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„Nespouštěj své oči z hvězd a své nohy ze země.“   Theodore Roosevelt

Využívání informačních technologií ve výuce musí být smysluplné
Nelze tvrdit, že ti žáci, kteří využívají ve škole 
i doma počítač, dosahují lepších výsledků ve výuce. 
To vyplývá z analýzy výsledků mezinárodních šetře-
ní ICLIS a PISA – Žáci a ICT, kterou zveřejnila Česká 
školní inspekce.

„Uvedená zjištění do ur-
čité míry boří všeo-

becný předpoklad o  tom, že 
ve školách, v nichž žáci použí-
vají počítače ve vyšší míře (při 
výuce i  doma), dosahují žá-
ci lepších výsledků. Nelze pro-
to tvrdit, že využívání ICT ve 
výuce či mimo ni je automa-
ticky spojeno se zvýšením kva-
lity vzdělávání a obecně lepší-
mi výsledky. Mezinárodní vý-
sledky PISA ukazují, že nad-
průměrné používání počítačů 
je spojeno s  významně horší-
mi výsledky, na druhou stra-
nu přiměřené využívání počí-
tačů ve škole je přirozeně pro-

spěšné. Používání ICT je spo-
jeno s  lepšími výsledky žáků 
pouze v určitých kontextech – 
například slouží-li počítačové 
programy či internet jako pod-
půrný prostředek ke zvýšení 
studijního času. Z  tohoto hle-
diska se jako stěžejní ukazuje 
role učitele,“ píše se ve zprávě 
České školní inspekce.

Zeptali jsme se proto něko-
lika ředitelů škol, jaký je jejich 
názor na toto zjištění ČŠI. Bo-
hužel zareagovali jen někte-
ří, zřejmě pouze ti, kteří ma-
jí s  využíváním techniky dob-
ré zkušenosti. Zde jsou jejich 
slova.

Jiřina TRUNKOVÁ
ZŠ Mšeno

Osobně jsem požádala o ná-
zor některé své kolegy, kte-
ří počítače ve výuce používají.

„Informační technologie mi 
umožňují implementovat do 
výuky aktivity a  metody, kte-
ré jsme předtím nemohli. Jsou 
pro žáky daleko přijatelněj-
ší a  atraktivnější než tradiční 
způsoby výuky. Z  toho vyplý-
vá, že při správném nasazení 
dokážou zvýšit efektivitu vzdě-
lávacího procesu. Je možno je-
jich prostřednictvím dosáh-
nout větší názornosti výuky. 
Pomineme-li pořizovací ná-
klady, v dalším používání sni-
žují náklady na výuku finanč-
ní i časové. Bohužel velmi čas-
to není IT technologie použi-
ta ve výuce smysluplně a ztrá-
cí se pozitivní dopad, spíše do-

chází ke zhoršení výsledků. IT 
technologie nejsou všemoc-
ným nástrojem, ale jen pro-
středky, kterými lze dosáh-
nout posunu v  kvalitě vyučo-
vacího procesu.“

„Domnívám se, že by se 
počítače měly ve výuce pou-
žívat. Setkáváme se s nimi té-
měř na každém kroku. Da-
ňové přiznání můžeme posí-
lat přes internet, různé žádos-
ti a  formuláře se též vyplňují 
v počítačích. Závěrečné zprá-
vy a  práce se také upravují 
elektronicky.“

„Pro učitele je využití po-
čítače výhodné. Může napří-
klad připravovat ,on-line‘ tes-
ty, které se automaticky opra-
ví a oznámkují. Takto to využí-
vám například v osmé třídě při 
hodině němčiny.“

(Pokračování na str. 3)

V tomto čísle najdete
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Vysvědčení 
se kvapem blíží 

a s ním 
i prázdniny

Krásnou dovolenou 
plnou slunných dnů, 
zajímavých zážitků 

a pohody 
přejeme všem 

zaměstnancům škol 
a školských zařízení. 
Užijte si ji ve zdraví 
a načerpejte hodně 
sil do vaší náročné, 
ale krásné práce.

