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23. května
Konference, kterou 
uspořádalo ČVUT 
v Praze, se věnovala 
ochraně osobních dat 
a kyberbezpečnosti 
z pohledu práva.

27. května
Vzděláváme společně, tak 
se nazývá konference, 
kterou pořádá rektor 
Masarykovy univerzity 
Brno ve spolupráci 
s ministryní školství v Brně 
v univerzitním kině Scala. 
Na programu bude realita 
a vize vzdělávání v České 
republice a ve světě a také 
pohled praxe na vzdělávání 
u nás.

28. května
Mezinárodní den 
počítačů.

Bílé plus – vysněná mléčná farma – soutěž, jejíž zásluhou i vaši žáci 3.– 5. ročníku 
ZŠ mohou takovou farmu navštívit. Stačí vyrobit jakýkoliv výtvor z obalů od mléka 
a mléčných produktů a ofotografované poslat do 1. června 2016 na adresu 
soutez@tydenik-skolstvi.cz. Bližší podrobnosti na straně 11.

„Ptej se na to, co nevíš, ale neříkej všechno, co víš.“   Démokritos

Karel IV. – nejen otcem vlasti, ale také vzdělanosti
Letošnímu 700. výročí narození římského císaře 
a českého krále Karl a IV. je věnována zcela mimo-
řádná pozornost. Karel IV. je výraznou osobností 
našich dějin a není náhodné, že je označován jako 
otec vlasti.

V  době své vlády politic-
ky i hospodářsky konso-

lidoval stát, který svou rozlo-
hou i  mezinárodním význa-
mem patřil k předním v Ev-
ropě. Zcela charakteristic-
ké přitom je, že s jeho jmé-
nem nejsou spojovány žád-
né velké bitvy a války, jak to-
mu bývá u mnohých panov-
níků, ale obecně je vnímán 
jako velký stavitel a zaklada-
tel. Praha, která byla jeho sí-
delním městem, je toho do-
statečným důkazem.

K zakladatelským činům 
Karla IV. patřilo i  založe-
ní pražské univerzity v  ro-

ce 1348. Vzdělaný panov-
ník, hovořící sám francouz-
sky, latinsky, německy, ital-
sky a pochopitelně i  česky, 
v  zakládací listině univerzi-
ty výslovně uvedl: „… aby 
obyvatelé českého králov-
ství, lačnící po plodech vě-
dění, se nemuseli dopro-
šovat almužny v  cizích ze-
mích, ale našli v  království 
stůl k  pohoštění prostře-
ný.“ Mimořádný význam 
založení pražské univerzity 
spočíval v tom, že se jedna-
lo nejen o 32. nejstarší ev-
ropskou univerzitu, ale pře-
devším o  první univerzitu 

severně od Alp. I když byla 
univerzita založena přede-
vším proto, aby poskytovala 
vzdělání obyvatelům České-
ho království, bylo v  zájmu 
Karlovy politiky, aby mě-
la i  mezinárodní prestiž. 
A  protože plnila po určitý 
čas i funkci jediné univerzity 
pro celou převážně němec-
ky mluvící část Karlovy říše, 
byly na ní zohledněny i po-
žadavky ostatních národů. 
To vedlo později k nespráv-
nému názoru, že se jedna-
lo o první německou univer-
zitu. Tou ale ani podle za-
kládací listiny, ani podle vy-
učující řeči, kterou byla lati-
na, nebyla.

V dalším historickém vý-
voji měla univerzita bezpro-
střední vliv na úroveň i šíře-
ní vzdělanosti, protože pře-

devším pro městské parti-
kulární školy doporučova-
la i vzdělávala učitele a řadu 
těchto škol měla přímo pod 
svou správou.

Karel IV. však nestál u po-
čátků pouze pražské uni-
verzity, ale v  pozdějších le-
tech také u  vzniku univer-
zit v  Arezzu, Perugii, Sie-
ně, Pavii, Florencii, Ženevě, 
Orange a v Lucce. I to svěd-
čilo o  jeho zájmu o  vzděla-
nost a její rozvoj. Jistě to by-
lo ovlivněno ale i tím, že Ka-
rel IV. jako velmi zbožný muž 
a panovník pokládal podpo-
ru církve za přední povin-
nost každého křesťanské-
ho vládce. A  univerzity by-
ly ve středověku nejen cent-
ry vzdělanosti, ale i význam-
nými církevními institucemi.

František MORKES

NEPŘEHLÉDNĚTE Krátce

FOTO: Karla TONDLOVÁFOTO: Karla TONDLOVÁ
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Hodina pohybu
Až do konce května se 
mohou hlásit základní školy, 
které mají zájem zapojit 
se do programu Hodina 
pohybu navíc. Ministerstvo 
školství se jej nyní rozhodlo 
prodloužit o další dva roky. 
Více na www.nuv.cz/t/
prodlouzeni-programu-
hodina-pohybu-navic. mr

Cena Karla IV.
Lucemburský velkovévoda 
Jindřich převzal 
mezinárodní Cenu Karla IV., 
která byla obnovena po 
14 letech. Stal se šestým 
laureátem ocenění 
určeného osobnostem, 
které svým kulturním, 
vědeckým nebo politickým 
dílem dosáhly evropského či 
univerzálního významu. čtk

Velký úspěch
Studentka z Brna uspěla 
v celosvětové vědecké 
soutěži Intel ISEF 2016. 
V americkém Phoenixu 
vybojovala Barbora Čechová 
z Gymnázia Matyáše Lercha 
v Brně čtvrté místo v oboru 
biochemie za projekt studia 
jednoho lidského proteinu. 

Hlavní cenu Gordona 
Moorea obdržel kanadský 
student Austin Wang 
za vývoj mikrobiálních 
palivových článků. čtk

Pražská deklarace
Pražskou deklaraci 
podepsali zástupci tří 
mezinárodních univerzitních 
asociací, Coimbra Group, 
Europaeum a UNICA, 
rektor hostitelské Univerzity 
Karlovy v Praze T. Zima 
a ministryně školství 
K. Valachová. Připojilo 
se k ní 76 univerzit 
z 29 zemí světa. Deklarace 
připomíná poslání univerzit 
a vyzdvihuje, že mají 
vytvářet prostředí pro 
svobodnou výměnu názorů 
a kritické myšlení.
                         čtk

Zápisník

„Tak Česká republika prý bude používat zkrácený název Čechia. A mě, když jsem před žáky „Tak Česká republika prý bude používat zkrácený název Čechia. A mě, když jsem před žáky 
řekl výtvarka a tělák, roznesla inspekce na kopytech!“řekl výtvarka a tělák, roznesla inspekce na kopytech!“
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Hasiči proškolili tisíce učitelů v oblasti prevence
Hasiči od roku 2001 pro-

školili přes 23  000 uči-
telů, kteří seznamují děti od 
mateřských škol po střední 
školy s chováním v krizových 
situacích. Škola je nejvhod-
nější místo k osvojení a zažití 
nezbytných dovedností, řek-
la Eleonóra Tilcerová, vedou-
cí oddělení instruktáží a ško-
lení Hasičského záchranné-
ho sboru České republiky. 
O  prevenci, která může za-
chránit život, hasiči informo-
vali v souvislosti se Dnem po-
žární bezpečnosti.

