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7. června
Výsledky studentské 
soutěže Věda očima 
mladých byly slavnostně 
vyhlášeny v Akademii věd 
České republiky. Soutěž 
pro žáky základních 
a středních škol probíhala 
v rámci programu Věda má 
budoucnost. Jejím cílem je 
popularizace vědy.

9. června
Škola dotykem živě 2 – 
Boříme mýty digitálního 
vzdělávání, to je název 
odborné konference, kterou 
uspořádala organizace 
EDUIN v Praze.

12. června
Mezinárodní den boje proti 
dětské práci vyhlásilo OSN 
a Mezinárodní organizace 
práce.

Ministryně školství hájí podmínky pro kvalitní výuku .....................................3
Zažívám radost z toho, že mohu pomáhat ....................................................5
Zahraniční odborné stáže pomáhají učňům v praxi .......................................7

„Skutečná univerzita dnešní doby je sbírka knih.“   Carlyle

Modré tričko s logem kampaně už nosí řada politiků
Kampaň odborů Konec levných učitelů, jejímž stě-
žejním bodem je požadavek na minimálně dese-
tiprocentní růst platů zaměstnanců škol v  příštím 
roce, se rozjela naplno.

Vyjednávání o  podobě 
státního rozpočtu na 

rok 2017 jsou sice velmi slo-
žitá, ale cítím podporu prak-
ticky od všech politiků, koa-
ličních i  opozičních. S  po-
chopením jsme se minulý 
týden setkali i u ministra fi-
nancí a premiéra.

Návrh státního rozpočtu 
začíná nabývat jasnějších ob-
rysů. Důležité je, že náš po-
žadavek na desetiprocentní 
navýšení objemu mzdových 
prostředků pro regionální 
školství nikdo neodmítá. Byli 
jsme ujištěni, že jednání vlá-
dy povedou k tomu, že na-

výšení pro učitele bude vyšší 
než u ostatních zaměstnan-
ců, jejichž platy jsou hrazeny 
ze státního rozpočtu.

Máme jasný příslib, že na-
še požadavky budou řešeny. 
Je samozřejmě otázka, na-
kolik budou naplněny. Ho-
voří se o  jakémsi kompro-
misu, ale ten my odmítá-
me a stále prosazujeme na-
výšení objemu mzdových 
prostředků pro příští rok 
o 10 procent.

Stojíme si za svými argu-
menty, které říkáme od za-
čátku kampaně, protože naše 
školství je skutečně dlouho-

době podfinancované a platy 
zaměstnanců škol jsou ostud-
ně nízké. Ostatně na to upo-
zorňuje i Evropská unie, kte-
rá vyzývá ke zvýšení atraktiv-
nosti učitelské profese. Pou-
ze pětiprocentní nárůst pla-
tů by k  tomu nijak výrazně 
nepřispěl.

Modré tričko s  logem 
kampaně už má řada poli-
tiků, někteří jej i  hrdě nosí. 
Oceňuji, že představitelé vlá-
dy vnímají naše požadavky 
jako oprávněné. Chci věřit, 
že se vzdělávání z pozice pa-
pírové priority konečně po-
souvá do reálných výsledků.

Naše práce rozhodně ne-
končí, rozhodovat se bude 
v  příštích měsících. Chceme, 
aby se navýšení promítlo do 

tarifních platů, aby byl dosta-
tek finančních prostředků i na 
nové výkony ve školách a také 
na opatření spojená s inkluzí.

Jestliže chceme uspět 
a  výrazně zlepšit platové 
podmínky zaměstnanců na-
šich škol, potřebujeme pod-
poru celé společnosti. Pro-
to vítáme, že se do kampa-
ně zapojují nejen školy, ale 
i rodiče našich žáků, studen-
ti středních škol a další lidé, 
kteří na sociálních sítích dá-
vají najevo, že si práce uči-
telů a všech pracovníků škol 
váží, že zvýšení jejich platů 
považují za spravedlivé a za-
sloužené. Podpořte nás i vy!

František DOBŠÍK
předseda 

ČMOS pracovníků školství

V tomto čísle najdete Krátce

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ



2 číslo 23

Příprava na inkluzi
Novou koncepci 
společného pedagogicko-
psychologického základu 
pro studenty učitelství 
představila Pedagogická 
fakulta Masarykovy 
univerzity. Díky ní si 
inkluzivní přístupy osvojí 
budoucí učitelé už v rámci 
přípravy na učitelské 
povolání. tf

Výměnné pobyty
Studenti Střední vinařské 
školy ve Valticích na 
Břeclavsku by mohli 
od příštího školního 
roku jezdit na výměnné 
pobyty do zahraničních 
vinařských škol, které 
patří ke špičkám v Evropě. 
O výměně zkušeností 
se jedná ve vinařských 
školách se zástupci regionů 
z Německa, Rakouska, 
Španělska, Itálie nebo 
Francie. čtk

Správná škola
Kampaň Správná škola, 
propagující efektivní 
zapojení moderních 
technologií do výuky, zná 
vítěze. Stala se jím Základní 
škola Litvínovská z Prahy za 

zcela přirozené a efektivní 
využívání technologií 
a samostatnost žáků. 
Ocenění rovněž získali žáci 
ze ZŠ Hustopeče. Další čtyři 
školy si odnesly speciální 
ceny. im

Vlastní vinohrad
Vlastní vinohrad si pořídila 
Masarykova univerzita 
v Brně. První úrodu očekává 
za tři roky. Na 70 sazenic 
odrůd Pálava, André 
a Muškát moravský poroste 
ve svahu nad blokem 
kolejí.                     čtk

Zápisník

„Já musím učit pořád frontálně, paní inspektorko, když jim dám samostatnou práci „Já musím učit pořád frontálně, paní inspektorko, když jim dám samostatnou práci 
ve skupinách, ředitel mi to počítá jenom jako dohled nad žáky!“ve skupinách, ředitel mi to počítá jenom jako dohled nad žáky!“
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Závěrečné zkoušky poprvé na počítačích
Závěrečné zkoušky jsou již 

druhý rok pro všechny žá-
ky učebních oborů jednotné. 
Aby žák získal výuční list, musí 
složit tři zkoušky – písemnou, 
ústní a praktickou. Pro skládá-
ní písemné části byla vyvinu-
ta speciální softwarová apli-
kace „e-zkouška“. Od 1. červ-
na ji zkouší 34 škol, které se 
k  tomuto způsobu zkoušky 
přihlásily a  předem připravi-

ly žáky osmi oborů vzdělává-
ní. Zkoušky letos probíhají cel-
kem ve 497 školách a skládá je 
28 755 žáků.

Díky využití informač-
ních technologií se závěreč-
né zkoušky učňů stávají velmi 
moderním evaluačním nástro-
jem, který v  České republice 
nemá obdoby. Podle D.  Koč-
kové, která má v  Národním 
ústavu pro vzdělávání novou 

závěrečnou zkoušku na staros-
ti, se při praktickém ověřování 
ve školách ukázalo, že písem-
ky na počítači jsou pro žáky 
mnohem zajímavější než ty na 
papíře a že je tato forma zkou-
šení víc motivuje k přípravě.

Vznikly banky úloh, z nichž 
počítač vygeneruje zadání pro 
každého žáka zvlášť, takže se 
úlohy nemohou dopředu vy-
zradit. dk

Čeština pro Slováky
Mezinárodně  uznávaný 

certifikát nejvyššího stup-
ně znalosti češtiny získalo prv-
ních sedm Slováků, kteří se na 
jaře zapojili do přípravného 
dvouměsíčního kurzu České-

ho centra v Bratislavě a úspěš-
ně složili následnou zkoušku. 
V  projektu hodlá České cen-
trum pokračovat. Bratislav-
ské kurzy by měly být zaměře-
ny zejména na zájemce, kteří 

znalost češtiny uplatní na Slo-
vensku například jako překla-
datelé, průvodci či pracovníci 
evropských institucí. Slovensko 
je 11. zemí, kde se certifikova-
né zkoušky češtiny konají. čtk

Pro zdravotní sestry jen rok studia navíc
Zdravotní sestry už pro svou 

odbornost možná nebu-
dou muset mít tříleté vysoko-
školské vzdělání, stačilo by ab-
solvovat rok studia na vyšší od-
borné škole. Počítá s tím nove-
la o podmínkách nelékařských 
zdravotnických povolání, kte-
rou vládě doporučila schválit 
její legislativní rada. Rada pod-
pořila také novelu o  specific-
kých zdravotních službách.

