové pe-
d a g o g i c k é 
práce v souvis-
losti s  nárůs-

tem počtu žá-
ků klesly nená-

rokové složky pla-
tu. Z nich se pak částeč-

ně hradily nové výkony. To se 
nesmí v budoucnu opakovat.

Výsledky společné diskuze 
by se měly stát východiskem 

pro jednání o  státním roz-
počtu na rok 2017 a další ob-
dobí. Měli bychom najít argu-
menty pro to, aby ze státní-
ho rozpočtu bylo do kapito-
ly školství přiděleno podstat-
ně větší množství finančních 
prostředků. Výsledky vývoje 
platů v roce 2015 jsou jedno-
značným signálem pro urych-
lené řešení tohoto dlouhole-
tého problému.

Jestliže chce vláda do kon-
ce svého volebního obdo-
bí splnit to, co pracovníkům 
škol a ostatně i rodičům ško-
láků slíbila, bude muset při-
stoupit ke konkrétním kro-
kům. Ujišťování, že peněz 
na platy bude dostatek, nám 
nestačí.

František DOBŠÍK
předseda

ČMOS pracovníků školství
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V tomto čísle najdete Krátce

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ



2 číslo 16

Testy na TBC
Na pět stovek školáků 
z Polné na Jihlavsku 
a Měřína na Žďársku 
prochází testy na TBC. 
Děti přišly loni do styku 
s učitelem angličtiny 
ze Zambie, jenž je 
s tuberkulózou už dva 
měsíce hospitalizován 
v jihlavské nemocnici. 
Výsledky testů dětí z Polné 
jsou zatím negativní. čtk

Sportovní centra
Mladí atleti budou mít 
centrum v Kladně, hokejisté 
v Mladé Boleslavi. Centra 
slouží rozvoji talentovaných 
sportovců. Podobných 
center ve středních Čechách 
funguje už dvanáct. 
Atletické sportovní centrum 
mládeže Kladno vznikne 
při Sportovním gymnáziu 
Kladno. čtk

Perník k narozeninám
Bohatě zdobený 
několikapatrový perníkový 
výtvor připravila jako dar 
pro britskou královnu 
Alžbětu II. k jejím 
devadesátinám učitelka 
Jaroslava Londová ze 

Střední odborné školy 
Josefa Sousedíka ve 
Vsetíně. Pomáhala jí její 
dcera a žačka. Učitelka již 
dříve poslala perníkové 
dary vévodovi a vévodkyni 
z Cambridge Williamovi 
a Kate u příležitosti jejich 
svatby i ke křtinám jejich 
dětí. čtk

Podpora ovoce
Evropská unie dá Česku 
v příštím školním roce 
o 1,5 milionu eur (přibližně 
40 milionů korun) více 
na podporu konzumace 
ovoce a zeleniny ve 
školách. Podpora programu 
Ovoce a zelenina do škol 
by tak měla dosáhnout 
4,65 milionu eur, tedy asi 
125,5 milionu 
korun.                   čtk

Zápisník

„Já těm Panama Papers vůbec nevěřím. Na tom seznamu prý je i několik českých učitelů!“„Já těm Panama Papers vůbec nevěřím. Na tom seznamu prý je i několik českých učitelů!“
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ČSSD chce zvýšit platy učitelů o deset procent
ČSSD navrhne koaličním 

partnerům, aby se tarif-
ní platy pracovníků ve školství 
a  zdravotnictví v  příštím roce 
zvýšily o  deset procent a  platy 
ostatních zaměstnanců veřejné-
ho sektoru o pět procent. Před-
seda strany a  premiér Bohu-
slav Sobotka to uvedl na tiskové 
konferenci po zasedání ústřed-
ního výkonného výboru ČSSD.

Sociální demokracie chce 
v rámci koalice hledat dohodu 
o růstu platů ve veřejném sek-
toru ještě předtím, než bude 
vláda hlasovat o  konvergenč-
ním programu, který do znač-

né míry určí parametry státní-
ho rozpočtu na příští rok.

„Chtěli bychom, aby se pla-
ty zaměstnanců veřejného sek-
toru zvýšily od 1. ledna 2017 
o pět procent. Současně chce-
me navrhnout, aby u dvou ka-
tegorií zaměstnanců, kde jsou 
pro to prioritní důvody, došlo 
k růstu vyššímu,“ uvedl B. So-
botka. Desetiprocentní zvýšení 
tarifních platů by se podle něj 
mělo týkat lékařů a  zdravot-
ních sester i všech zaměstnan-
ců ve školství.

„Výborná čísla státního roz-
počtu za loňský rok a za prv-

ní čtvrtletí letošního roku nám 
umožňují, abychom se o  pří-
jmy podělili i  s těmi zaměst-
nanci veřejného sektoru, kte-
ří jsou pro všechny občany vel-
mi důležití,“ prohlásil. Zvýše-
ní platů učitelů a  nepedago-
gických pracovníků minimálně 
o  10 procent požadují i  škol-
ské odbory, podle dřívějších 
informací by to stát včetně od-
vodů stálo zhruba osm miliard 
korun. B. Sobotka podotkl, 
že i  Evropská komise upozor-
nila na to, že profese učitele 
je v  České republice výrazně 
podhodnocena. čtk

Aprílový žert pražské techniky
Miluji suchý anglický humor 

a  povedené kanadské 
žertíky. A ten se podařil předsta-
vitelům Českého vysokého uče-
ní technického v Praze. V minu-

lém čísle jsme přinesli informa-
ci o chytrých uniformách pro je-
jich studenty. Ukázalo se však, 
že nebyla myšlena až tak úplně 
vážně. ČVUT totiž tuto tiskovou 

zprávu vydalo 1. dubna. Berte ji 
proto jen jako aprílový žert.

Ale řekněte sami, nebyly by 
ty hi-tech uniformy parádní?

Karla TONDLOVÁ

MŠMT: šablony pro mateřské a základní školy
Od letošního roku až do ro-

ku 2018 uvolní minister-
stvo školství celkem 4,5 mi-
liardy korun na šablony pro 
základní a  mateřské školy. Ty 
jsou určeny pro personální po-
sílení škol, vzdělávání učitelů 
a mimoškolní aktivity.

Školy tak budou moci 
z  evropských peněz financo-

vat například školního psycho-
loga, speciálního či sociálního 
pedagoga a  školního asisten-
ta, mateřské školy třeba chů-
vy. Ministerstvo školství tak 
reaguje na skutečnost, že do 
mateřských škol chodí stále 
více dvouletých dětí. Základ-
ní školy získají nově peníze 
na školního asistenta. Ten by 

měl pomáhat učitelům zvlá-
dat zvýšenou administrativní 
zátěž.

Pro střední školy budou šab-
lony vypsány na podzim letoš-
ního roku. Šablony budou ale 
pokračovat i po roce 2018, mi-
nisterstvo je vypíše až do roku 
2020. Více informací na opvvv.
msmt.cz. oš
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Mzdy ve veřejném sektoru se měly, podle vládních 
slibů, v roce 2015 zvýšit o 3,5 procenta. Stejně navý-
šeny měly být i platy ve školství. Meziročně se měl 
objem prostředků na platy v  regionálním školství 
zvýšit o  3,6 procenta, to znamená, že platy měly 
ve srovnání s předchozím rokem vzrůst v průměru 
o  836 korun. Takový byl předpoklad. A  jaká byla 
realita?

Zatímco v roce 2015 dosáhla 
podle ČSÚ průměrná mzda 

v České republice výše 26 467 
korun a meziročně se tak zvý-
šila o 860 korun, tj. o 3,4 pro-
centa, průměrný plat zaměst-
nanců regionálního školství či-
nil 23  579 korun. Meziročně 
se tak zvýšil o 532 koruny, tj. 
o 2,3 procenta.

