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18. května
Od roku 1978 se z podnětu 
Mezinárodní muzejní 
rady slaví tento den jako 
Mezinárodní den muzeí.

19. května
Na své pravidelné schůzi 
se sejdou členové 
předsednictva ČMOS 
pracovníků školství. 
Následující den pak 
proběhne porada předsedů 
oblastních rad a předsedů 
profesních sekcí.

20.–22. května
V Brně bude probíhat 
mezinárodní vzdělávací 
festival Eduspace Brno 
2016. Na programu budou 
klíčová témata vzdělávání 
21. století i setkání 
s inspirativními 
osobnostmi.

Bude kariérní systém dostatečnou motivací pro učitele? ...............................3
Zapojte své žáky do Technické ligy ................................................................5
Budoucí deváťáci chtějí maturitu, výuční list jim nestačí ................................7

„Bez učení ani světec nedokáže pronášet správné úsudky.“   Campanella

Učitelům by měly růst platy pravidelně o pět procent
Učitelé by měli mít jako jediní zafixován nárůst ob-
jemu prostředků na platy ve výhledu státního roz-
počtu na roky 2018 a 2019 o pět procent. Po jednání 
s odbory a pedagogickými asociacemi to oznámila 
ministryně školství Kateřina Valachová.

To, že existuje koaliční sho-
da na růstu platů ve škol-

ství a že vláda začíná zodpo-
vědně pracovat i  se středně-
dobým výhledem státního 
rozpočtu, je určitě pozitivní 
zpráva.

„Situace ve školách je na-
pjatá,“ uvedl František Dob-
šík, předseda Českomorav-
ského odborového svazu pra-
covníků školství. „Ve školství 
se bere minimum osobních 
příplatků a  odměn ve srov-
nání s  ostatními rezorty. Co 
se týká ohodnocení pedago-
gů, jsme na posledním místě 
v Evropě. Ve srovnání s ostat-

ními vysokoškolsky vzdělaný-
mi pracovníky jsme na polovi-
ně. Proto jsme přišli s kam-
paní Konec levných 
učitelů, proto žá-
dáme pro příš-
tí rok zvýše-
ní prostředků 
na platy o de-
set procent. 
Nejde nám jen 
o platy, ale o vy-
tváření důstojných 
pracovních podmínek 
jak pro pedagogické, tak ne-
pedagogické zaměstnance 
škol.“

„Není normální si mys-

let, že vyřešíme problema-
tiku technického vzdělává-
ní, rozvoje vědy a výzkumu, 
konkurenceschopnosti, hos-
podářského růstu, pokud 
necháme naše učitele učit 
za padesát procent platu ji-
ných vysokoškolsky vzdě-

laných státních zaměst-
nanců,“ řekla Kate-

řina Valachová. 
„Není to nor-
mální, protože 
úspěch každé 
profese za-
číná ve ško-

le. Mně osob-
ně leží také na 

srdci, abychom 
vyjednali co nejvíc pro 

navýšení platového ohod-
nocení pro příští rok. Již ně-
kolikrát jsem se nechala sly-
šet, že pět procent vidím ja-

ko hezký začátek směrem 
k  učitelům, nicméně vě-
řím, že na tom pro rok 2017 
nezůstaneme.“

Regionální školství se kro-
mě podhodnocených platů 
začíná potýkat s  dalším váž-
ným problémem, a  to je ne-
dostatek učitelů. Již nyní chy-
bí učitelé prvního stupně zá-
kladních škol. Gymnázia poci-
ťují nedostatek učitelů fyziky, 
chemie, informatiky a  mate-
matiky. Střední odborné školy 
mají obrovský problém zajistit 
výuku odborných předmětů 
za platových podmínek, kte-
ré teď ve školách jsou.

Jestliže chceme zajistit růst 
naší ekonomiky, tak k  tomu 
budeme potřebovat kvalitní 
odborníky. A  ty mohou při-
pravit jen kvalitní učitelé.

Karla TONDLOVÁ
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Hudba v Poličce
V prvním májovém 
týdnu proběhla v Poličce 
přehlídka nejúspěšnějších 
hudebníků a tanečníků 
ze základních uměleckých 
škol, hudebních gymnázií 
a konzervatoří z celé 
republiky. Jejím cílem 
byla podpora interpretace 
skladeb Bohuslava Martinů 
a tvůrčí činnosti, kterou 
jeho dílo inspiruje. aj

Měsíce vědy
Vědci z Akademie věd 
České republiky každoročně 
seznamují širokou veřejnost 
s nejrůznějšími obory své 
badatelské práce v rámci 
největšího vědeckého 
festivalu v České republice 
Týden vědy a techniky 
AV ČR. Od května až do 
konce června mohou 
studenti i široká veřejnost 
navštívit Jarní exkurze do 
světa vědy ve všech krajích. 
Více na w ww.tydenvedy.cz. 
mj

Průkaz na motorku
Se zavedením nových 
pravidel pro motorkáře 
v autoškolách zájem 

o výcvik opadl. Do autoškol 
chodí jen ti, co to s jízdou 
na motorce myslí vážně 
a jsou ochotní podstoupit 
těžší zkušební proces. 
Podle nových pravidel 
čeká žadatele o řidičské 
oprávnění na motocykl 
praktická zkouška na 
cvičišti i samostatná jízda 
v provozu. čtk

Technické obory
Zájem o technické obory 
ve školách Zlínského 
kraje roste. V minulých 
letech přitom počet žáků 
těchto škol klesal. Některé 
školy, například zlínská 
střední průmyslová škola 
polytechnická, letos evidují 
zájem většího počtu žáků, 
než jsou schopny 
přijmout.               čtk

Zápisník

ý ik dl D t šk l

„Tak Česká republika prý bude používat zkrácený název Čechia. A já když jsem před žáky „Tak Česká republika prý bude používat zkrácený název Čechia. A já když jsem před žáky 
řekl výtvarka a tělák, tak mě inspekce roznesla na kopytech!“řekl výtvarka a tělák, tak mě inspekce roznesla na kopytech!“
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Neočkované děti do školky nepatří
Hradecký krajský soud za-

mítl žaloby matek dvou 
předškoláků z  Jilemnice pro-
ti rozhodnutí Krajského úřa-
du Libereckého kraje, který 
odmítl odvolání proti nepřije-
tí jejich neočkovaných synů do 
mateřské školy. Matky s  roz-
hodnutím nesouhlasí a zřejmě 
podají kasační stížnost k  Nej-
vyššímu správnímu soudu.

Rodiče žádali o  přijetí tří-
letých dětí do školky v  Jilem-
nici neúspěšně v  letech 2014 
a  2015, poté podali odvolá-

ní ke krajskému úřadu. Rodiče 
uvedli, že předpisy, na jejichž 
základě správní orgány rozho-
dovaly, jsou nepoužitelné kvů-
li rozporům s tuzemskou listi-
nou práv a svobod či některý-
mi unijními právy.