REDAKCE
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Centrum pro malíře
Malířské centrum za 25 
milionů korun vznikne 
v areálu Střední odborné 
školy a středního 
odborného učiliště 
Hustopeče na Břeclavsku, 
která studium tohoto oboru 
nabízí. Jeho cílem bude 
podpořit malířské obory, 
o které je v poslední době 
nízký zájem. Centrum by 
mohlo být hotové do konce 
roku 2017. čtk

Umělecké vzdělávání
Estetické poznávání je ve 
školách mnohdy vnímáno 
jen jako „postradatelný 
doplněk“, přitom by ho 
bylo možné využít jako 
možný lék na šikanu 
a poškozené vztahy obecně. 
V Poslanecké sněmovně 
to uvedla poslankyně 
Nina Nováková (TOP 09). 
Umělecké aktivity mohou 
rovněž přispět k lepšímu 
začlenění dětí s různými 
problémy do školního 
kolektivu. čtk

Elektroformule ČVUT
Celkovým prvenstvím pro 
tým eForce FEE Prague 
Formula, reprezentující 
Fakultu elektrotechnickou 

Českého vysokého učení 
technického v Praze, 
skončila soutěž Formula 
Student v kanadském 
Barrie. Tam se studenti 
vydali v rámci projektu OTO 
– Over The Ocean. jd

Oslavy
Výstava s názvem 
Čtvrtstoletí uspořádaná 
k pětadvacátým 
narozeninám Institutu tvůrčí 
fotografie Slezské univerzity 
v Opavě je po celé léto 
k vidění v Domě fotografie 
Galerie hlavního města 
Prahy. Představuje se zde 
výběr z nejlepších fotografií 
studentů 
i absolventů.        mg

Zápisník

Č

„Podle názvu by to mohla být kvalitní veselohra, jenom jestli z toho nakonec ministerstvo „Podle názvu by to mohla být kvalitní veselohra, jenom jestli z toho nakonec ministerstvo 
financí neudělá trapnou frašku!“financí neudělá trapnou frašku!“
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Komenský vládě české a politikům všem
„Jestliže vláda nebude na 

naše požadavky slyšet, 
nevylučujeme ani vyhlášení 
stávkové pohotovosti,“ uvedla 
na pondělním brífinku místo-
předsedkyně ČMOS pracovní-
ků školství Markéta Seidlová.

„Odmítáme navrhované 
kompromisy a  prosazujeme 
pro rok 2017 desetiprocent-
ní navýšení objemu mzdových 

prostředků. Naším konečným 
cílem je 130 procent průměr-
né mzdy v  České republice,“ 
řekl František Dobšík, předse-
da odborového svazu.

Proto odbory trochu netra-
dičně, ústy J. A. Komenského, 
oslovily v  rámci kampaně Ko-
nec levných učitelů představi-
tele vlády, poslance i senátory, 
aby si uvědomily, jak je kvalitní 

vzdělávání důležité pro celou 
společnost. (POZNÁMKA RE-
DAKCE: Plakát s  Komenským 
najdete na poslední straně.)

Letošní září může být oprav-
du horké. Nespokojenost se 
šíří od mateřských škol až po 
školy vysoké. O dalším postu-
pu a  případných protestních 
akcích rozhodnou školské od-
bory tento pátek. kat

Vzdělání je naše budoucnost. Skutečně?
Představitelé České kon-

ference rektorů, zástup-
ců gymnázií i základních škol, 
Rady vysokých škol, Česko-
moravské konference od-
borových svazů a  odboro-
vých svazů ve školství se se-
šli na půdě Univerzity Karlo-
vy v Praze a kritizovali návrh 
státního rozpočtu pro oblast 
školství.

Vzdělání je nejlepší investicí 

do budoucnosti, a proto patří 
a musí patřit mezi reálné prio-
rity společnosti, která chce 
být ve střednědobém a dlou-
hodobém horizontu kon-
kurenceschopná a  úspěšná. 
Školství je ucelený systém, 
od základních škol po vysoké 
školy, musí fungovat jako je-
den celek.