Děti se seznamují nejen 
s  chováním při požárech, ale 
také se správným jednáním 
při hrozící povodni nebo úni-
ku nebezpečných chemických 
látek a se správnou komunika-
cí s tísňovou linkou.

Ve školách jsou témata, 
o  které se stará hasičský zá-
chranný sbor, zahrnuta pod 
téma ochrana člověka za běž-
ných rizik a  mimořádných si-
tuací. Ředitelství HZS ČR spo-
lečně s  ministerstvem škol-
ství zpracovalo vzdělávací ma-
teriál. Učitelé se také mohou 

školit v  bezplatných kurzech 
dalšího vzdělávání. Kurzy jsou, 
podle slov E. Tilcerové, po-
staveny hlavně prakticky. Lo-
ni je absolvovalo 1 822 uči-
telů. Doplňkem běžné výuky 
jsou přednášky, které ve ško-
lách pořádají sami hasiči. Lo-
ni se uskutečnilo asi dva a půl 
tisíce přednášek v  základních 
a  středních školách a  bylo 
osloveno 272 tříd mateřských 
škol. Oblíbené jsou i  exkur-
ze do hasičských stanic. Kaž-
doročně je navštíví přibližně 
100 000 lidí. čtk

Certifikát podnikatelských dovedností
Středoškoláci mohou zís-

kat mezinárodně uznáva-
ný certifikát podnikatelských 
dovedností. Prokazuje jejich 
praktické zkušenosti s  podni-
káním, a  tedy i znalosti a do-

vednosti, které jsou s tím spo-
jeny. Novinka se loni testovala 
v 17 evropských zemích včetně 
České republiky. K získání cer-
tifikátu se musí student zapojit 
do programu JA firma, v němž 

si prakticky vyzkouší fungová-
ní reálné obchodní společnos-
ti od založení až po likvidaci, 
průběžně vyplňovat sebehod-
noticí dotazníky a uspět u zá-
věrečného online testu. čtk

V Evropě převládal věstonický genofond
V  době ledové převládal 

v  Evropě genofond, k  je-
hož nositelům patřili lovci ma-
mutů ze sídlišť v okolí Pálavy. 
Z  nové genetické studie, kte-
rou zveřejnil časopis Nature, 
také vyplynulo, že předci vět-
šiny dnešních obyvatel Evro-
py přišli na kontinent zhru-
ba před 38 000 lety. Na me-
zinárodním výzkumu pracova-
li také odborníci z Ústavu an-

tropologie Přírodovědecké fa-
kulty Masarykovy univerzity 
v Brně.

První anatomicky moderní li-
dé zřejmě přicházeli do Evro-
py v několika vlnách a usadili 
se na různých místech. „Před 
38 000 až 30 000 lety se pak 
vyvinuly stabilní populace, me-
zi nimiž posléze dominova-
la gravettienská kultura, kam 
patří i  lidé z  naleziště v  Dol-

ních Věstonicích,“ uvedl ředi-
tel ústavu Jiří Svoboda, který 
je zároveň vedoucím výzkum-
né základny v Dolních Věstoni-
cích. Právě z Dolních Věstonic 
pocházejí kosterní pozůstatky 
využité pro analýzu DNA. Do 
stejné genetické skupiny pa-
tří i  nálezy z  Itálie, Rakouska 
a Belgie. Celkem vědci analy-
zovali DNA 51 jedinců z  celé 
Evropy. čtk
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Hlavní je svobodné 

předávání informací. Je 

samozřejmě normální 

uvědomovat si i limity 

takové svobody, protože 

svoboda ani v reálném 

životě není neomezená. 

Závazkem vlád je chránit 

své občany. Nejde zde 

o výběr mezi lidskými 

právy a bezpečností, nýbrž 

o zabezpečení lidských 

práv.
      JOHAN HALLENBORG

Kyberbezpečnost – téma, které je stále více ve stře-
du pozornosti. Není se čemu divit, vždyť ochrana 
podstatných údajů, zvláště pak osobních, je to nej-
důležitější, co máme. V době internetu ale není jed-
noduché své soukromí ochránit.

„Kyberbezpečnost dnes 
není zcela virtuálním 

tématem. Má velmi reálné do-
pady, nezřídka hmotné. Po-
kud tedy v kapse nosíte veške-
ré své elektronické já – e-mai-
ly, fotografie, přístup k  elek-
tronickému bankovnictví – je 
toto pro vás otázka de facto 
zásadní,“ uvedl Tomáš Rezek 
z  Asociace pro mezinárodní 
otázky na semináři o  interne-
tové bezpečnosti v  informač-
ním centru Evropské komise.

Důležitost ochraně osobních 
údajů v  době informačních 
technologií nepřikládá jen Ev-
ropská komise, ale i česká vlá-
da, zvláště pak ministerstvo 
školství. Proto ve spoluprá-
ci s ministerstvem práce a Ná-
rodním centrem bezpečnější-
ho internetu zpracovalo akční 
plán k Národní strategii kyber-
netické bezpečnosti. Ten defi-
nuje tři hlavní cíle:

1. Navyšovat povědomí 
a  gramotnost v  otázkách ky-
berbezpečnosti jak u žáků zá-

kladních a středních škol, stu-
dentů vyšších odborných a vy-
sokých škol, tak u  široké ve-
řejnosti, respektive koncových 
uživatelů, pomocí podpory ini-
ciativ a  osvětových kampaní, 
pořádáním konferencí pro ve-
řejnost apod.

2. Modernizo-
vat stávající vzdě-
lávací progra-
my na základ-
ní a  středo-
školské úrov-
ni a  podpo-
rovat na vyso-
koškolské úrov-
ni nové studijní pro-
gramy, které budou 
přímo vzdělávat experty na 
kyberbezpečnost.

3. Vzdělávat a školit zaměst-
nance veřejné správy působí-
cí nejen v oblasti kyberbezpeč-
nosti a informační kriminality.