Pokud se však podívá-
me pouze na průměrné pla-
ty pedagogických zaměst-
nanců, pak nárůst jejich mě-
síčního ohodnocení byl pou-
hých 590 korun, tj. 2,2 pro-
centa. Průměrně dosáhli pe-
dagogové měsíčně na 26 987 
korun, po odečtení vlivu pla-
tu vedoucích pracovníků pou-
ze na 25 398 korun. Průměrný 
plat vedoucích pracovníků byl 
36 533 korun.

Výše platů se však výrazně 
odlišuje nejen podle typu ško-
ly, ale také podle krajů. Nej-
vyšší průměrný plat brali peda-
gogové ve Středočeském kra-
ji, a  to 27  657 korun, druhé 

místo v  pomyslném žebříčku 
obsadil Liberecký kraj, zatím-
co poslední Zlínský kraj. Tam 
učitelé dosáhli v  průměru na 
26  282 koruny. A  zatímco si 
učitelé vyšších odborných škol 
ve všech krajích v prů-
měru měsíčně vy-
dělali 30 718 ko-
run, pracovní-
ci školních dru-
žin a  školních 
klubů pouze 
22 635 korun.

Porovnáme-
-li platy jednotli-
vých typů škol v kra-
jích od mateřských škol až 
po vyšší odborné, pak zjistíme, 
že ačkoliv průměrný plat učite-
lů mateřských škol byl 23 842 
koruny, v Olomouckém kraji si 
tito učitelé vydělali v průměru 
pouze 23 040 korun, v Ústec-
kém naopak o 1 500 korun ví-
ce, a  to 24 638 korun. V zá-
kladních školách činil průměr-
ný plat pedagogů 28 135 ko-
run, ve Středočeském kraji si 

vydělali v průměru 29 094 ko-
run, ve Zlínském pak téměř 
o dva tisíce méně, a to 27 304 
korun.  Učitelé základních 
uměleckých škol si v průměru 
měsíčně odnášeli 27  207 ko-
run, nejméně opět ve Zlínském 
kraji, a to 25 909 korun, nej-
více naopak v  Olomouckém 
kraji, 28 532 koruny. Středo-
školští učitelé si v průměru při-
šli na 28  690 korun, nejvíce, 
29 577 korun, měli ve Středo-
českém kraji, nejméně opět 
ve Zlínském kraji, a to 28 016 

korun.
Rozdíly v  ohod-
nocení učitelů 
v  krajích jsou 
patrné u  kaž-
dého typu ško-
ly, zarážející je 
to však u  ma-

teřských škol pro 
děti se speciálními 

vzdělávacími potře-
bami. Tady byl sice prů-

měrný plat 24 362 koruny, ale 
zatímco v  Olomouckém kra-
ji činil 26  081 korun, v  Par-
dubickém o  pět tisíc méně, 
21 015 korun.

Nepedagogičtí zaměstnanci 
regionálního školství si v uply-
nulém roce v průměru vydělali 
15 188 korun, pokud z tohoto 
platu odečteme vliv vedoucích 
pracovníků, pak se dostává-

me na průměrný plat 14 072 
koruny. Vedoucí zaměstnan-
ci pak brali v průměru 21 063 
korun. Ve srovnání s  rokem 
2014 si opět v průměru všich-
ni polepšili o 2,2 procenta, tj. 
o 326 korun. Nejvíce si vyděla-
li v Ústeckém kraji, a to v prů-
měru 15 662 koruny, nejméně 
v  Kraji Vysočina, 14  749 ko-
run. V mateřských školách do-
sáhl průměrný plat nepedago-
ga 12  729 korun, nejvíce na 
svých výplatních páskách na-
šli v Praze, 13 087 korun, nej-
méně v  Olomouckém kraji, 
12 258 korun.

V základních školách dosáhli 
nepedagogičtí zaměstnanci na 
průměrný měsíční plat ve vý-
ši 15 017 korun, v Jihomorav-
ském kraji na 15  615 korun, 
ve Zlínském jen na 14 501 ko-
runu. V  základních umělec-
kých školách činil průměr-
ný plat 17 522 koruny, v Olo-
mouckém kraji však tento prů-
měr převyšoval o více než dva 
a půl tisíce. Jeho výše byla 
20 164 koruny, zatímco v Ús-
teckém kraji 17  139 korun. 
Nepedagogové zaměstnaní ve 
středních školách si v  průmě-
ru měsíčně vydělali 17 658 ko-
run, nejvíce pak v Libereckém 
kraji, a to 19 272 korun, nej-
méně v Kraji Vysočina – pouze 
16 865 korun.

Obdobně jako u pedagogic-
kých pracovníků, i  u nepeda-
gogů se jejich průměrné pla-
ty v  jednotlivých typech škol 
liší kraj od kraje, největší roz-
díly jsou opět u  škol pro dě-
ti se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Například v  ma-
teřských školách v  Liberec-
kém kraji si vydělali v průměru 
18 574 korun, zatímco v Krá-
lovéhradeckém kraji pouhých 
11 859 korun.

Zda jsou takovéto rozdí-
ly oprávněné, či nikoliv, nelze 
zcela jednoduše říci, rozhod-
ně by však chystaná reforma 
financování regionálního škol-
ství měla neoprávněným roz-
dílům od roku 2018 udělat 
konec.

 Olga ŠEDIVÁ

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Vychovatelky školních družin žádají méně dětí v oddělení
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.

Sekce školských výchov-
ně-vzdělávacích zaříze-

ní (ŠVVZ) chce hájit zachová-
ní školských zařízení pro záj-
mové vzdělávání jako nedíl-
nou součást základního škol-
ství. Chce prosazovat a obha-
jovat práva a  oprávněné po-

žadavky svých členů, zejména 
v  oblasti profesní, pracovně-
právní, sociální a ekonomické. 
Bude také prosazovat vytvoře-
ní stejných pracovních podmí-
nek pro výkon vychovatelské 
profese ve školských zaříze-
ních na plný úvazek, stejně ja-

ko u ostatních pedagogických 
pracovníků, a podporovat za-
jištění odpovídajícího financo-
vání zájmového vzdělávání ze 
státního rozpočtu tak, aby by-
lo možno při zájmových čin-
nostech plně realizovat školní 
vzdělávací program.

Sekce ŠVVZ se chce účast-
nit projednávání novelizace vy-
hlášky o  zájmovém vzdělávání 

a prosazovat snížení počtu dě-
tí na 25 v oddělení na jednu vy-
chovatelku v návaznosti na bez-
pečnostní předpisy. Bude také 
usilovat o jmenování vedoucích 
vychovatelek z  řad vychovate-
lek pracujících v daném zařízení 
a zlepšovat podmínky pro další 
vzdělávání a profesní rozvoj vy-
chovatelů a vychovatelek.

sta

Žádný masivní přesun žáků ze speciálních škol se nechystá
Problematika zavádění inkluzivní legislativy do pra-
xe byla obsahem semináře, který pro zájemce z řad 
odborářů připravilo vedení školských odborů spolu 
s profesní sekcí vedoucích pracovníků.

Vystoupila Jana Zapletalo-
vá, náměstkyně ředitele 

Národního ústavu pro vzdělá-
vání, a podala obsáhlý výklad 
jednotlivých kroků při zavádě-
ní zákona 82/2015 Sb., který 
vstoupil v  platnost 1. května 
2015 a  účinnosti nabude od 
1. září tohoto roku.