Představitelé školství a  od-
borů se neprodleně obrátí na 

předsedy koaličních stran se 
žádostí o jednání o situaci ve 
školství včetně jednání o  na-
výšení státního rozpočtu ve 
školství i  ve střednědobém 
horizontu. Představitelé škol-
ství a  odborů budou i  nadá-
le koordinovat svůj postoj 
a  v  případě neúspěchu jsou 
odhodláni iniciovat a  realizo-
vat projevy veřejného nesou-
hlasu. tz

Rezort zemědělství podpoří odborné školy
Ministerstvo zemědělství 

chce letos dát odbor-
ným školám 50 milionů korun, 
například na nákup trakto-
rů. Podle ministra zemědělství 
Mariana Jurečky by se měla do 
programu zapojit třicítka škol.

Podle něj budou mít školy 
možnost požádat o  finanční 

prostředky už v letošním roce. 
„Okamžitě rozběhneme pří-
jem žádostí, investice se mu-
sí uskutečnit v  letošním roce 
a my je musíme do konce ro-
ku i  proplatit,“ dodal. Podle 
něj ministerstvo chce pokra-
čovat ve spolupráci se školami 
i v dalších letech.

Ministr dříve uvedl, že by 
se o  financování odborného 
vzdělávání měly starat hlav-
ně krajské úřady. Problémem 
zemědělského školství jsou 
podle ministra i  platy odbor-
ných učitelů, ministerstvo pro-
to nyní zvažuje tvorbu grantů 
i pro ně. čtk
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Pokud je moderní 

technika smysluplně 

a systematicky 

využívána, slouží 

skvěle. Pokud je to 

pozlátko, pak je to 

brzda.
MILOŠ NOVOTNÝ

(Dokončení ze str. 1)
„Systém Bakaláři také vel-

mi usnadňuje práci. Rozhodně 
si však myslím, že bychom ne-
měli všechno dělat přes počí-
tače. Žáci potřebují číst a psát. 
V  hodinách by tedy počíta-
če neměly převažovat. Řídil 
bych se asi pravidlem všeho 
s mírou.“

Zdeněk DOLANSKÝ
ZŠ Koloděje

Naše škola se chlubí tím, že 
od třetí třídy vyučuje v rozsahu 
jedné hodiny informatiku. Ve 
třetí třídě se děti naučí, co je 
to hardware, naučí se praco-
vat s klávesnicí a myší, ve čtvr-
té třídě pracujeme s  progra-
my Excel a  PowerPoint a  ce-
lý pátý ročník je věnován tex-
tovému editoru. Ve všech tří-
dách mají učitelé noteboo-
ky pod  WIFI napojené na da-
taprojektory, informace mají 
žáci ihned k dispozici, aniž by 
přecházeli do PC učebny.  Na 
všech počítačích máme navíc 
nahráno i množství výukových 
programů, takže si troufnu ří-
ci, že naši žáci využívají počí-
tače nadstandardně a  ty jsou 
přínosem pro výuku. Výuko-
vé programy využíváme pře-
devším pro opakování a upev-
ňování naučené látky. Snad-
no lze na nich i  zkoušet na-

byté vědomosti. Počítače na-
pojené na internet využíváme 
i při práci s textem, děti se učí 
vyhledávat informace potřeb-
né pro výuku. Od třeťácké ne-
jistoty ve vyhledávání na ne-
tu až po bravurní přístup v tří-
dě páté. Opět věc každoden-
ního tréninku. Nám tedy počí-
tače práci ulehčují, ale 
pravdou je, že je to 
o přístupu vedení 
školy a  ochotě 
pedagogické-
ho sboru s  tě-
mito IT pomůc-
kami pracovat. 
Pokud tyto dvě 
podmínky nejsou 
splněny, jsou počíta-
če na překážku. Můj soukro-
mý názor – jsem zastánce no-
tebooků. Tablety děti chápou 
jako hračku.