Plán je sice zpracován již 
od minulého roku, důležitěj-
ší je však jeho realizace. Jak 
žáky a  studenty naučit dobře 

ochránit své soukromí? To by 
měl Návrh koncepce vzdělá-
vání v problematice kyberbez-
pečnosti, který zpracoval Ná-
rodní bezpečnostní úřad.

„Záměrem návrhu koncep-
ce je zmapovat jednotlivé cí-
lové skupiny, analyzovat jejich 
potřeby a  rozpracovat i  na-
vrhnout prostředky k  realizaci 
těchto potřeb tak, aby byly na-
plněny stanovené úkoly vzdě-
lávání, které ukládá akční plán. 

Zároveň má pomoci vy-
tvořit síť styčných 

bodů na národ-
ní i  mezinárod-
ní úrovni tak, 
aby byla zaji-
štěna celkově 
co nejefektiv-

nější spoluprá-
ce,“ uvedl Radek 

Holý k této koncepci 
a doplnil, že ambicí do-

kumentu je předložit ucelený 
rámec a nástroje pro vzdělává-
ní osob a skupin obyvatel, kte-
ré přicházejí do styku s kyber-
netickým prostorem nebo jsou 
v něm zranitelní.

„Jedná se o koncepční mate-
riál, který směřuje k průběžné-
mu vzdělávání cílových skupin 
přímo či nepřímo se podílejí-

cích na zvyšování úrovně kyber-
bezpečnosti. Národní bezpeč-
nostní úřad jako národní au-
torita pro kybernetickou bez-
pečnost definuje oblasti i  sku-
piny a  metodicky spolupracu-
je s gestory vzdělávání přísluš-
ných cílových skupin,“ zdůraz-
nil R. Holý. Uvedl také, jakých 
cílových skupin se koncepce tý-
ká. „V koncepci jsou v oblasti 
obecného vzdělávání defino-
vány následující cílové skupiny: 
děti předškolního věku a  žáci 
1. stupně základních škol, žáci 
2. stupně základních škol, žá-
ci středních škol, pedagogičtí 
pracovníci, preventisté, sociální 
pracovníci a pomáhající profe-
sionálové, odborná a  zájmová 
sdružení, rodiče, senioři a širo-
ká veřejnost.“ Do „života“ ho 
podle jeho slov bude společ-
ně s Národním bezpečnostním 
úřadem uvádět Národní ústav 
pro vzdělávání.

Jakým způsobem, jsme se 
ovšem nedověděli. Konkrét-
ní odpověď jsme nedostali 
ani na to, v  čem bude výuka 
o  kyberbezpečnosti spočí-
vat, kdo ji bude vyučovat, zda 
bude samostatným předmě-
tem, či součástí širšího celku 
 předmětů. Olga ŠEDIVÁ

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Svoboda, ale i nebezpečí internetového věku. Jak si s tím poradit?
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Příští rok zvýšit platy o deset procent, další roky o pět
Kampaň Konec  levných učitelů pokračovala minu-
lý pátek setkáním pracovníků škol z celé republiky 
s ministryní školství Kateřinou Valachovou na půdě 
školských odborů.

Kampaň vedou školské od-
bory s  cílem získat v příš-

tím roce pro  školské pracov-
níky deset procent do  tarif-
ních platů a  zlepšit podmín-

ky pro  jejich práci. Dosud mi-
nistr financí přislíbil zvýšení ta-
rifních platů o pět procent.

„Pět procent je pro nás v tuto 
chvíli naprosto nepřijatelné. Po-

žadujeme deset procent. Pokud 
je nedostaneme, podnikneme 
ještě do konce června další kro-
ky. Zatím je nebudeme zveřej-
ňovat, ale diskuze o  nich by-
la velmi bouřlivá, zaznělo i slo-
vo stávka,“ uvedla mís-
topředsedkyně škol-
ských odborů Markéta 
Seidlová.

Požadavky odbo-
rů plně podporu-
je i  ministryně škol-
ství  Kateřina Valacho-
vá. „Letos jsem poprvé po de-
seti letech vyjednala nejen 
nárůst peněz na  tarify, ale 
i  na  reálné počty dětí ve  ško-
lách,“ řekla K.  Valachová. Po-
žadavek na  desetiprocentní 
růst platů je podle ní oprávně-
ný. „Regionální školství je kata-
strofálně podfinancované. Pro-
to nestačí zvýšit rozpočet jen 
pro příští rok, ale musí se pra-
covat také s výhledy na léta ná-
sledující. Pro roky 2018 a 2019 
budu žádat po pěti procentech 
navíc do  školského rozpočtu, 

což vidím jako reálné,“ zdůraz-
nila Kateřina Valachová po set-
kání s učiteli. 

V  roce 2015 rostly platy 
ve školství pomaleji než v jiných 
sektorech. Zatímco v  nepod-

nikatelské sféře vzrostly platy 
o  3,5 procenta, ve  školství se 
tarifní složka platu zvýšila jen 
o 2,2 procenta.

Vedle růstu platů požadu-
jí odbory také zlepšení podmí-
nek, tedy například to, aby byla 
maximální možná kapacita na-
plnění jedné třídy 25 dětí.

Kampaň Konec levných uči-
telů podporují i  zástupci Fó-
ra rodičů, České středoškolské 
unie a  Národního parlamentu 
dětí a mládeže.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Růžena Ryglová – osobnost 
Královéhradeckého kraje

Jako každoročně 8. květ-
na předával hejtman Krá-

lovéhradeckého kraje Lubo-
mír Franc významným osob-
nostem našeho kraje pamět-
ní medaile. Jednou z oceně-
ných byla i  Růžena Ryglo-
vá, dlouholetá předsedky-
ně Krajské rady odborového 
svazu pracovníků školství.

Jsme velice rádi, že práce Rů-
ženy Ryglové, nejen v  odbo-
rovém svazu, ale i  pro seniory 
v  našem kraji, byla oceněna. 
Děkujeme jí za dosavadní práci 
a přejeme jí, aby i nadále zvlá-
dala vše s elánem a úsměvem.

