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1. května
První květnový den se na 
hradě Špilberku v Brně 
uskutečnila tradiční oslava 
1. máje s bohatým progra-
mem. Uspořádala ji Čes-
komoravská konfederace 
odborových svazů.

2. května
Odstartovala písemná část 
státních maturit. Letos se 
k nim přihlásilo více než 
70 tisíc studentů.

4. května
Členové podsekce pro 
střední odborné školy 
a učňovská zařízení ČMOS 
pracovníků školství jednali 
o aktuálních problémech 
v těchto školách.

8. května
Státní svátek České 
republiky.

Školy již znají výši svých rozpočtů .................................................................3
Chceme více pracovat se žáky, zaznívá z pedagogických fakult ....................5
Pobyt v přírodě rozvíjí u dětí emoční kompetence .........................................7

„Je lepší položit otázku a vypadat hloupě pět minut, než se vůbec nezeptat a být hloupý celý život.“   Konfucius

Kampaň školských odborů Konec levných učitelů
Již v  lednu jsme přišli s  požadavkem na zvýšení 
objemu prostředků na platy v příštím roce o deset 
procent, a to pro všechny zaměstnance škol a škol-
ských zařízení.

Naše obavy, že se tempo 
růstu jejich platů zpomalí, 

se ukázaly jako opodstatněné. 
Za loňský rok se v regionálním 
školství platy zvedly o 2,2 pro-
centa, zatímco průměrná 
mzda v zemi o 3,5 procenta.

Proto jsme zahájili kampaň 
pod názvem Konec levných 
učitelů. Naším cílem je oslo-
vit ty, kteří budou o penězích 
pro školy rozhodovat, ať už 
je to ministryně školství Kate-
řina Valachová, která se s na-
šimi požadavky v podstatě zto-
tožňuje, nebo ministr finan-
cí a  potažmo celá vláda, kte-
rá bude připravovat návrh roz-
počtu na příští rok.

Zároveň chceme oslovit ve-
řejnost, rodiče našich žáků 
a  studentů, protože si myslí-
me, že by měli znát prav-
du o  tom, jak to ve 
skutečnosti s pla-
ty ve školství je. 
Údaje za loň-
ský rok jsou 
vážným signá-
lem i  pro ně. 
Vždyť každý 
rodič si přeje, 
aby jeho dítě vzdě-
lával spokojený učitel, 
protože pak bude spokojený 
i  žák, který bude něco znát 
a umět.

V  neposlední řadě chce-

me oslovit lidi v  regionálním 
školství, naše členy a  přízniv-
ce, ale třeba i  budoucí kole-
gy z řad studentů, kteří uvažu-
jí o tom, že by se dali na učitel-
skou profesi.

Pokud naše vyjednávání ne-
povedou k cíli, jsme připrave-

ni přistoupit i k protestním 
akcím. Nechceme vy-

hrožovat, chce-
me jednat a vést 
efektivní ofen-
zívu. Nelze to-
tiž pokračo-
vat v  dosavad-

ní praxi, kdy no-
ví zaměstnan-

ci škol jsou z určité 
části dotováni z  peněz, 

které byly původně určeny na 
platy těch stávajících. V  loň-
ském roce nebyly ze strany 
státu pokryty náklady na tzv. 

nové výkony, což bylo jedním 
z  hlavních důvodů zpomalení 
růstu platů v regionálním škol-
ství. Zvýšený počet dětí a  žá-
ků v mateřských a základních 
školách si vyžádal větší počet 
pracovníků, ale školy na ně 
nedostaly dostatečný objem 
prostředků. A tak peníze mu-
sely brát z peněz určených na 
nenárokové složky platu.

Naše kampaň bude dlouho-
dobá, počítáme s tím, že vyvr-
cholí před parlamentními vol-
bami v  roce 2017. Jsem pře-
svědčen, že průměrná výše 
platu pedagogických pracov-
níků nad 30 procent průměr-
né mzdy v  zemi, tedy kolem 
35 tisíc měsíčně, by neměla 
být nedosažitelným snem.

František DOBŠÍK
předseda 

ČMOS pracovníků školství

o ve
-

ě-
čitel

akcím
hro

m

v
ci š

části do

Nechceme 

vyhrožovat, 

chceme jednat 

a vést 

efektivní 

ofenzívu.

vyhro

chceme
a 

efe

ovat, 

jednat

vní

V tomto čísle najdete Krátce
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Testy na TBC
Testy školáků z Polné 
na Jihlavsku a Měřína 
na Žďársku, jejichž 
učitel ze Zambie byl 
v únoru hospitalizován 
s tuberkulózou, jsou zatím 
negativní. Podle lékařů děti 
nejsou v přímém ohrožení, 
riziko nákazy TBC je velmi 
malé. Testování má hlavně 
preventivní charakter. čtk

Česká studie
V největším národním parku 
Senegalu na západě Afriky 
ubývají světově unikátní an-
tilopy Derbyho a další vzác-
né druhy. Čeští vědci zde 
provedli pomocí fotopas-
tí studii o přežívání kriticky 
ohrožených zvířat. Odhali-
li tak 11 druhů kopytníků, 
14 druhů šelem, čtyři druhy 
primátů a zmapovali i akti-
vitu pytláků. čtk

Busty v galerii
Přerovskou městskou 
galerii zaplnily busty 
z kašírovaného papíru 
v nadživotní velikosti, 
ale i keramické loutky 
inspirované ságou Harryho 
Pottera či reálné portréty 

známých osobností. Jejich 
autory jsou absolventi 
výtvarného oboru zdejší 
umělecké školy. Letošní 
již čtvrtý ročník se nese 
v duchu oslav stého výročí 
Základní umělecké školy 
Bedřicha Kozánka. čtk

Středoškolské sbory
Brnu zazpívaly již podvaa-
dvacáté nejlepší středoškol-
ské sbory z celé republiky. 
Studenti tak završili tří-
denní soutěžní přehlídku 
Gymnasia Cantant. Ve zla-
tém pásmu, tedy mezi nej-
lépe oceněnými sbory, jsou 
studenti z gymnázií či dal-
ších středních škol v Tišnově 
a Novém Jičíně.     čtk

Zápisník

„Milé děti, dnes se naučíme českou hymnu. Ale nejprve zavřete okna, ať z toho nemáme „Milé děti, dnes se naučíme českou hymnu. Ale nejprve zavřete okna, ať z toho nemáme 
nějaké policejní oplétačky!“nějaké policejní oplétačky!“
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Z prohlášení MŠMT ke společnému vzdělávání
Ministryně školství K. Va-

lachová se s  Asociací 
krajů, Svazem měst a  obcí 
a  Sdružením místních samo-
správ po několika jednáních 
shodla na tom, že společné 
vzdělávání neznamená žád-
nou plošnou inkluzi, že běžné 
i  speciální školy jsou součás-
tí českého vzdělávacího sys-
tému a že oba typy škol jsou 
potřebné.

Systematickou komunika-
cí ministryně s kraji se podaři-
lo zajistit v rámci rozpisu roz-

počtu to, aby navýšené fi-
nanční prostředky doputova-
ly do škol, v  současné době 
všechny kraje rozepsaly pro-
středky včetně navýšení. I na-
dále ale probíhá intenzivní ko-
munikace se školami včetně 
vzdělávacích a  informačních 
seminářů.

Ministryně K. Valachová, 
předseda Asociace krajů Mi-
chal Hašek, předseda Sva-
zu měst a obcí František Lukl 
a  předseda Sdružení místních 
samospráv Stanislav Polčák se 

shodli na tom, že je potřeba 
dále intenzivně připravovat ře-
šení skutečných a  dlouhodo-
bých problémů české vzdělá-
vací soustavy – je především 
nutné dokončit změny ve fi-
nancování regionálního škol-
ství, dát mu potřebnou stabi-
litu a  předvídatelnost a  navy-
šovat finanční prostředky pro 
učitele. Ty jsou totiž dlouhodo-
bě nedostatečné a nejnižší ve 
srovnání zemí OECD. To je zá-
sadní priorita ministryně K. Va-
lachové. mšmt

Miliarda na školy v okolí Prahy
Na rozšiřování kapacity 

škol v  okolí Prahy půjde 
více než miliarda korun. No-
vý investiční program má být 
podle ministryně školství Ka-

teřiny Valachové rozvržen do 
tří let. Podporu K. Valachové 
už přislíbil ministr financí An-
drej Babiš, s  nímž ministryně 
některé školy navštívila.