Předseda senátu hradec-
kého soudu Jan Rutsch při 
zdůvodnění rozsudku řekl, 
že otázky rozsahu povinné-
ho očkování mají řešit expert-
ní orgány a mají být předmě-
tem politické diskuze, ne do-
kazování před soudem. Odká-

zal také na dřívější rozhodnutí 
Ústavního soudu. Ten již v ro-
ce 2011 rozhodl, že lze sankci 
za neočkování prominout jen 
v individuálních případech, na-
příklad když očkování proka-
zatelně odporuje náboženské-
mu přesvědčení rodiny. Záro-
veň také rozhodl, že očkování 
smí zůstat podmínkou pro při-
jetí dítěte do školky. Na dru-
hé straně se vyslovil pro to, 
aby stát nesl odpovědnost za 
případné poškození zdraví ná-
sledkem očkování. čtk

Svaz měst a obcí ke školské novele
Města a  obce požadují, 

aby se z novely školské-
ho zákona vypustila povinnost 
samospráv zajistit předškol-
ní vzdělávání už pro dvouleté 
děti. Samosprávy na rozšíře-
ní mateřských škol nemají jis-
té peníze, nejsou s to odhad-

nout, kolika dětí by se to mě-
lo týkat, a kromě toho ani ne-
ní jasné, jak by se v budouc-
nu zařízení využila, když de-
mografická křivka klesá. Od-
stranit z právního předpisu by 
se mělo také zavedení spádo-
vosti. Nebylo by totiž fair jak 

pro města a obce, které si ma-
teřské školy pro své obyvate-
le zajistily, tak pro rodiče, kte-
ří si často hledají školku v mís-
tě, kam jezdí za prací. To jsou 
některé z požadavků starostů, 
které zazněly na Radě Svazu 
měst a obcí ČR. šf

Škola musí zajistit výuku náboženství
Pokud se alespoň sedm žá-

ků přihlásí k  výuce nábo-
ženství, je škola povinná ji zaji-
stit. Když výuku bez závažných 
důvodů nezabezpečí, dopouš-
tí se nezákonného zásahu, vy-
plývá z  rozsudku Nejvyššího 
správního soudu. Legitimním 
důvodem může být například 
náhlé úmrtí nebo pracovní ne-
schopnost vyučujícího, případ-
ně nespolupráce na straně 
církve či náboženské společ-

nosti, která by měla zprostřed-
kovat vhodného kantora.

„Tuto povinnost přitom 
(škola) nemůže podmiňovat 
svou neochotou či neschop-
ností takovou osobu k  výuce 
získat, stejně jako by ji ne-
mohla podmiňovat svou ne-
schopností zajistit pro výuku 
vhodný prostor v budově a čas 
ve výuce,“ stojí v  rozhodnu-
tí senátu.

Soud se problematikou za-

býval na základě situace v Zá-
kladní škole Kosova Hora na 
Příbramsku. Ředitelka v  dru-
hém pololetí školního roku 
2012/2013 zrušila výuku ne-
povinného předmětu nábo-
ženství, protože se jí nepoda-
řilo dohodnout na další spo-
lupráci s  dosavadní vyučují-
cí. Skupina rodičů poté poda-
la žalobu ke Krajskému soudu 
v Praze.

čtk
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Věřím, že vznikl 

materiál, který 

pomůže učitelskou 

profesi u nás pro 

stávající i nové 

pedagogy zatraktivnit 

a zvýšit její respekt 

v očích veřejnosti.
Kateřina VALACHOVÁ

„Záměr vytvořit kariérní řád učitelů se v rámci mi-
nisterstva školství i odborné komunity diskutuje té-
měř dvacet let. V  posledních dvou letech se jeho 
přípravy značně zintenzivnily,“ uvedla Kateřina 
Valachová, ministryně školství, při představování fi-
nálního znění kariérního systému.

Ten by měl být spuštěn od 
roku 2018. Do té doby by mě-
la být novela zákona o peda-
gogických pracovnících, kte-
rá obsahuje i  kariérní systém, 
schválena. „Připravená novela 
zavádí novou kariérní cestu – 
cestu rozvoje profesních kom-
petencí, přičemž jsou defino-
vány tři kariérní stupně (začí-
nající učitel, samostatný učitel, 
vynikající učitel) a  podmínky 
pro postup učitele kariérním 
systémem,“ doplnil Petr Pav-
lík, vedoucí poradního sboru 
ministryně.

První kariérní stupeň je ur-
čen pro začínajícího učitele 
a  bude trvat dva roky. Po tu 
dobu by měl být učitel pod-
porován jak svým zaměstnava-
telem – ředitelem školy –, tak 
uvádějícím učitelem, podpo-
ru by mohl mít i ze své vysoké 
školy. Řídit by se měl plánem 
profesního rozvoje a po skon-
čení adaptačního období by 
měl projít hodnocením. Toto 
atestační řízení by mělo pro-
bíhat přímo ve škole a  hod-
notit by se mělo nejen plně-

ní jeho plánu, ale i jeho pokro-
ky v samotné práci učitele, to 
znamená jeho pokroky v prá-
ci se žáky.

Druhý kariérní stupeň by 
měl být povinný pro všech-
ny učitele, kteří splnili adap-
tační období a mají první ka-
riérní stupeň. V tomto 
období by měl uči-
tel podávat stan-
dardní výkon 
odpov ída j í c í 
popisu profes-
ních kompe-
tencí. Délka to-
hoto období by 
měla být minimál-
ně šest let. Teprve po 
této době by učitel mohl 
mít možnost postoupit do dal-
šího stupně. To už ale bude jen 
na jeho rozhodnutí. Třetí stu-
peň je totiž nepovinný.

Třetí kariérní stupeň je 
možné získat nejdříve po os-
mi letech pedagogické praxe, 
přičemž stávajícím učitelům se 
bude část jejich dosavadní pra-
xe započítávat. Ten, kdo o něj 
bude stát, by měl dlouhodobě 

podávat nadstandardní výko-
ny. Jedná se především o  vy-
nikající kvalitu práce s  dětmi. 
Aby učitel třetí stupeň získal, 
měl by podstoupit atestač-
ní řízení, při kterém by se měl 
hodnotit jeho osobní profes-
ní rozvoj, vlastní pedagogická 
činnost a  spolupráce a  podíl 
na rozvoji školy. Atestační ří-
zení pro tento stupeň by mělo 
být v  gesci ministerstva škol-
ství a organizovat by ho měla 
jím pověřená organizace.

Cílem kariérního systému je 
zlepšit postavení uči-

telů a  to se samo-
zřejmě neobejde 
bez zlepšení je-
jich finančního 
ohodnocení . 
„Je proto logic-
ké, že postup 

na vyšší kariérní 
stupeň má být 

vždy spojen se zvýše-
ním platu,“ uvedla K.  Va-

lachová a  doplnila, že proto 
ministerstvo školství navrhuje 
při přechodu na druhý stupeň 
navýšení platu přibližně o  ti-
síc korun. Podle jejích slov se 
předpokládá, že dojde k úpra-
vě struktury stupnice platových 
tarifů. První posun v  tarifních 
tabulkách by neměl být po šes-
ti letech, jak je tomu doposud, 
ale již po dvou. Tento platový 

stupeň by měl být zaveden ješ-
tě před spuštěním kariérního 
systému. Pro názornost uved-
lo ministerstvo školství i  pří-
klad: Začínající učitel základní 
školy bude zařazen do 11. pla-
tové třídy a 1. platového stup-
ně. Poté, co úspěšně absolvuje 
adaptační období a  získá sta-
tus samostatného učitele, bu-
de moci vykonávat komplex-
ní výchovně-vzdělávací činnost 
zařazenou ve 12.  platové tří-
dě a svou dobou započitatelné 
praxe bude zařazen ve druhém 
platovém stupni. Poslední, tře-
tí stupeň kariérního systému 
by měl znamenat navýšení pla-
tu zhruba o pět tisíc korun.

Aby mohl být kariérní sys-
tém spuštěn a  také finanč-
ně zajištěn, spojuje minister-
stvo školství jeho realizaci s re-
formou financování regionál-
ního školství. „Uvědomuji si, 
že o  zavedení kariérního řá-
du má smysl uvažovat pouze 
v případě současné změny fi-
nancování regionálního škol-
ství a výrazného navýšení pro-
středků na platy pedagogů,“ 
zdůraznila K. Valachová a do-
plnila, že kariérní systém je při-
praven pro všechny učitele, to 
znamená nejen pro učitele ve-
řejných škol, ale i  pro učitele 
škol církevních a soukromých.

Olga ŠEDIVÁ

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Chceme v příštím roce zvýšit platy alespoň o deset procent
V  současné době se už připravuje státní rozpočet 
na rok 2017. Školské odbory trvají na tom, že rozdíl 
mezi platy ve školství a platy v nepodnikatelské sfé-
ře se v příštím roce musí výrazně snížit.