Markéta CERMANOVÁ, 
předsedkyně královéhradecké 

KROS

Nové znění Finančního řádu ČMOS pracovníků školství
Revizní komise ČMOS pra-

covníků školství doporučila 
Předsednictvu školských odbo-
rů změnu Finančního řádu, a to 
v  části III, bodu 13. Návrh byl 
členy Předsednictva 19. května 

2016 schválen a bude platný od 
1. června letošního roku. Platné 
znění poslední věty Finančního 
řádu části III, bodu 13 nově zní:

„OROS předkládá KROS 
a předsedovi odborového sva-

zu návrh rozpočtu na kalen-
dářní rok nejpozději do kon-
ce ledna tohoto roku. Pokud 
schválený rozpočet na kalen-
dářní rok není shodný s  ná-
vrhem rozpočtu, je povinnos-

tí OROS bezodkladně zaslat 
KROS a předsedovi odborové-
ho svazu tento schválený roz-
počet. To platí i  pro případ-
né změny schváleného roz-
počtu.“ ČMOS PŠ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Pití alkoholu je pro mladistvé prostředek tmelení kolektivu
Jakou roli hraje alkohol v životě mladých, jaké to 
má příčiny a souvislosti? Na tyto otázky odpovídá 
unikátní sociologický výzkum, v rámci kterého tým 
tazatelů formou narativních rozhovorů zpovídal 
16- až 19leté respondenty a  jejich rodiče napříč 
republikou.

„Pozitivním zjištěním je, 
že mladí se ke své-

mu životu stavějí odpovědně 
a  o  věcech přemýšlejí. Alko-
hol je sice tolerován, ale jeho 
nadměrná konzumace je vní-
mána jako problematická,“ 
říká Martin Buchtík, vedou-
cí výzkumu ze Sociologické-
ho ústavu Akademie věd Čes-
ké republiky, a dodává: „Uka-
zuje se také, že mladí lidé ne-
jsou v postoji k alkoholu horší 
než jejich rodiče.“

Výzkum potvrdil, že vztah 
k  alkoholu vedle rodiny, kde 
zpravidla dochází k  první zku-
šenosti s  alkoholem, formu-
jí zejména vrstevníci. Klíčovým 
faktorem je skutečnost, že pi-
tí alkoholu je součástí naší kul-
tury a  životního stylu. To vy-
tváří jasnou společenskou nor-
mu, že „pít je normální“, a bo-
hužel se tato norma v  někte-
rých případech dotkla i lidí pod 
18 let věku. Ti, kteří pít nechtě-
jí, jsou tak vystaveni nenápad-
nému, avšak setrvalému sociál-
nímu tlaku a musí volit nejrůz-
nější strategie, jak mu čelit.

Z hlediska do-
stupnosti alko-
holu pro nezle-
tilé se jako sla-
bé místo ukazu-
jí malé prodejny 
a  večerky. Dále 
poněkud překva-
pivě také organizo-
vané akce s  formálním do-
hledem dospělého (lyžařské či 

cyklistické kurzy, letní tábory, 
sportovní soustředění).

Jak pití dětí a nezletilých če-
lit? Konzumace alkoholu v této 
věkové skupině vykazuje v po-
sledních letech výrazný pokles. 

Například podíl mla-
distvých ve věku 13 

a  15 let konzu-
mujících alko-
hol alespoň jed-
nou týdně po-
klesl mezi lety 

2010 a  2014 té-
měř dvojnásobně. 

Výrazně také klesl po-
díl mladistvých ve věku 15 

let, kteří zažili svou první zku-

šenost s alkoholem ve věku 13 
let a mladším. V  roce 2010 se 
tento podíl blížil 60 procentům 
mladistvých, v roce 2014 tento 
podíl klesl na 25 procent.

„Ze závěrů kvalitativního vý-
zkumu jasně vyplývá, že po-
kud chceme na mladé působit, 
mělo by to být zejména osvě-
tou zaměřenou nejen na ně sa-
motné, ale hlavně na jejich ro-
diče a dospělou veřejnost, pro-
tože právě u  nich existuje vy-
soká tolerance k  pití alkoholu 
mladistvými,“ říká Martina Fe-
rencová, projektová manažerka 
pracovní skupiny Alkohol zod-
povědně. V  oblasti zákonných 
opatření je v  první řadě třeba 
vymáhat dodržování již existují-
cích pravidel. Zejména tedy zá-
kaz prodeje alkoholu mladším 
18 let. Vedle důsledné kontro-
ly a případných sankcí má i zde 
své místo osvěta, protože se 
ukazuje, že často nejde o  ne-
dostatek vůle, ale o  neschop-
nost personálu prodejen či po-
hostinství poradit si v konkrét-
ních situacích.

Dlouhodobým cílem osvěto-
vé kampaně Alkohol zodpověd-
ně je prosadit zodpovědný pří-
stup ke konzumaci alkoholic-
kých nápojů, a to zejména me-
zi mladistvými. Více o  kampa-
ni najdete na www.alkoholzo-
dpovedne.cz. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Závěry sociologického výzkumu Mladí lidé a alkohol 2016
Studie Mladí lidé a alkohol 

je unikátní tím, že předsta-
vuje problematiku konzuma-
ce alkoholu z  pohledu mla-
dých lidí, nehovoří jen o nich, 
ale především s  nimi. Autoři 
výzkumu se setkávali s mladý-
mi lidmi a jejich rodiči po ce-
lé České republice a výsledky 
rozhovorů shrnuli do pěti klí-
čových zjištění.

1. Existuje mnoho strategií 
způsobu obstarávání alkoho-
lu, míst, situací a  důvodů pro 
jeho konzumaci, norem a  tla-
ků, kterým mladí lidé čelí. Je 
proto důležité nespoléhat se 
na vlastní intuitivní vysvětlení, 

vlastní vzpomínky nebo stere-
otypy. Vyprávění a realita jsou 
mnohem bohatší.

2. Jemný a skrytý, přesto ne-
ustále přítomný a  setrvalý so-
ciální tlak je klíčovým důvo-
dem ke konzumaci alkoholu. 
Mladí lidé jej často ani nevní-
mají. Pití je proto pro ně vý-
hradně kolektivní činnost, kte-
rá slouží k  tmelení kolektivu, 
k navození dobré nálady a zá-
žitků. U těch, kteří tlaku vzdo-
rují, vidíme, jak může být ne-
pití alkoholu stigmatizující, jak 
složité strategie vymýšlí, aby 
ho mohli odmítnout.

3. Ve vyprávěních mladist-

vých je alkohol vždy prostře-
dek nebo doplněk další činnos-
ti, nikoliv cíl sám o sobě. Přesto 
bývá „přirozenou“ součástí 
některých událostí. Konzuma-
ci alkoholu mladí lidé vždy dá-
vají „smysl“. Naopak často ho-
voří o „těch druhých“, kteří pi-
jí jen proto, aby se opili, což je 
pro naše respondenty nepřija-
telné a nepřípustné.

4. K prvnímu setkání s alko-
holem dochází zpravidla dva-
krát. Poprvé jde o  ochutná-
ní v  přípitkovém množství. To 
se odehrává skoro vždy v rodi-
nách, často před 15. rokem ži-
vota. K  první větší konzuma-

ci dochází naopak ve vrstev-
nických skupinách a  praktic-
ky vždy na akcích, kdy mohou 
mladí spát mimo domov.