A. Babiš již dříve řekl, že na vý-
stavbu škol peníze najde. Nové 
školy se mají stavět v Psárech, Říča-
nech, Jesenici, Jenštejně, Ondřejo-
vě, Čelákovicích či Rudné. čtk

Hodina pohybu navíc děti motivuje
Hodinu pohybu navíc ve 

školních družinách le-
tos využívá asi 8  000 dě-
tí ze 160 základních škol. 
Na Národní sportovní kon-
ferenci to řekl Petr Kou-
bek z Národního ústavu pro 
vzdělávání.

Pilotní projekt byl vyhlášen 
loni v  dubnu na jeden škol-

ní rok a ministryně školství K. 
Valachová plánuje, že bude od 
září pokračovat.

Děti z  prvních až třetích 
ročníků základních škol ma-
jí možnost pod vedením tre-
nérů nebo učitelů navštěvo-
vat zdarma v  družině hodinu 
zaměřenou na sportovní hry. 
Stačí souhlas rodičů. Tréninky 

vede 300 trenérů nebo učite-
lů. Cílem je, aby sportovní ak-
tivity děti bavily. Do projektu 
se mohou zapojit i děti méně 
nadané, které k pohybu zatím 
mají spíše vlažný vztah. Mi-
nistryně školství k tomu doda-
la, že školství plánuje do dvou 
let změnit obsah hodin tělo-
cviku. čtk
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Do vyjednávání 

o rozpočtu na příští 

rok jdu s požadavkem 

13 miliard korun na 

platy zaměstnanců 

škol. Deset procent je 

legitimní požadavek. 

Proto jsem ho 

uplatnila bez ohledu 

na to, že je to šokující 

suma.
KATEŘINA VALACHOVÁ

„Nižší zvýšení platů kvůli snižování odměn letos uči-
telům nehrozí. Poprvé po deseti letech totiž školy 
získaly prostředky také na růst počtu žáků,“ uvedla 
Kateřina Valachová, ministryně školství.

„Vedle prostředků na 
platy půjde letos do 

škol 1,1 miliardy korun na 
výdaje spojené s  vyšším po-
čtem žáků a 600 milionů ko-
run na asistenty pedagoga. 
Slibuji si od toho, že letos 
se nebude opakovat loňská 
situace a  že reálně se platy 
učitelů zvýší o tři procenta,“ 
zdůraznila K. Valachová. Zda 
tomu skutečně tak je, na to 
jsme se zeptali přímo ředite-
lů škol.

Helmut HARZER
ZŠ Ostrov

Celkové navýšení činí 2,4 
procenta. Asistentka nám 
k 30. červnu 2016 končí, pro-
tože její svěřenec s pravděpo-
dobností, která je srovnatelná 
s  jistotou, odchází na víceleté 
gymnázium. Žádný další žák 
či žákyně, kteří by měli v pod-
půrných opatřeních doporuče-
nou asistenční službu, nejsou 
zatím na obzoru. O  navýše-
ní na výkony u nás nelze mlu-
vit, protože počty žáků máme 
stabilně tak vysoké, že jsme na 
hraně kapacity školy.

Václav MACH
ZŠ Chomutov

Dostatečné množství peněz 
asi nebudeme mít nikdy. To, 
co jsme dostali do rozpočtu, 
by nám mohlo tak akorát po-
krýt naši roční potřebu (náro-
kové složky a OP), a to bez ja-
kékoliv rezervy, například na 
odměny. Navíc budeme mu-
set z rozpočtu propla-
tit dovolenou po 
mateřské a  ro-
dičovské dovo-
lené, což dě-
lá 140 000 Kč, 
a to v rozpočtu 
chybí. Na asis-
tenta pedagoga 
jsme ale finance 
obdrželi. Rovněž tak 
na zvýšené výkony.

Milena MEDKOVÁ
ZŠ Valašské Meziříčí

Nárůst mzdových prostřed-
ků činil u  nás 3,1 procenta, 
v  podstatě se jednalo o  ná-
růst v  tarifech dle NV. Osobní 
ohodnocení je u nás bohužel, 
stejně jako u řady jiných škol, 
nulové. Jsem ráda, když mo-

hu učitelům rozdělit na kon-
ci roku to minimum, co zby-
lo. Asistenti pedagoga – to je 
další kapitola. Není žádným 
tajemstvím, že jejich plat je 
poddimenzován – je téměř na 
hranici minimální mzdy. Po-
kud chci kvalifikovaného asi-
stenta pedagoga, a nemyslím 
tím pouze kvalifikaci v  rámci 
základního kurzu pro asisten-
ta, je velmi obtížné někoho za 
těchto podmínek sehnat.

Zlata STEUEROVÁ
ZŠ Jindřichov

Naše škola je  po-
čtem žáků v  zá-

kladní škole ško-
lou podlimit-
ní a  skládá se 
ze základní 
devítileté ško-
ly, dvou mateř-

ských škol – od-
loučených pra-

covišť –, tří oddělení 
školní družiny a školní jídel-

ny. Celkem naše škola obdrže-
la finanční prostředky dle plat-
ných normativů pro rok 2016 
podle Krajského úřadu Morav-
skoslezského kraje a  v  těch-
to normativech došlo k před-
pokládanému navýšení mezd 
všech pracovníků. Finanční 
prostředky na asistenta nemá-

me, doposud nebyl, bude až 
od roku 2016/2017. A proto-
že jsme školou podlimitní, na-
výšené výkony nemáme.

Alfred TELLER
ZŠ Vinoř

Rozpočet letošního roku 
z  Magistrátu hlavního města 
Prahy jsme dostali normativ-
ní, na platy a pomůcky podle 
zahajovacího výkazu. A  pro-
tože máme průměrný počet 
žáků ve třídě 26, jsme na tom 
letos dobře. Navýšené počty 
žáků jsou v  rozpočtu zohled-
něny. Další navýšení na počet 
žáků očekáváme v  září, pro-
tože budeme mít ve třídách 
okolo 30 žáků. Zvýšené tari-
fy jsou v  rozpočtu také zahr-
nuty a  co zvláště oceňuji, je 
to, že jsme dostali peníze i na 
vývojové a  jiné poruchy uče-
ní. Nejedná se ale o peníze na 
asistenta, ty sice chodí také 
z  Magistrátu, ale přes obec. 
Pokud nějaké peníze na asi-
stenta chybí, doplní je obec. 
Tyto prostředky zatím nemá-
me, ale očekáváme, že dosta-
neme obvyklých 83 tisíc ko-
run na 1.–8. měsíc včetně od-
vodů. Plat asistenta se tak po-
hybuje v průměru okolo sed-
mi tisíc, což je velmi málo.

Olga ŠEDIVÁ

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Studenti středních škol stojí za požadavky odborů
Středoškoláci sdružení v  České středoškolské unii 
podporují iniciativu odborů Konec levných učitelů 
kvůli silné vazbě mezi adekvátně placeným peda-
gogem a kvalitní školní výukou.

Kampaň Konec levných uči-
telů, kterou pořádá Čes-

komoravský odborový svaz 
pracovníků školství, upozor-
ňuje na požadavek odborářů 
zvýšit platy všech pracovníků 
škol od roku 2017 o  10 pro-
cent. Ty se dlouhodobě pohy-
bují pod hranicí výše průměr-
ného platu v České re-
publice a  jejich mezi-
roční nárůst je rovněž 
nižší než nárůst platu 
v  jiných profesích vy-
žadujících vysokoškol-
ské vzdělání.

„Přestože je ve spo-
lečnosti učitelská pro-
fese považována za je dnu 
z  nejprestižnějších, nedostá-
vá se jí vhodné finanční ohod-
nocení. Domníváme se, že po-
kud se podmínky zlepší, může 

to mít pozitivní vliv na kvalitněj-
ší a spokojenější pedagogy, což 
přímo souvisí s  úrovní výuky,“ 
říká předseda České středo-
školské unie Štěpán Kment.

„Plat je důležitou motiva-
cí pro většinu zaměstnanců, ať 
už ve školství, či kdekoliv jinde. 
Není namístě automaticky oče-

kávat kvalitní a dobře odvede-
nou práci a  zároveň ignorovat 
potřeby učitelů. V praxi se stá-
vá, že si učitel bere ještě další 
pracovní úvazky a nemá pak na 

své žáky příliš času mimo vyu-
čování. Pokud dosáhneme dů-
stojného finančního ohodnoce-
ní, budeme o krok blíže stavu, 
v němž ve školství budou pra-
covat i  oborové kapacity, kte-
ré však dosud volily kvůli pla-
tu jiné zaměstnání,“ doplňu-
je 1. místopředsedkyně Lenka 
Štěpánová.