Ministerstvo zdravotnic-
tví chce první z  novel vyřešit 
problémy s nedostatkem plně 
kvalifikovaných sester. Ná-
vrh především rozšíří možnost 
získání odborné způsobilosti 
pro výkon povolání všeobec-
né sestry zkráceným studiem 
na vyšších odborných školách, 
podobně jako pro zdravotnic-
ké asistenty, praktické sestry, 
porodní asistentky a  zdravot-

nické záchranáře. Novela by 
podle ministra zdravotnictví 
Svatopluka Němečka mohla 
být přijata do konce letošního 
roku, takže od příštího škol-
ního roku už by se jí mohlo 
vzdělávání sester řídit. Ministr 
už dříve připomněl, že změna 
je v souladu s požadavky Ev-
ropské unie i osvědčenou pra-
xí například v Německu.

 čtk
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„Požadavek  na zvýšení tarifních platů o deset pro-
cent je zcela legitimní. Domnívám se, že hlas škol 
a učitelů by měl znít stejně silně jako hlas zdravot-
níků,“ uvedla ministryně školství Kateřina Valacho-
vá na setkání s učiteli, zástupci rodičů a  studentů 
středních škol.

„My jsme odvedli 
dobrou práci, máme 

připravené strukturální změny 
v  rezortu i  změny financová-
ní regionálního školství, v  tu-
to chvíli podpořené sociálními 
partnery. Vedle toho máme 
připravený kariérní řád učitelů. 
Na něm bych ale chtěla ještě 
tak měsíc zapracovat a  vyjas-
nit, co přesně učitelům přináší 
a jaká je s ním pro pedagogic-
ké pracovníky spojená zátěž,“ 
sdělila K. Valachová a  pokra-
čovala: „Je pozitivní, že jak 
předseda vlády, tak ministr fi-
nancí podporují to, aby se uči-
telům jako jediným přidáva-
lo na tarifních platech tři roky 
za sebou minimálně o pět pro-
cent. To je pro mě klíčové, pro-
tože to nám umožní realizovat 
potřebné změny. Kromě tarif-
ní části platů považuji za ne-
méně důležité vyjednat reálné 
navýšení výkonů ve školství. 
Pro příští rok potřebujeme 1,4 
miliardy korun. A  podstatná 
je další miliarda korun, která 
nám chybí na podporu spo-
lečného vzdělávání v  příštím 
roce. Ta miliarda je na vyrov-
nání dluhů, které stát škol-

ství na společné vzdělávání 
dluží – buď jsou to prostřed-
ky na stávající podpůrná opat-
ření, na speciální pedagogy, 
psychology, asistenty pedago-
ga, nebo jsou to prostředky na 
oprávněné žádosti na podpůr-
ná opatření, které nebyly kraji 
uhrazeny.“

Cíle vyjednávání

Minimální hranicí pro příš-
tí rok je tedy pro ministryni 
školství částka pět procent na 
zvýšení tarifních platů 
plus 1,4 miliardy na 
reálný počet dětí, 
které se vzdělá-
vají, a jedna mi-
liarda na pod-
poru společné-
ho vzdělávání. 
„Současně by-
chom měli trvat na 
zvýšení tarifů o pět pro-
cent pro rok 2018 a o dalších 
pět procent pro rok 2019. Po-
kud by to bylo splněno, spočí-
tala jsem, že v lednu 2019 by 
to znamenalo pro učitele prů-
měrný hrubý plat 31 tisíc ko-
run. Jestliže budeme každý 
rok vyjednávat finance také na 

reálné výkony, tak to v  systé-
mu uvolňuje široký prostor pro 
nenárokové složky platu. Na-
víc v roce 2018 by měl rozpo-
čet školství zohlednit změnu 
financování regionálního škol-
ství,“ doplnila K. Valachová.

Podmínky pro práci

Ovšem nejen platy ve škol-
ství jsou tím, co v  současné 
době ministryně řeší. Změnit 
chce také podmínky pro práci 
učitelů. To souvisí s počty žá-
ků ve třídě, ale třeba i  s pro-
story, kde se na hodiny připra-
vují: „Pracujeme na tom, aby 
v  každé třídě byla maximální 
kapacita 25 dětí. Pokud je jich 
více a pokud nemůžeme dělit 
třídy při hodinách matemati-

ky a jazyků, pak si mů-
žeme nechat o  in-

dividuálním pří-
stupu k  žákům 
jen zdát. V  řa-
dě škol zmizely 
kabinety a sbo-
rovny. Stále dů-

raznější požadav-
ky jsou kladeny na 

další vzdělávání učitelů, 
i  když leckde k  tomu nema-
jí reálné podmínky. Nemohou 
se uvolnit ze škol, aniž by by-
li poškozeni na platu, aniž by 
docházelo k tomu, že si nákla-
dy na školení hradí sami ne-
bo finanční prostředky ředi-
telé škol získávají pomocí sní-

žení nenárokových složek pla-
tu. Tomu nečelí žádná profese 
pracovníků, která pracuje pro 
stát,“ konstatuje ministryně.

Více zdrojů financování

Podfinancování regionál-
ního školství by proto chtě-
la řešit nejen ze státního roz-
počtu, ale z více zdrojů: „Budu 
jednat s hejtmany, aby uvolnili 
finanční prostředky pro systé-
movou podporu ohodnocení 
a platů učitelů středních škol, 
gymnázií a  učňovských obo-
rů. Mám první výsledky v  jed-
nání s ministerstvem obchodu 
a vysokými technickými škola-
mi napojenými na průmyslo-
vé podniky, aby vytvořily fond, 
který by podporoval střední 
odborné školství, mistry od-
borného výcviku a  podobně. 
Nemůžeme si myslet, že bě-
hem tří let dostaneme ze stát-
ního  rozpočtu 60 miliard ko-
run, což je reálné podfinanco-
vání školství v tuto chvíli.“

Kateřina Valachová zmínila 
i  skutečnost, že se ve školství 
začíná projevovat nedosta-
tek učitelů některých aproba-
cí: „To, že šedesát procent ab-
solventů pedagogických fakult 
do školství nenastupuje, je ob-
rovský problém. Vede to k ne-
dostatku učitelů například na 
prvním stupni, což je varující 
zejména v současné době, kdy 
se do základních škol přelévá 
velká demografická vlna dě-
tí z mateřských škol. Minister-
stvo školství na to reaguje tak, 
že zvýšilo podporu pedago-
gických fakult v  programech, 
které dotují vyšší praxi učite-
lů v  průběhu studia a  reagují 
na požadavky určitých apro-
bací. Zároveň máme vybra-
né dva konkrétní projekty, je-
den na Karlově univerzitě a je-
den na zlínské univerzitě, kte-
ré podporují oborovou přípra-
vu učitelů. Ve Zlíně jde o spe-
cializační přípravu učitelů ma-
lotřídek a  na Karlově univer-
zitě je to projekt na vzdělává-
ní učitelů pro školy ze satelitní 
příměstské výstavby.“

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Ministryně školství hájí podmínky pro kvalitní výuku
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Jak podpořit kampaň školských odborů?
Na naši redakci se obracejí čtenáři, kteří by rádi 
podpořili kampaň Konec levných učitelů, a  to 
nejen z  řad učitelů, ale i  rodičů či žákovských 
parlamentů.