5. „Opít se“ znamená, že 
ztrácím sebekontrolu, zvracím, 
nepamatuji si některé události 
nebo ztrácím vědomí. Opít se 
je špatné a  svůj vlastní exces 
v tomto ohledu mladí lidé be-
rou jako něco, z čeho se pouči-
li a nyní už znají „míru“. Pravi-
delné opíjení se připisují „těm 
druhým“, kteří míru neznají 
a nemají sami sebe pod kont-
rolou. Pití alkoholu je tedy pro-
blematizováno až od poměrně 
vysokých dávek. red

FOTOFOTO:  Archiv:  Archiv
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Příplatek třídního učitele
Jaká je výše příplatku za práci třídního učitele? 
V kterých předpisech je to upraveno?

Příplatek za výkon práce 
třídního učitele patří do 

zvláštního příplatku, jehož po-
skytování upravuje §  129 zá-
koníku práce a §  8 nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., o pla-
tových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách 
a správě. V těchto předpisech 
je uvedeno:

§ 129 zákoníku práce:
1) Zaměstnanci, který vyko-

nává práci v  pracovních pod-
mínkách spojených s  mimo-
řádnou neuropsychickou zá-
těží, rizikem ohrožení života 
a  zdraví nebo obtížnými pra-
covními režimy, přísluší zvlášt-
ní příplatek.

2) Rozdělení prací podle 
pracovních podmínek do sku-
pin v  závislosti na míře neu-
ropsychické zátěže a  pravdě-
podobnosti rizika ohrožení ži-
vota a zdraví a podle obtížnos-
ti práce, podmínky pro posky-
tování příplatku a výši příplat-
ku v  jednotlivých skupinách 
stanoví vláda nařízením.

3) Zaměstnavatel ur-
čí zaměstnanci výši příplat-
ku v  rámci rozpětí stanove-
ného pro skupinu s pracovní-
mi podmínkami, ve kterých za-
městnanec soustavně vykoná-
vá práci.

§ 8 nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb.:

1) Zvláštní příplatek ur-

čí zaměstnanci zaměstnava-
tel v  rámci rozpětí příplatku 
stanoveného pro příslušnou 
skupinu prací. Rozdělení pra-
cí podle míry ztěžujících vlivů 
pracovních podmínek do sku-
pin stanoví příloha č. 10 k to-
muto nařízení.

2) Výše zvláštního příplatku 
činí měsíčně ve skupině
 I. 400 až 1 000 Kč,
 II. 600 až 2 000 Kč,
 III. 1 000 až 4 000 Kč,
 IV. 1 500 až 6 000 Kč a ve 

skupině
 V. 2 000 až 8 000 Kč.

3) Zaměstnanci přísluší pou-
ze jeden zvláštní příplatek ve 
skupinách I. až V., s výjimkou 
zvláštního příplatku za práce 
vykonávané střídavě ve dvou-
směnném, třísměnném nebo 
nepřetržitém provozním re-
žimu. Výši zvláštního příplat-
ku určí zaměstnanci za-
městnavatel v  rám-
ci rozpětí, kte-
ré je při splně-
ní stanovených 
podmínek pro 
zaměstnance 
nejvýhodnější. 
Právo na zvlášt-
ní příplatek za prá-
ce střídavě vykonáva-
né ve dvousměnném, třísměn-
ném nebo nepřetržitém pro-
vozním režimu a  jeho výše se 
posoudí samostatně.

Podle přílohy č. 10 k naříze-
ní vlády č. 564/2006 Sb. jsou 
do I. skupiny (s  příplatkem 
400 až 1  000 korun) zařaze-
ny mimo jiné tyto práce: pří-
má pedagogická činnost spo-
jená s  výkonem práce třídní-
ho učitele. Do II. skupiny jsou 

pak zařazeny tyto práce 
(cituji právní úpra-

vu týkající se tříd-
ního učitele): 
„Práce se znač-
nou mírou neu-
ropsychické zá-
těže nebo jiným 

možným rizikem 
ohrožení zdraví ne-

bo života:
1. Přímá pedagogická čin-

nost, práce třídního učitele, 
diagnostická činnost nebo so-
ciální práce s dětmi, žáky nebo 

studenty se speciálními vzdě-
lávacími potřebami

a) ve školách, třídách, od-
děleních nebo studijních sku-
pinách samostatně zříze-
ných pro tyto děti, žáky nebo 
studenty,

b) ve výchovných skupinách 
školských zařízení samostatně 
zřízených pro tyto děti, žáky 
nebo studenty, ve třídách ne-
bo ve výchovných skupinách 
školských zařízení samostatně 
zřízených pro tyto děti, žáky 
a studenty,

c) ve speciálně pedagogic-
kém centru nebo v zařízeních 
pro výkon ústavní výchovy ne-
bo ochranné výchovy a  pro 
preventivně výchovnou péči, 
ve speciálně pedagogickém 
centru nebo ve školských za-
řízeních pro výkon ústavní vý-
chovy nebo ochranné výcho-
vy a  pro preventivně výchov-
nou péči,

d) v zařízeních sociálních slu-
žeb pro osoby mentálně nebo 
tělesně postižené.

2. Přímá pedagogická čin-
nost spojená s  výkonem prá-
ce třídního učitele vykonávaná 
ve třídách se žáky různých po-
stupných ročníků v rámci jed-
né třídy v základních školách, 
které nemají zřízeny všechny 
ročníky.“

Za výkon prací zařazených 
do skupiny II. náleží příplatek 
ve výši 600 až 2 000 Kč.

Vít BERKA

Oznámení úřadu práce?
Pokud nastoupím do zaměstnání, které mi do-
poručil úřad práce, mám povinnost to tomuto 
úřadu oznámit?

Nástup do zaměstnání je rozhodnou skutečností pro vaše 
vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Proto je vaší po-
vinností osobně nebo písemně oznámit nejpozději do os-
mi dnů kontaktnímu pracovišti krajské pobočky úřadu prá-
ce nastoupení do zaměstnání, aby vám mohla být ukončena 
evidence. Pokud byste svou oznamovací povinnost nesplnil 
bez vážných důvodů, budete souběžně vyřazen z evidence 
uchazečů o zaměstnání, což by mělo negativní důsledky pro 
případ, že by vaše nové zaměstnání bylo ukončeno. Pak bys-
te mohl být na základě nové písemné žádosti do evidence 
uchazečů znovu zařazen nejdříve po uplynutí doby tří měsí-
ců ode dne vašeho vyřazení z evidence uchazečů o zaměst-
nání. Vít BERKA

FOTO: ArchivFOTO: Archiv
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Oslavy Svátku matek ukázaly, že rodiče patří do školního týmu
První květnová neděle je věnována Svátku matek. 
Každým rokem děti Základní školy Plavy  vyrábějí 
malé dárečky pro maminky, aby potom oslavily svá-
tek společně s nimi doma. Letos škola uspořádala 
pro maminky také společnou oslavu.