Předseda školských odborů 
František Dobšík se obrátil 

na premiéra Bohuslava Sobotku. 
Zdůraznil, že při přípravě státní-
ho rozpočtu na rok 2017 má 
pro Českomoravský odborový 
svaz pracovníků školství zásad-
ní význam stanovení prostřed-
ků pro platový nárůst v  regio-
nálním školství. Ocenil jeho vy-
jádření o potřebě podpory škol-
ství, a to i pokud jde o zlepšení 
platových poměrů zaměstnan-
ců. Prioritním cílem školských 
odborů je podle slov F. Dobšíka 

zvýšení platů peda-
gogických i  nepe-
dagogických za-
městnanců v  re-
gionálním školství 
v  roce 2017 ale-
spoň o 10 procent. 
Předseda odborové-
ho svazu je přesvědčen, 
že tento problém nelze přehlížet 
a jeho řešení nadále odsouvat.

Nárůst průměrného platu me-
zi rokem 2015 a 2014 činil v ne-
podnikatelské sféře 3,6 procenta, 
v regionálním školství 2,2 procen-

ta. V systému dále platí, že čím je 
vyšší platová třída, tím vyšší prů-
měrný plat. Nápadné je poruše-

ní této relace v  odvětví škol-
ství, kde je mezi ostat-

ními odvětvími třetí 
nejvyšší platová tří-
da za ústředními 
orgány státní sprá-
vy a  zdravotnic-
tvím, ale až osmá 

úroveň průměrné-
ho platu. Například 

ze srovnání průměrných 
údajů za organizační složky státu 
se školstvím vyplývá, že průměr-
ný plat v organizačních složkách 
je 26 626 korun, zatímco ve škol-
ství jen 23 685 korun. Podle pro-
počtu ČMOS pracovníků škol-

ství by odstranění této dispropor-
ce znamenalo zvýšení průměrné-
ho platu ve školství na 28 130 Kč 
(tedy o 4 425 Kč).

Pokud jde o  výši nenárokové 
složky platu, je situace ve škol-
ství, srovnáme-li meziodvětvo-
vé relace, alarmující. Školství je 
s výrazným odstupem za ostatní-
mi na předposledním místě. Po-
kud by mělo školství dosáhnout 
v  procentech nenárokové slož-
ky alespoň průměru, musela by 
být nenároková složka zvýšena 
o 1 635 Kč.

F. Dobšík vyjádřil přesvědčení, 
že předseda vlády bude při svém 
rozhodování prosazovat řešení 
prospěšné pro celé školství.

sta

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

POROVNÁNÍ VÝŠE PRŮMĚRNÉHO PLATU PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
A VÝŠE PRŮMĚRNÉHO PLATU V KVALIFIKAČNĚ SROVNATELNÝCH SEKTORECH EKONOMIKY

(zdroje: MŠMT a ČSÚ – rychlé informace o úrovni platů a mezd)

Fórum rodičů podporuje kampaň školských odborů 
Kampaň Konec levných uči-

telů se setkala s nebývalým 
ohlasem. Po  studentech střed-
ních škol ji otevřeně podpoři-
li i  rodiče sdružení v  rámci Fó-
ra rodičů.

„Máme společný zájem,“ 
uvedla při setkání s vedením od-
borového svazu Hana Chalušová. 
„Chceme, aby se naše děti mě-
ly dobře, aby je učili dobří učite-
lé, kteří se ve  své profesi dobře 
cítí. Proto podporujeme kampaň 
Českomoravského odborového 

svazu pracovníků školství Konec 
levných učitelů, která má za  cíl 
zvýšit společenskou prestiž uči-
telů a jejich ohodnocení. Podpo-
rujeme jejich požadavek na zvý-
šení platů minimálně o  deset 
procent.“

Fórum rodičů je organizace ro-
dičů, kteří se zajímají o vzdělává-
ní a  kvalitu života svých dětí. Je 
národní asociací a  je členem Ev-
ropské asociace rodičů.

kat
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Zapojte své žáky do Technické ligy. Naučí se tvůrčí práci a zvídavosti
V současné době se hodně diskutuje o technickém 
vzdělávání dětí a mládeže i o jejich vztahu k tech-
nickým oborům. Proběhl Rok průmyslu a  technic-
kého vzdělávání, který k tomuto problému obrátil 
pozornost.

Současně byly realizovány 
velké projekty, které se sna-

žily spojovat podniky se škola-
mi, aby spolu spolupracova-
ly. Byl přesně zmapován a po-
psán současný český vzděláva-
cí systém. Ptám se však: Co se 
tím změnilo? A hlavně: Co bu-
de dál?

Proč by se děti měly zajímat 
o  techniku a  technické obo-
ry, které jsou jim léta odcizo-
vány a nedostupné? Tvůrčí prá-
ce a  myšlení jsou dětem na-
hrazovány pouhým intuitivním 
mačkáním nejrůznějších tla-
čítek předpřipravených systé-
mů. Nezapomněli jsme při tom 
všem tak trochu na děti samot-
né? Nezapomněli jsme s  nimi 
o  technice normálně mluvit, 
vzít je mezi sebe a ukázat jim, 
jak se co doopravdy dělá, jaký 
to má smysl a perspektivu? Kde 
jsme, my současní dospělí, vy-
tvořili pro děti opravdové záze-
mí, podmínky a prostředí, které 
by podporovaly dětskou tech-
nickou zvídavost, tvořivost, dá-
valy dětem možnost praktic-
ky si něco zkusit vyrobit, vidět 
reálný výsledek a  užitek svého 
snažení?

Na tyto otázky jsme hleda-
li odpověď. A vložili jsme ji do 
programu Technická liga mlá-
deže aneb jak se co dělá. Aby 
měl program Technické ligy 
smysl a  efekt, je třeba v  kaž-
dém místě předem zajistit dvě 
podstatné náležitosti: Najít mís-
to, kde se bude program rea-
lizovat, například ve škole. To 
místo nazýváme technickou 
stanicí mládeže. A  najít ale-
spoň jednoho šikovného míst-
ního vedoucího technické sta-
nice mládeže (šikovnou paní 
učitelku nebo pana učitele, ma-
minku na mateřské nebo i svě-
žího penzistu), který bude chtít 
pracovat pro její rozvoj. S  tě-
mito lidmi se spojíme a  bude-
me spolupracovat, zaškolovat 

je a  postupně s  jejich pomocí 
vytvoříme síť technických sta-
nic mládeže. Tyto stanice bu-
dou spolu spolupracovat, sou-
peřit v jednotlivých disciplínách 
a soutěžích.

Co to je Technická li-
ga mládeže? Systém 
vzdělávacích pro-
gramů a  prak-
tických aktivit 
pro děti a  mlá-
dež z  různých 
oborů, který 
umožňuje dětem 
a  mládeži oriento-
vat se v  nich a  získá-
vat v daných oborech přehled, 
praktické návyky, dovednosti 
a zkušenosti. Program se reali-
zuje formou přímého zapojení 

účastníků do konkrétních pro-
jektů nebo aktivit a vyžaduje se 
prokazatelný výsledek. Progra-
my Technické ligy jsou zaměře-
ny na:

1) Technické obory – strojí-
renství, elektrotechnika, dopra-
va apod. –, aby se žáci sezná-
mili se základními technický-
mi návyky a dovednostmi, prin-
cipy, technickými aplikacemi, 
a  naučili se tak poznávat pří-
rodní zákonitosti.

2) Společenské obory – le-
gislativa, právo a  ekonomie –, 
aby se uměli orientovat ve spo-
lečnosti, uměli si poradit se 

společenskými zákonitostmi 
a normami.