„Oceňujeme, že se k  růstu 
platů učitelů z  dlouhodobé-
ho hlediska staví kladně také 
ministerstvo školství, a  doufá-
me, že tato iniciativa bude mít 

reálný dopad a  nakonec bude 
dosažen i dlouhodobý cíl škol-
ských odborů. Podle něj by uči-
telé měli pobírat 130 procent 
průměrné mzdy,“ uzavírá Ště-
pán Kment.

Česká středoškolská unie je 
studentským spolkem sdružují-
cím žáky z více než 140 střed-
ních škol v ČR. Jako svůj cíl si 
po vzoru evropských středo-
školských unií vytkla zastřešo-
vat, hájit a  prosazovat zájmy 
středoškoláků.

Lenka ŠTĚPÁNOVÁ

Právo na informace o kontrole dodržování předpisů
Má odborová organizace právo na informaci o tom, 
že u  zaměstnavatele je prováděna oblastním in-
spektorátem práce kontrola dodržování pracovně-
právních předpisů?

Jednou z  povinností inspek-
tora inspektorátu práce je in-

formovat zástupce zaměstnan-

ců o kontrole. To je výslovně sta-
noveno v §  8 písm.  b) zákona 
č. 251/2005 Sb., o inspekci prá-

ce, kde je uvedeno: „Inspektor je 
povinen informovat příslušný od-
borový orgán nebo radu zaměst-
nanců nebo zástupce pro oblast 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci o zahájení kontroly, jestliže 
u kontrolované osoby působí.“

Tato povinnost není vázána 

zákonem na konkrétní časový 
okamžik, není tedy určeno, zda 
má k  takovému oznámení dojít 
před zahájením kontroly, či v je-
jím průběhu. Informační povin-
nost bude však zřejmě splně-
na, i když k ní dojde po zahájení 
kontroly. Vít BERKA

Protest slovenských učitelů proti záměrům vlády
Před Úřadem vlády na náměstí Svobody v Bratislavě 
se 19. dubna shromáždilo na sedm tisíc nespokoje-
ných pedagogů, odborných zaměstnanců a studen-
tů všech typů a stupňů škol z celého Slovenska.

Cílem jejich setkání bylo vy-
jádření nespokojenosti se 

stavem slovenského školství 
a  nesouhlasu s  nedostatečným 
navýšením platů a finančním za-
bezpečením systémových změn 
navrhovaných v  programovém 
prohlášení slovenské vlády.

Protest zorganizoval Odboro-
vý svaz pracovníků školství a vě-

dy na Slovensku a jeho partner-
ské organizace, které společ-
ně od roku 2012 upozorňují na 
největší nedostatky ve školství. 
Dosud nejvýraznějším výsled-
kem jejich spolupráce je Dekla-
race na podporu zkvalitňování 
podmínek a  úrovně vzdělává-
ní a vědy na Slovensku, ve které 
poukazují na základní požadav-

ky v rámci regionálního, vysoké-
ho školství a vědy.

Protestující dav se následně 
vydal k  Národní radě Sloven-
ské republiky, kde protestující 
vyzvali poslance, aby se k nim 
přidali a vyposlechli si jejich po-
žadavky. Podpředseda OZ PŠaV 
a  předseda Sdružení základní-
ho školství František Šary na zá-
věr přečetl společné Prohlášení 
OZ PŠaV a partnerských repre-
zentací k  programovému pro-
hlášení vlády.

Po skončení protestu přijal 

zástupce svazu předseda Ná-
rodní rady Slovenské repub-
liky Andrej Danko. Společně 
diskutovali o  požadavcích  de-
klarace a možném navýšení fi-
nančních zdrojů na realizaci 
systémových změn a  výraz-
nější růst platů zaměstnanců 
školství. Andrej Danko prohlá-
sil, že existuje prostor pro dal-
ší jednání a že věří, že společ-
ně najdou způsob, jak sloven-
ské školství výrazněji finančně 
podpořit, a tím zvýšit jeho kva-
litu. sta

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Chceme více pracovat se žáky, zaznívá z pedagogických fakult
Studenti pedagogických fakult v poslední době čas-
to poukazují na to, že jejich studium neposkytuje 
žádoucí dovednosti a schopnosti. Mluví o tom, že 
se ve škole učí spoustu teorie, získávají mnoho od-
borných informací o zvolené aprobaci, ale škola je 
téměř nepřipraví na práci se žáky.

Na toto téma proběhl mi-
nulý týden kulatý stůl Stá-

lé konference asociací ve vzdě-
lávání, kde se studenti i peda-
gogové snažili najít cestu, jak 
situaci na pedagogických fa-
kultách zlepšit.

„Chceme, aby pedagogic-
kým oborům neujížděl vlak. 
Učíme se o kurikulární reformě, 
ale reálná struktura výuky je 
pořád stejná. Chceme více pra-
xe, chceme se učit aktivní me-
tody výuky už na fakultě. Za-
tím to vypadá, jako by byly fa-
kulty uzavřené za zdí. Je tam si-
ce hodně kvalitních učitelů, ale 
chybí propojení s  praxí,“ říká 
Tomáš Čakloš, předseda stu-
dentského spolku Otevřeno 
z  Pedagogické fakulty Masa-
rykovy univerzity v Brně. Právě 
tento studentský spolek formu-
loval požadavky na to, co by se 
mělo ve výuce změnit. Jde o 21 
idejí – principů pro vzdělávání 
21. století.

„Principy chceme uvádět do 
reality. Podle studentů je nej-
důležitější vést diskuzi na té-
ma, jak má vypadat současné 
vzdělávání učitelů, jak má vy-
padat dobrý učitel, vyučovací 
hodina. Nechceme jen pasivně 
přebírat znalosti, ale být tvůr-
ci vzdělávacího systému. Hle-
dáme cesty přes studentské ra-
dy, jak náš základní požadavek, 
tedy otevřenou diskuzi, prosa-
dit. Druhým důležitým cílem je 
orientace na praxi. Aby se stu-
dent praxí učil, jak poznatky vy-
užít – zvýšit množství praxe, ale 
hlavně její kvalitu. Dobrou ces-
tou je rozšíření seminářů, kde 
studenti reagují na to, co zaži-
li na praxi, mohou si věci zkou-
šet, diskutovat o nich a propo-
jovat je,“ vysvětluje Tomáš Ča-
kloš, čeho by chtěli studenti 
dosáhnout.

Propojení teorie s  praxí vy-
zdvihuje také Martin Kozel 

z  Nadace Depozitum Bonum: 
„Na pedagogických fakultách 
v cizině mají studenti 30 až 40 
procent praxe, u nás jsou to tři 
procenta. A to se do tříd dostá-
vají už od prvního ročníku stu-
dia, což je u  nás ne-
myslitelné. Je třeba 
orientace na stu-
denta. Nejčas-
tější výhradou 
od ředitelů škol 
je to, že absol-
venti, kteří k nim 
přicházejí, umí jen 
velmi málo praco-
vat s  dětmi.“ Příčinu vidí 
Tomáš Bederka z  Pedagogické 
fakulty UK, zakladatel spolku 
Agora, v  tom, že na fakultách 
učí učitelé, kteří nikdy ve škole 
nebyli, jsou od svých studií stá-
le na fakultě, takže neznají te-
rén. Fakulty jsou podle něj uza-
vřené před realitou.

To si nemyslí děkan Pedago-
gické fakulty Masarykovy uni-
verzity Jiří Němec: „Úsilí mno-

ha učitelů je dostat se na aka-
demickou půdu. Jinde ve svě-
tě je to spíš obor, kde se učitel 
učí praxí, u nás je většina teo-
rie, výzkumu. Když zavedeme 
více praxe, bude to stát peníze. 

Fakultě by pomohlo, kdyby ne-
musela soutěžit s jinými univer-
zitami. Další otázkou je kvalita 
středoškoláků, kteří k nám při-
cházejí. Jsem pro to, abychom 
pedagogické fakulty zmenšili 
a  zabývali se jen  těmi studen-
ty, kteří chtějí opravdu praco-
vat jako učitelé.“

S  tím však nesouhlasí An-
tonín Jančařík, předseda aka-
demického senátu PedF UK: 
„Snížení počtu studentů není 

v  současné době mož-
né. Fakulty ani ny-

ní neproduku-
jí dostatek po-
třebných učitelů. 
Znamenalo by 
to, že jich bude 

v  praxi ještě mé-
ně, takže by muse-

li učit neaprobovaní. 
Studujících je málo. Chce-

me si udržet vyučující – osob-
nosti. Když ovšem pedagog na-
stupuje na fakultu za plat niž-
ší, než dostane v terénu, kdo by 
tam chtěl? Fakulty stojí na nad-
šencích, kteří to berou jako po-
slání. Musí se najít finanční pro-
středky, aby tito lidé byli patřič-
ně oceněni.“

„Veškeré problémy se nedají 
svádět na peníze, ale je pravda, 

že 35 tisíc korun na studenta, 
co dává stát ročně, jsou stejné 
peníze, jako dává na dítě v ma-
teřské škole. S tím se žádné zá-
zraky dělat nedají. Velkým pro-
blémem je také vysoká propa-

dovost studentů na českých vy-
sokých školách, okolo 50 pro-
cent,“ tvrdí Jiří Němec. „Po-
kud chceme dosáhnout kvalit-
ního studia za 35 tisíc korun, 
to se nedá zvládnout. Kvalita, 
kterou očekáváme, musí zna-
menat změnu struktury stu-
dia – zaměřit se více na praxi, 
zúžit to, co se učí na aprobač-
ních katedrách, přesun k didak-
tice,“ přidává svůj názor Mar-
tin Kozel.