Jana Zapletalová v první řadě 
všechny přítomné ujistila, že se 
od září nechystá žádný masiv-
ní přesun žáků ze speciálních 
škol do škol základních. „V tu-
to chvíli máme přibližně 94 tisíc 
dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami a z  tohoto počtu se 
už na sedmdesát tisíc učí v běž-
ných základních školách. Určitě 

se tedy nikdo nemusí bát, že se 
od září situace významně změ-
ní,“ řekla náměstkyně a dále ob-
šírně vysvětlila chystané změny.

V  novém režimu bude ale 
k  dispozici více podpůrných 
opatření, upraví se organi-
zace vzdělávání těchto žáků, 
a  to jak délka vyučovací hodi-
ny, tak i přestávek. Nově se ta-
ké mohou v  rámci disponibil-
ních hodin měnit některé vzdě-
lávací oblasti za jiné. Může do-
jít i ke snižování počtu žáků ve 
třídách, v  družinách se žáci se 
speciálními potřebami budou 
moci připravovat na vyučová-
ní, pokud k tomu doma nema-
jí potřebné podmínky. Pokud se 

týká personální podpory, v urči-
tých případech mohou být vy-
užiti speciální pedagogové ne-
bo bude možné, aby se výuky 
žáka s SVP účastnil další učitel 
na poloviční nebo i celý úvazek, 
například u  psychicky nemoc-
ných žáků, kde dnes pomáhá 
asistent pedagoga. Za určitých 
specifických podmínek může 
škola získat speciálního peda-
goga, a to ve specifických loka-
litách nebo tam, kde je zvýšený 
výskyt žáků se speciálními vzdě-
lávacími potřebami.

Podle stupně podpory žáka 

s  postižením a  jeho diagnózy 
může žák dostat speciální po-
můcky, učebnice, kompenzač-
ní pomůcky. Novinkou je to, 
že tuto podporu mohou zís-
kat pro žáky i  školská zaříze-
ní, tedy školní družiny a kluby. 
Podle přehledu doporučených 
opatření, který vypracuje škol-
ské poradenské zařízení, bude 
určena normovaná finanční ná-
ročnost, na niž bude mít škola 
nárok.

Všechny změny a  metodic-
ké postupy najdou zájemci na 
www.rvp.cz. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Předsedkyně RV sekce: 
Jana Brdová

jbrdova@seznam.cz

Zástupce předsedkyně: Miroslava Beňová
Členové RV sekce za jednotlivé kraje:

Praha – Miroslava Beňová miroslava.benova@seznam.cz
Středočeský – Vladimíra Čaplická vcaplicka@seznam.cz
Jihočeský – Vladimíra Votavová vladivot@seznam.cz
Plzeňský – Stanislava Fialová fstanislava@seznam.cz
Ústecký – Věra Štekerová vera.steker@centrum.cz
Liberecký – Jana Kuklová j.k.super@seznam.cz
Královéhradecký – Jitka Heltová jitka.heltova@seznam.cz
Pardubický – Jana Shehada jana.shehada@centrum.cz
Vysočina – Jana Blažková blazkova.janicka@seznam.cz
Jihomoravský – Eva Plivová plivova@seznam.cz
Zlínský – Věra Polišenská vera.polisenska@centrum.cz
Moravskoslezský – Věra Kořistková vera.koristkova@seznam.cz
Olomoucký – Pavlína Jedličková pavlina.jedlickova@tiscali.cz

Redakce obdržela smutnou zprávu. Ze-
mřel Eduard Klobouček, dlouholetý před-
seda Oblastní rady odborového svazu 
pracovníků školství v Přerově. Byl jedním 
z těch, kdo stál u zrodu nových školských 
odborů.

S úctou vzpomínáme



20. dubna 2016 5

Zraková terapie – velká pomoc pro žáka i úleva pro učitele
Pokud má učitel pocit, že se dítě v hodině špatně 
soustředí, nemusí se vždy jednat o poruchu pozor-
nosti. Žák, který se na první pohled jeví jako ne-
pozorný, může mít nějaké skryté obtíže, o kterých 
často nemá ponětí ani jeho rodič.

Když má učitel oči na stop-
kách, všimne si i  ma-

lých detailů, které mohou 
vést k odhalení zrakové vady. 
Zraková terapeutka Dagmar 
 Moravcová líčí jeden z příběhů 
ze své praxe: „Osmiletá Alen-
ka začala ve druhé třídě nosit 
špatné známky, zhoršila se ve 
čtení i v psaní, psala pod řád-
ky, rodiče ani paní učitelka ne-
věděli, co se s ní děje. Mysle-
li si, že začíná lajdačit. Často ji 
bolelo bříško nebo hlava, zvý-
šila se nemocnost a vyšlo na-
jevo, že se holčička do školy 
netěší.  Od tří let nosila brýle, 
podle očního i praktického lé-
kaře byla jinak zdravá. V první 
třídě Alenku vše bavilo, nemě-
la s učením potíže a nikdo u ní 
žádnou vadu nepozoroval.“

Impulzem k  vyšetření zrako-
vou terapeutkou bylo v  tomto 
případě časté mhouření očí, na 
které upozornila třídní učitel-
ka. Z  vyšetření v ordinaci tera-
peutky vyplynulo, že je Alenka 
výrazně světloplachá a  její zra-
ková ostrost odpovídá pásmu 
slabozrakosti. Dále byla zjištěna 
absolutní ztráta barvocitu a po 
dalších vyšetřeních očním lé-
kařem (specialistou na vrozené 
vady zraku) následně vyřčena 
diagnóza achromatopsie, tedy 
vrozená barvoslepost.

„Obtíže ve škole Alence na-
staly s menším typem písma, se 
složitějšími obrázky plnými de-
tailů a  s  úzkými linkami. Pro-
blém byl i  s pracovními seši-
ty, které mají podbarvené tex-
ty. Holčička si nevěděla rady 
a moc ji trápilo, že je pomalejší 
než ostatní děti a nenosí domů 
jedničky jako v první třídě. Čas-
to nestihla opsat rychle zápis 
z tabule, i když seděla ve druhé 
lavici,“ vysvětluje Dagmar Mo-
ravcová. Po důkladném vyšet-
ření tedy doporučila speciální 
pomůcky, brýle s barevným fil-
trem, speciální lupu a další op-

tické pomůcky. Filtry pomáha-
jí vyřešit problém se světlopla-
chostí – oranžová skla Alen-
ka používá při běžném osvět-
lení, tmavě hnědá skla na tělo-
cvik venku, když svítí slunce. Te-
levizní kamerová lupa slouží ke 
zvětšování papírových 
předloh nebo tex-
tu na tabuli. Díky 
ní může ve škole 
používat běžné 
učebnice a pra-
covní sešity.

I n f o r m o v a -
nost v této oblasti 
je i  přes snahu Aso-
ciace zrakových terapeu-
tů stále velmi malá. Je důleži-
té, aby se o  této relativně no-
vé profesi vědělo i mezi učite-
li, kteří mohou rodiče svých žá-
ků včas nasměrovat. Ti se pak 
mohou obrátit na zrakového 

terapeuta, který podle výsled-
ků funkčního vyšetření zraku 
doporučí další postup a  pora-
dí zejména prakticky, jak upra-
vit velikost a typ písma, barev-
nost a  kontrast obrázků. Celá 
řada zrakových vad se neod-

halí ani u očního lékaře. Oftal-
molog má totiž omezené mož-
nosti – v ordinaci není tak velký 
časový prostor pro zkoumání 
jednoho pacienta a chyb í spe-
ciální pomůcky. Zrakový tera-
peut je navíc školen na to, aby 
byl schopen reagovat na nála-
dy dítěte a dokázal se vcítit do 
jeho vnímání. Vyšetřují se zra-
kové funkce, jako je ostrost, 
kontrastní citlivost, barvocit, 
zorné pole a adaptace na svět-

lo a tmu. Terapeut zjiš-
ťuje stávající doved-

nost využívat zrak 
v praxi. Nenahra-
zuje péči očního 
lékaře, optome-
tristy, ortoptisty 

ani očního opti-
ka. Naopak, zra-

koví terapeuti jsou 
připraveni se všemi těmito 

profesemi spolupracovat.
Specialista v  oblasti zrakové 

terapie dokáže rozpoznat sku-
tečné zrakové možnosti a kro-
mě diagnostiky také doporu-
čit vhodnou rehabilitaci zrako-

vých funkcí a navrhnout opat-
ření, která je možné učinit. Ně-
kdy stačí udělat opravdu má-
lo a  efekt je obrovský. Napří-
klad u  sedmiletého Prokopa 
stačilo podložit stránky v  pra-
covních sešitech černým papí-

rem. Zlepšil se tím kontrast tex-
tu, nedochází již k  prosvítání 
písmen a obrázků z druhé stra-
ny listu a dítě se v učebnici lé-
pe orientuje.