Jednou z možností je zvidi-
telnit svůj postoj formou 

tzv. butonu (placky), který je 
možné připnout na oblečení, 
nebo modrého trička s logem 
kampaně. Můžete si je ob-
jednat na adrese ČMOS pra-

covníků školství, Senovážné 
nám. 23, Praha 1 nebo mai-
lem na cmosskolstvi@cmkos.
cz. Tričko stojí 125 Kč, placka 
s logem 10 Kč. U objednávky 
triček uveďte prosím velikost.

Nezbytnost zvýšení platů 
všech zaměstnanců škol si uvě-
domuje nejen odborná, ale 
i  široká veřejnost. Modrá trič-
ka už nosí řada osobností včet-
ně ministryně školství. Přidat se můžete i vy.

Lidé se na mě mohli obrátit kdykoliv, vždy jsem tu byla pro ně
O tom, že byla Růžena RYGLOVÁ oceněna hejtma-
nem Královéhradeckého kraje Lubomírem Francem 
jako významná osobnost kraje, jsme již informova-
li. Ačkoliv dnes svým věkem patří mezi seniory, je 
stále svěží, štíhlá a plná energie. Takže moje první 
otázka se přímo nabízela.

Jaký máte recept na to, že 
jste pořád tak aktivní?

Myslím, že je to tím, že se 
stále pohybuji mezi mladými 
lidmi. Jako kantorka jsem učila 
nejen gymnazisty, ale také uč-
ně, pár hodin výpočetní tech-
niky a účetnictví jsem měla i  v 
základní škole, přednášela jsem 
na vysoké škole, v  mateřských 
školách vedu předškolní těles-
nou výchovu. Vychovala jsem 
své tři děti a mám pět vnoučat, 
s nimi se také nenudím. Celý ži-
vot sportuji, pořádáme cyklis-
tické výlety.

To jste měla ve svém profes-
ním a  osobním životě hodně 
co dělat. Jak do toho zapadá 
činnost v odborech?

Členkou odborů jsem čtyři-
cet let, intenzivně angažovat 
jsem se začala po revoluci, kdy 
jsem byla zvolena do čela králo-
véhradecké oblastní rady a pra-
covala jsem i v předsednictvu – 
nejdříve za sekci gymnázií, kte-
rou jsem vedla. Ono to tak vy-
plynulo z  mé profese v  Gym-
náziu J. K. Tyla v Hradci Králo-
vé. Získala jsem v kraji i  v celé 
republice řadu kontaktů, kte-
ré jsem mohla v odborové prá-
ci využít.

Myslíte si, že se odborová 
práce dá dělat při zaměst-
nání, nebo je třeba se jí věno-
vat naplno?

Při zaměstnání se samozřej-
mě tato práce dá dělat jen 
omezeně. Musí se na ni vytvo-
řit čas. Na mě se mohli lidé ob-
rátit kdykoli, od rána do veče-
ra, vždy jsem jim byla k dispo-
zici. Začínala jsem v  profesní 
sekci a současně jsem pracova-
la i  na regionální úrovni. Hod-
ně ředitelů gymnázií i  učitelů 
odborných předmětů mě znalo 
a jako předsedkyně sekce jsem 
se odborové práci hodně věno-
vala. Ve škole jsem měla volný 
pátek, a když jsem potřebova-
la další volný den, měla jsem ve 
škole domluveno, že mě někte-
ří učitelé zastoupí, a já jsem jim 
to proplácela ze svého. Nechtě-
la jsem dělat práci v odborech 
na úkor ostatních učitelů.

Změnila se práce pro škol-
ské odbory v  současné době, 
když to porovnáte se svými 
začátky?

Tehdy po revoluci jsem ne-
pracovala jen v  sekci, ale jed-
nali jsme v rámci okresu a kra-
je i s řediteli škol – od toho se 
už upustilo –, byla jsem v kon-

taktu se šéfem asociace gym-
naziálních ředitelů, jezdila jsem 
na jejich porady, jako člen 
předsednictva jsem se účastni-
la i  práce odborů na vrcholo-
vé úrovni. Dnes pociťuji jistou 
odtrženost vedení od členské 
základny.

Byla jste tedy vždy u zdroje, 
měla jste kontakty a  infor-
mace, pomáhala jste propojit 
členy odborů s jeho vedením. 
To podle vás dnes chybí.

Ano, to podle mého názoru 
chybí. Zrušila se například sek-
ce speciálního školství a  sek-
ce gymnázií, to považuji za vel-
kou chybu. Gymnázia jsou dnes 
propojena se sekcí odborné-
ho školství, ale přitom řeší úpl-
ně jiné problémy. Jinou proble-
matiku řeší učňovské školství 
a střední odborné školy, ty po-
třebují udržovat v  terénu kon-
takt s podniky, a jinou gymná-
zia, která by měla být úzce pro-
pojena s vysokými a se základ-
ními školami.

Co říkáte na to, že se nedaří zvy-
šovat členskou základnu odborů?

Myslím, že je to trendem spo-
lečnosti k individualismu. Starší 
generace potřebovala v  odbo-
rech zaštítit, nebyla zvyklá ře-
šit problémy samostatně. Ti-
to lidé odcházejí do důchodu 
a nastupují mladí, kteří mají ji-
né potřeby. Nemají pocit, že by 
za ně měl někdo jednat. Jsou 
přesvědčeni o tom, že si všech-
no zařídí sami. Ale to není vždy 
možné. Setkávám se s  tím, že 
řada mladých lidí chodí za ná-
mi až tehdy, když mají problé-
my s  řediteli škol a neumějí je 
sami vyřešit. Anebo založí od-
borovou organizaci ve škole 
ve chvíli, kdy nastane konkrét-
ní problém. Pár let odbory mají, 
a  když potíže pominou, nemá 
pak nikdo ve škole zájem v od-
borové práci pokračovat. Indi-
vidualismus se dnes projevu-
je ve všech směrech společnos-
ti a odbory samozřejmě nestojí 
mimo. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Zažívám radost z toho, že mohu pomáhat
Věk české populace se zvyšuje. Přibývá také mno-
ho civilizačních onemocnění. Lidé se proto bojí 
budoucnosti. Pokud mají někoho blízkého, který 
se o ně postará i v těžkých chvílích, může jim okolí 
závidět. Těm ostatním nezbývá nic jiného než dožít 
v domově důchodců, léčebně dlouhodobě nemoc-
ných či hospicovém zařízení.

Právě důstojnými průvod-
ci a  pomocníky v  poslední 

etapě fyzické existence člověka 
mohou být zaměstnanci těch-
to zařízení. Aby však svoji prá-
ci vykonávali opravdu odborně 
a  především eticky, potřebu-
jí dostatečné vzdělání a praxi.

První maturanti
Jednou z  institucí, kte-

rá připravuje pro toto nároč-
né povolání budoucí pracov-
níky v  sociálních službách, je 
střední škola na Přímětické ve 
Znojmě. Letos poprvé maturo-
vali studenti čtvrtého ročníku 
oboru sociální činnost. Zkouš-
ku dospělosti skládali z  vše-
obecných i  odborných před-
mětů. Praktická část proběh-
la na pracovišti Centra sociál-
ních služeb Znojmo, v Domo-
vě pro seniory U Lesíka (přímá 
péče o klienta a jeho aktiviza-
ce). Domov U  Lesíka se  ško-
lou aktivně spolupracuje již 
několik let a snaží se připravit 
co nejlepší zázemí pro konání 
praktické maturitní zkoušky. 

Vedoucí zaměstnanci domova 
jsou velmi vstřícní a  sdílí také 
myšlenku, že by tato zkouška 
měla probíhat v  reálném pro-
středí, přímo u  lůžka klienta, 
a  nikoli v  simulované situaci 
v  odborné školní učebně. Ta 
je sice špičkově vybavena (po-
lohovací lůžko, kompenzač-
ní a  zdravotnické pomůcky), 
ale oproti reálnému životu zde 
chybí skutečný klient.