3) Prezentaci 
a  propagaci, aby 
se naučili pre-
zentovat a  pro-
pagovat svoje 
aktivity a  aktivi-

ty skupin, ve kte-
rých pracují.

4) Poznávání světa – 
zahraniční stáže –, aby se uči-
li orientovat ve světě, cestovat, 
domluvit se a získávat zahranič-
ní zkušenosti.

5) Řešení krizových situací, 
do kterých se mohou v  životě 
dostat.

6) Management neboli umě-
ní šéfovat, aby se učili pracovat 

ve skupině a vést ji.
Pro koho jsou určeny progra-

my Technické ligy? Pro všechny 
zvídavé holky a  kluky ve věku 
přibližně od 11 let. Do progra-
mu se mohou zapojit skupiny 
mladých lidí z různých škol ne-
bo zájmových organizací. Pro-
gramy jsou realizovány ve vol-
ném čase nebo jako součást 
školní výuky. Součástí progra-
mů mohou být i  různé škol-
ní projekty, ročníkové práce 
apod.

Cíle programu Technické ligy 
jsou jasné – přispívat k  výcho-
vě přemýšlivých a cílevědomých 
mladých lidí, kteří si budou 
umět lidsky a  odborně pora-
dit v nejrůznějších oborech a si-
tuacích, do kterých se v životě 
dostanou. Vytvořit podmínky 
a prostředí, aby se stali v životě 
užitečnými a našli v něm dobré 
uplatnění.

Zapojte vaši školu do Tech-
nické ligy. Neváhejte a  kon-

taktujte info@technickaliga.cz. 
Projednáme společné možnos-
ti, jak a kde můžete ve vašem 
okolí začít.

Luboš ZAHRADNÍK
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Předčasné zahájení povinné školní docházky
Musí zákonný zástupce dítěte přiložit k  žádosti 
o předčasné zahájení školní docházky doporučení 
pedagogicko-psychologické poradny při zápisu do 
prvního ročníku?

K tomuto problému zaujalo 
ministerstvo školství násle-

dující stanovisko:
Podmínkou pro přijetí dítěte 

narozeného v  období od zá-
ří do konce prosince k  plně-
ní povinné školní docházky je 
kromě žádosti zákonného zá-
stupce také doporučující vy-
jádření školského poradenské-
ho zařízení, podmínkou přije-
tí dítěte narozeného od ledna 
do konce června doporučují-
cí posouzení školského pora-
denského zařízení a odborné-
ho lékaře, která k žádosti při-
loží zákonný zástupce dítěte.

Z citovaného ustanovení vy-
plývá, že doložení předmět-
ných vyjádření je podmínkou 
pro přijetí dítěte, tj. musí být 
doloženo do doby, než ředitel 
školy v souladu s ustanovením 
§  46 odst.  1 zákona o  před-
školním, základním, střed-

ním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, 
rozhodne (bez těchto 
vyjádření ani ředi-
tel nemůže o při-
jetí či nepřijetí 
dítěte rozhod-
nout). Součas-
ně je stanove-
no, že vyjádření 
musí být přilože-
no k žádosti, tím je 
tedy určena další nále-
žitost podání ve smyslu usta-
novení §  37 odst.  2 zákona 
č.  500/2004 Sb., o  správním 
řízení (správní řád).

V případě, že podání (žá-
dost) nemá předepsané náleži-
tosti, vyzve ředitel školy v sou-
ladu se správním řádem k do-
plnění podání a  poskytne zá-
konnému zástupci k tomu při-
měřenou lhůtu. Přiměřenost je 

dána na jeho uvážení, limito-
ván je však lhůtou pro vydání 
rozhodnutí, tj. 30 dnů od za-
hájení řízení. Je také možné, 
aby řízení spolu s výzvou pře-
rušil, přičemž po dobu tohoto 
přerušení lhůta pro vydání roz-
hodnutí neběží. Řízení může 

být také přerušeno na 
požádání žadate-

le. Řízení se pře-
rušuje na dobu 
nezbytně nut-
nou, v případě, 
že se přerušuje 

na požádání ža-
datele, přihlédne 

se k jeho návrhu.
Z výše uvedeného vy-

plývá, že pokud v době zápisu 
nemá zákonný zástupce k dis-
pozici vyjádření školského po-
radenského zařízení nebo od-
borného lékaře, je vhodné 
správní řízení přerušit a  toto 
vyjádření doložit dodatečně 
ve lhůtě určené ředitelem ško-
ly pro odstranění nedostatků 
podání. Délka této lhůty závi-
sí na rozhodnutí ředitele ško-
ly, je však třeba uvést, že v je-
ho zájmu může být obdržet 
potřebné podklady co nejdří-
ve, neboť se ve stanovených 
lhůtách musí rozhodnout i  o 
ostatních podaných žádos-
tech o přijetí, přičemž vychází 
také z naplněné kapacity. Sa-
motnou žádost lze podat také 
až v době, kdy již bude k dis-
pozici příslušné doporučují-
cí vyjádření, tj. mimo termíny 
zápisu.

Vít BERKA

Dohoda o dočasném přidělení k jinému zaměstnavateli
Jaké náležitosti musí mít podle zákoníku práce do-
hoda o dočasném přidělení zaměstnance k jinému 
zaměstnavateli?

Úpravu dočasného přiděle-
ní obsahuje § 43a zákoní-

ku práce, kde se v odst. 1 sta-
noví: „Dohodu o  dočasném 
přidělení zaměstnance k  ji-
nému zaměstnavateli smí za-
městnavatel s  tímto zaměst-
nancem uzavřít nejdříve po 
uplynutí 6 měsíců ode dne 

vzniku pracovního poměru.“ 
Náležitosti dohody o  dočas-
ném přidělení jsou stanoveny 
v § 43a odst. 3 zákoníku prá-
ce. Povinně musí být v dohodě 
uveden název zaměstnavatele, 
k němuž se zaměstnanec do-
časně přiděluje, den, kdy do-
časné přidělení vznikne, druh 

a místo výkonu práce a doba, 
na kterou se dočasné přiděle-
ní sjednává. V  dohodě může 
být sjednáno pravidelné pra-
coviště pro účely cestovních 
náhrad. Stanovena je také pí-
semná forma této dohody.

V zákoníku práce je výslov-
ně upravena pouze dohoda 
uzavíraná mezi zaměstnan-
cem a  zaměstnavatelem, kte-
rý ho dočasně přiděluje. Z po-
vahy věci je však předpokla-

dem dočasného přidělení i do-
hoda mezi oběma dotčenými 
zaměstnavateli, to je zaměst-
navatelem, který zaměstnance 
dočasně přiděluje, a  zaměst-
navatelem, ke kterému je za-
městnanec dočasně přidělen. 
Tato dohoda mezi zaměstna-
vateli není v  zákoníku práce 
upravena a její obsahové nále-
žitosti jsou tedy na vůli smluv-
ních stran.

Vít BERKA

Zkrácená 
pracovní doba
Mám se zaměstna-
vatelem sjednanou 
kratší pracovní dobu. 
Kdy v  takovém pří-
padě dochází k práci 
přesčas?

Podle ustanovení §  78 
odst.  1 písm.  i) zákoníku 
práce je prací přesčas prá-
ce konaná zaměstnancem 
na příkaz zaměstnavate-
le nebo s  jeho souhlasem 
nad stanovenou týdenní 
pracovní dobu vyplývající 
z předem stanoveného roz-
vržení pracovní doby a ko-
naná mimo rámec rozvr-
hu pracovních směn. U za-
městnanců s kratší pracov-
ní dobou je prací přesčas 
práce přesahující stanove-
nou týdenní pracovní do-
bu; těmto zaměstnancům 
není možné práci přesčas 
nařídit. Prací přesčas není, 
napracovává-li zaměstna-
nec prací konanou nad sta-
novenou týdenní pracovní 
dobu pracovní volno, které 
mu zaměstnavatel poskytl 
na jeho žádost. Ve srovná-
ní s právní úpravou platnou 
do 31. 12. 2006 zde nedo-
šlo k žádným změnám. Po-
kud ve vašem případě či-
ní stanovená týdenní pra-
covní doba 40 hodin, bude 
prací přesčas až práce nad 
tento týdenní počet hodin.