Přemýšleli jsme o  tom, že 
bychom chtěli maminkám 

dopřát skutečně hezké a  ta-
ké jiné prostředí než školu, 
kterou dobře znají. Domluvili 
jsme se s  tanvaldským kultur-
ním střediskem, že nám pro-
půjčí kino Jas v  Tanvaldu. Je-
likož naše škola patří k  ma-
lotřídkám, máme jen 46 žáků, 
bylo o  to těžší vymyslet, jak 
vše připravit pro skutečně dů-
stojnou oslavu. Nechtěli jsme 
jen předvést, co se děti za ce-
lý rok naučily, ale zároveň jsme 
chtěli do oslavy začlenit někte-
ré naše další nápady.

Tanečníci na vozíčku
Vedeme naše děti k  tomu, 

aby si uvědomovaly, že zdraví 
není pro všechny úplná samo-
zřejmost. Žijí mezi námi lidé 
s  nejrůznějšími těžkými posti-
ženími. A tak by děti měly po-
znat, jak tito lidé žijí. Na pod-
zim jezdíme do Smržovky na 
generálku bubenické show, 
kde mají děti možnost prožít 
nejen euforii z bubnování, ale 
zároveň se seznámit s postiže-
nými lidmi, kteří se této gene-
rálky také zúčastňují. Potká-
váme se tam s dětmi a  s do-

spělými, kteří žijí v  nejrůzněj-
ších ústavech, ve stacionářích, 
v  ústavech sociální péče. Na 
ulici je běžně nevidíte. Děti už 
ale zjistily, že až na nejrůznější 
postižení jsou to děti stejné ja-
ko ony, veselé, hravé a s chu-
tí do života. Využili jsme zá-
roveň toho, že náš kroužek 
scénického tance vede paní 
učitelka Hrubcová, která mi-
mo jiné tancuje i  s  vozíčká-
ři. Takže jsme ji poprosili, jest-
li by část vystoupení mohli za-
jistit oni. Nakonec nám vozíč-
káři připravili tance na tři pís-
ničky. Dále jsme přizvali malé 
mažoretky z Jablonce a třetím 
hostem byl soubor mladých li-
dí z Jablonce.

Nenechali jsme vše jen na 
našich hostech, už dlouho do-
předu jsme žili přípravami ve 
škole skutečně všichni. Pro 
děvčata, která chodí do krouž-
ku scénického tance, paní uči-
telka vybrala vhodnou hudbu 
a pak nechala na nich, aby si 
své představení vytvořila sa-
ma. Děti, které se učí v krouž-
ku hrát na flétnu, chtěly před-
vést, co každý za rok se svou 
flétničkou zvládl. Další děti se 
tajně učily básničku pro ma-

minku. Čtvrťáci a páťáci, kte-
ří už nechtěli jen recitovat, si 
sestavili pásmo vtipů ze školy 
a potom i scénku na téma zá-
pisy ze žákovských knížek. Za-
hráli si na maminku a tatínka, 
kteří jdou z rodičovských schů-
zek a  vyprávějí si, co má dítě 
v  žákovské zapsáno. O  smích 
samozřejmě nebyla nouze.

V  hodinách pracovního vy-
učování a  výtvarné výcho-
vy jsme vyráběli transparen-
ty, plakáty a celou výzdobu ki-
na a další věci, které jsme po-
třebovali během vystoupení, 
například i  textilní a papírové 
květiny. O  choreografii celé-
ho připravovaného vystoupe-
ní se postarala naše asistent-
ka Markéta Hlubučková. Bás-
ničky pro maminky, scénický 
tanec, vystoupení našich hos-
tů, písničky dětí i  scénky na-
míchala nakonec tak, že ne-
bylo hluchých míst. Navíc dě-
ti si program samy moderova-
ly, dospělí jim do toho nemu-
seli nijak vstupovat.

Oslava a výstava
Do tanvaldského kina Jas 

se sjeli rodiče, prarodiče i pří-
buzní, kino se téměř celé za-
plnilo, což jsme vůbec nečeka-
li. A pak začala oslava skuteč-
ně ve velkém stylu. Jednotli-
vé písničky a básničky mamin-
kám, tanec, scénky, vše se stří-
dalo ve svižném tempu. Celý 
podvečer vyvrcholil sborovým 
zpěvem všech našich dětí, kte-

ré na závěr zazpívaly tři písnič-
ky – a rodiče byli nadšení i do-
jatí. Po ukončení každé dítě 
předalo mamince malý dáre-
ček, který vyrobilo v hodinách 
pracovních činností. A  někte-
ré rodiny toto odpoledne za-
končily zmrzlinou nebo jinou 
dobrotou.

Oslava v  kině skončila, ale 
ještě celý měsíc mají rodiče 
možnost navštívit ve škole vý-
stavu portrétů maminek dětí 
z 2. a 3. ročníku.

Co znamená rodina
Svátek matek se u  nás vy-

dařil na jedničku. Celá přípra-
va se dala úplně přirozeně za-
řadit do výuky, děti si tréno-
valy učením textů svou pa-
měť i  přednes, výrobou růz-
ných pomůcek si procvičova-
ly své motorické schopnosti. 
Zároveň si plně uvědomily, co 
pro ně jejich maminka a vlast-
ně celá rodina znamená. Jsme 
rádi, že v naší škole platí sta-
ré známé – jeden za všechny, 
všichni za jednoho. A jsme hr-
dí na to, že můžeme k naše-
mu školnímu týmu právem řa-
dit i rodiče dětí.

Alena TUČÍMOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
Jana Kneřová

Základní škola Plavy 65

Tel.: 734 255 121

jana.knerova@zsplavy.cz
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Nárok na nemocenskou po ukončení zaměstnání
Pracovní poměr zaměstnance skončil 31. srpna a od 
3. září je v pracovní neschopnosti. Jak je to v tako-
vém případě s nárokem na nemocenskou?