Padla jedna zásadní otázka: 
„Už dvacet let se mluví o tom, 
že se musí pedagogické fakul-
ty změnit. Proč už dávno změ-
ny neprobíhají? I  my jsme už 
před dvaceti lety chtěli více pra-
xe. Mezi fakultami a praxí exis-
tuje ohromná propast. Už před 
lety jsme viděli jen jedno řeše-
ní – aby nejlepší učitelé z pra-
xe šli učit studenty,“ říká ředitel 
jedné pražské fakultní základní 
školy. „Zvlášť nyní s nastupují-
cí inkluzí potřebujeme nejvíc li-
dí ve třídě. Ať pustí fakulty stu-
denty do škol, aby získali praxi. 
Co brání tomu, aby fakulty vy-
tvořily síť klinických škol, kde by 
se bádalo, úzce spolupracova-
lo, učitelé ze škol i fakult se od 
sebe učili? Co brání tomu, aby 
tato spolupráce vznikla?“ ptá 
se ředitel školy. K tomu je však 
Antonín Jančařík skeptický: 
„Nepovažuji to za dobré. Stu-
denti nemají zkušenosti s před-
mětem ani s  didaktikou. Spo-
lupráce s  fakultními školami je 
vždy narušením výuky, studen-
ti si to teprve zkoušejí. Snažíme 
se proto studenty neposílat po-
řád na stejné školy.“

S  tímto názorem ovšem 
účastníci diskuze nesouhlasi-
li. „Nesouhlasím s  tím, že by 
student nemohl hned v  prv-
ním ročníku před děti. Celosvě-
tový klíč kvality je v propojová-
ní teorie a praxe ihned od za-
čátku studia. Studenti se učí – 
jak se kladou dobré otázky žá-
kům, jak se tvoří dobré klima 
ve třídě. Aby student přijal věci 
za své, musí je zažívat na vlast-
ní kůži,“ vyjádřila názor většiny 
jedna z účastnic kulatého stolu.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Kdy může otec dítěte čerpat peněžitou pomoc v mateřství?
Za jakých podmínek může převzít dítě do péče mís-
to matky otec dítěte?

K této otázce podala Česká 
správa sociálního zabezpe-

čení výklad, v němž je uvedeno:
„Možnost převzít dítě do 

péče jeho otcem umožňuje zá-
kon o nemocenském pojištění 
od ledna 2009. Kromě prvních 

6 týdnů po porodu, kdy pe-
něžitá pomoc v mateřství ná-
leží výhradně ženě/matce, má 
nárok na peněžitou pomoc 
v mateřství i  pojištěnec, který 
je otcem dítěte nebo manže-
lem ženy, která dítě porodila. 

Musí splňovat dvě stejné pod-
mínky pro nárok na dávku ja-
ko žena, tudíž žadatel:

1) musí být v době nástupu 
na ni nemocensky pojištěn ne-
bo musí trvat ochranná lhůta 
ze skončeného nemocenské-
ho pojištění,

2) musí být nemocensky 
pojištěn minimálně 270 dnů 
v posledních dvou letech před 
nástupem na mateřskou (to je 
zhruba 9 měsíců nemocenské-
ho pojištění v  rozložení dvou 
let). Tato podmínka nemusí 
být splněna jen u jednoho za-
městnavatele. V  období dvou 
let lze sčítat dny z různých po-
jištění (zaměstnání) a  rovněž 
je v některých případech dána 
možnost započítat i  další do-
by, u kterých to zákon stanoví.

A navíc musí otec s  ženou/
matkou dítěte uzavřít písem-

nou dohodu, že bude pečovat 
o  dítě (§ 32 odst.  1 písm.  e) 
zákona č. 187/2006 Sb., o ne-
mocenském pojištění), a vypl-
nit tiskopis Žádost o peněžitou 
pomoc v mateřství při převzetí 
dítěte do péče.

V  písemné dohodě, která 
se odevzdává na místně pří-
slušné okresní správě sociál-
ního zabezpečení (OSSZ), se 
uvádí den, od něhož bude 
otec o  dítě pečovat, den po-
rodu a úředně ověřený podpis 
matky. Požadovaný tiskopis 
je k dispozici na každé OSSZ. 
Muž po dobu, kdy čerpá pe-
něžitou pomoc v  mateřství, 
nesmí vykonávat práci v pojiš-
těné činnosti, ze které mu pe-
něžitá pomoc v mateřství ná-
leží (dle § 16 písmene a) záko-
na o nemocenském pojištění).

Vít BERKA

Postih při ztrátě služebního notebooku
Může zaměstnavatel finančně postihnout zaměst-
nance v  případě ztráty služebního notebooku? 
Nemá s ním podepsanou hmotnou odpovědnost.

Povinnost zaměstnance 
k náhradě škody se v uve-

deném případě neřídí §  252 
zákoníku práce, který upra-
vuje náhradu schodku na svě-
řených hodnotách při uza-
vření dohody o  odpovědnos-
ti k  ochraně hodnot svěře-
ných zaměstnanci k vyúčtová-
ní. V daném případě v úvahu 
připadá aplikace § 255 o po-
vinnosti zaměstnance nahra-
dit škodu způsobenou ztrátou 

nástrojů, ochran-
ných pracovních 
prostředků a  ji-
ných podob-
ných věcí, kte-
ré mu zaměst-
navatel svěřil na 
písemné potvrze-
ní. Podle odstavce 
6 se zaměstnanec zpros-
tí povinnosti nahradit ztrátu 
zcela nebo zčásti, jestliže pro-
káže, že ztráta vznikla zce-

la nebo zčásti bez jeho zavi-
nění. Pokud však nedošlo ke 

svěření věci na písemné po-
tvrzení (což je zřejmě 

i tento případ), bu-
de se postupo-
vat podle usta-
novení §  250 
zákoníku práce 
o  obecné po-

vinnosti zaměst-
nance nahradit 

škodu. To mimo jiné 
znamená, že zaměstna-

vatel je při vzniku škody povi-
nen prokázat zavinění zaměst-
nance. Vít BERKA

Přehled o vykázané péči
Je možné získat přehled o vykázané péči od Všeo-
becné zdravotní pojišťovny za rok 2015?

Stejně jako v  předchozích 
letech umožňuje Všeobec-

ná zdravotní pojišťovna (VZP) 
svým klientům požádat bez-
platně o přehled vykázané pé-
če za celý uplynulý rok. Pojiš-
ťovny již mají shromážděna 
všechna potřebná data a pře-
hledy tak mohou být klien-
tům vydávány obratem. Výpis 

z  osobního účtu slouží klien-
tům mimo jiné pro kontrolu 
výkonů vykázaných na jeho 
jméno. Na případné nesrov-
nalosti by měl klient upozor-
nit pojišťovnu. Této možnos-
ti ročně využívá několik sto-
vek klientů. Nesrovnalosti jsou 
pak většinou vysvětleny ad-
ministrativním nedopatřením, 

nicméně se může jednat také 
o záměrné vykázání neprove-
dených úkonů ze strany léka-
ře. O vydání přehledu je mož-
né žádat na přepážkách VZP, 
ale také písemnou formou, 
a následně je přehled klientovi 
zaslán do vlastních rukou. VZP 
od příštího roku umožní kon-
trolu také on-line prostřednic-
tvím portálu Moje VZP, který 
má být spuštěn ve druhé po-
lovině tohoto roku. Vít BERKA

Doklady 
o vzdělání
Nová vyhláška MŠMT 
o státních zkouškách 
z grafických disciplín 
a  o  změně vyhlášky 
o  některých dokla-
dech o vzdělání.