Vít BERKAFOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Přehlídka úspěšných projektů eTwinning v ústeckém regionu
Ve středisku Europe Direct v Mostu byla slavnostně 
zahájena výstava eTwinning v  ústeckém regionu, 
na které představují školy své úspěšné mezinárodní 
projekty.

Inspirativní výstava, která je 
přehlídkou skvělých nápadů, 

potrvá do června tohoto roku. 
Mnoho z vystavených projektů 
získalo v rámci České republi-
ky i  Evropy významná oceně-

ní. Mezi velmi úspěšné pat-
ří také školy z Mostu. Národní 
ceny získali pedagogové a  je-
jich žáci z mosteckých základ-
ních škol V. Talicha, Okružní, 
J. A. Komenského a ze střed-

ních škol SOŠ podnikatelská 
a VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most. 
Na výstavě se představily ta-
ké projekty z dalších měst re-
gionu, například z Loun, Děčí-
na, Litoměřic a Litvínova.

V Evropě se konají v průbě-
hu května oslavy evropské roz-
manitosti a probíhá jarní kam-
paň eTwinning, která vrcholila 
právě dne 9. května. Ve stej-
ný den si připomínáme Den 
Evropy. Střediska Europe Di-
rect a  další instituce pořádají 
mnoho akcí pro všechny věko-
vé skupiny, jako například de-
baty, koncerty, hry a soutěže, 
přednášky, výstavy, prohlídky 
institucí aj.

Projekt eTwinning je aktivi-
ta Evropské komise zaměřená 
na online spolupráci mezi ško-
lami, vzdělávání a  vzájemnou 
komunikaci evropských učite-
lů. V České republice je národ-
ním podpůrným střediskem 

pro eTwinning Dům zahraniční 
spolupráce. Ten poskytuje uči-
telům v České republice tech-
nickou a  metodickou podpo-
ru. Dále organizuje semináře, 
konference a  poskytuje infor-
mační materiály a další služby. 
V  České republice je do pro-
jektů eTwinning zapojeno více 
než 3 000 škol – mateřských, 
základních i  středních. Zkuše-
nost z mezinárodní spolupráce 
je pro školáky a studenty vždy 
velmi přínosná. Rozvíjí jazyko-
vé dovednosti a schopnost ko-
munikovat, pracovat v týmech 
a  řešit různé situace, ale pře-
devším mladí lidé poznáva-
jí kulturní rozmanitost jiných 
národů. Vzdělání a  poznání 
vedou k dalšímu zdokonalová-
ní, což se v  projektech mezi-
národní spolupráce týká nejen 
dětí, ale také pedagogů.

Edita DOLEŽALOVÁ 
Eva MÜNCHOVÁ

Budoucí deváťáci chtějí maturitu, výuční list jim nestačí
Většina letošních osmáků chce získat maturitu, 
učební obory jsou v  útlumu. Osmáci mají zájem 
o  gymnázia a  průmyslové či technické školy, na-
opak obory spojené se službami netáhnou.

Průzkum, kterého se zú-
častnilo 2 749 responden-

tů z řad žáků osmých ročníků, 
vypracovala společnost Než za-
zvoní. Aktuálně průzkum uká-
zal, že téměř tři čtvrtiny letoš-
ních osmáků mají v  plánu jít 
na obor zakončený maturit-
ní zkouškou, o výuční list chce 
usilovat pouze 16 procent 
z  nich. Tato situace nepotěší 
učiliště, která jsou dlouhodobě 
oproti středním školám s  ma-
turitními obory v nevýhodě.

Výsledky průzkumu ukazu-
jí, že v příštím roce bude nej-
větší zájem v prvé řadě o gym-
názia a průmyslové, technické 
či IT obory. Naopak obory spo-
jené se službami, gastronomií 
a  hotelnictvím budoucí devá-
ťáky příliš nelákají.

„Naše průzkumy stále po-

tvrzují vedoucí postavení ma-
turitních oborů a  především 
gymnázií na trhu – téměř 
všichni rodiče si přejí, aby je-
jich dítě mělo maturitu, i když 
je zřejmé, že některé děti na 
ni jednoduše nemají,“ dodá-
vá datová analytička Aneta 
Košíková. „Vzhledem ke sla-
bým populačním ročníkům se 
prakticky všichni uchazeči do-
stanou na školu, kterou si vy-
berou,“ doplňuje A. Košíková.

Převis nabídky nad poptáv-
kou nutí školy k  využívání 
marketingových technik zná-
mých z  komerčního prostře-
dí. Své náborové aktivity po-
stupně zdokonalují všechny 
typy škol, zejména ty vyuču-
jící učební obory. „Školy roč-
ně dostávají desítky tisíc korun 
na žáka. I pokles o několik žá-

ků tedy může školám způsobit 
značné problémy. Investice do 
marketingu se vyplácí,“ dodá-
vá Petr Soukeník.

České střední školství nabí-
zí větší kapacity, než které by 
odpovídaly současným slabým 
ročníkům. Na maturitu tak do-
sáhne téměř každý a  obdob-
né školy blízko sebe často ži-
voří. „Politické reprezenta-
ce se nechtějí pouštět do re-
forem systému školství, pro-
tože je to komplikovaný pro-
blém s velkým politickým rizi-
kem, jehož řešení přesahuje 

funkční období,“ domnívá se 
Petr Soukeník.

Jak ukazují předešlé prů-
zkumy společnosti, školy jsou 
s  touto situací nespokojeny, 
avšak nenacházejí odezvu na 
politické scéně. Výjimku tvoří 
loňský projekt podpory tech-
nického vzdělávání minister-
stva průmyslu. Aneta Košíko-
vá dodává: „Pokud se situace 
ve středním školství nezačne 
řešit, bude Česku v budoucnu 
chybět mnohem více profesí 
než jen zámečníci či svářeči.“

Společnost Než zazvoní

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Ještě nevím

Obor s výučním listem
a pak si chci dodělat
maturitu

Obor s výučním listem

Obor s maturitou

Máš v plánu jít na obor zakončený maturitou 
nebo na učební obor zakončený výučním listem?

64 %
16 %

7 %
13 %
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Délka poskytování podpory v nezaměstnanosti
Jak je stanovena délka poskytování podpory 
v  nezaměstnanosti? Má na ni vliv dosažený věk 
nezaměstnaného?

Délku poskytování podpory 
v  nezaměstnanosti upra-

vuje § 43 zákona č. 435/2004 
Sb., o  nezaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Podle uvedeného ustanovení 
zákona náleží podpora v  ne-
zaměstnanosti uchazeči o  za-
městnání při splnění stanove-
ných podmínek po podpůr-
čí dobu. Podpůrčí doba činí 
u uchazeče o zaměstnání

a) do 50 let věku 5 měsíců,

b) od 50 do 55 let věku 8 
měsíců,

c) nad 55 let věku 11 
měsíců.

Rozhodující pro 
délku pod-
půr-

čí doby je věk 
uchazeče o  za-
městnání dosa-
žený ke dni po-

dání žádosti 
o  pod-

po-

ru v nezaměstnanosti. Podpo-
ra v nezaměstnanosti se nepo-
skytuje po dobu poskytová-
ní starobního důchodu, dávek 
nemocenského pojištění a  po 
dobu vazby. Uchazeči o  za-
městnání se neposkytuje pod-
pora v  nezaměstnanosti také 
po dobu poskytování podpo-
ry při rekvalifikaci (§ 44 záko-
na č. 435/2004 Sb.).