Miloš NOVOTNÝ
ZŠ Nemyčeves

Naši malotřídní školu má-
me vybavenou tabletovou tří-
dou, kde probíhá výuka v  1., 
2. a 3. ročníku. Zařízení inten-
zivně žáci využívají v  prvních 
dvou hodinách. V  následují-
cích hodinách jej mohou vyu-
žívat i žáci dalších ročníků.

Moderní technika nám po-
máhá především v  organizaci 
výuky tří ročníků v jedné třídě 

(žáci 2. a 3. ročníku pracují se 
žákovskými přípravami, kte-
ré jsou uložené na dropboxu). 
Individuální přístup k  žákům 
je posílen poslechem výuko-
vých videí.  Při výkladu a  pro-
cvičování nám pomáhají inter-
aktivní učebnice na tabletech 
(používáme i  papírové učeb-

nice). K  systematiza-
ci učiva využíváme 

myšlenkové ma-
py. Samostatné-
mu procvičová-
ní a  opaková-
ní přispívají in-
teraktivní cvi-

čení, která jsou 
součástí interaktiv-

ních učebnic. Samo-
statní žáci, kteří umí používat 
moderní techniku, dávají větší 
prostor pro práci s  integrova-
ným žákem.

Tabletovou třídu používáme 
druhým rokem. Při zařazování 
techniky do výuky jsme narazi-
li na mnoho didaktických pro-
blémů, které vyplývají z výuky 
práce na tabletech. Vše jsme 
zvládli. Máme didaktickou lin-
ku, kterou dále zdokonaluje-
me. Všichni si stěžují, že mu-
sí mít stále nižší nároky na žá-
ky. My, díky moderní techni-
ce, můžeme svou náročnost 
na dosahované znalosti i  do-

vednosti zvyšovat. Pokud je 
moderní technika smyslupl-
ně a  systematicky využívána, 
slouží skvěle. Pokud je to po-
zlátko, pak je to brzda.

Helmut HARZER
ZŠ Ostrov

Všechny jmenované pro-
středky IT rozhodně výuku 
zatraktivní a  nabízejí širokou 
škálu aktivit, ale  prokázat, že 
s  pomocí těchto přístrojů je 
i vyšší efektivita vzdělávání, asi 
jednoznačně nelze.

My máme ve škole v každé tří-
dě (22) interaktivní tabuli, všich-
ni učitelé ji velmi rádi využíva-
jí, vytvořili si relativně rozsáh-
lou a  kvalitní databázi DUMů. 
Naštěs tí se však nestali pouze 
bezduchými spouštěči prezenta-
cí, ale používají je jen v částech 
hodin, a to jako nástroj zpětné 
vazby, k upevnění učiva nebo ja-
ko aktivní doprovod výkladu.

Aby měla práce s  IT tech-
nikou nějaký smysl, musí být 
promyšlená, cílená a  každý 
učitel by si měl být vědom to-
ho, jakého efektu chce touto 
cestou dosáhnout. Posadit dě-
ti k PC a nechat je vyhledávat 
hesla na wikipedii, aby je ná-
sledně opisovaly do sešitu, vi-
dím jako naprosto zbytečně 
strávený a ztracený čas.

Olga ŠEDIVÁ
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Využívání informačních technologií ve výuce musí být smysluplné
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Zdravotně znevýhodnění ve střední škole
Je pravda, že žáci, kteří jsou postižení, si nemo-
hou svobodně vybrat střední školu? Jejich přijetí je 
podmíněno vyjádřením školského poradenského 
zařízení.

Přijímání ke vzdělávání na 
střední škole upravuje:

 školský zákon v § 59 až 64,
 vyhláška č.  671/2005 Sb., 
kterou se stanoví podrob-
nosti o  organizaci přijíma-
cího řízení ke vzdělávání na 
středních školách.
V §  60 odst.  15 školského 

zákona se mj. stanoví, že před-
pokladem přijetí uchazeče 
„je rovněž splnění podmínek 
zdravotní způsobilosti ucha-
zeče pro daný obor vzdělá-
ní, pokud je stanovena“. Pod-
mínky zdravotní způsobilosti 
u  jednotlivých oborů vzdělání 
jsou stanoveny nařízením vlá-
dy č. 211/2010 Sb., o sousta-
vě oborů vzdělání v  základ-
ním, středním a  vyšším od-
borném vzdělávání, ve zně-
ní pozdějších předpisů, a  to 
u  oborů, pro něž již byly 
vydány rámcové vzdě-
lávací programy. 
U ostat-
ních 