Ve Sbírce zákonů 
ČR částce 22 rozesla-
né dne 22. února 2016 
je publikována vyhláška 
č. 58/2016 Sb., o státních 
zkouškách z  grafických 
disciplín a o změně vyhláš-
ky č. 3/2015 Sb., o někte-
rých dokladech o  vzdělá-
ní. Vyhláška nabyla účin-
nosti dnem jejího vyhláše-
ní, to je 22. února 2016. 
Rozsah a  obsah zkoušek 
stanoví zkušební řád, kte-
rý je přílohou vyhlášky. 
Ve vyhlášce č. 3/2015 Sb. 
se doplňuje nová příloha 
č. 10 obsahující vzory tis-
kopisů vysvědčení o  stát-
ní zkoušce z  grafických 
disciplín.

Vít BERKA

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Pobyt v přírodě rozvíjí u dětí zkušenosti, ale také emoční kompetence
Děti z Mateřské školy Klíček z Uherského Brodu trá-
ví školu v přírodě již tradičně v  malebném koutě 
Maršova na environmentálním středisku Stará ško-
la domu dětí a mládeže. I přesto, že se třetí ročník 
uskutečnil brzy zjara, sluníčko nás vítalo každý den.

Byl to zase týden plný spor-
tování, experimentování, 

kamarádství, zážitků a dobro-
družství. Odloučeny od svých 
rodičů, odpovědny samy za 
sebe, za své věci a bez slziček 
děti zvládly celý pobyt skvěle.

Láska k přírodě
Venku v  přírodě jsme trá-

vili takřka celý den. Sportov-
ní aktivity střídaly relaxaci. Dě-
ti si své zážitky zaznamenáva-
ly do deníčků a  poklady pří-
rody, které nacházely na vy-
cházkách, schovávaly do kra-
biček. Aktuální zprávy a  fo-
tografie z pobytu jsme ve ve-
černích hodinách zasílali rodi-
čům na webové stránky na-
ší školy. Po celý týden děti in-
tenzivně vnímaly kouzlo pří-
rody všemi smysly. Pozorova-
ly zvířata, ptáky, krajinu, na-
slouchaly zvukům v  lese, na 
louce a v rybníce. Pobyt v pří-
rodě má pro děti velký smysl, 
protože rozvíjí znalosti, zkuše-
nosti, návyky, ale také podpo-
ruje emoční kompetence dí-
těte. Proto i my chceme lásku 

k přírodě vštěpovat našim dě-
tem již v tomto věku jako jed-
nu z  nejvzácnějších vlastnos-
tí člověka.

A co se celý týden na ško-
le v  přírodě dělo? První den 
jsme si vysvětlili pravidla, kte-
rá je potřeba dodržovat. Děti 
si vybraly kamarády, se který-
mi chtějí být na pokoji, a  vy-
myslely si názvy pokojů. Mě-
li jsme pokoj MOTÝLKŮ, DRA-
KŮ, MIMOŇŮ a  TÁBORNÍKŮ. 
Na hřišti děti hrály míčové hry, 
skákaly gumu, hrály na honě-
nou. Nechyběly ani dvě pro-
cházky po okolí.

Poklady v lese
Nejdříve jsme se vypravili do 

lesa, kde jsme hledali poklady, 
ale také naslouchali šumění 
stromů, hráli jsme na medvíd-
ky a pozorovali vše kolem nás. 
Druhá vycházka nás zavedla 
na protější kopec, kde se nám 
otevřel krásný výhled na na-
ši školu. Během dne jsme stih-
li nabatikovat svá trička a  ta-
ké založit Deník školy v  pří-
rodě. Děti si našly chvilku na 

„napsání“ pohle-
dů pro své rodi-
če. Bezvadná by-
la i  hra na dvoj-
čata, trojčata až 
čtyřčata, která si 
celý den pomáhala 
a spolupracovala.

Po exkurzi poko-
jů a hrách na hřiš-
ti zastavila u  školy 
dvě policejní auta, 
ze kterých vystou-
pili policisté i  se 
svými věrnými ka-
marády – služeb-
ními psy. Ukáza-
li dětem svoji práci 
a  také je odměni-
li malými dárečky. 

Odpolední čekání na střelec-
ké závody jsme si krátili cvrn-
káním kuliček, hrou s  padá-
kem a  velmi oblíbenou hrou 
na autobus, kterou si děti sa-
my vymyslely i  zorganizovaly. 
Střelecké závody pod vedením 
ředitele DDM Aleše Řezníčka 
měly své vítěze. A to všechny 
děti, které si vyzkoušely zase 
něco nového. Odměnou byly 
terčíky, které si děti založily do 
svých deníčků.

Po večeři na nás čekalo ješ-
tě jedno překvapení. V  poš-
tovní schránce jsme našli dopis 
od policie, ve kterém nás žá-
dala o pomoc při hledání pa-
chatele a pokladu, který odci-
zil. Dopis obsahoval i podrob-
ný popis pachatele. Za chví-
li jsme dostali zprávu, že po-
licie pachatele dopadla, a jest-
li najdeme poklad, tak se o něj 
máme spravedlivě rozdělit. 
Děti po velkém pátrání v teré-
nu poklad našly a  spravedlivě 
se rozdělily.

Další den jsme se probudili 
do nádherného rána a vypra-
vili jsme se na výlet k prakšic-
kému rybníku. Cesta lesem, 
přes louku a kolem pole nám 
rychle ubíhala. Děti objevovaly 
krásy jarní přírody a pozorova-
ly vše kolem sebe, ale i v dál-
ce dalekohledy. Když jsme do-
razili k rybníku, sluníčko krás-
ně hřálo a my se vydali objevo-
vat. Lovení v  rybníku a pozo-

rování různých živočichů děti 
velice bavilo. Do svých rybníč-
ků si nalovily spoustu zajíma-
vých tvorů, které se snažily po-
jmenovat. Děti tento den ušly 
celkem 7 564 kroků, tedy té-
měř šest kilometrů, úplně bez 
problému.

Pekli jsme koláče
Odpoledne jsme zadělávali 

kynuté těsto a následně si hrá-
li na pekaře, kdy si každý udě-
lal pletýnku nebo koláček. Dě-
ti zjistily, že povidla jsou úžas-
ná věc na mlsání, a  paní ku-
chařka nám koláče upekla. 
Pak začala příprava na táborák 
s opékáním špekáčků, na kte-
rých jsme si pochutnali. Poma-
lu se začalo stmívat a byl čas 
na naši noční hru. Den jsme 
zakončili pyžamovou party 
a pohádkou.

Poslední ráno bylo ve zna-
mení velkého balení. Na roz-
loučenou jsme ještě nakresli-
li před školou veselé obrázky. 
A my – dospělí – jsme šťastní, 
že jsme všechny děti přivezli 
v pořádku domů.

Andrea GAHUROVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
Mateřská škola

Primátora Hájka 2030

Uherský Brod

Tel.: 572 633 100
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Zaměstnanec požaduje výplatu před dovolenou
Jaký je správný postup v případě, že zaměstnanec 
požaduje výplatu svého platu před nastoupením 
dovolené? Musí mu zaměstnavatel vyhovět?

Odpověď na tento dotaz 
vyplývá zcela jednoznač-

ně z § 141 odst. 4 zákoníku 
práce, kde je stanoveno: „Za-
městnavatel je povinen vypla-
tit zaměstnanci před nastou-
pením dovolené mzdu nebo 
plat splatný během dovole-
né, připadne-li termín výplaty 
na období dovolené, pokud 
se se zaměstnancem nedo-
hodne na jiném dnu výplaty. 
Jestliže to neumožňuje tech-
nika výpočtu mezd nebo pla-
tů, je povinen vyplatit mu při-

měřenou zálohu a  zbývající 
část mzdy nebo platu je po-
vinen mu vyplatit nejpozději 
v  nejbližším pravidelném ter-
mínu výplaty mzdy nebo 
platu následujícím po 
dovolené.“ Plat 
splatný bě-

hem dovolené je tedy za-
městnavatel povinen vyplatit 

zaměstnanci již 
před nastoupe-
ním dovolené. 
To je zákonem 

daná povin-

nost zaměstnavatele. Mož-
ná je ovšem i dohoda o jiném 
postupu. To znamená, že za-
městnavatel je povinen bez 
dalšího odkladu vyplatit již 
před nástupem na dovolenou 
zaměstnanci plat, který by mu 
jinak vyplatil v  pravidelném 
výplatním termínu, a to i bez 
žádosti zaměstnance.

Podpůrčí doba pro důchodce
Jaká je podpůrčí doba pro výplatu nemocenského 
v případě, že onemocní pracující důchodce?