Vzhledem k tomu, že pracov-
ní poměr již skončil, nevzni-

ká osobě (bývalému zaměstnan-
ci) nárok na náhradu platu podle 
§ 192 zákoníku práce po dobu 
prvních 14 dnů od zaměstnava-
tele, a to proto, že zaměstnava-
telem v této době již není. Jeli-
kož dočasná pracovní neschop-
nost vznikla v tzv. ochranné lhů-
tě po zániku pojištění, trvá ná-
rok na dávku nemocenského, 
kterou vyplácí okresní správa so-
ciálního zabezpečení a která ná-
leží od 15. dne trvání dočasné 
pracovní neschopnosti. Ochran-

ná lhůta činí podle § 15 zákona 
č.  187/2006 Sb., o  nemocen-
ském pojištění, 7 kalendářních 
dnů ode dne zániku pojištění. 
Pokud však pojištění trvalo 
kratší dobu, činí ochranná 
lhůta jen tolik kalen-
dářních dnů, 

kolik dnů pojištění trvalo. Jestli-
že tedy dočasná pracovní ne-

schopnost vznikla 3 
dny po skončení 
pracovního po-
měru, došlo k to-

mu v  ochranné 

lhůtě a nárok na nemocenskou 
od 15. dne trvání pracovní ne-
schopnosti vzniká. Rozhodnutí 
o  vzniku pracovní neschopnos-
ti přitom i  v ochranné lhůtě se 
předává bývalému zaměstnava-
teli, který je podle § 97 odst. 2 
zákona o  nemocenském pojiš-
tění povinen je přijmout a  ne-
prodleně spolu s  údaji potřeb-
nými pro výpočet dávek pře-
dat okresní správě sociálního 
zabezpečení.

Práce přesčas nad stanovený limit
Zákoník práce stanoví celkové limity rozsahu práce 
přesčas i stanovení platu za tuto práci. Má zaměst-
nanec nárok na zaplacení přesčasové práce i v pří-
padě, že ji vykonává i nad stanovený limit?

Limity rozsahu přesčasové 
práce jsou stanoveny v § 93 

zákoníku práce. Celkový roz-
sah práce přesčas (to je naříze-
né i dohodnuté se zaměstnan-
cem) v  kalendářním roce zá-
kon omezuje tak, že nesmí pře-
sáhnout v průměru 8 hodin za 
stanovené vyrovnávací obdo-
bí, které může činit nejvýše 26 
týdnů u zaměstnavatele, u kte-
rého nepůsobí odborová or-
ganizace, popřípadě u  které-

ho není toto vyrovnávací obdo-
bí sjednáno v kolektivní smlou-
vě, a nejvýše 52 týdnů, je-li to 
sjednáno v kolektivní smlouvě. 
Vyrovnávací období pro zjištění 
maximálního rozsahu přesča-
sové práce by mělo být vždy 
přesně určeno buď v  kolektiv-
ní smlouvě, nebo ve vnitřním 
předpisu, včetně jeho začátku 
a konce. Celkový rozsah práce 
přesčas pro stanovené obdo-
bí se pak vypočte jako násobek 

8 hodin a  počtu týdnů vyrov-
návacího období (například 8 x 
26 = 208 nebo 8 x 52 = 416). 
V kolektivní smlouvě může být 
sjednán nižší maximální rozsah 
přesčasové práce v určitém ob-
dobí. Pokud dojde k překroče-
ní limitu práce přesčas, nezna-
mená to, že již nejde o  práci 
přesčas a  že zaměstnanec ne-
má právo na plat za výkon ta-
kové práce. Zaměstnanci pří-
sluší za vykonanou práci plat 
(§ 209 odst. 1 zákoníku práce). 
To znamená, že zaměstnanci 
přísluší plat i  v případě, že jde 
o práci přesčas vykonanou nad 
zákonem stanovené limity.
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Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Dohoda, 
nebo dodatek?
Je při změně pracovní 
smlouvy správné vy-
užít „dohodu o  změ-
ně“, nebo „dodatek“?

V §  40 odst.  1 zákoníku 
práce se stanoví, že obsah 
pracovního poměru je možné 
změnit jen tehdy, dohodnou-li 
se zaměstnavatel se zaměst-
nancem na jeho změně. Způ-
sob označení tohoto právní-
ho jednání žádný předpis ne-
stanoví. Obě varianty uvede-
né v dotazu jsou tedy možné.

Peníze nedostávají jen školy
Jedním z  nejčastěji prezento-

vaných údajů dokládajících 
nedostatečnost finančních pro-
středků směřujících do školství 
bývá nízké procento z celkové-
ho HDP. V  současnosti to jsou 
čtyři procenta. Méně do škol-
ství posílá například Maďarsko 
a  Slovensko, zatímco ostatní 
státy Evropské unie se většinou 
pohybují mezi 4 a  5 procen-
ty. Největší podíl pak do své-
ho školství – přes pět procent, 
ale třeba i  přes šest procent – 
posílají skandinávské státy. Čís-
la to jsou nepochybně zajíma-
vá, nejsem ale tak naivním opti-
mistou, abych si myslel, že jsou 

skutečná, opravdu transpa-
rentní a  objektivně srovnatel-
ná. I výše HDP je totiž v jednot-
livých státech odlišná.

Navíc vyjadřují 
pouze to, co stát-
ní rozpočet po-
skytuje nejvyšší-
mu úřadu, kte-
rý se o  školství 
stará. Nijak ale 
neříkají napří-
klad již to, zda jde 
skutečně jen a  výluč-
ně o  finanční prostředky, kte-
ré jsou určeny jenom školství. 
Zatímco v některých zemích je 
takový úřad skutečně jen úřa-

dem pro školství, v mnohých ji-
ných tomu tak nemusí být a ta-
ké tomu tak není. Stačí se po-

dívat na naše minister-
stvo. Vedle školství 

má ve své garanci 
i sport a mládež. 
A  ty samozřej-
mě nejen od-
čerpávají z uvá-
děných čtyř pro-

cent jistě nema-
lou finanční část-

ku, ale svou agendou 
výrazně zvyšují i administrativní 
zatíženost společného rezortu. 
Na školství se proto ze státního 
rozpočtu vydává ještě méně.

Pro větší transparentnost 
a  přesnost skutečných financí 
mířících do školství – ale i z řa-
dy dalších důvodů – by bylo jis-
tě přínosné, kdyby se minister-
stvo stalo opravdu pouze mi-
nisterstvem školství. Návrh na 
zřízení samostatného minister-
stva sportu však poslanci těs-
ně zamítli. Ani já si nemyslím, 
že by měl být sport řízen sa-
mostatným ministerstvem. Je-
ho odluku od současného mi-
nisterstva bych ale přivítal. Ur-
čitě by stačil méně početný 
a na nižší úrovni řízení vytvoře-
ný státní výbor.