oborů vzdělání jsou podmín-
ky zdravotní způsobilosti po-
suzovány podle dosavadních 
učebních dokumentů schvá-
lených pro jednotlivé obory, 
podle nichž probíhá vzdělává-
ní až do vydání RVP (což je po-
stup předvídaný ustanovením 
§  185 odst.  1). Tímto obec-
ným ustanovením je dána po-
vinnost uchazeče prokázat 
splnění podmínek zdravotní 
způsobilosti tak, jak je stano-
ví prováděcí předpis u jednot-
livých oborů vzdělání. Potvrze-
ní o zdravotní způsobilosti pro 
daný obor vzdělání je povinně 

v příslušné části tis-
kopisu přihlášky.

V §  1 odst.  1 
vyh lášky 

č.  671/2004 
Sb. se 

stanoví, že součástí přihlášky 
ke vzdělávání jsou vedle jiných 
i tyto doklady:
 písm. g) – „lékařský posu-
dek o zdravotní způsobilos-
ti, pokud je podle nařízení 
o  soustavě oborů vzdělání 
předpokladem přijetí ucha-
zeče ke vzdělávání splnění 
podmínek zdravotní způso-
bilosti uchazeče pro přísluš-
ný obor vzdělání“.

 Zmíněným vládním na-
řízením je nařízení vlády 
č. 211/2010 Sb.,

 písm. i) – „posudek školské-
ho poradenského zařízení 
o  zdravotním postižení ne-
bo zdravotním znevýhodně-
ní uchazeče, který je zdra-
votně znevýhodněn, obsa-
hující vyjádření o doporuče-
ní vhodného postupu při ko-
nání přijímací nebo talento-
vé zkoušky“.
S účinností od 1. září 2016 

písm. i) zní: „doporučení škol-
ského poradenského zaříze-
ní obsahující podpůrná opat-
ření pro nezbytné úpravy při-
jímacího řízení v případech, že 
jde o uchazeče se speciálními 
vzdělávacími potřebami“.

Kde jsou krotitelé nevychovaných žáků
Než vejde Hromádka do tří-

dy, už z chodby slyší hurón-
ský pokřik. „Rychle se vrať od 
toho okna. Chceš, abys vypa-
dl ven?“ snaží se nová asistent-
ka odlákat Nárožného od para-
petu. „Ani mě nenapadne. Táh-
ni, odkud jsi přišla. Tady nemáš 
co dělat,“ drze na ni zahřmí 
kluk a vesele se na okně pohu-
puje dál. „Okamžitě slez, nebo 
bude zle,“ rázně zvedne hlas 
Hromádka. Nárožný si ho ost-
ře změří, rychle vyhodnotí své 
šance a raději se stahuje do své 
lavice, kde na něj čeká udivená 
asistentka.

„Od dneška bude s námi pra-
covat naše paní asistentka Jar-

mila Nováková. Pomůže zejmé-
na Nárožnému, ale i  ostatním 
žákům, kteří to budou v  prů-
běhu výuky potřebovat.“ 
„Potřebovali bychom 
úplně něco jiné-
ho,“ dvojsmysl-
ně se chichotají 
dva zarostlí klu-
ci a  na kus pa-
píru si pečlivě 
vykreslují koso-
čtverce. „Vezměte 
si sešity, budeme za-
pisovat,“ snaží se je Hro-
mádka vrátit zase na zem. „Ne-
mám tužku ani papír,“ zaječí 
Nárožný. „Vezmi si moji a  ta-
dy máš sešit,“ pohotově nabízí 

asistentka žákovi chybějící po-
můcku. „Od vás nic nechcu!“ 
natáhne ruku do druhé lavice, 