Při podezření na zrakovou 
vadu je možné kontaktovat 
také speciálně pedagogické 
centrum pro děti se zrakovým 
postižením nebo očního léka-
ře specialistu, který se na da-
ný problém zaměřuje. Pokud 
je to třeba, speciální pedago-
gové ze SPC vyjíždějí i do škol-
ních zařízení, kde pomáhají ře-
šit potřeby dětí přímo ve třídě. 
Pedagogům pomohou zorien-
tovat se v  problematice, jsou 
nápomocní při vypracování in-
dividuálního vzdělávacího pro-
gramu pro integrovaného žá-
ka, případně zapůjčí vhod-
né pomůcky nebo odbornou 
literaturu.

Pokud má učitel ve třídě žá-
ka, u  kterého pozoruje neob-
vyklé projevy, je třeba spojit 
se s  rodiči a  podniknout dal-
ší kroky. Díky vzájemné spolu-
práci a následné péči zrakové-

ho terapeuta se uleví nejen dí-
těti, ale také samotnému peda-
gogovi, protože se usnadní prá-
ce v hodinách. Zkrátka ne vždy 
stačí posadit dítě se zrakovou 
vadou do první lavice.

Kamila MALÁŠKOVÁ

vých 
-

o-

lo a tm
ťuj

n

k
kov

Naše 

téma
ašeašeNN
mmmm

ILUSTRAČNÍ FOTO:  Alena TUČÍMOVÁILUSTRAČNÍ FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ



6 číslo 16

Dokdy lze odvolat výpověď z pracovního poměru?
Může výpověď z  pracovního poměru odvolat za-
městnanec i  zaměstnavatel? Do jaké doby musí 
k odvolání dojít?

V § 50 odst. 5 zákoníku prá-
ce se stanoví, že „výpověď 

může být odvolána pouze se 
souhlasem druhé smluvní stra-

ny; odvolání výpovědi i  sou-
hlas s  jejím odvoláním musí 
být písemné“. K  odvolání vý-
povědi může dojít až do uply-

nutí výpovědní doby. Pokud 
byla k  soudu podávána žalo-
ba o určení neplatnosti výpo-
vědi, může být výpověď odvo-
lána až do vydání rozhodnutí 
soudu prvního stupně, popří-
padě odvolacího soudu, kte-
rým bylo řízení o  žalobě pra-
vomocně skončeno. Vyslovi-
la-li druhá strana do uplynu-
tí výpovědní doby, popřípadě 
do vydání rozhodnutí soudu, 
souhlas s odvoláním výpovědi, 
výpověď tím pozbývá všech-
ny své právní účinky od počát-
ku (ex tunc) a v právních vzta-
zích mezi stranami pracovního 
poměru platí stejný stav, jako 
kdyby k  výpovědi z  pracovní-
ho poměru nikdy nedošlo. Po-
vinnost nahradit druhé stra-
ně pracovního poměru ško-
du, byly-li splněny předpokla-

dy odpovědnosti zaměstnance 
podle § 250 nebo předpokla-
dy odpovědnosti zaměstnava-
tele podle § 265 odst. 2, tím 
samozřejmě není dotčena.

V případě, že druhá strana 
s  odvoláním výpovědi nesou-
hlasí, zůstávají její právní účin-
ky navzdory jejímu odvolání 
zachovány. Zákoník práce zde 
ponechává na druhé straně 
pracovního poměru, aby sama 
zvážila, zda má zájem na dal-
ším trvání pracovního pomě-
ru; zaměstnanec přitom mů-
že uvážit své osobní poměry 
a možnost zaměstnání u  jiné-
ho zaměstnavatele. Odmítne-
-li udělit k  odvolání výpovědi 
souhlas a  jde-li o  platnou vý-
pověď, pracovní poměr skon-
čí uplynutím výpovědní doby.

 Vít BERKA

Délka sjednané pracovní pohotovosti
Zákoník práce neřeší délku doby sjednané pracov-
ní pohotovosti. Je možné ji sjednat ve dnech pra-
covního klidu na celých 24 hodin? Stačí dohoda se 
zaměstnancem?

Zákoník práce neumožňu-
je držet pracovní pohoto-

vost na pracovišti a  nestano-
ví ani maximální počet hodin 
této pohotovosti. Protože pra-
covní pohotovost je možné 
se zaměstnancem dohodnout 
pouze nad rámec jeho rozvr-
hu pracovních směn, je mož-
né ve dnech pracovního klidu 
se zaměstnancem dohodnout 
pracovní pohotovost na celých 
24 hodin.

Protože s pracovní poho-
tovostí jsou pro za-
městnance spoje-
na určitá ome-
zení (nemů-
že konzumo-
vat alkohol, 
měl by se zdr-
žovat tam, kde 
je schopen se 
v  co nejkratší do-
bě dostavit do zaměst-
nání), je vždy k  výkonu pra-

covní pohotovosti třeba doho-
da se zaměstnancem. Zákoník 
práce sice nestanoví povin-
nou písemnou formu dohody 
se zaměstnancem, ale v  sou-

vislosti s prokazováním do-
hody je vhodné vyu-

žít písemnou for-
mu. Zaměstna-
vatel může vý-
kon pracov-
ní pohotovos-
ti se zaměst-

nancem sjed-
nat v  pracovní 

smlouvě nebo v  ji-
né smlouvě.

 Vít BERKA

Poskytování volna při narození dítěte
Jaké pracovní volno máme poskytnout zaměstnan-
ci podle platných předpisů při narození dítěte?

Poskytování pracovní-
ho volna v  tomto přípa-

dě upravuje nařízení vlády 
č.  590/2006 Sb., kterým se 
stanoví okruh a  rozsah jiných 
důležitých osobních překá-
žek v práci. V příloze k tomu-
to vládnímu nařízení v bodu 6 
se stanoví:

„Pracovní volno se poskytne 
na nezbytně nutnou dobu

a) s  náhradou mzdy ne-
bo platu k  převozu manžel-
ky (družky) do zdravotnického 
zařízení a zpět,

b) bez náhrady mzdy ne-
bo platu při účasti při porodu 
manželky (družky).“

Pracovní volno podle písme-
ne a) bylo poskytováno i podle 
úpravy před přijetím nařízení 
vlády č. 590/2006 Sb.

Přijetí tohoto vládního naří-
zení znamenalo novou úpra-
vu vzniku práva zaměstnance 
na pracovní volno též k účasti 
při porodu manželky (družky), 
v tomto případě však bez ná-
hrady mzdy nebo platu.