Poživatelé starobních dů-
chodů, kteří při pobí-

rání důchodu dále pracu-
jí a  jsou účastni nemocenské-
ho pojištění, mají podle zá-
kona č.  187/2006 Sb., o  ne-
mocenském pojištění, zkráce-
nou podpůrčí dobu pro výpla-
tu nemocenského. Nemocen-
ské se jim vyplácí od 15. dne 
trvání dočasné pracovní ne-
schopnosti, nejvýše po dobu 
70 kalendářních dnů v  rám-

ci jednoho kalendářního ro-
ku, a  to i  pokud v  tomto ro-
ce bylo pracovních neschop-
ností více. Současně také pla-
tí, že se jim nemocenské vy-
plácí nejdéle do dne skončení 
zaměstnání. Důvodem zkráce-
né podpůrčí doby pro nemo-
censké je skutečnost, že tato 
dávka nahrazuje částečně uš-
lý příjem. Ovšem poživatel dů-
chodu je zabezpečen vypláce-
ným důchodem.

případě, že zaměstnanec 
platu před nastoupením 
tnavatel vyhovět?
měřenou zálohu a  zbývající 
část mzdy nebo platu je po-
vinen mu vyplatit nejpozději 
v  nejbližším pravidelném ter-
mínu výplaty mzdy nebo 
platu následujícím po 
dovolené.“ Plat
splatný bě-

hem dovolené je tedy za-
městnavatel povinen vyplatit 

zaměstnanci již
před nastoupe-
ním dovolené. 
To je zákonem 

daná povin-

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Úprava kvalifikačních předpokladů
Došlo ke změně v  určení kvalifikačních předpo-
kladů pro učitele základních uměleckých škol?

Zákonem č.  379/2015 
Sb., kterým se mění zákon 
č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících, došlo 
i ke změně § 10, který upra-
vuje kvalifikační předpokla-
dy učitele uměleckých od-
borných předmětů. V §  10 
odst.  1 bylo za písmeno d) 
vloženo nově písmeno e), 
v  němž se stanoví, že uči-

tel uměleckých předmětů 
v  základní umělecké škole, 
střední škole a  konzervatoři 
získává odbornou kvalifikaci 
„vysokoškolským vzděláním 
získaným studiem v  akredi-
tovaném magisterském stu-
dijním programu v  oblas-
ti umění studijního oboru 
umělecko-pedagogického 
zaměření“.

Musí se školy a učitelé vyrovnat se vším?
V  televizním rozhovoru 

20. dubna se ministryně 
školství pozastavila nad tím, 
že doposud nikomu nevadi-
lo, že ministr školství zatím 
nikdy nevymohl ve vládě to-
lik peněz, aby to odpovídalo 
potřebám reálného počtu dě-
tí. Právo dětí na tyto peníze 
přirovnala přitom k právu se-
niorů na vyplácený důchod.

Při zpětném pohledu na vý-
voj od listopadu 1989, kdy si-
ce mnohé vlády nešetřily sliby 
ani na finanční ocenění učite-
lů, ani na zvýšení jejich spole-
čenské vážnosti a autority, si 
ale musíme přiznat, že prak-

ticky žádný z  těchto slibů se 
nenaplnil. A pouhou shodou 
okolností ve stejný den, kdy 
hovořila ministryně 
v televizi, byl v Tý-
deníku Školství 
zveřejněn člá-
nek ukazující, 
jak nebyl spl-
něn ani vlád-
ní slib na zvý-
šení platů v  ro-
ce 2015.

Sliby tedy běžně 
nebyly dodržovány, jejich ne-
dodržení ale nebývalo ani 
uspokojivě vysvětleno. Spíše 
se jen s mlčením přešlo, aby 

se mohlo směřovat k  dalším 
novým slibům. Domnívám se,  
že ani současné ministryni se 

to, nad čím se poza-
stavovala u  svých 

p ř e d c h ů d c ů , 
s největší prav-
děpodobnos-
tí nepoda-
ří, přestože se 
bude maximál-

ně snažit a  při 
diskuzích o  roz-

počtu na rok 2017 
věcně argumentovat. Ani ty 
největší argumenty ale nic 
nezmohou proti údajnému 
nedostatku peněz a  zaběh-

nuté filozofii. Dlouhodobě 
podfinancované školství je 
totiž již tradičně bráno jako 
zcela běžná věc, kterou není 
třeba nijak podstatně měnit. 
Dokladem toho jsou i  četná 
vyjádření mnohých politiků, 
kteří k  řadě existujících pro-
blémů s úsměvem a optimis-
ticky říkají, že věří, že se s tím 
školy a učitelé vyrovnají.

Prostě školy a učitelé se mu-
sejí vyrovnat se vším. Zvolení 
poslanci přitom nejsou schop-
ni se vyrovnat ani se zrušením 
parkoviště na Malostranském 
náměstí.

František MORKES
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Z knihovny se stala kriminalistická pracovna
Školní informační centrum 

Základní školy Ostrava-
-Hrabůvka se od školního ro-
ku 2009/2010 stalo neoddě-
litelnou součástí školy. Posky-
tuje zázemí nejen pro výuku, 
ale i pro trávení přestávek ne-
bo volného času. Zájem o kni-
hy, knihovnu a čtení se snaží-
me podporovat také akcí Noc 
s Andersenem.

Co se děje ve škole, když ji 
všichni opustí a je černočerná 
noc, to letos opět zjistilo něko-
lik žáků. O tuto akci je u nás ve 
škole každoročně velký zájem, 
a proto se o vstupenky soutě-
ží. Snažíme se pokaždé vybrat 

žáky, kteří s námi dosud neno-
covali, aby se časem dostalo 
na všechny zájemce.

Letos se z nocujících stali de-
tektivové a zloději, kteří si vy-
zkoušeli některé kriminalistic-
ké techniky. Celý večer se sou-
těžilo ve dvou družstvech, kte-
rá na základě popisu sestavo-
vala portréty pachatelů, sníma-
la otisky prstů, zkoumala sto-
py. O tom, že jsme otestovali 
opravdu všechny smysly, svěd-
čí i disciplíny, kdy se po hma-
tu poznávaly tajemné předmě-
ty nebo po čichu identifikova-
ly obsahy pachových konzerv. 
Inspirovali jsme se také krimi-

seriálem Sběratelé kostí a  vy-
zkoušeli si sestavit lidskou 
kostru nebo určit podle hmy-
zu, kdy došlo k úmrtí oběti. Po 
absolvování tohoto krimikurzu 
jsme se pustili do řešení detek-
tivního případu s  názvem Ve 
škole straší. Celou dobu jsme 
si pochutnávali na donesených 
dobrotách.

Odpočinek od luštění a sou-
těžení nám přinesla výroba la-
pačů snů. Abychom si ukráti-
li čekání na půlnoční stezku 
odvahy, zabavili jsme se hra-
mi, jako jsou Kufr, Namaluj 
písničku, Pan Fazolka a mno-
ho dalších. Když odbila půl-

noc, sebrali jsme odvahu, ba-
terky, fix a  vydali se na stez-
ku odvahy po setmělé škole. 
Fix proto, že se každý odvážli-
vec musel na konci stezky po-
depsat na důkaz toho, že ji 
opravdu zvládl. Za statečnost 
a celovečerní píli dostali všich-
ni dárky v podobě knihy, pa-
mětní pohlednice a  kuponu 
na stažení jedné z  Anderse-
nových pohádek.

Unavení, ale plní zážitků 
jsme si knihovnu proměnili na 
místo ke spaní. Aby se nám 
dobře usínalo, pustili jsme si 
Večerníček O Kanafáskovi.

Romana RÁBLOVÁ

Noc s Andersenem a Karlem IV.
Noc s  Andersenem je již 

tradiční akcí naší Základ-
ní a  mateřské školy v  Jindři-
chově v  bruntálském okresu. 
A jelikož náš Otec vlasti, Karel 
IV., letos v květnu oslaví 700. 
výročí svého narození, dovoli-
li jsme si spojit tyto dvě osob-
nosti v jeden zdánlivě nesluči-
telný celek.

Vstupným na letošní noc 
strávenou ve škole byl starý 
papír, takže jsme ukojili i  po-
třeby našich ekologů. Po uby-
tování v  příjemně vyhřáté tě-
locvičně jsme se shromáždi-
li v jídelně a zhlédli jsme diva-
delní představení o životě Kar-
la IV. v  podání žáků 7. roční-
ku. Byl to vážně nepopsatelný 
zážitek. Skvělé herecké a  pě-
vecké  výkony hodné Osca-
ra a  ceny Grammy, výborný 

scénář paní učitelky Smolíko-
vé, výprava i  hudba rozehrá-
ly na všech tvářích přihlížejí-
cích úsměvy. Poučení, nové in-
formace, vtip a zábavu z této 
hry jsme odměnili potleskem 
ve stoje.