Neplacené volno
Zaměstnanec žádá o  poskytnutí neplaceného vol-
na. Je to možné, i když má ještě část nevyčerpané 
dovolené?

Současně platný zákoník 
práce nestanoví výslov-

ně možnost poskytování tzv. 
neplaceného volna. Takové 
volno potřebují zaměstnan-
ci zpravidla k  zařízení důleži-
tých osobních, rodinných ne-
bo majetkových záležitostí, 
které nelze vyřídit mimo pra-
covní dobu. Povaha zákoní-
ku práce ovšem v žádném pří-
padě nevylučuje, aby zaměst-
nanec požádal zaměstnavate-
le o  poskytnutí neplaceného 
pracovního volna a ten mu jej 
poskytl, „a to s  možností je-

ho případného napracování“. 
V praxi skutečně dochází k to-
mu, že zaměstnavatelé umož-
ňují čerpání takového vol-
na jen v  případě, že zaměst-
nanec má již vyčerpanou svo-
ji dovolenou. K  tomu ovšem 
není důvod a vůbec není po-
vinností zaměstnavatele tak-
to postupovat. Dovolená s ne-
placeným volnem nijak ne-
souvisí a dokonce její čerpání 
v  takových situacích by moh-
lo zpochybňovat její účel, kte-
rým je zotavení a  odpočinek 
zaměstnance.

 poskytování podpory 
na ni vliv dosažený věk

b) od 50 do 55 let věku 8 
měsíců,

c) nad 55 let věku 11 
měsíců.

Rozhodující pro 
délku pod-
půr-

čí doby je věk 
uchazeče o  za-
městnání dosa-
žený ke dni po-

dání žádosti 
o  pod-

po-

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Zdanění důchodu
Existuje nějaký limit výše starobního důchodu, od 
něhož je tento důchod zdaňován?

Podle ustanovení §  4 
odst.  1 písm.  h) zákona 
č.  586/1992 Sb., o  daních 
z příjmů, jsou od daně z pří-
jmů osvobozeny mimo jiné 
dávky z  důchodového pojiš-
tění podle zákona upravu-
jícího důchodové pojištění. 
Zákon však zároveň stanoví: 
„… jde-li o  příjem ve formě 
pravidelně vypláceného dů-
chodu nebo penze, je od da-
ně osvobozena z  úhrnu ta-
kových příjmů nejvýše část-
ka ve výši 36násobku mini-
mální mzdy, která je platná 

k  1. lednu kalendářního ro-
ku, za zdaňovací období, do 
níž se však nezahrnuje vý-
še příplatku nebo příspěvku 
k důchodu podle jiných práv-
ních předpisů.“

Od 1. ledna 2016 či-
ní výše minimální mzdy 9 
900 Kč. Důchod je tedy pro 
rok 2016 osvobozen od da-
ně z  příjmů do částky 356 
400. To odpovídá měsíč-
ní výši důchodu 29 700 Kč. 
Důchod vyplacený nad tuto 
částku je důchodce povinen 
zdanit.

Zajímavosti z dějin českého školství
Internáty pro žáky

V polovině 30. let bylo 
v  Československu pro žáky 
středních škol k dispozici v in-
ternátech celkem 3 200 míst. 
Z nich bylo 750 plně dotova-
ných ministerstvem školství.

Předčasné maturity
Reakcí na vypuknutí prv-

ní světové války bylo v  ro-
ce 1914 i  rozhodnutí vídeň-
ského ministerstva vyučová-
ní o předčasných maturitách. 
V roce 1919 ale českosloven-
ské ministerstvo školství tyto 

předčasné maturity v  plném 
rozsahu zrušilo. Zrušení po-
stihlo i již přijaté studenty vy-
sokých škol s předčasnou ma-
turitou, jejichž imatrikulace 
byla prohlášena za neplatnou.

Stavovské označení
O vysokoškolských titulech 

se vedly diskuze i v předmni-
chovské republice. Ještě v ro-
ce 1925 muselo ministerstvo 
školství vydat například výnos, 
že řádní absolventi státní Vy-
soké školy obchodní skutečně 
mohou používat titul inženýr. 
Na rozdíl od doktorského titu-

lu nebyl inženýr považován za 
akademický titul, ale pouze za 
stavovské označení.

První vysoká škola
První vysokou školou, kte-

rá byla zřízena v  nově vznik-
lém československém státu, 
byla již v prosinci 1918 Vyso-
ká škola zvěrolékařská v Brně. 
V  letech monarchie se zvě-
rolékaři připravovali na vy-
sokých školách ve Vídni a  ve 
Lvově a  nyní nebylo možné, 
aby nový stát neměl pro hos-
podářství tak potřebnou vyso-
kou školu.

Promoční řád

V roce 1931 byl vydán řád 
pro tzv. slavnostní promo-
ce. Vysoká škola mohla konat 
pouze jednu ve studijním roce, 
mohl být přítomen prezident 
nebo jeho zástupce, vybraný 
kandidát musel vyhovovat vel-
mi přísným podmínkám a  při 
promoci přednést přednášku 
o délce 25–30 minut. Vedle pří-
slušné taxy platil kandidát i zvý-
šené náklady slavnostní promo-
ce. Za nemajetného kandidáta 
zaplatil zvýšené náklady stát.

František MORKES
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Máme nový pocitový chodníček pro naše žáky
Už poněkolikáté nám za-

městnanci ze společnos-
ti Provident pomohli při úpra-
vě zahrady naší Základní ško-

ly v Ružinovské ulici v Praze 4. 
Vedle běžných prací jsme letos 
navíc vytvořili pocitový chod-
níček. Dobrovolníci se zhosti-
li tohoto úkolu velmi ochotně 
a obětavě. Pracovali s obdivu-
hodným nasazením a chodní-
ček se během jednoho dne vi-
nul naší zahradou.

Překonávání jednotlivých po-
lí bosou nohou bude pro na-
še zdravotně postižené žáky 
nejen zábava. Má totiž mnoho 
dalších účinků: poskytuje rela-
xaci, pomáhá rozvoji motori-

ky, posiluje rovnováhu, rozvíjí 
smyslové vnímání a má i zdra-
votní dosah. Jednotlivé body 
na chodidlech jsou prostřed-
nictvím nervové soustavy pro-
pojeny se všemi vnitřními or-
gány. Masáž bodů na ploskách 
nohy tedy působí do hloub-
ky celého těla a  harmonizu-
je ho. Svůj význam má i posi-
lování pocitu bezprostřední-
ho spojení s  přírodou. Proto 
všem pomocníkům patří velké 
poděkování.

 Irena HANŽLOVÁ

Bodovali jsme v soutěži Automobileum 2016
Jak budoucí automechanici 

ovládají řízení a obsluhu auto-
mobilu? Odpověď na tuto otáz-
ku hledal již desátý ročník sou-
těže Automobileum 2016, kte-
rý proběhl v  Kart Aréně Brno. 
Pořadatelem byla Integrovaná 
střední škola automobilní Brno.

Soutěž je určena pro žáky 
středních škol s  výukou au-
tooborů na jižní Moravě. Jde 
tak o porovnání znalostí a do-
vedností studentů jednotli-
vých odborných škol v  rámci 

celého kraje. Každou ze šes-
ti soutěžících škol reprezen-
tovali dva žáci třetího ročníku 
oboru mechanik opravář mo-
torových vozidel nebo auto-
tronik. Účastníci klání museli 
disponovat řidičským oprávně-
ním skupiny B a v době koná-
ní soutěže nesměli dovršit vě-
ku dvaceti let.

Všichni soutěžící prokazo-
vali znalost pravidel silničního 
provozu, ovládání řízení au-
tomobilu do 3,5 t, provádě-

li výměnu kol a  montáž sně-
hových řetězů. Mezi další dis-
ciplíny patřila jízda na trena-
žéru, stání a  otáčení v  kru-
hu o průměru 7 m nebo jízda 
slalomovou tratí. Střední ško-
lu na Přímětické ve Znojmě 
zastupovali Karel Caesar 
a Otmar Střecha. V silné kon-
kurenci obsadili 8. a 12. mís-
to. V  časové jízdě získal mo-
torkář Karel Caesar pěkné tře-
tí místo.