Vít BERKA

Zvyšování 
kvalifikace
Má být do nákladů 
zaměstnavatele na 
zvyšování kvalifikace 
pro účely uzavření 
kvalifikační dohody 
zahrnuta i  náhrada 
platu za dobu zvyšo-
vání kvalifikace?

Do nákladů zaměstnava-
tele spojených se zvyšová-
ním kvalifikace zaměstnan-
ce ve smyslu §  234 záko-
níku práce (kde je upraven 
i obsah kvalifikační dohody) 
patří nepochybně i  náhra-
da platu vyplacená zaměst-
nanci. Tento náklad vzni-
ká zaměstnavateli v  sou-
vislosti se zvyšováním kva-
lifikace zaměstnance, pro-
tože dle ustanovení §  205 
a  §  232 zákoníku práce je 
povinen poskytovat zaměst-
nanci v této souvislosti pra-
covní volno s náhradou pla-
tu ve výši průměrného vý-
dělku. Tímto nákladem je 
i část pojistného na sociální 
a  zdravotní pojištění, které 
za zaměstnance uhradil za-
městnavatel. Vít BERKA

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ

za-
-

o-
měst

hody
žít

m

n
sml

né smlo

Právník 

radí



20. dubna 2016 7

Noc s Andersenem provázely Malá mořská víla i akční akvarely
Akci k  rozvoji dětského čtenářství Noc s Anderse-
nem pořádá už tradičně Klub dětských knihoven. 
Noc s Andersenem znamená nejen setkání s pohád-
kami, ale také možnost strávit celou noc ve škole.

Letošním tématem bylo 180. 
výročí napsání pohádky Ma-

lá mořská víla. Termín akce 
byl naplánovaný na 1. dub-
na, v  předvečer výročí naroze-
ní dánského pohádkáře Han-
se Christiana Andersena. Le-
tos se to navíc ještě hezky spo-
jilo s dalším výročím – uplynulo 
již čtyřicet let od prvního uvede-
ní filmové verze pohádky Ma-
lá mořská víla od Karla Kachy-
ni s  Miroslavou Šafránkovou 
v hlavní roli.

Křížovka podle knížek
Už dlouho dopředu se na 

tento den, nebo spíše noc, při-
pravovali a těšili také naši žáci 
a učitelé ze Základní školy Pla-
vy. Spaní ve škole se mělo zú-
častnit celkem 27 dětí a tři vy-
učující. Znamenalo to připra-
vit program tak, aby děti ba-
vil, ale aby také odpovídal te-
maticky. Řešili jsme otázky ob-
čerstvení, bezpečnosti pohybu 
ve škole i mimo ni.

Ve škole jsme se všichni se-
šli v šest hodin odpoledne. Dě-
ti si hned šly připravit své pelíš-
ky a pak jsme se společně v jí-
delně navečeřeli. Každý si něco 
přinesl, jedna maminka napek-
la pro každého i  malou slad-
kost, perníčky. Po večeři jsme 
se vrhli na první aktivitu, která 
byla, jako vše ten večer, motivo-

vaná Andersenem. Děti si pře-
četly malý úryvek z pohádkové 
knížky a měly za úkol pomoci 
hlavnímu hrdinovi Tomovi ote-
vřít dopis a přečíst si ho. K to-
mu jsme měli připravené pro 
děti otázky a úkoly, které se tý-
kaly dětských knih. Své odpo-
vědi vpisovaly děti do křížovky. 
Správné slovo našly v tajence.

Kabinety ve tmě
Hned po zahřívacím ko-

le začala naše oblíbená „bě-
hačka“. Během ní měly dě-
ti za úkol odhalit jména dal-
ších dětských knih, jejichž ná-
zvy byly zašifrované v různých 
větách. Šifra: „Štěně, které se 
prochází Karlu Čapkovi po za-
hradě,“ nedala moc velkou 
práci, ale připravené byly i těž-
ší skrývačky. Pokud děti nevě-
děly název knihy, tak mohly 
doběhnout do kabinetu, kde 
ale bylo zhasnuto. Žáci měli na 
hlavě čelovku, s kterou si po-
svítili na jednotlivé nápovědy 
– názvy knih. Kartičky byly na-
lepené všude, kde se dalo, na 
každé byl jeden název. Stačilo 
si „jen“ vybrat.

„Běhačky“ používáme ve 
výuce často. Jakmile se děti 
naučí číst, aspoň jednou týdně 
si takto zaběhají, většinou na 
chodbu. Při těchto příležitos-
tech ale kombinujeme nápo-

vědu s  matematickými příkla-
dy. Děti dostávají neúplný text 
k nejrůznějším příležitostem – 
jaro, Velikonoce, shrnutí uči-
va vlastivědy. Místo slov ma-
jí v  textu příklad. Když ho vy-
počítají, na chodbě na kartič-
ce pod stejným číslem najdou 
správné slovo na doplnění tex-
tu. „Běhačku“ děti milují, tady 
byly ale navíc nadšené z toho, 
že se vše odehrávalo ve tmě.

Mořská víla v Tanvaldu
Na další aktivitu jsme se vy-

pravili vlakem až do Tanvaldu. 
V  místním kině jsme se moh-
li zúčastnit představení Ma-
lá mořská víla, které pro nás 
a  další děti, které přespávaly 
v Tanvaldu a Velkých Hamrech, 
připravil divadelní spolek 
J. K. Tyla z Josefova Dolu. Dě-
tem se představení velice líbi-
lo. Navíc možnost jít do divadla 
jako takového je vždy pro dě-
ti velkým svátkem. Cestou na-
zpátek jsme si zahráli na malou 
mořskou vílu, která se ponoří 
do hlubin moře, my do hlubin 
tmy, a  po tmavém chodníčku 
jsme přešli ke škole. Ale stejně 
jako víla jsme přišli o hlas. Tak-
že zhruba půl kilometru děti šly 
potichu bez jediného slovíčka – 
a dokázaly to. U školy jsme ješ-
tě děti vyvedli aprílem s tím, že 
jsme ztratili klíče. Naštěs tí vše 
dobře dopadlo a společně jsme 
mohli ještě aspoň chvilku po-
zorovat krásnou jasnou oblo-
hu. K určení názvů neznámých 

souhvězdí jsme si pomohli apli-
kací na iPadu.

Ve škole jsme se pustili do 
akčního akvarelu, kterému se 
někdy říká smejvák. Čtvrtka 
se trochu namočí vodou a pak 
se vodovkami vrství jednotlivé 
barvy tak, jak člověka napad-
ne. Když se zaplní plocha, ne-
chá se vše lehce zaschnout. 
A  potom se barvy z  obrázku 
proudem vody smývají, do-
kud neteče čirá voda. Vždy na 
čtvrtce ale něco zbude. Tento 
akční akvarel pracuje s podvě-
domím, smývá se vlastně to, 
co už člověk nepotřebuje, co 
by ho zatěžovalo. Nám akva-
rel ale stačil k tomu, abychom 
si potom ve zbylých skvrnách 
hledali to, co tam kdo vidí. Ně-
kdo viděl medvěda, jiný hory, 
další srdíčka. Fantazie mohla 
pracovat na plné obrátky.

Během této aktivity se děti 
krásně zklidnily, takže nezbylo 
než si už jen pustit na dobrou 
noc poslední pohádku. Spát 
jsme šli kolem půlnoci, rychle 
nám to uteklo. Všichni si od-
nášeli spoustu zážitků a větši-
na dětí si už plánovala, že příš-
tí rok na Noci s  Andersenem 
určitě nebude chybět.

 Alena TUČÍMOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
Jana Kneřová

Základní škola Plavy

Tel.: 734 255 121

jana.knerova@zsplavy.cz
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Limity pro více dohod o pracovní činnosti
Platí nějaké limity pro případ, že je se zaměstnan-
cem sjednáno více dohod o pracovní činnosti?