„Vedení organizací, ve kte-

rých vykonávají naši studen-
ti odbornou praxi (Domov Bo-
žice, Domov Šanov, Domov 
U Lesíka, Zámek Břežany), 
si velice chválí jejich 
přístup ke klien-
tům, aktivitu, 
empatii a  zod-
povědnost. Žá-
ci pracují svě-
domitě a vhod-
ně komunikují. 
V  současné době 
je velký nedostatek 
pracovníků v  sociálních služ-
bách. Uplatnitelnost absolven-
tů oboru po maturitě bude te-
dy, veliká. Dokonce některá 
zařízení již oslovila naše žáky 
a  nabídla jim pracovní uplat-

nění po skončení studia. Ač-
koli je tato práce finančně ne-
doceněná, mají naši žáci zá-
jem pracovat v  této profesi. 
Někteří z nich chtějí pokračo-
vat ve studiu na vysoké škole,“ 
říká učitelka odborných před-
mětů Marcela Sabová.

Studenti chodí na brigády 
do různých sociálních zaříze-
ní dokonce o  víkendech. Bě-
hem letních prázdnin pracu-
jí především v  domovech pro 
seniory (aktuálně je to Domov 
pro seniory v Šanově).

Příběh jedné fotografie
Jednou z praktikantek, kte-

rá právě v  Šanově vykonává 
službu potřebným, je stu-

dentka třetího roční-
ku oboru sociální 

činnost Michaela 
Hrazdirová. Ta 
umístila nedáv-
no na svůj fa-
cebookový pro-

fil neskutečně sil-
nou fotografii.

Jedna z  klien-
tek s  Alzhei me ro vou choro-
bou  byla v  době poledního 
odpočinku velmi neklidná. 
Míšu proto napadlo, že ji zku-
sí uklidnit přímo ve své náruči, 
a ona po chvíli krásně usnula 

v jejím objetí. Netušila přitom, 
jakou lavinu emocí, komentá-
řů a  sdílení svým nádherným 
lidským přístupem  okamžitě 
vyvolá. Během několika má-
lo dnů měla totiž desetitisíce 
zhlédnutí  mezi lidmi po celé 
České republice i  v  zahraničí. 

O Míšu se na základě této fo-
tografie, kterou náhodně  po-
řídila její kolegyně, začala do-
konce díky sociální síti zajímat 
i celostátní média.

„Když jsem jako malá vidě-
la, jak se moje maminka sta-
rá o babičku, chtěla jsem taky 
pomáhat. Když se mi naskyt-
la možnost studovat obor so-
ciální činnost, byla jsem moc 
ráda. Tato práce mi přináší 
vnitřní radost z  toho, že mo-
hu pomáhat lidem. Jsem ráda, 
že je mohu udělat veselými jen 
tím, že si s nimi sednu a poví-
dáme si nebo je prostě obe-
jmu. Je to pocit štěs tí uvnitř 
mě a vím, že tu práci chci dě-
lat. Do Šanova na Znojemsku 
jsem se dostala díky své pra-
xi. Tu jsem zde absolvovala 
v  září 2015. Naučila jsem se 
tam plno nových věcí a  stá-
le se v  nich zdokonaluji. Nej-
důležitější a zároveň nejtěžší je 
si k  těmto klientům najít ces-
tu. Nyní sem chodím vypomá-

hat o  víkendech.  Mým cílem 
je dostudovat a odmaturovat. 
V budoucnu bych se ráda vě-
novala fyzioterapii nebo služ-
bě v terénu. Hlavně chci zůstat 
v  kontaktu s  klienty,“ sděluje 
Míša Hrazdirová.

Kateřina KOTOUČOVÁ
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Změna obsahu pracovního poměru ve smlouvě
Musí se měnit obsah pracovního poměru, když se 
nejedná o podstatné záležitosti, jako je druh práce 
nebo místo jejího výkonu?

V  §  40 odst.  1 zákoníku 
práce se stanoví: „Obsah 

pracovního poměru je možné 
změnit jen tehdy, dohodnou-
-li se zaměstnavatel a zaměst-
nanec na jeho změně. Za změ-
nu pracovního poměru se po-
važuje také jmenování na ve-
doucí pracovní místo podle 
§ 33 odst.  3, k němuž dojde 
po vzniku pracovního pomě-
ru. O změnu obsahu pracovní-
ho poměru se jedná při změ-

ně všech ujednání, jež jsou 
obsahem sjednané pracovní 
smlouvy. Pokud zaměstnava-
tel se zaměstnancem sjedná 
v pracovní smlouvě i jiná ujed-
nání než zákoníkem práce sta-
novené podstatné náležitos-
ti (druh práce, místo výkonu 
práce a  den nástupu do prá-
ce) a v průběhu trvání pracov-
ního poměru vyvstane potře-
ba provést změnu jakéhokoliv 
ustanovení pracovní smlouvy, 

je nutné takovou změnu učinit 
vždy změnou pracovní smlou-
vy v písemné formě. 

Jako příklad lze uvést si-
tuaci, kdy je v pracovní smlou-
vě sjednána kratší pracovní 
doba a  zaměstnavatel hod-
lá tuto pracovní dobu změ-
nit. Zaměstnavatel v  takovém 
případě není oprávněn jed-
nostranně nařídit změnu pra-
covní doby, nýbrž se musí se 
zaměstnancem dohodnout na 
sjednání změny pracovní doby 
formou písemné změny pra-
covní smlouvy. Nicméně nut-
nost provést změnu pracov-

ní smlouvy se týká samozřej-
mě i  jiných ustanovení, která 
jsou v pracovní smlouvě sjed-
nána. Lze tedy uzavřít, že ob-
sahem pracovního poměru se 
rozumí veškerá ujednání sjed-
naná v pracovní smlouvě, a ni-
koliv pouze podstatné náleži-
tosti pracovní smlouvy. Tímto 
je zajištěna právní jistota za-
městnavatele i  zaměstnance 
s ohledem na sjednaný obsah 
pracovní smlouvy, který není 
možné změnit jednostranně, 
pokud tak výslovně nestanoví 
zákoník práce.

Vít BERKA

Mají učitelé potřebnou kvalifikaci?
Někteří učitelé s kvalifikací pro 2. stupeň u nás zčás-
ti učí na 1. stupni. Učitelce s kvalifikací pro 1. stupeň 
byl stanoven částečný úvazek v mateřské škole. Prý 
je to nepřípustné.

Ministerstvo školství na 
žádost školských od-

borů zaujalo k  uvedené pro-
blematice stanovisko, v  němž 
je uvedeno: „Dotaz se týká 
ustanovení §  22 odst.  6 zá-
kona 563/2004 Sb., o  peda-
gogických pracovnících. Pe-
dagogický pracovník vykoná-
vající vedle přímé pedagogic-
ké činnosti, pro niž má odbor-
nou kvalifikaci, také další pří-
mou pedagogickou činnost 
v  rámci druhu práce sjedna-
ného v pracovní smlouvě, pro 
kterou nemá odbornou kvali-
fikaci, splňuje pro pracovně-
právní účely předpoklad podle 
§ 3 odst. 1 písm. b). Větu prv-
ní nelze uplatnit u pedagogic-

kého pracovníka, který má od-
bornou kvalifikaci pouze na 
příslušný předmět nebo pří-
slušnou aktivitu podle § 8 
odst. 3, § 9 odst. 8, 
§ 10 odst. 2, § 11 
odst.  4 a  5 a 
§  17 odst.  3. 
V  obou přípa-
dech platí, že 
pokud ředitel 
školy pověří kva-
lifikovaného vy-
učujícího 2.  stupně 
základní školy také výukou 
na 1. stupni, nejedná se o po-
rušení zákona, ale o  využití 
možnosti upravené ust. §  22 
odst.  6 zákona o  pedagogic-
kých pracovnících.