kde najde výpomoc.
Hodina neslavně 
končí. Třída, která 

se nedávno „vy-
znamenala“ ši-
kanou, se  po-
řád nemůže 
smířit se zvýše-

ným pedagogic-
kým dohledem.
„Nic si z toho nedě-

lejte, máte své zkušenosti 
a sama nejlépe víte, že s někte-
rými žáky je těžké pořízení,“ od-
mlčí se Hromádka při krátkém 
rozhovoru s  kolegyní Nováko-

vou. „Jsem za ty roky už zvyklá 
na leccos, přesto mě tak agre-
sívní chování Nárožného docela 
překvapuje.“ „Znám ho dva ro-
ky. Je to hodně zvláštní chlapec. 
Vůbec ne hloupý, údajně s leh-
kým mentálním postižením. Ze 
všeho nejvíce mu ale chybí pev-
né citové zázemí rodiny. Je stej-
ně jako ostatní nevychovaný, 
proto neukázněný, drzý a  vul-
gární,“ doplňuje Hromádka.

„Jak zjišťuji, vy ani tolik ne-
potřebujete asistenta pedago-
ga, ale spíš krotitele nevychova-
ných žáků...“ „Neuměl bych to 
vyjádřit lépe,“ pousměje se Hro-
mádka a zamíří do svého kabi-
netu. Roman KANTOR
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mínky zdravotní způsobilosti 
u  jednotlivých oborů vzdělání 
jsou stanoveny nařízením vlá-
dy č. 211/2010 Sb., o sousta-
vě oborů vzdělání v  základ-
ním, středním a  vyšším od-
borném vzdělávání, ve zně-
ní pozdějších předpisů, a  to 
u  oborů, pro něž již byly
vydány rámcové vzdě-
lávací programy.
U ostat-
ních 

ní o zdravotní způsobilosti pro 
daný obor vzdělání je povinně

v příslušné části tis-
kopisu přihlášky.

V §  1 odst.  1 
vyh lášky 

č.  671/2004 
Sb. se 

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Provozní 
důvody
Učitelé mají pracov-
ní volno na samostu-
dium, nebrání-li tomu 
„vážné provozní důvo-
dy“. Co tento pojem 
znamená?

Zákon č.  563/2004 Sb., 
o  pedagogických pracov-
nících, ani žádný jiný práv-
ní předpis včetně zákoníku 
práce, který rovněž použí-
vá pojem „vážné provozní 
důvody“, nestanoví výslov-
ně, co se těmito důvody ro-
zumí. Pojem „vážné pro-
vozní důvody“ nelze s ohle-
dem na rozmanitost pracov-
ních činností blíže specifiko-
vat. Záleží vždy na konkrét-
ním pracovišti a  podmín-
kách jeho provozu. Za váž-
ný provozní důvod lze po-
važovat důvod, který je na 
úkor výchovy a  vzdělávání. 
Při vymezování provozních 
důvodů musí ředitel školy 
respektovat ustanovení zá-
koníku práce o právech za-
městnanců a  povinnostech 
zaměstnavatelů. Bližší vyme-
zení vážných provozních dů-
vodů k § 24 odst. 7 zákona 
č. 563/2004 Sb. lze provést 
v kolektivní smlouvě.
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Školy mohou ovoce a zeleninu získávat přímo od pěstitelů
Přímo od zemědělců mohou nyní školy nakupo-
vat produkty v projektu Ovoce a zelenina do škol. 
Umožňuje to nedávno schválená novela zákona, 
která tím staví distributory na druhou kolej. Cíl 
projektu zůstává nadále jednoznačný: přispět ke 
zlepšení zdravých stravovacích návyků dětí a naučit 
je ovoce a zeleninu jíst jako samozřejmou součást 
stravování.

Projekt Ovoce a zelenina do 
škol současně podporu-

je tematicky zaměřené exkur-
ze školních dětí do příslušných 
spřátelených zemědělských 
podniků, ochutnávky a  zá-
roveň také práce na školním 
pozemku.