V  zákoníku práce je uplat-
něn princip, že v případě, 

kdy zaměstnanec sjedná se 
stejným zaměstnavatelem více 
pracovněprávních vztahů, po-
suzuje se každý z nich samo-
statně. Pokud je uzavřena do-
hoda o provedení práce, uplat-
ní se § 75 zákoníku práce, kte-
rý stanoví, že „rozsah práce, 
na který se dohoda uzavírá, 
nesmí být větší než 300 ho-
din v kalendářním roce“ a že 
do rozsahu práce se započí-

tává také doba práce na zá-
kladě jiné dohody o provede-
ní práce u téhož zaměstnava-
tele. Pokud je uzavřena do-
hoda o  pracovní čin-
nosti (§ 76 zákoní-
ku práce), 
posuzuje 

se samostatně. 
Na základě do-
hody o  pracov-
ní činnosti ne-

ní možné vy-
koná-

vat práci v  rozsahu překraču-
jícím v průměru polovinu sta-
novené týdenní pracovní do-
by. Bude-li v téže době uzavře-
na se zaměstnancem jiná do-
hoda o pracovní činnosti (na ji-
ný druh sjednaných prací), po-
suzuje se samostatně čili lze ji 
opět uzavřít na rozsah prací 
nepřekračující v  průměru po-
lovinu stanovené týdenní pra-
covní doby.

Náhrada za dovolenou
Kdy se proplácí náhrada platu za nevyčerpanou 
dovolenou?

Ze znění zákoníku práce 
po jeho novelizaci v  roce 

2012 vyplývá, že zaměstnava-
tel nesmí poskytovat náhra-
du platu (nebo mzdy) za ne-
vyčerpanou dovolenou, te-
dy dovolenou proplácet mís-
to jejího čerpání, pokud pra-
covní poměr trvá. Podle no-
vě formulovaného ustanovení 
§  222 odst.  2 zákoníku prá-
ce platí, že „zaměstnanci pří-
sluší náhrada mzdy nebo pla-
tu za nevyčerpanou dovole-
nou pouze v případě skončení 
pracovního poměru“. Jestliže 
zaměstnavatel nesplní svou 
povinnost určit zaměstnanci 

čerpání dovolené ani zaměst-
nanec sám o čerpání dovole-
né nerozhodne (podle § 218 
odst. 3 zákoníku práce), prá-
vo na dovolenou nezaniká, 
avšak není možné za ni po-
skytovat náhradu platu v roz-
sahu takto nevyčerpané do-
volené, a  to až do případné-
ho skončení pracovního po-
měru. Novelou zákoníku prá-
ce také došlo ke zrušení limi-
tu pro proplácení nevyčerpa-
né dovolené pedagogickým 
pracovníkům a akademickým 
pracovníkům vysokých škol 
(tento limit činil 4 týdny nevy-
čerpané dovolené).

pad, že je se zaměstnan-
o pracovní činnosti?
tává také doba práce na zá-
kladě jiné dohody o provede-
ní práce u téhož zaměstnava-
tele. Pokud je uzavřena do-
hoda o pracovní čin-
nosti (§ 76 zákoní-
ku práce), 
posuzuje 

se samostatně. 
Na základě do-
hody o  pracov-
ní činnosti ne-

ní možné vy-
koná-

covní doby.

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Přestávky v práci
Ve kterých případech se přestávky v práci započí-
távají do pracovní doby?

Právní úprava poskytování 
přestávek v práci je obsažena 
v § 88 zákoníku práce, kde se 
v odst.  1 mimo jiné stanoví: 
„Jde-li o práce, které nemo-
hou být přerušeny, musí být 
zaměstnanci i  bez přerušení 
provozu nebo práce zajištěna 
přiměřená doba na oddech 
a  jídlo; tato doba se započí-
tává do pracovní doby.“ Zá-
koník práce tedy pro případ, 
kdy není prokazatelně mož-
né přerušit práci nebo pro-
voz, dává zaměstnavateli po-
vinnost zajistit i bez přeruše-

ní práce zaměstnanci přimě-
řenou dobu na oddech a jíd-
lo. Zákon pochopitelně ne-
stanoví a ani nemůže provést 
výčet všech reálně možných 
případů, kdy lze toto usta-
novení zákoníku práce pou-
žít. K  formulaci dotazu bych 
pouze konstatoval, že nejde 
o  započtení přestávky v prá-
ci do pracovní doby. Jde o si-
tuaci, kdy přestávku v  práci, 
která se do pracovní doby ne-
započítává, poskytovat nelze, 
a proto se tato realita v zájmu 
zaměstnanců řeší jinak.

Požadavky proti povinnostem
Od příštího školního roku 

se mají sjednotit přijíma-
cí zkoušky na střední školy. 
V podstatě nepůjde o nic vý-
razně nového. Dalo by se do-
konce říci, že půjde o  správ-
ný návrat na před lety opuš-
těnou, ale k  cíli stále nejlépe 
vedoucí cestu. Již nyní jsem 
se ale setkal s  nesouhlasný-
mi hlasy. Náhlé selhání u při-
jímací zkoušky prý takového 
uchazeče, který byl vždy vel-
mi dobrým žákem, zásadně 
poškodí a neumožní mu stu-
dium na škole, na  kterou se 
hlásil.

Podobné hlasy chápu tak, 
že v  podstatě vycházejí z  již 
řadu let prezentovaných 
a  prosazovaných nálad 
v  naší společnosti. 
Až příliš jsme si 
zvykli na výraz-
né upřednost-
ňování svých 
osobních po-
žadavků opro-
ti obecně vyža-
dovaným povin-
nostem. Složit při-
jímací zkoušku ale bude 
určitou povinností. Výsledek 
bude vypovídat nejen o  při-

pravenosti žáka, ale i  o jeho 
schopnosti podat výkon v ur-
čitém konkrétním čase. Jiný-

mi slovy o  jeho schop-
nosti splnit konkrét-

ní povinnost.
Osobně si ni-

jak nedovedu 
představit, že 
například při 
f o t b a l o v é m 

zápase by hráč, 
který přestřelil 

branku při rozho-
dující penaltě – a  selhal 

tedy v  rozhodujícím okamži-
ku –, měl mít druhý pokus 

(anebo by se neúspěšná pe-
nalta škrtla) proto, že v prů-
běhu zápasu patřil k  nejlep-
ším nebo že byl vždy nejsna-
živější na tréninku. Ve fotba-
le, ale ani v životě to tak ne-
chodí a bylo by značně poše-
tilé to vyžadovat.

Celý život se přitom sklá-
dá z  jednotlivých okamži-
ků. Jeden navazuje na druhý 
a  všechny vytvářejí jednolitý 
celek. Stejné to bude i u při-
jímacích zkoušek a  rodičům 
i  žákům by to mělo být zce-
la jasné.

 František MORKES
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V Brandýse nad Orlicí se zapojujeme do soutěží
Žáci 8. a 9. třídy v Brandýse 

nad Orlicí se v letošním ro-
ce v rámci Ekologického prak-
tika zapojili do soutěže s  ná-
zvem Ekománie, kterou již tře-
tím rokem pořádá Střední ško-
la rybářská a  vodohospodář-
ská Jakuba Krčína v  Třebo-
ni. Prvního korespondenčního 
kola této soutěže se zúčastnilo 
245 žáků osmých a  devátých 
tříd základních škol z celé Čes-
ké republiky. A pouze 33 nej-
lepších řešitelů postoupilo do 
druhého kola soutěže. Mezi 

nimi i dvě naše žákyně Simo-
na Drábková a  Marie Ludvíč-
ková. Pro všechny byly připra-
veny tři úkoly. Nejprve vyplňo-
vali všeobecný environmentál-
ní test, pak dělali environmen-
tální pokus a na závěr odpoví-
dali na otázky týkající se řeky.