Z  doslovného znění záko-
na není jednoznačné, že ust. 
§  22 odst.  6 výše uvedené-
ho zákona lze uplatnit pouze 
v souvislosti s výkonem přímé 
pedagogické činnosti na stej-
ném druhu školy. Minister-
stvo školství se však v komu-

nikaci s  řediteli škol to-
muto širšímu výkla-

du brání. V  dů-
sledku takové-
ho výkladu by 
totiž bylo mož-
né, aby absol-
vent střední 

školy s  maturi-
tou kvalifikovaný 

jako učitel mateřské 
školy odučil jednu hodinu 

v mateřské škole a zbytek ho-
din jako učitel na 1. stupni zá-
kladní školy.

K  základním povinnos-
tem ředitele podle ustanove-
ní § 164 odst.  1 písm.  c) zá-
kona č. 561/2004 Sb. patří ta-
ké odpovědnost za odbornou 
a pedagogickou úroveň vzdě-
lávání. Tuto povinnost chápe 
ministerstvo školství jako po-
vinnost ředitele školy, kterou 
má mít na zřeteli také v  pří-
padě, kdy využívá ust. §  22 
odst.  6 zákona o  pedagogic-
kých pracovnících, nikoli jako 
povinnost, která použití § 22 
odst.  6 jmenovaného zákona 
vylučuje.“

Vít BERKA

Odkdy může 
právně jednat?
Odkdy má fyzická 
osoba práva a povin-
nosti v pracovněpráv-
ních vztazích? 

Způsobilost fyzické osoby 
v pracovněprávních vztazích 
upravuje občanský záko-
ník. Podle jeho ustanovení v 
§ 35 odst. 1 se může fyzic-
ká osoba, která již dosáhla 
15 let a  ukončila povinnou 
školní docházku, zavázat 
k  výkonu závislé práce. Ty-
to osoby tedy mají možnost 
vystupovat v  pracovněpráv-
ních vztazích jako zaměst-
nanci a brát na sebe vlastní-
mi projevy vůle práva a po-
vinnosti. Z  úpravy v  občan-
ském zákoníku vyplývá, že je 
ukončení povinné školní do-
cházky vedle dosažení pat-
nácti let věku podmínkou 
nejen nástupu do práce, ale 
i  možnosti v  pracovněpráv-
ních vztazích právně jednat. 
Zároveň však platí zvláštní 
pravidla v  zákoníku práce, 
která vážou možnosti za-
městnavatele sjednat se za-
městnancem některé doho-
dy až po dosažení osmnác-
tého roku věku. Jde o doho-
du o odpovědnosti za svěře-
né hodnoty a dohodu o od-
povědnosti za ztrátu svěře-
ných věcí.

Vít BERKAFOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Zahraniční odborné stáže pomáhají učňům ve vlastní praxi
Rozhovor s Jarmilou PŮBALOVOU, koordinátorkou výměnných stáží
Již šestnáct let koordinační centra česko-německých 
výměn mládeže podporují zahraniční praxe českých 
a německých učňů a žáků odborných škol. A výsle-
dek rozhodně stojí za to. Přes pět tisíc praktikantů 
z Česka a Německa už absolvovalo několikatýdenní 
praxi v  sousední zemi v  rámci Programu podpory 
odborných praxí.

Pět tisíc absolventů stáží 
je hodně. Jak se ale do pro-
gramu mohou jednotlivé 
školy zapojit?

Program podpory odborných 
praxí umožňuje českým a  ně-
meckým žákům středních od-
borných škol, učilišť a  studen-
tům vyšších odborných škol 
absolvovat minimálně dvoutý-
denní praxi ve firmách, dílnách 
a vzdělávacích zařízeních v sou-
sední zemi. Program je finanč-
ně podpořen Česko-německým 
fondem budoucnosti a progra-
mem EU Erasmus+. Podmínkou 
účasti na programu je partner-
ství dvou institucí, tj. přijímají-
cího a vysílajícího zařízení (ško-
la, učiliště, podnik, hospodář-
ská komora, úřad práce), které 
se společně zavážou uskutečnit 
výměnnou praxi.

Zahraniční odborná praxe ale 
nemusí mít reciproční charak-
ter. Pokud škola svého partnera 
v  sousední zemi teprve hledá, 

může využít česko-německou 
kontaktní databázi na www.
tandem-org.eu/partner.

Termíny pro podávání před-
běžných přihlášek do Progra-
mu podpory odborných praxí 
jsou vypisovány několikrát roč-
ně. Aktuální přihlášky nalezne-
te na www.tandem-org.cz/pra-
xe. Na webových stránkách je 
ke stažení detailní popis celého 
průběhu a administrace zahra-
niční odborné praxe. Pro více 
informací a dotazy mohou ško-
ly kontaktovat přímo mě na té-
to adrese: pubalova@tandem-
-org.cz, případně telefonicky 
na 377 634 759.

Pokud se škola do progra-
mu zapojí, musí stáže svých 
žáků nebo spřátelené školy 
sama hradit?

Nikoliv, nemusí. Žáci i dopro-
vodná osoba obdrží paušální fi-
nanční příspěvek na pokrytí po-
bytových a cestovních nákladů 
a  škola získá příspěvek na ad-

ministrativní řízení. Konkrétní 
sazby naleznete na www.tan-
dem-org.cz/praxe.

Jak taková stáž probíhá?
Zahraniční praxe začíná pří-

pravnými dny, během nichž 
smíšená skupina českých a ně-
meckých žáků prostřednictvím 
jazykových a  interkulturních 
her naváže první společné kon-
takty. Tuto část programu zajiš-
ťují jazykoví animátoři vyškolení 
koordinačními centry. Násled-
ně žáci absolvují několikatýden-
ní praxi v zařízení. Každý účast-
ník Programu podpory odbor-
ných praxí získá evropský certi-
fikát Europass – mobilita, kte-
rý může být důležitou pomůc-
kou v  dalším profesním životě 
jednotlivce a  je zároveň dokla-
dem o účasti na zahraniční od-
borné praxi.

Cílem stáže ale asi není 
jen získat evropský certifi-
kát. Co má být jejím hlavním 
přínosem?

Žáci, kteří vyjedou na praxi 
do zahraničí, získají nové pro-
fesní zkušenosti, poznají pra-
covní prostředí a  zároveň kul-
turu a způsob života v soused-
ní zemi. Z tohoto důvodu je bě-
hem celé praxe kladen důraz na 
zapojení praktikantů do běž-
ných pracovních činností a  na 

aktivní asistenci ze strany do-
provodné osoby. Praxe je usku-
tečňována v  oborech, ve kte-
rých se žáci vzdělávají. Školy vy-
sílají praktikanty nejrůznějších 
oborů od technických přes ad-
ministrativní až po zdravotnic-
ké obory.

I když už vím, že se do 
programu zapojilo pět tisíc 
účastníků, přesto by mě za-
jímalo, z kterých krajů?

Do programu se od roku 
2000 zapojily v  Česku všech-
ny kraje a  v  Německu všech-
ny spolkové země. Nejvíce škol 
bylo z  Ústeckého kraje, Pra-
hy, Plzeňského a  Moravsko-
slezského kraje. Na němec-
ké straně se jednalo o  školy 
především z  Bavorska, Saska, 
Braniborska a  Berlína. Koor-
dinační centra česko-němec-
kých výměn mládeže Tandem 
jsou pak v Plzni a Regensbur-
gu a jsou to jak v České repub-
lice, tak ve  Spolkové republi-
ce Německo celostátní odbor-
ná pracoviště pro výměnu dětí 
a mládeže mezi oběma země-
mi. Jejich cílem je podporovat 
sbližování a  rozvoj všestran-
ných styků a přátelských vzta-
hů mezi mladými lidmi z Čes-
ka a Německa.