Po skvělém uměleckém zá-
žitku jsme se náhle ocitli ve 
středověkém hradu a  pro-
cházeli jsme jeho místnostmi. 
V každé nás čekal nějaký úkol. 
V  krčmě nás šenkýřka pa-
ní učitelka Houdková zaved-
la do tajů nejrůznějšího koře-
ní a pochutin a my jsme muse-
li hádat, co to zrovna papáme. 
V mučírně paní učitelky Halířo-
vé nás vystrašily skutečné mu-
čicí nástroje, i ty na obrázcích, 
které jsme museli správně po-
jmenovat. V  klenotnici jsme 
pomocí vyhledávání v  tex-

tu pátrali po indiciích, kte-
ré nás zavedly k  dílkům puz-
zle, ze kterých jsme poskláda-
li korunovační klenoty. Posled-
ním zastavením byla univerzita 
pod vedením pana učitele Ku-
bisze, který potrápil naše hla-
vičky nejrůznějšími hlavolamy 
a optickými klamy.

Po procházce středověkem 
jsme se odebrali do jídelny 
na skvělý zákusek, který nám 
upekly paní kuchařky. Po ne-
zbytné hygieně jsme zalehli 
do svých improvizovaných po-
stýlek a poslouchali jsme čte-
ní z knihy o holčičce Báře, kte-
rá se dostala do společnosti 
Karla IV. Postupně jsme všich-
ni usínali a ve spokojeném od-
dychování byla poznat únava 
i spousta nových zážitků.

Alena GROSSOVÁ

Hry plné 
nápadů 
a fantazie
NADĚŽDA KALÁBOVÁ

Aktivity nabízené v  této 
knize z nakladatelství Por-
tál tvoří širokou nabídku 
herních úkolů pro děti 
především mladšího škol-
ního věku. Hry a  úkoly 
kladou důraz na záměrné 
vytváření situací bohatých 
na vnitřní prožívání a ná-
slednou práci s  těmito 
prožitky. Všechny náměty 
mají charakter tvořivého 
hraní a  pomáhají u  dětí 
rozvíjet verbální schop-
nosti i  mimoslovní vyja-
dřování. Lze je použít ve 
třídě, v  klubovně, v  tělo-
cvičně, jiné zase na hřišti 
či na louce.

Znáte je?
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Jsou zaměstnavatelé připra-
veni přistoupit na požadav-

ky dnešní mládeže nastupují-
cí do zaměstnání? A  jsou ná-
roky absolventů na svého bu-
doucího zaměstnavatele vů-
bec akceptovatelné? Nejen ty-
to otázky byly předmětem roz-
sáhlé diskuze, která se konala 
v pátek ve Vídni pod záštitou 
českého velvyslance v Rakous-
ku Jana Sechtera.

Diskuzních panelů se zú-
častnili na jedné straně stu-
denti českých i rakouských vy-
sokých škol, na straně druhé 
řada zaměstnavatelů.

Očekávání generace Y
U příležitosti tohoto set-

kání zpracovala Mendelova 
univerzita v  Brně výzkum ge-
nerace Y s  cílem nastínit, jak 
uvažuje v kontextu svého bu-
doucího pracovního uplatně-
ní: Lucka a  Honza jsou typic-
kými zástupci generace Y na 
Mendelově univerzitě. Je jim 
22 let a chtějí, aby je práce ba-
vila. Jejich osobní potřeby jsou 
na prvním místě. Rádi by v za-
městnání měli flexibilní pra-
covní dobu, aby nemuseli trá-
vit celý den v kanceláři. Prefe-
rují home office a mají vidinu, 
že jednou možná začnou pod-
nikat. To, co je v  zaměstnání 
motivuje, je výše mzdy, atrak-
tivní benefity, pocit sebena-
plnění, získání nových zkuše-
ností, dobrý kolektiv, verbál-
ní ocenění jejich výkonu, krea-
tivní nestereotypní náplň prá-
ce, pracovní cesty do zahra-
ničí a  jasně viditelné výsledky 
jejich práce. Budoucí zaměst-
navatel by jim dle jejich oče-
kávání měl umožnit kariérní 
růst, vytvořit příjemné pra-
covní prostředí s  lidským pří-
stupem a  měl by být férový 
a spravedlivý, empatický, pod-
porovat další vzdělávání a být 
trpělivý v rámci jejich zaškole-
ní. Lucka a Honza si myslí, že 
české firmy pokulhávají v  ně-
kolika oblastech. Nabízejí má-

lo praxí a stáží, a když už je na-
bízejí, často je to práce zadar-
mo či velmi špatně placená. 
Přitom když si vybírají nové-
ho zaměstnance, praxi v obo-
ru vyžadují. Oba studenti by 
ze strany firem uvítali více in-
formací o  pracovních mož-
nostech a  nabídkách a  přáli 
by si větší spolupráci firem se 
školami.

Michal Vávra z  advokátní 
kanceláře Bulinský, Vávra & 
Partners potvrdil, že u  svých 
koncipientů, zástupců genera-

ce Y, silně vnímá potřebu mít 
čas na svůj osobní život, kte-
rý často řadí před život pracov-
ní. Na druhou stranu, když jim 
nabídne téma, které je zajímá, 
viditelně se zvyšuje jejich mo-
tivace k práci, a to i mimo ob-
vyklou pracovní dobu.

Petr Karásek, emeritní ge-
nerální ředitel společnosti 
 TATRA, CAIM, představil svůj 
pohled na odlišnosti genera-
ce Y a  předchozích generací: 
„Hlavní rozdíl vidím v tom, že 
my jsme byli vychováváni tak, 
že musíme primárně splnit po-
žadavky směrem ke svému ži-
vobytí. V okamžiku, kdy jsme 

měli tuto základnu vybudova-
nou, zbyl teprve prostor pře-
mýšlet, jak dál. Možná jsme 
se vůči svým dětem provinili 
v  tom, že jsme jim ten chléb 
zabezpečili příliš jednoduše, 
a  tím jsme jim dali čas, aby 
přemýšleli i nad tím dalším. To 
je ten zásadní rozdíl, který já 
osobně vnímám.“

Jan Sechter, český velvysla-
nec v  Rakousku, na základě 
odlišných vnímání jednotlivých 
generací navrhuje, že bychom 
se všichni měli starat o „ypsi-

lonizaci“ společnosti. Povede 
to k okysličení a osvěžení pro-
středí a  především k  přiblíže-
ní jednotlivých generací a větší 
mezigenerační odolnosti.

Poněkud odlišný názor pro-
jevili studenti a zaměstnavate-
lé v  otázce, zda je prospěšné 
a efektivní, aby studenti a ab-
solventi začínali od nižších, 
pro ně možná méně zajíma-
vých pozic. Studenti a zástup-
ci generace Y se jasně vyjádřili, 
že tento postup je odrazuje od 
práce a motivuje je k přehod-
nocování aktuálního zaměst-
nání a  poohlížení se po za-
městnání lépe odpovídajícím 

jejich potřebám a  kvalifikaci. 
Poukázali na fakt, že mnoho 
zaměstnavatelů poskytuje stu-
dentům stáže, v rámci kterých 
je využívají pouze jako levnou 
pracovní sílu. Taková stáž stu-
dentovi neposkytne odbor-
nou praxi, kterou po něm ná-
sledně samotný zaměstnavatel 
vyžaduje.

Zaměstnavatelé naopak 
oponovali tím, že postupný 
růst a  realizace tzv. koleček 
v rámci firmy vede k tomu, že 
je následně vedoucí manažer 

schopen lépe zhodnotit prá-
ci na nižších úrovních a  pře-
devším reálně odhadnout, kdy 
ho zaměstnanec chce v rámci 
své pracovní náplně oklamat.

Spolupráce
Problémem, který z  disku-

zí v  rámci jednotlivých pane-
lů pomalu, ale stále s větší re-
zonancí vyvstával, je nízká mí-
ra angažovanosti zaměstna-
vatelů na vysokých školách. 
A  to jak v  rámci nabírání no-
vých pracovních sil, tak v rám-
ci předávání zkušeností z pra-
xe na akademické půdě. Firmy 
v  České republice by se jed-
noznačně měly studentům ví-
ce otevřít a nabídnout pomoc-
nou ruku. Zde však vyvstává 
problém uzavřeného prostře-
dí mnohých vysokých škol ne-
bo naopak neochota manaže-
rů firem. Studenti tak vznes-
li tak neformální požadavek 
směrem k  zaměstnavatelům 
– firmám a  podnikatelům –, 
aby byli aktivnější a  angažo-
vanější, aby si manažeři uděla-
li čas a přišli na univerzitu učit 
odborné věci z praxe, aby při-
cházeli na univerzitu předsta-
vit svou firmu a strávit se stu-
denty čas.