To však nebyla jediná akti-
vita naší školy. Naopak, zú-
častnili jsme se i soutěže s ná-
zvem Zdravá a nemocná příro-
da Pardubického kraje. Tento-
krát se jednalo již o šestý roč-
ník tohoto největšího výtvar-

ného projektu v České repub-
lice. Úkolem soutěžících bylo 
ztvárnit kontrast mezi zdravou 
a nemocnou přírodou tak, jak 
nejlépe dovedou. Do své tvor-
by pak museli zapojit nejen 
své výtvarné nadání, ale i svůj 
vztah k  přírodě a  životnímu 
prostředí jako celku. A konku-
rence byla opravdu obrovská. 
Přesto naše Aneta Syrová, žá-
kyně 8. ročníku, získala ve své 
věkové kategorii (11 až 15 let) 
cenu Pardubického deníku.

Dita DVOŘÁKOVÁ

Studentky z Přímky na stáži v zemi fjordů a jezer
„Hei!“ Takto se zdraví 

v Norsku. Nelákalo by 
vás tuto krásnou zemi fjordů, 
lesů, hor a jezer navštívit? Stu-
dentky střední školy na Přímě-
tické ve Znojmě tuto příleži-
tost měly. Díky projektu Eras-
mus+ se mohlo do této zají-
mavé severské země podívat 
šest dívek. Na stáž vycestovaly 
dvě studentky oboru kosme-
tička a  čtyři studentky oboru 
sociální činnost.

Město Hamar, které se na-
chází na břehu největšího je-
zera Norska Mjøsa, na jehož 
březích leží též známé olympij-

ské město Lillehammer, se sta-
lo na tři týdny jejich domovem 

a  také pracovištěm. Seznámi-
ly se nejen s  místní kulturou 

a nádhernou přírodou, ale ta-
ké s novými pracovními postu-
py ve svých oborech. Jedním 
pracovištěm byl kosmetický 
salon v partnerské škole, dal-
ším pak dva pečovatelské do-
movy v  Hamaru a  ve Stange. 
Kromě práce měly studentky 
příležitost poznat hlavní měs-
to Oslo, zdokonalit se v anglic-
kém jazyce a dokonce se při-
učit i  něco norsky. Odborná 
stáž byla nejen krásným ces-
tovatelským zážitkem, ale ta-
ké velkým přínosem pro jejich 
praxi.
Jana TŘÍMALOVÁ, Karel VARHANÍK

Cesta jarní přírodou u nás v Chomutově
Žáci Základní školy Hornická 

v Chomutově při projekto-
vém dni „Cesta přírodou“ ví-
tali jaro.

Některé třídy vyrazily pří-
mo do terénu. Menší děti do 
Bezručova údolí, třídy druhé-
ho stupně se vydaly až na Tře-

tí mlýn, za zvířaty do Podkruš-
nohorského zooparku a ke Ka-
mencovému jezeru. Tyto lokali-
ty přímo vybízejí strávit zde pří-
jemný jarní den a možnost po-
zorovat změny v přírodě. Devá-
ťáci se rozhodli projít si blízkou 
cyklistickou stezku. Pozorovali 

zasazení stezky do města i do 
přírody, viděli, že stezka je hoj-
ně využívaná jak cyklisty, tak 
chodci. Zamysleli se i nad udr-
žováním pořádku v okolí stez-
ky. Na ochranu přírody a třídě-
ní odpadu se zaměřili i ve ško-
le. Vždyť právě na jaře je nepo-
řádek nejvíc vidět.

Další třídy se rozhodly „pro-
budit“ jaro činnostmi. Interak-
tivně sledovaly přílet ptačích 
poslů jara, četly si pohádku 
Jak skřivan probudil jaro, do 
některých tříd přišel dokonce 
kouzelník. No a ve většině tříd, 
které zůstaly ve škole, vyrá-
běly děti velikonoční dekora-
ce, které si pak odnesly domů. 
A šesťáci se rozloučili se zimou 
symbolicky – výstupem 8 850 
metrů do schodů na Everest.

Zuzana HEJCMANOVÁ

EXPEDICE 
Z POHLEDNICE
VRATISLAV MAŇÁK

Stačí, aby na poště vy-
měnili razítka, a  začnou 
se dít věci. Každý pohled, 
který Martinu Martincovi 
přistane ve schránce, je 
najednou kouzelný a čte-
náře zanese mezi kry 
zmrzlého Labe, za ku-
lisy filmového festivalu 
i  do pekla, které možná 
není peklem. A  kam se 
poděl táta Matouš? Ex-
pedice z  pohlednice je 
kniha plná ztřeštěných 
městských dobrodružství, 
která vznikla původně pro 
Hajaju Českého rozhlasu. 
Knihu vydalo naklada-
telství Albatros a  neměla 
by chybět v žádné školní 
knihovně.

Znáte je?
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Seminář lásky na čínských vysokých školách
Život studentů vysokých 

škol a  univerzit se netočí 
jen kolem vzdělávání a  aka-
demických úspěchů. To platí 
i v Číně, kde se ovšem v otáz-
kách mimoškolních aktivit 
soukromého rázu stále stře-
távají konzervativní postoje 
s  moderními. Průkopníkem 
moderních postojů je napří-
klad Tiencinská univerzita, 
kde si studenti tento semes-
tr mohli zapsat seminář týkají-
cí se často pomíjeného aspek-

tu studia – milostného života.
Semináře předmětu nazva-

ného Láska v teorii i praxi jsou 
na této univerzitě v severový-
chodní Číně nepovinné, ale 
studenti za ně dostanou zá-
počet a  nádavkem se poučí 
o psychologii lásky či ekono-
mii lásky. Dostanou lekci eti-
kety a  zúčastní se i  vztaho-
vých salonů, při kterých si bu-
dou moci vyzkoušet předem 
domluvený kontakt s cizí oso-
bou opačného pohlaví. čtk

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Nejlepší odcházejí
Koncem minulého roku proběhlo ploš-

né testování obecných studijních před-
pokladů ve slovenských středních školách. 
Součástí testování, jehož se zúčastnilo cel-
kem 5 476 studentů, byl i dotazník, kte-
rý také zjišťoval, na jaké vysoké školy stu-
denti chtějí.

Z testování vyplynulo, že nejlepší sloven-
ští studenti chtějí jít studovat vysokou ško-
lu do České republiky. Jsou to častěji stu-
denti gymnázií. Téměř polovina (42,5 %) 
studentů 4. ročníků, kteří prošli testová-
ním, chce podat přihlášku na českou vy-
sokou školu. Láká je především vyšší kvali-
ta výuky, pracovní příležitosti během stu-
dia, lepší vybavení a prestiž vysokých škol.

šp

 Miliony eur 
pro děti
Evropská komise v  letošním 

roce podpoří částkou 52 mi-
lionů eur (1,4 miliardy Kč) vzdě-
lávací projekty pro děti v  krizo-
vých oblastech. Loni na podobné 
účely Unie vydala 11 milionů eur 
(297 milionů  Kč), částka je tak 
letos více než čtyřnásobná. Pe-
níze z Evropské unie podpoří ví-
ce než 2,3 milionu dětí ve 42 ze-
mích po celém světě. Zamíří do 
regionů, kde hrozí, že děti nedo-
stanou příležitost chodit do ško-
ly nebo že bude jejich školní do-
cházka přerušena. jd

Hněv Švýcarů
Rozhořčení ve Švýcarsku vyvolalo 

rozhodnutí jedné střední školy, 
že její dva muslimští žáci už nemuse-
jí podávat ruku učitelkám. O výjimku 
z tohoto tradičního pozdravu při set-
kání ve švýcarských školách požáda-
li chlapci s vysvětlením, že islám jim 
zakazuje dotýkat se žen nepatřících 
k rodině.