Olga ŠEDIVÁ
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Kolik dnů volna náleží učiteli k samostudiu?
Kolik dnů volna k  samostudiu náleží pedagogic-
kému pracovníkovi v případě, že jeho přímá peda-
gogická činnost není rozvržena do pěti pracovních 
dnů?

Poskytování volna k  samo-
studiu upravuje § 24 odst. 7 

zákona č. 563/2004 Sb., o pe-
dagogických pracovnících. 
Čerpání volna k  samostudiu 
není podmíněno způsobem 
rozvržení pracovní doby. Podle 
§ 81 odst. 2 zákoníku práce se 
pracovní doba rozvrhuje zpra-
vidla do pětidenního pracov-
ního týdne. V § 3 odst. 3 vy-
hlášky č. 263/2007 Sb., kterou 
se stanoví pracovní řád pro za-
městnance škol a školských za-

řízení, je uvedeno, že „při roz-
vržení pracovní doby do směn 
rozvrhne ředitel školy nebo 
školského zařízení součas-
ně též přímou pedago-
gickou činnost“. 
V  odůvod-
něných 

případech nebo při kratší než 
stanovené týdenní pracov-

ní době je mož-
né tyto činnos-
ti rozvrhnout 
i  jinak. Záro-

veň je třeba 

pedagogickému pracovníko-
vi, který nemá rozvrženou pří-
mou pedagogickou činnost na 
všechny dny v týdnu, určit ta-
ké dny, v nichž koná práce s ní 
související. Volno k  samostu-
diu lze čerpat také ve dnech, 
kdy má zaměstnanec konat 
práce související. Odpověď vy-
chází z výkladu MŠMT k usta-
novení §  24 odst.  7 zákona 
o pedagogických pracovnících 
z 5. 1. 2005.

Podmínky pracovní cesty
Zaměstnavatel je podle zákoníku práce povinen ur-
čit zaměstnanci v případě vyslání na pracovní cestu 
podmínky této pracovní cesty. Musí to být písemně?

Podle ustanovení §  153 
odst.  1 zákoníku práce je 

zaměstnavatel povinen určit 
podmínky pracovní cesty ovliv-
ňující poskytování a  výši ces-
tovních náhrad, zejména do-
bu a místo nástupu a ukončení 
cesty, místo plnění pracovních 
úkolů, způsob dopravy a uby-
tování. Uvedené podmínky 
pracovní cesty musí zaměstna-
vatel zaměstnanci určit předem 

a písemně. V ustanovení § 153 
odst. 2 zákoníku práce je však 
uvedeno, kdy se předchozí pí-
semná forma určení podmínek 
nevyžaduje. Toto ustanove-
ní zní: „Jestliže jsou vzhledem 
k  okolnostem práva zaměst-
nance na cestovní náhrady 
a  jejich výši nezpochybnitelné, 
předchozí písemná forma ur-
čení podmínek se nevyžaduje, 
netrvá-li na ní zaměstnanec.“

udiu náleží pedagogic-
dě, že jeho přímá peda-
žena do pěti pracovních

řízení, je uvedeno, že „při roz-
vržení pracovní doby do směn 
rozvrhne ředitel školy nebo 
školského zařízení součas-
ně též přímou pedago-
gickou činnost“. 
V  odůvod-
něných 

případech nebo při kratší než
stanovené týdenní pracov-

ní době je mož-
né tyto činnos-
ti rozvrhnout 
i  jinak. Záro-

veň je třeba 

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Práce na dobu určitou
Zaměstnanec uzavřel pracovní poměr na dobu ur-
čitou na práci zvláštní povahy. Po změně druhu 
práce již takovou povahu nevykazuje. Bude mož-
né pracovní poměr ještě dvakrát opakovat?

V případě, že dojde během 
trvání termínovaného pra-
covního poměru uzavřeného 
s odkazem na výjimku obsa-
ženou v §  39 odst.  4 záko-
níku práce ke změně druhu 
práce a  tato práce v důsled-
ku této změny ztratí pova-
hu ve smyslu zákonné výjim-

ky, je podle mého názoru tře-
ba považovat tento pracovní 
poměr s účinností od uvede-
né změny v režimu obecného 
pravidla. Toto pravidlo je na-
zýváno „třikrát a dost“ a  ve 
výše posuzovaném případě 
je tedy první sjednání s mož-
ností dvojího opakování.

Zajímavosti z dějin českého školství
Zajímavý dopis

V listopadu 1882 dostal 
František Jan Zoubek, při-
pravující velkou pedagogic-
kou encyklopedii, následují-
cí dopis: „Že nemohu přispě-
ti k podniku tak záslužnému, 
jakým ,Encykl. pedagogická‘ 
je, račte, prosím, vyložiti sobě 
tím, že pracemi jinými neod-
kladnými jsem zanesen.“ Po-
depsán byl T. G. Masaryk.

Pevný plat
Učitelé gymnázií byli prv-

ní, kteří byli zbaveni závislos-

ti na vybírání školného a  byl 
jim v roce 1806 přiznán pev-
ný plat. Na šestiletých akade-
mických gymnáziích to bylo 
700 zlatých ročně, na gymná-
ziích pětiletých byl jejich plat 
o 100, ale i o 200 zlatých niž-
ší. I tento plat byl ale čtyřikrát 
vyšší než tehdejší platy tesařů.

Výběr školného
V roce 1817 bylo nařízeno, 

aby školné na obecných ško-
lách již nevybírali učitelé, ale 
představitelé obce, kteří pak 
vybrané školné a  další dávky 
učitelům předávali. Důvodem 

bylo přesvědčení, že vybírání 
nejen snižuje učitelovu autori-
tu, ale odvádí ho i od řádného 
a pečlivého vyučování.

Vzdělávání učitelů
Školský zákon z  roku 1869 

upravoval i  další vzdělává-
ní učitelů. Měly ho realizovat 
a  napomáhat mu pedagogic-
ké časopisy, okresní učitelské 
knihovny, periodické učitelské 
konference a  k  tomu zřizova-
né kurzy. Realizovány však by-
ly pouze kurzy v době podzim-
ních prázdnin na učitelských 
ústavech, zatímco k  pořádání 

zamýšlených kurzů pro učitele 
přímo na univerzitách nedošlo.

Protest
V roce 1886 začal vycházet 

jako měsíčník Časopis učite-
lek. Vycházel s přílohami Ško-
la mateřská, Škola ženských 
ručních prací a Rozhledy po li-
dumilství. V  Ženských listech 
proti časopisu vystoupila Eliš-
ka Krásnohorská, která jeho 
existenci považovala za ne-
vhodné tříštění sil ženského 
hnutí usilujícího o povznesení 
vzdělávání dívek.

František MORKES
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MADE IN 
ČÍNA
PAUL MIDLER

Pohled do zákulisí čín-
ské velkovýroby, tak zní 
podtitul knihy z naklada-
telství Práh, která se stala 
knihou roku týdeníku The 
Economist. Kniha popi-
suje každodenní těžkosti, 
kterým dovozci musí če-
lit, a  konfrontuje z  ev-
ropského pohledu idylic-
kou konfuciánskou mo-
rálku s  drsnou realitou 
každodenního byznysu. 
Kniha je napsána čtivým 
jazykem, takže se od ní 
po přečtení prvních strá-
nek již neodtrhnete. Tato 
kniha zaujme především 
ty, kteří připravují žáky 
na práci v zahraničním 
obchodu.

Znáte je?

Cesta s medovými hrozny do Bulharska
V  květnu se čtyři studen-

ti SOU a  SOŠ Přímětická 
ze Znojma vypravili za zkuše-
nostmi a poznáním ke břehům 

Černého moře. V  bulharském 
Burgasu se setkali s  vrstevníky 
z dalších pěti evropských zemí. 
Smyslem již 4. setkání bylo vy-
zkoušet si marketing v praxi.