Kateřina KOTOUČOVÁ

Šumenské srdce ovládlo vítězně Parlament
Druhého ročníku celostátní 

soutěže Srdce s láskou da-
rované, jejímž vyhlašovatelem 
je mimo jiné i Studio YPSILON, 
se opět naše Základní a mateř-
ská škola Šumná zúčastnila.

Pro tento ročník soutěže vy-
tvořili žáci VI. třídy společně se 
svými kamarády z V. třídy škol-
ní družiny pod vedením své vý-
tvarnice rozměrnou papírovou 
koláž, jejímž prostřednictvím 

chtěli vyjádřit svůj postoj k sou-
časné době. A i když nejsme sa-
mi schopni ovlivnit vše nelidské 
a bolestivé, co se ve světě kaž-
dodenně odehrává a  co musí 
prožívat miliony našich vrstev-
níků v  různých částech světa, 
věříme, že naše výtvarná práce 
otevře lidem nejen oči, ale pře-
devším jejich srdce.

Naši žáci společně se svými pe-
dagogy jsou pevně přesvědčeni, 

že by měli mít na světě všichni li-
dé dobré vůle své „srdce na dla-
ni“ a svým humánním jednáním 
a chováním jasně sdělit:

„Jsme tu pro Tebe, Člověče, 
rozhlédni se kolem sebe a zastav 
se na chvíli ve svém spěchu.“

Naše srdce jsme proto da-
rovali všem lidem, kteří na-
ši pomoc a  lásku potřebují. 
V hlasovací internetové soutě-
ži jsme svou prací oslovili ne-
skutečný počet sympatizantů 
a  po zásluze vybojovali vítěz-
né 1. místo. Hlasy k nám při-
cházely nejen z  naší republi-
ky, ale i  z dalekých zemí, na-
příklad z  Austrálie, Japonska, 
USA, Turecka, z ostrova Tene-
rife, stejně jako ze sousedního 
Německa, Rakouska, Polska 
a dalších zemí. A tak mohl náš 
tým převzít od předsedy Posla-
necké sněmovny Jana Hamáč-
ka svou výhru.

Vladislava SMÉKALOVÁ

ATENTÁT 
na Heydricha
FRANTIŠEK EMMERT

27. května 1942 česko-
slovenští parašutisté Jozef 
Gabčík a  Jan Kubiš spá-
chali atentát na zastupu-
jícího říšského protektora. 
Reinhard Heydrich po ně-
kolika dnech zemřel a ze 
strany německých oku-
pantů následovala obrov-
ská vlna teroru a  represí. 
Kniha z  edice Muzeum 
české historie, kterou vy-
dalo  nakladatelství B4U 
Publishing, připomíná 
tento významný oka-
mžik a podrobně mapuje 
všechny události od vytvo-
ření výsadkových skupin 
v  zahraničí až po vyhla-
zení obce Lidice. Přináší 
také mnoho dobových fo-
tografií a  unikátních do-
kumentů, které v  knize 
naleznete v podobě přilo-
žených faksimilií.

Znáte je?
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Knihy pro školáky, ale i pro učitele z nakladatelství Portál

Hurá do školy!
IVANA NOVÁKOVÁ

Pracovní sešit pro předškoláky a  začí-
nající školáky zaměřený na všestranný 

rozvoj dítěte, tak zní podtitul této publi-
kace z nakladatelství Portál. Sešit je po-
staven jako soubor dvoustran, kde první 
strana je tvořena snadno zapamatovatel-

ným příběhem v kresleném seriálu, druhá strana tematicky 
navazuje na příběh a rozvíjí ho úkoly zaměřenými na grafo-
motoriku, počítání a cvičení postřehu.

Anglicko-české 
doplňovačky

IVANA NOVÁKOVÁ

Další sešit z nakladatelství Portál, ten-
tokrát určený k  zábavnému procvi-

čování angličtiny malým začátečníkům. 
Slouží k procvičování anglických slovíček 
formou oblíbených doplňovaček a  dokreslovaček. Děti se 
na úvodní stránce ke každému tématu naučí nebo si zo-
pakují skupinu slovíček, která si na následujících stránkách 
procvičí formou zábavného luštění.

Sebeovládání
KAREL NEŠPOR

Stres, rizikové emoce a bažení lze zvlá-
dat! Tak zní podtitul této knihy z na-

kladatelství Portál. Ta radí čtenářům, jak 
zlepšit své sebeovládání, jak se naučit 
zvládat stres, silné emoce, chování při 
jídle, nakupování či různé rizikové ná-

vyky. Právě ty znesnadňují sebeovládání. Rozumné sebe-
ovládání je totiž klíčem ke svobodě, lepšímu zdraví, dob-
rým vztahům a úspěchu. Kniha K. Nešpora navazuje do jisté 
míry na jeho předchozí práce, vychází z  jeho praktických 
zkušeností a nepostrádá humor.

Jak na žáky
MARTINA TESAŘOVÁ

Při každodenní práci se svými žáky se 
učitelé setkávají s různými náročnými 

situacemi. Vypořádat se s  drogami ve 
škole, se žákem, který vyrušuje a neplní 
domácí úkoly, s kyberšikanou či s nespo-
lupracujícími rodiči nejsou jednoduché si-

tuace a učitel se do nich může dostat velmi rychle. Formou 
krátkých příběhů z praxe představuje kniha způsoby, jak se 
lze s těmito situacemi vypořádat.

Domov je 
nejdůležitější místo 
na světě…
DENISA PROŠKOVÁ

Fotku své rodiny má táta Petr Trnka 
v práci u počítače. Je na ní i on, což je 

docela vzácnost. Na většině rodinných snímků totiž chybí. 
To dá rozum, když fotí, těžko na nich může být, že! Tento-
krát ale poprosil babičku Marušku, aby ho zastoupila. Pro 
změnu tedy není na fotce babička, i když s námi na výlet 
jela taky. Na obrázku je ještě děda Josef, kterého tenkrát 
bolela noha, a proto radši zůstal doma. Tak začíná kniha 
z  nakladatelství Romax, která dětem ukazuje, že rodina 
a domov jsou to nejpodstatnější.

Zázračná proměna 
opičky Pepiny aneb 

Jak opice k dobrému 
vychování přišla

Nakladatelství Portál vydalo další 
pracovní sešit se zábavnými 
úkoly nejen z oblasti etické výchovy. Ten je určen 
pedagogům v mateřských školách a rodičům 
předškolních dětí. Malá opička Pepina se narodila 
v zoo, postupně se učí orientovat ve světě zvířat i lidí, 
poznává jejich zvyklosti. Děti spolu s ní procházejí 
příhodami, které jsou doprovázeny úkoly. Při nich 
děti dokreslují a volí správné varianty.

Dítě se sluchovým 
postižením v MŠ a ZŠ

IVA JUNGWIRTOVÁ

Závažné postižení sluchu není automa-
ticky vstupenkou do speciální školy. 

Podle psycholožky – autorky knihy – té-
měř u všech dětí, které špatně slyší, stojí 
za to, pokusit se o integraci do běžné školy. Důležitá není 
diagnóza, ale to, jak dítě se sluchadly nebo s kochleárním 
implantátem vnímá mluvenou řeč. Ve speciálních školách 
těmto dětem chybí především to, co jim může dát pouze in-
tegrace – pozitivní řečové vzory vrstevníků a běžné sociální 
prostředí.