František MORKES

ná.
jí 

e 
ýluč-

dívat n
stvo

m

c
lou

ku, al

Glosalo



25. května 2016 9

Výlet do Vídně byl nezapomenutelný zážitek
Stejně jako každý rok vyrazili 

žáci 8. ročníku naší Základ-
ní školy Křižná ve Valašském 
Meziříčí na poznávací exkurzi 

do starobylé Vídně.
Nejprve jsme navštívili letní 

sídlo Habsburků Schönbrunn 
s  jeho velkolepými zahrada-
mi. Zde nás okouzlil krásný vý-
hled na celou Vídeň. Poté jsme 
s paní průvodkyní prošli histo-
rickou částí Vídně – prohlédli 
jsme si Hofburg, Svatoštěpán-
skou katedrálu i budovu parla-
mentu. Také jsme prošli císař-
ským hřebčínem, jenž proslul 
chovem ušlechtilých lipicánů.

Odpoledne jsme se přesu-

nuli do vídeňského zábavní-
ho centra Pratru, který je zná-
mý tím, že je to nejstarší zá-
bavní park v Evropě. Zde jsme 
měli možnost užít si zába-
vy na nejrůznějších atrakcích. 
Počasí nás také nezklamalo, 
takže jsme si celý den krás-
ně užili. Celá exkurze je pro 
nás nezapomenutelným zážit-
kem, na který budeme dlouho 
vzpomínat.
Emily PETIOVÁ, Barbora STUDENÍKOVÁ

žákyně 8. A

Za keramikou z Horní Břízy do Portugalska
Žáci ze SOU stavebního Pl-

zeň, středisko Horní Bříza, 
žijí akcí, kterou v  tomto škol-
ním roce zažili úplně poprvé. 
Jeli totiž na praxi do 1 930 ki-
lometrů vzdálených portugal-
ských keramiček.

Za praxí žáci vyjeli do seve-
roportugalského města Bar-
celos. Jedná se o  oblast, kte-
rá je stejně jako Horní Bříza 
tradičně zaměřena na výrobu 
keramiky. Hornobřízští před-
vedli své dovednosti a  navá-
zali na skupinu, která na pod-
zim 2015 pracovala ve stej-
né firmě. „Když jsme řekli, že 
jsme z Horní Břízy, tak se tam-
ní zaměstnanci začali vyptávat 
na naše spolužáky, kteří tu by-

li v  předchozím turnusu. Ve-
lice mě to překvapilo. Samo-
zřejmě to bylo milé,“ vzpomí-
ná na přátelské přijetí žákyně 
Jitka Suchá.

Také učitelka Veronika Bol-
gáčová, která žáky do Portu-
galska doprovázela, konsta-
tovala, že škole dělali jen čest. 
A  žáci se zase shodli, že by 
kdykoliv jeli znovu. Mohli si vy-
zkoušet práci ve větším provo-

zu, předvést, co umějí, a také 
si zkusit odlišné postupy, kte-
ré ve školních dílnách vzhle-
dem k  tomu, že jsou menší, 
nemohou.

„Pracovní stáž byla financo-
vána z  programu Erasmus+. 
Vše bylo zařízeno na jednič-
ku a  výborně zorganizová-
no, ohlasy žáků i jejich rodičů 
jsou jednoznačně kladné. Kdy-
bychom měli možnost takový 
nebo podobný projekt v  příš-
tích letech zopakovat, zcela 
jistě bychom tuto šanci opě-
tovně využili,“ hodnotí projekt 
Mgr. Ivana Škreňová, zástup-
kyně ředitele SOU stavebního 
Plzeň pro pracoviště v  Horní 
Bříze. Jan PAVLŮ

Ozdravný pobyt v Karlově pod Pradědem
Padesát žáků 1. stupně na-

ší Základní školy Kapitá-
na Jasioka Havířov – Prostřed-
ní Suchá odjelo minulý měsíc 
na školu v přírodě. V krásném 
prostředí Jeseníků jsme proži-

li úžasných jedenáct dní. Mi-
mo environmentální výchovy, 
zajištěné odbornými lektor-
kami, jsme plnili úkoly vlast-
ní hry Ochránce přírody zamě-
řené na chráněné druhy rost-

lin a  živočichů. Poseděli jsme 
u  táboráku, zpívali jsme zná-
mé i  nové písničky. Objevi-
li jsme i krásy okolí – navštívili 
jsme Karlovu Studánku, hrad 
Sovinec a taky Pradědovu ga-
lerii v  Jiříkově. Využili jsme 
možnosti zaplavat si v  hote-
lovém bazénu i  zahrát si hry 
v hotelové tělocvičně.

Ale stejně – nejlepší to by-
lo v lese. Na místním potůčku 
jsme si v gumových holínkách 
stavěli mlýnky a vůbec nevadi-
lo, že nám voda občas natekla 
i do nich. A taky jsme si prošli 
stezku odvahy. Na jejím kon-
ci jsme se podepsali na listinu 
„ochránců přírody na celý ži-
vot“. Zkrátka jsme si to užili.

Petra ŽIDKOVÁ

BLACK 
MASK
Slavní i zapomenutí

Autoři „drsné školy“

Black Mask je legendární 
americký magazín, který 
v době své největší slávy ve 
dvacátých a třicátých letech 
20. století vydával první 
práce Dashiella Hammetta, 
Raymonda Chandlera, 
 Erbea Stanleyho a  dalších 
skvělých autorů detekti-
vek. Mnozí z  nich se ča-
sem proslavili jako zakla-
datelé dodnes oblíbené 
„drsné školy“, která vzá-
pětí ovlivnila komiks i film, 
později i  literaturu science 
fiction. Nakladatelství Plus 
nyní čtenářům předkládá 
povídky těchto autorů, a to 
ty, které v Čechách dosud 
nevyšly. Milovníci detektiv-
ního žánru si určitě přijdou 
při jejich čtení na své.

Znáte je?
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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.

inzerce  inzerce  inzerce  inzerce  inzerce  inzerce  inzerce  inzerce
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před rekonstrukcí po rekonstrukci

REGISTRUJTE SE OD 1. 6. 2016. 
PRVNÍCH 100 REGISTROVANÝCH ŠKOL 

ZÍSKÁ ŠKOLNÍ POMŮCKY PRO DĚTI!

Má vaše škola vyhovující toalety? Zapojte se do 3. ročníku projektu Domestos a plňte s dětmi aktivity 
na vylepšení toalet. Mezi vítězné školy rozdělíme více než 1 000 000 Kč! Dalších 100 škol získá produkty 
Domestos v hodnotě 7000 Kč. Neváhejte a registrujte se co nejdříve na www.domestosproskoly.cz.