Hlavním úkolem bylo od-
prezentovat pochutinu typic-
kou pro náš region. K  tomu-
to účelu jsme využili produkty 
fiktivní studentské společnosti 
Primea Products, která se ce-
lý školní rok zabývá výrobou 
a  prodejem tzv. medových 
hroznů. Součástí byla i ochut-
návka a  představení reklam-
ních materiálů v  anglickém 
jazyce. Dále byli účastníci se-

známeni s  tradičním sportem 
a zajímavou kulturní událostí. 
V našem případě jsme připra-
vili video o posilovacím cviče-
ní nazývaném workout, v pří-
padě kulturní akce jsme pre-
zentovali největší svátek vína 
v České republice – vinobraní.

Všichni studenti si domů od-
vezli samé pozitivní zážitky 
a vzpomínky. Zároveň přebrali 
pomyslnou hostitelskou štafe-
tu. Již v říjnu budou moci svým 
novým kamarádům z různých 
koutů Evropy pohostinnost 
oplatit.

Markéta ŠRÁMKOVÁ

Tradiční cyklovýlet, tentokrát na Pustevny
Jak se již v naší Základní ško-

le Provaznická, Ostrava-Hra-
bůvka, stalo dobrou tradicí, 
pořádalo v květnu sdružení ro-
dičů a  přátel školy cyklovýlet 
dětí spolu s  jejich rodiči, ten-
tokrát na Pustevny a Kociánku 
v Podolánkách.

Náladu jsme měli skvělou. 
Zásluhou řidiče autobusu jsme 
dorazili na kopec ve stanove-
nou dobu a  s úsměvy na tvá-
řích. Avšak mnohým nevydržel 
dlouho. Hned po několika me-
trech jízdy z  kopce asfaltkou 
se totiž začaly ozývat hlasy ty-
pu: „Ale cesta kamenolomem 
v plánu nebyla!“ S pomocí ta-
tínků a maminek jsme to nej-
horší překonali velmi brzo a to, 
za čím jsme sem vlastně při-
jeli, začalo. Přijeli jsme se to-

tiž hlavně bavit. První úkol byl 
najít a vyluštit tajnou větu spo-
lečně s rodičem. Naběhali jsme 
se víc než na školním hřišti, ale 
všichni písmenka našli, dokon-
ce i ti, kteří ještě číst neumí.

Cestou si na své přišli nejen 
milovníci rychlé jízdy a adre-
nalinu, ale i ti, kteří milují po-
malou jízdu, a mohli si tak vy-
chutnat i  nádherná panora-
mata Beskyd, která byla vidět 
po velký kus cesty v povzdálí.

Najdi svého partnera, to by-
lo zadání další soutěže. Nešlo 
o žádnou seznamku v přírodě, 
ale o  nalezení druhého z  po-
hádkové dvojice. Tato soutěž 
prověřila IQ všech, dokonce 
i  kolem projíždějících nic ne-
tušících cyklistů. Opět jsme 
se skoro všichni našli, jen pej-

sek nenašel kočičku a   Spejbl 
Hurvínka. Už tu však byl čas 
oběda, a tak jsme zastavili na 
Martiňáku. Poté jsme dojeli na 
Kociánku a  objevili tu nejlep-
ší atrakci: vlekovou houpač-
ku. Ale ani tady jsme nepřišli 
o soutěže. Pokusili jsme se zjis-
tit, kdo z nás má nejlepší sluch 
a perfektní rovnováhu při hře 
na letadla v mlze. Z toho vše-
ho houpání, ježdění, chození 
a padání nám tak vytrávilo, že 
jakmile jsme ucítili závan peče-
ných špekáčků, hned jsme se 
na ně vrhli. A už tu byl večer 
a návrat domů.

Zpáteční cesta trvala sice jen 
chvilku, ale i během ní jsme si 
uvědomili, jak super a boží byl 
ten den v Beskydech.

Mario ZEMÁNEK
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Dobrá kniha potěší i o prázdninách

Zlatý syn
SHILPI SOMAYA GOWDA

Osudový román o hledání vlastní iden-
tity na rozhraní kultur. Láska a přá-

telství navzdory tradicím. Tak znějí podti-
tuly této knihy z nakladatelství Práh, jejíž 
autorka se proslavila již svou knihou Tajná 
dcera. Hrdinové tohoto románu Anil Pa-

tel a  Lína prožívají rozdílné osudy. Zatímco on se prosadí 
v USA, kde vystuduje univerzitu, ona svádí boj s předsudky 
a domluveným sňatkem na indickém venkově. Jejich životy 
se ale opět protnou.

Deník
Rivky Lipszycové

Podtitul této knihy z  nakladatelství 
Práh zní Nalezen v  Osvětimi Rudou 

armádou v roce 1945 a poprvé byl publi-
kován v San Francisku roku 2014. Deník 
je dokumentem o nepředstavitelné hrůze 

každodenního života v ghettu. Sirotek Rivka Lipszycová žila 
v lodžském ghettu a stala se svědkyní nezměrné pohromy 
svého lidu. V deníku, který napsala v pouhých čtrnácti le-
tech, se projevuje její inteligence a  velkorysost, upřímné 
srdce i otevřená mysl. I přesto, že zachycuje nelidské hrůzy, 
je ráda, že je Židovkou.

Piráti 
z Ledového moře

FRIDA NILSON

Sestry Siri a Miki žijí s tatínkem na ost-
rově v Ledovém moři. Mladší Miki jed-

noho dne unesou piráti a Siri se ji vydává 
hledat. Po cestě zažívá mnohá dobro-
družství: pozná lovkyni bílých vlků, naučí se střílet z pušky, 
ztroskotá na ostrůvku a zachrání mládě mořské panny, až 
posléze konečně dorazí k pirátskému kapitánovi Bělovou-
sovi. Napínavý příběh v duchu severské klasiky z nakladatel-
ství Portál rozvíjí čtenářovu fantazii a je určen především pro 
děti ve věku 9 až 14 let.

Muž ve střídavé péči
ALENA MÜLLEROVÁ

Nakladatelství Motto vydalo příběh 
dvou žen, které se dělí o  jednoho 

muže. Cyril je známý novinář, který má 
milující manželku i  milenku. S  oběma 
má velmi dobré vztahy a neřeší, zda by 
o sobě měly vědět. Situace se ale neče-

kaně změní a problém je na světě. Jak se k němu Cyril po-
staví, jak ho vyřeší, to se čtenářky dovědí, pokud si knihu 
přečtou. Helena Třeštíková ji každopádně doporučuje všem, 
kdo mají příběhy z naší současnosti rádi.

Carova tajná dcera
JENNIFER LAAMOVÁ

Ve svém strhujícím románovém de-
butu splétá autorka dohromady pří-

běhy tří žen: Veroniky, Leny a  Char-
lotty. Veronika je ctižádostivá historička, 
Lena služebná u carského ruského dvora 
z roku 1902 a Charlotta bývalá balerína, 
která žije za druhé světové války v okupované Paříži. Co tyto 
tři ženy spojuje, odhalí právě tento román z nakladatelství 
Práh. Je to napínavé čtení od prvních stránek až do koneč-
ného nečekaného rozuzlení.

Svět plný hádanek
ZUZANA POSPÍŠILOVÁ

Ucelený soubor hádanek z  naklada-
telství Portál pro děti předškolního 

a mladšího školního věku pomáhá dětem 
srozumitelnou a zábavnou formou rozví-
jet znalosti o okolním světě. Kniha je roz-

dělena na tematické kapitoly a děti si mohou řešením jed-
notlivých hádanek upevňovat znalosti různých prostředí: ve 
školce, na poště, u lékaře, na policii, v lese, v cirkuse a po-
dobně. Hádanky rozvíjejí logické myšlení, schopnost de-
dukce a také tříbí jazykový cit.