Veronika ŽUROVCOVÁ

Generační střet: Jak se liší očekávání zaměstnavatelů od absolventů vysokých škol? A co vyžadují 

absolventi od svých zaměstnavatelů?

Jak se liší očekávání 
zaměstnavatelů od absolventů?

FOTO: Stanislav JUGAFOTO: Stanislav JUGA
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 Soutěž: „Bílé plus – mléčná galerie“
Navštívíte alespoň jednou za čas nějakou zajímavou výstavu? A co kdybyste se jednou stali vy společně s vaší třídou umělci, kte-
ří vystavují své dílo v galerii? Nyní máte příležitost. Zapojte s vašimi žáčky fantazii a představte si, že jste byli osloveni, abyste vy-
tvořili nějaké originální dílo do „mléčné galerie“. Aby bylo všechno autentické, je třeba ho vyrobit z obalů od mléka a mléčných 
výrobků. Pak to stačí jenom nafotit a poslat e-mailem. Tato soutěž vznikla v rámci projektu na podporu konzumace mléka a mléč-
ných produktů „Bílé plus“ a hlavní cenou je kromě fi nančního příspěvku výlet na farmu v Seleticích u Nymburka, kde mj. chovají 
skot, prasata nebo ovce.

Protože jsou pro nás mléčné vý-
robky prokazatelně přínosné, 
chceme oslovit vás, učitele, abys-
te nám pomohli a zapojili svou tří-
du do soutěže nazvané „Bílé plus 
– mléčná galerie“.
Soutěž je určena pro žáky 3.–5. 
tříd a  jejich úkolem je společně 
vyrobit jakýkoliv výtvor z oba-
lů od mléka a mléčných výrob-
ků, který by mohl být vystaven 
v  pomyslné „mléčné galerii“. 
Dílo by tedy mělo být plastické 
a mělo by mít nějaký motiv, kte-
rý souvisí s mlékem (např. kra-
vička z krabic od mléka apod.).
Výsledný výtvor stačí nafotit a po-
slat na e-mail: soutez@tydenik-
-skolstvi.cz – do předmětu na-
pište Bílé plus. Uzávěrka sou-
těže je ve  středu 1. 6. 2016 – 
na Mezinárodní den dětí. Vý-
herní třídy budou zkonta ktovány 
do dvou dnů.
Oceňuje se především tvořivost 
a originalita. Vítězná třída vyhra-
je výlet na farmu v  Seleticích 
v průběhu června (termín bu-
de ještě upřesněn) + fi nanční 

příspěvek na nákup školních 
pomůcek v hodnotě 5 000 Kč 
a upomínkové předměty. Druhé 
a třetí místo bude také oceně-
no fi nančním příspěvkem na 
školní pomůcky a upomínkovými 
předměty (2. místo – 4 000 Kč, 
3. místo – 3  000  Kč). Inspiro-
vat se můžete například na webu 
www.bileplus.eu.
Mléko a  mléčné výrobky při-
náší našemu tělu řadu zají-
mavých benefi tů. Některé po-
znatky vás možná i  překva-
pí. Věděli jste třeba, že je po 
sportovní činnosti ideální dát 
si sklenku kakaa?
1. Mléko je vitamínová 

bomba
Mléko a mléčné výrobky jsou po-
važovány za základní zdroje vita-
minů a  minerálních látek. Z  mi-
nerálních látek se jedná o  váp-
ník, hořčík, sodík, draslík, fosfor, 
chlor, železo, měď, zinek, selen, 
jód, z vitaminů to jsou jak vitami-
ny rozpustné v tucích (A, D, E, K), 
tak i vitaminy B skupiny.
2. Zlepšuje funkci štítné žlázy

Protože se do krmných smě-
sí dojnic přidává jód, je obsažen 
i  v mléce a mléčných výrobcích. 
Jeho nedostatek způsobuje po-
ruchy funkce štítné žlázy, u dětí 
dokonce poruchy duševního vý-
voje.
3. Je důležité pro tvorbu 

tkání, hormonů a protilátek
Tuto funkci plní v mléce bílkoviny. 
Jsou také nezbytné pro růst a ob-
novu tkání.
4. Mlékem k prevenci 

osteoporózy
Osteoporóza je sice nemocí vyš-
šího věku, nicméně její příčiny lze 
najít již v dětství. Proto je z hledis-
ka její prevence nejdůležitější ob-
dobí dětství a  dospívání. Denně 
bychom měli sníst 2–3 porce mlé-
ka nebo mléčných výrobků.
5. Zlepšuje proces krvetvorby
Další z  minerálních látek, které 
bychom v mléce nalezli, je železo, 
bez něhož by nemohl fungovat 
proces tvorby a obnovy krve.
6. Správný vývoj kostry
Mléko má ideální poměr vápníku, 
fosfátů a hořčíku, což je potřebné 
pro správný vývoj kostry.

7. Zkvalitňuje složení 
mikrofl óry zažívacího ústrojí

Jedná se především o  zakysané 
mléčné výrobky (kefíry, podmáslí, 
jogurty, jogurtové nápoje apod.). 
Vyrábějí se prostřednictvím kysá-
ní za pomoci probiotické kultury, 
která je nezbytná pro správné slo-
žení mikrofl óry zažívacího ústrojí, 
což je centrum imunity.
8. Kakao nejen pro „malé“ 

sportovce
Je vědecky dokázáno, že kakao 
díky vyváženému poměru bílko-
vin a  sacharidů napomáhá rege-
neraci svalů. Zároveň vysoký ob-
sah vody v mléce nahrazuje teku-
tiny a  zabraňuje tak dehydrataci 
po výkonu.
9. Regulace imunity
Zcela zásadní postavení ve výživě 
má mléko pro svůj vysoký obsah 
vitamínu D, jenž se nachází v tu-
kové složce (tedy především v pl-
notučném mléce, másle a tučných 
mléčných výrobcích). Nejnovější 
výzkumy dokazují velkou roli vita-
mínu D v procesu řízení imunity.
* Zdroj veškerých informací: 

PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.

KAMPAŇ JE FINANCOVANÁ Z PROSTŘEDKŮ 
EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY.

 

 
 

 
 

 

 

Bílé plus

Vyhrajte se svou třídou výlet
na jedinečnou farmu do Seletic.
Vyrobte společně se svou třídou jakýkoliv výtvor z obalů
od mléka a mléčných výrobků, který by mohl být vystaven
v pomyslné „Mléčné galerii“. Dílo by mělo být plastické a mělo by mít
nějaký motiv, který souvisí s mlékem. Výsledné dílo stačí nafotit a poslat
do středy 1. 6. 2016 na následující e-mail: soutez@tydenik-skolstvi.cz
– do předmětu napište Bílé plus.

Soutěž probíhá v rámci projektu na podporu konzumace mléka
a mléčných výrobků Bílé plus. Více informací na www.bileplus.eu.



Tuchlovická pouť 2016
Od 6. do 8. května proběhne již po třiadva-

cáté v Tuchlovicích na Kladensku jeden z největ-
ších středočeských folklorních festivalů – Tuch-
lovická pouť 2016. Akce se bude tradičně konat 
jak v tuchlovickém amfiteátru bývalého letního 
kina, tak i na návsi. Páteční večerní program se 
přesune i do nedalekého Nového Strašecí.

Těšit se můžete na pravou 
staročeskou pouťovou at-
mosféru pl-
nou tancování, 
zpívání, hraní, 
dobrého jídla 
a  pití. V  rámci 
programu vy-
stoupí např. 
pražské sou-
bory Rosénka, 
G a u d e a m u s 
a  Lučinka, 
hosté festivalu Kohoutek 
z Chrudimi a Písečan z Písku. 
Nemůže chybět domácí sou-
bor Čtyřlístek.

Zavzpomínejte na časy, kdy 
se po návsi chodilo v  kro-

jích. Přičichněte 
ke staročeským 
zvykům, ochut-
nejte dobové 
dobroty a  ne-
chte se unášet 
atmosférou na-
šeho venkova. 
Navštivte Tuch-
lovickou pouť 
2016.

Novinky a  další infor-
mace najdete na www.
tuchlovickapout.cz.
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10. – 23. KVĚTNA

KDO SI HRAJE, KDO SI HRAJE, 
NEZLOBÍNEZLOBÍ
Výstava 
stavebnic
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