Umění komunikace 
s dětmi

HAIM GINOTT

Jak děti vychovávat, aniž bychom je po-
nižovali, jak je hodnotit, aniž bychom je 

soudili, jak vyjadřovat svůj hněv, aniž by-
chom je zraňovali, jak uznat, co děti cítí, 
prožívají a co si myslí, aniž bychom jejich vnitřní svět zpochyb-
ňovali a sráželi jejich sebevědomí? Mnoha rodičům i učitelům 
navzdory nejlepší vůli a lásce, kterou ke svým dětem cítí, chybí 
určité dovednosti, kterým se na žádných školách neučí.
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Vydejte se na exkurzi za Hořickými trubičkami

Jistě všichni znáte zlato-
hnědé oplatky vyplněné chut-
ným sypáním stočené do tru-
bičky. Popraskaná struk-
tura oplatek je známkou je-
jich dobré jakosti, neboť ne-
stačí jen trubičky uvnitř dobře 
prosypat, ale je nutno, aby 
i  oplatka byla dobrá, hlavně 
křupavá a křehká.

Původní hořické trubičky 
byly duté a  jejich chuť určo-
valo složení posypky.

Podle legendy sdělil paní Líč-
kové recept na výrobu trubi-
ček raněný osobní kuchař cí-
saře Napoleona při svém ná-
vratu přes České země po po-
rážce v Rusku v roce 1812 jako 
odměnu za své ošetřování. 
Existence obdobné pochoutky 
je doložena již na stole fran-
couzského krále slunce Lud-
víka XIV. a její zobrazení je za-
chyceno i před dobou jeho pa-

nování na obraze z roku 1630.
Jiná legenda však hovoří též 

o  tom, že Napoleon Bona-
parte trpěl již v době svého ta-
žení do Ruska žaludečními po-
tížemi a  jeho osobní kuchař 
mu proto pekl tenké dietní 
oplatky z  proseté pšeničné 
mouky jen s  trochou mléka, 
žloutku, oleje, cukru a soli, jež 
si Napoleon oblíbil. Nápad se 
sypáním a  stáčením oplatek 
do trubiček se tak prý zrodil až 
v Hořicích.

Při výrobě trubiček je ruční 

práce zcela nepostradatelná. 
V  první fázi se upeče křehká 
oplatka, která pak navlhá 
v  místnostech s  řízenou vlh-
kostí do optimální vláčnosti, 
kdy je posléze ručně kus po 
kusu stáčena na horké plo-
týnce. Tlak, který cukrářka vy-
víjí na dřík daného průměru, 
zajistí konstantní průměr tru-
bičky s  následnou shodnou 
hmotností finálního produktu 
po naplnění lahodným kré-
mem. Výrobce Pravé hořické 
trubičky z Miletína přišel se za-

jímavým nápadem. „Pro neza-
měnitelný rukopis každé cuk-
rářky jsme přistoupili k  per-
sonalizaci produktů. Na kaž-
dém našem balení nalezne zá-
kazník jméno cukrářky, která 
vlastnoručně trubičku stočila,“ 
uvádí Václav Klůz, výrobní ře-
ditel společnosti.

Zavítejte do Miletína a  vy-
zkoušejte si výrobu Hořických 
trubiček na vlastní kůži. Pro 
skupinu 3 až 45 lidí je připra-
vena exkurze do výroby s od-
borným výkladem. Po krátkém 
zaškolení si zkusíte tradičním 
způsobem stočit svých vlast-
ních 10 Hořických trubiček, 
které všem zájemcům dárkově 
zabalí v  podnikové prodejně. 
Exkurze objednávejte na tele-
fonu 493 693 027–8.

Více informací najdete na 
www.horicketrubicky.cz.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Ve kterém roce byl 
patentován přístroj na 
pečení oplatek a kdo je 
jeho vynálezcem?

Ze správných odpovědí vylosu-
jeme jednu třídu v  počtu 30 lidí, 
pro kterou je připravena exkurze, 
dárkové retrokrabičky a  pohledy. 
Odpovědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 
29.  května 2016. Do předmětu 
uveďte „TRUBIČKY MILETÍN“.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zkuste štěs tí v soutěži s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ
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Památková rezervace 
Betlém zve na výlet

Roubené domky v  památ-
kové rezervaci Betlém v  Hlin-
sku jsou návštěvníkům pří-
stupné po celý rok. Mohou 
se stát cílem poutavých vý-
letů, protože nabízejí nejednu 
zajímavost.

Posuďte sami: většina rou-
benek svými expozicemi připo-
míná život a  práci původních 
betlémských obyvatel. Můžete 
nahlédnout do dílny ševce, 
hračkáře, pilníkáře nebo do-
máckého tkalce. V  další cha-
loupce pak sledovat při práci 
skutečného tkalce, který se vě-
nuje tkaní tzv. žinilky. V rámci 
České republiky se jedná 
o ojedinělou záležitost. Kromě 
toho naleznete v  jednom 
z  domků expozici masopust-
ních masek a obchůzek z Hli-
necka. To však není všechno 
– po celý rok je možné vybírat 
z  nabídky deseti speciálních 
programů určených žákům zá-
kladních i  středních škol. Ně-

které programy jsou upraveny 
i  pro děti z  mateřských ško-
lek. Žáci se například mohou 
zajímavou formou dozvědět 
o tradičních řemeslech potřeb-
ných při stavbě roubeného 
domu, pokusit se o  sestavení 
svého rodokmenu nebo zjistit, 
proč si lidé dříve vyprávěli po-
hádky nebo povídky o nadpři-
rozených bytostech. Programy 
se navíc odehrávají v prostředí 
roubenek památkové rezer-
vace Betlém nalézajících se 
poblíž centra města Hlinska.

Lákat vás nebudou jen ex-
pozice, ale také stylová re-
staurace, cukrárny nebo pro-
dejny bylinek a hudebních ná-
strojů s  nádherným historic-
kým orchestrionem.

Více informací na www.
betlem-hlinsko.cz.

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 dal-
ším vedoucím pracovníkům škol 
a školských zařízení, ale také od-
borným pracovníkům orgánů 
veřejné správy orientovat se ve 
spleti právních norem. Dílo je 
strukturováno tak, aby jej moh-
li používat efektivně jak začína-
jící ředitelé, kteří teprve hledají 
základní souvislosti, tak i zkuše-
ní řídící pracovníci, kteří se po-
třebují rychle dobrat k odpově-
di na konkrétní otázku z vybrané 
oblasti 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 škol-
ského zařízení. Nechybí ani pří-
klady z praxe, odvolávky na nej-
důležitější judikaturu a užiteč-
né vzory. Všechny pasáže jsou 
zpracovány s ohledem na potře-
by školské praxe, a to jak při vý-
běru jednotlivých oblastí práva, 
tak i při zpracování 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 sou-
kromoprávních vztahů, práv-
ní jednání, uzavírání a plnění 
smluv – závazkové právo, ochra-
na osobnosti žáka a učitele, au-
torskoprávní ochrana, odpověd-
nost školy za škodu a újmu vznik-
lou žákům a dalším osobám a za 
škody vzniklé škole, majetkové 
vztahy 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 předpi-
sy ke školským zákonům, další 
vzdělávání pedagogických pra-
covníků, aj.;
■ správní právo: vztah školského 
zákona a správního řádu, roz-
hodování ředitele školy o prá-
vech a povinnostech ve vzdělá-
vání, aj.;
■ rodinné právo: vztah zákon-
ných zástupců a školy, sociálně-
právní ochrana dětí, úprava po-
měrů nezletilých, aj.;
■ finanční právo: rozpočet školy, 
jeho rozpis a čerpání, hospoda-
ření příspěvkové organizace, vý-
kon 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 publika-
ce a některé další užitečné ma-
teriály 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.

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
oznamuje

vyhlášení konkurzního řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele/ky

Mateřské školy, Větrná 24, 
České Budějovice.

Uzávěrka přihlášek je
24. května 2016 ve 14.00 hod.
Více na www.c-budejovice.cz