KAREL IV. – PÁN SVĚTA
ZDENĚK LEŽÁK, JONÁŠ LEDECKÝ,

MATYÁŠ NAMAI

Komiksový příběh největšího českého 
panovníka z  nakladatelství Edika 

představuje Karla IV. v  širším politicko-
-společenském kontextu své doby a ne-
chá čtenáře nahlédnout do vyšší společ-
nosti 14. století. Kniha sleduje proměnu Karla IV. z malého 
bezbranného dítěte po nejmocnějšího muže tehdejšího 
světa. Tato výpravná kniha potěší nejen milovníky komiksů, 
ale i všechny zájemce o naši historii.

Jednejte jako Vítěz
Myslete jako Vítěz

STEVE HARVEY

Tuto knihu z nakladatelství Práh byste 
si měli přečíst, pokud víte, že: máte 

rezervy, ale nevíte, jak se přinutit je vy-
užít, necítíte radostné vzrušení, když se 
ráno probudíte a máte jít do práce, trávíte každý den nečin-
ným povalováním s pocitem, že se unudíte k smrti, máte čas 
udělat všechno, o co vás druzí požádají, máte čas zhlédnout 
každý týden všechny své oblíbené pořady a můžete spát, jak 
dlouho se vám zamane.
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Výtvarná soutěž o vysněnou farmu Bílé plus má své vítěze
Na vysněnou mléčnou farmu do Seletic pojedou žáci ze Základní školy Jirkov, kteří získávají i fi-

nanční odměnu 5000 Kč. Na druhém místě s odměnou 4000 Kč se umístily děti ze 3. A Základní 
školy U Lesa, Karviná–Ráj. Třetím místem se mohou pochlubit žáci Mateřské školy a Základní školy 
J. A. Komenského, Nové Strašecí, kteří dostanou 3000 Kč. Všem žákům a učitelům, kteří se do sou-
těže zapojili, děkujeme. Pro všechny jsou připraveny drobné upomínkové předměty a diplomy.



Letní osvěžení ze sladké Francie
Letní ovocné zákusky ze 

„sladké Francie“, které 
skvěle chutnají a  v  horku 
ochlazují, nabízejí nyní  jako 
novinku v  pekařství a  cukrář-
ství Petite France France Bou-
langerie & Patisserie v pražské 
Myslíkově ulici.

Na hit letošního léta si dělá 
zálusk francouzský citrónový 
dort s  našlehaným sněho-
vým krémem. Druhým letním 
pokušením je efektní panna 

cotta s  citrónem a  limetkou. 
Trojici letních novinek uzavírají 
banánové muffiny.

Kromě francouzského citró-

nového dortu tu v létě najdete 
i  nové panna cotty a muffiny 
inspirované italskými a  ame-
rickými recepty. V  horkých 
dnech vám tu k  nim nabíd-
nou také orosenou skleničku 
lehkého růžového vína z  Pro-
vence s  tóny lesního ovoce 
a jahod.

Více informací na www.pe-
tite-france.cz.

Ze správných odpovědí vylo-
sujeme tři výherce, kteří obdrží 

poukaz na nákup do pekařství 
La Petite France Boulangerie. 
Odpovědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 
15. června 2016. Do před-
mětu uveďte „FRANCIE“.

Soutěžní otázka:
Jaká je přesná adresa 
pekařství a cukrářství 
Petite France France 
Boulangerie & Patisserie?

Za zábavou, tradicí a vynikajícím vínem na Slovácko
Chcete si oddychnout 

a  vypadnout ze šedi 
všedního dne? Vyjeďte na Slo-
vácko, kde vás pohltí staro-
dávná a  příjemná atmosféra 
lidových písní, krojů, tradic, 
slavností a  také tradičních ře-

mesel. Pestré tradice doplňuje 
i  rozmanitá paleta vín, které 
vévodí Müller Thurgau, za ním 
následuje Ryzlink rýnský, Ru-

landské bílé, Veltlínské zelené 
a Frankovka. Slovácko je rájem 
slunce, odpočinku a dobré ná-
lady. Vinice jsou zde položeny 
výše, a  díky tomu tu vznikají 
plná vína se svěžím charakte-
rem, jemnou kyselinkou a vý-

raznými aromatickými látkami. 
Výborně se zde daří Ruland-
skému bílému a  šedému, Syl-
vánskému i  Veltlínskému ze-

lenému a  Chardonnay. Za 
ochutnání určitě stojí nejroz-
šířenější odrůda Müller Thur-
gau se svým muškátově ovoc-
ným aroma a  tóny grepů či 
broskví. Při ochutnávání byste 
měli vyzkoušet i  odrůdu Ca-
bernet Moravia vyšlechtěnou 
právě na Slovácku v Moravské 
Nové Vsi.

Další informace o vínech, 
ubytování a vinařské turistice 

najdete na 
www.wineofczechrepublic.cz.

Události, které si nesmíte 
nechat ujít:
■ Vinaři obce Jízdy králů se 

představují – tato akce se bude 
konat 25. června od 14.00 
hod. ve Skoronicích. Zajištěno 

je výborné víno malých vinařů, 
ale také zábava a hudba.
■ Akce Okoštujte u  vinařa 

víno v  Mutěnicích se koná se 
koná od 27. června do 30. srpna. 
Každý víkend bude otevřen je-
den z mutěnických sklepů.

Soutěžní otázka:
Jaká je ideální teplota pro 
konzumaci moravských 
a českých vín?

Ze správných odpovědí vy-
losujeme dva výherce, pro 
které jsou připraveny dárky od 
vinařů.

Odpovědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 
15. června 2016. Do před-
mětu uveďte „VÍNO2“.

Zdravé letní grilování rybího masa
V  české gastronomii pa-

tří k  nejoblíbenější a  nej-
častější úpravě kapra smažení 
v  trojobalu. Zdraví prospěšné 
kvalitní kapří maso nabízí ši-
roké uplatnění při přípravě 
rozmanitých rybích specialit, 
na kterých si můžete pochut-
nat i během roku.

Postup grilování rybího masa
Naším cílem není rybu spálit, 

ale tepelně upravit. Vkládáme 
ji na horký rošt a grilujeme na 
mírném žáru. Marinovanou 

rybu je potřeba vždy otřít, aby 
marináda neodkapávala do 
žároviště. Jakmile kousky ryby 
položíme na rošt, necháme je 
bez dalšího dotyku ležet. Po 
chvíli se ryba odpeče a půjde 
s  ní manipulovat. Po zhruba 
pěti minutách ji otočíme a po 
dopečení podáváme.

Recept – kapr na grilu
Ingredience:
2 porce kapra (např. Poho-

řelického nebo Třeboňského, 
kteří získali evropskou ochran-
nou známku původu a země-
pisného označení)

2 stroužky česneku
mletá sladká paprika
sůl, pepř
olivový olej
citronová šťáva

Příprava:
Kapra pomažeme z  obou 

stran citronovou šťávou, oso-
líme, opepříme a  posypeme 
mletou paprikou. Olivový olej 
smícháme s prolisovaným čes-
nekem a touto směsí potřeme 
rybu a  necháme asi hodinu 
v chladu marinovat. Následně 
můžeme grilovat.

Jako přílohu můžete zvo-
lit „zeleninu na rožni,“ která 
není vhodná jen pro vegeta-
riány. Pochutná si na ní každý.

Pohořelický či Třeboňský 
kapr, losos, pstruh či jiné grilo-
vané ryby vás vždy navnadí na 

dovolenou u vody.
Více informací na www.

oznaceni.eu.

Soutěžní otázka:
V kterém roce získali 
Třeboňský kapr 
a Pohořelický kapr jedno 
z chráněných označení?

Odpovědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 
15. června 2016. Do před-
mětu uveďte „KAPR“.

Ze správných odpovědí vylo-
sujeme tři výherce, kteří dosta-
nou pomůcky do kuchyně.

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

Výhry budou po ukončení soutěže k vyzvednutí v redakci Týdeníku 
ŠKOLSTVÍ. V případě, že výhra nebude vyzvednuta do tří týdnů od 
vyhlášení výsledků, bude postoupena náhradnímu výherci. Na výhru 
nevzniká právní nárok.