Postoj vedení školy v  městečku 
Therwil pobouřil i švýcarskou minist-
ryni spravedlnosti Simonettu Som-
marugovou, podle které je podá-
ní ruky součástí švýcarské kultury 
a  každodenního života. Zdůrazni-
la, že takto si integraci přistěhoval-
ců nepředstavuje. čtk

Cena pro nejlepšího učitele světa
Palestinka Hanan al-Hrú-

bová dostala letošní ce-
nu nadace Sunnyho Varkeye 
udělovanou nejlepším učite-
lům světa. H. al-Hrúbová po-
chází z  uprchlického tábora 
v palestinském Betlémě a vy-
učuje metodou založenou na 
hře. Jako dítě prožívala stres 
z  násilností, které viděla ko-
lem sebe, a uvědomila si, že 
jsou podobné situaci vystave-
ny také její děti.

„Narodila jsem se v  pod-
mínkách, kde je každoden-
ní násilí pravidlem a  v  němž 
se rychle dospívá,“ řekla. Je-
jí děti se narodily do podob-
ných podmínek, takže se roz-

hodla se jim věnovat a  učit 
je hrou. Přizvala k tomu i dě-
ti sousedů a  všimla si, že se 
chování i prospěch dětí rych-
le zlepšil. „Rozhodla jsem se 
změnit studijní obor a stát se 
učitelkou,“ řekla.

Svou metodu popsa-

la v  knize Hrajeme si a  učí-
me se. Klade v  ní důraz na 
vytvoření blízkého a  čestné-
ho vztahu k dětem a na vý-
znam vzdělání. Povzbuzuje 
děti ke společné práci a pro-
kázala, že její metoda po-
máhá snižovat míru násil-

ností mezi žáky. Své postu-
py přednáší na konferencích 
a seminářích.

S oceněním je spojena část-
ka jeden milion dolarů (24,1 
milionu  Kč), která bude vy-
plácena po částech následují-
cích deset let. Podmínkou je, 
aby se vítěz věnoval nejméně 
dalších pět let výuce. Cena 
byla udělena v Dubaji na fó-
ru o vzdělávání a předal ji pa-
novník Dubaje Muhammad 
bin Rašíd Maktúm. Do sou-
těže o cenu Varkeyovy nada-
ce se přihlásilo 8 000 učitelů 
z celého světa a deset se jich 
dostalo do finále a  bylo po-
zváno do Dubaje. čtk
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Přírodní muzeum Veselý Kopec zve na výlet

Veselý Kopec je půvabným 
místem na rozhraní Železných 
hor a  Žďárských vrchů. Právě 
sem byly od 70. let minu-
lého století přenášeny objekty 
z části oblasti zvané České Ho-
rácko. První expozice si mohli 

n á v š t ě v -
níci prohléd-
nout v  roce 
1972. Jedi-
nou usedlostí 
stojící na pů-
vodním místě 
je Pilnovo 
stavení č.  p. 
4, které patří 
k  nejstarším 
dokladům li-
dového sta-
vitelství v ob-

lasti Železných hor.
Roubenky přinášejí svědec-

tví o  bydlení a  hospodaření 
drobných zemědělců od polo-
viny 19. století do poloviny 20. 
století. Expozice jsou bohatě 
vybaveny předměty vytvářejí-

cími atmosféru, která vás pře-
nese do minulosti. Nejstarší 
interiér naleznete v  used-
losti z  Lezníku u Poličky. Nej-
mladší – datovaný do 50. let 
minulého století – naleznete 
ve statku z Mokré Lhoty u No-
vých Hradů.

Na Veselém Kopci je sou-
středěna jedinečná kolekce 
technických památek na vodní 
pohon. Patří k nim mlýn s var-
nou povidel, stupník na tříslo, 
olejna a pila. Tyto stavby jsou 
postaveny kolem původního 
náhonu, který zde byl zbudo-
ván již v 16. století. K unikát-
ním stavbám patří také tzv. 
polygonální stodola přene-
sená ze Sádku u  Poličky. Na 
původním místě byla posta-

vena v roce 1684.
Spousta programů je připra-

vena pro školní kolektivy i pro 
rodiny s dětmi. Více informací 
najdete na www.vesely-ko-
pec.eu.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jaká je cena rodinné 
vstupenky?

Ze správných odpovědí vylo-
sujeme dva výherce, kteří ob-
drží rodinnou vstupenku na ná-
vštěvu. Odpovědi posílejte na 
e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz 
do 30. dubna 2016. Do předmětu 
uveďte „KOPEC“.

Sýrové pochoutky pro každou příležitost
Řekni to sýrem? Ano, sý-

rem můžete vyjádřit jakékoliv 
pocity. Stačí pár vykrajovátek, 
nůž, ovoce a  zelenina a  mů-
žete připravit zamilovanou 
nebo veselou snídani, vtipné 
jednohubky, polévku či la-
hodný dip k  romantickému či 
filmovému večeru.

Okurkové rolky 
se sýrem a bylinkami

Budete potřebovat:
• 2 salátové okurky
• smetanový sýr Milkana 

Cream

• šunka od kosti
• pepř
• hráškové výhonky
• řeřicha
• mrkev

Sa lá tové 
okurky na-
krájejte na 
plátky a  na-
plňte směsí 
ze smetano-
vého sýru, 
n a s e k a n é 
šunky a  pe-
pře. Stočte 

je, upevněte párátkem a  oz-
dobte na drobné plátky nakrá-
jenou mrkví, hráškovými vý-

honky a řeřichou.
Více informací na www.

milkana.cz.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jaký je slogan sýru 
Milkana?

Ze správných odpovědí vylo-
sujeme dva výherce, kteří obdrží 
balíčky se sýry Milkana. Odpo-
vědi posílejte na e-mail soutez@
tydenik-skolstvi.cz do 30. dubna 
2016. Do předmětu uveďte 
„MILKANA“.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zkuste štěs tí v soutěži s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ

Výhry budou po ukončení soutě-
že k vyzvednutí v redakci Týdení-
ku ŠKOLSTVÍ. V případě, že výhra 
nebude vyzvednuta do tří týdnů 
od vyhlášení výsledků, bude po-
stoupena náhradnímu výherci. 
Na výhru nevzniká právní nárok.

Výherci soutěže NOVADIDA: L. Andrštová Mundlová, P. Panošová, B. Klárová.  
Výherci soutěže PYTHIE: A. Hradílková, D. Havlíčková, M. Fialová. 
Výherci soutěže BALZÁM: J. Vargová, J. Svobodová, T. Hoke Výhercům blahopřejeme!

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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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

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.

Uzavření Pedagogické knihovny 
J. A. Komenského

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

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

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

UZAVŘENA.
Slavnostní otevření knihovny je plánováno 

na 15. 9. 2016.

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

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

Zlaté 
 eské Zlaté Zlaté 
 eské  eské 
ru i ky ru i ky 
2016

NE KAŽDÉ DÍTĚ MÁ TO ŠTĚSTÍ, 

ŽE MŮŽE VYRŮSTAT V RODINĚ. 

• Vyrob hračku a udělej radost dětem v dětských domovech.

• Výherci se mohou těšit nejen na titul

  „Zlaté české ručičky 2016“, ale také na hodnotné ceny 

 v celkové hodnotě 28 000,- Kč.

• Uzávěrka soutěže je 22. dubna.

• Podrobná pravidla najdeš na www.cmkos.cz
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