„Do projektu 
chceme vtáhnout 
domácí pěstite-
le, a  proto by-
lo nutné přede-
finovat cenové 
stropy pro jed-
notlivé druhy ovo-
ce a zeleniny. Stano-
vení maximální výše pod-
pory je nutné, aby nedocháze-
lo k situacím, že by někdo žádal 
o proplacení vyšší ceny,“ upřes-
nil ministr zemědělství Marian 
Jurečka.

Školy si projekt chválí. Na-
cházejí v něm smysl právě i dí-
ky tomu, že dodávky ovoce, ze-
leniny, mnohdy i  džusů a  šťáv 
vedou do tříd přímo od farmá-

řů bez distributorů a  zbyteč-
ných zdržení, která by mohla 
zapříčinit znehodnocení kvality 
produktů.

„Máme dobrou zkušenost se 
společností ze Štoků, která do-
dává bedýnky s ovocem a zele-

ninou do naší školy, sorti-
ment je pestrý, čers-

tvý a kvalitní, jsem 
spokojená,“ ří-
ká Laděna Tla-
páková, učitelka 
čtvrťáků ve ško-
le Máj 1 v  Čes-

kých Budějovicích, 
a  dodává podrob-

nosti: „Do třídy dostane-
me stejný druh ovoce a zeleni-
ny na počet dětí, nyní na konci 
roku děti ale ochutnaly i různé 
druhy. Někdy dostaneme mís-
to ovoce nebo zeleniny stopro-
centní džus, to se dětem líbí.“

Do Základní školy Komenské-
ho v  Kroměříži dodává ovoce 
a  zeleninu převážně tuzemské 
produkce jedna firma z  Valaš-

ského Meziříčí, která škole na-
bízí i doprovodný program. Žá-
ci mohou jet na exkurzi do fir-
my, k  pěstitelům například na 
farmu Ráječek u Brna nebo do 
moštárny v  blízkosti Hranic na 
Moravě.

„Děti dostávají dvakrát mě-
síčně zdarma čerstvé ovoce, ze-
leninu, případně ovocné a zele-
ninové šťávy hygienicky balené. 
K  podstatnému zvýšení účin-
nosti celého projektu pomáha-

jí také doprovodné výchovné 
akce ve spolupráci školy a do-
dávající firmy. Jsou to praktic-
ké aktivity v  rámci výuky i  mi-
mo vyučování, například sou-
těže a výstavky na téma ovoce 
a zelenina. Dodavatelé nabíze-
jí našim dětem také vzděláva-
cí akce s maskoty a ochutnáv-
kami,“ vysvětluje ředitel školy 
 Milan Budín.

Je sympatické, že dodavate-
lé dávají ke svým ovocným a ze-
leninovým bedýnkám ještě ně-
co navíc. U každé dodávky jsou 
také pracovní listy s popisy jed-
notlivých druhů ovoce nebo ze-
leniny. Děti se tak dozvědí, kde 
rostou, jak se pěstují, jak se 
konzumují, případně jaké jsou 
jejich léčivé účinky.

Ministerstvu zemědělství se 
evropskou podporu v  projektu 
Ovoce a zelenina do škol, kte-
rý Evropská unie spustila v  ro-
ce 2009, daří úspěšně čerpat. 
V loňském roce měla Česká re-
publika k  dispozici na podpo-
ru projektu z  EU 126 milionů 
korun a k tomu obdržela ještě 
64  milionů z  peněz členských 
států, které peníze nečerpa-
ly. Letos jde na projekt 194 mi-
lionů korun, z toho 47 milionů 
je ze zemí, které podporu ne-
čerpají. Táňa PIKARTOVÁ
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Odkdy dostanu podporu v nezaměstnanosti?
Pokud zaměstnanec po skončení zaměstnání požá-
dá o podporu v nezaměstnanosti, odkdy mu bude 
poskytována? Po jakou dobu a v jaké výši?

Podpora v  nezaměstnanosti 
náleží uchazeči o zaměstná-

ní při splnění stanovených pod-
mínek ode dne podání písemné 
žádosti. Jestliže uchazeč požádá 
o poskytnutí podpory nejpozdě-
ji do tří pracovních dnů po skon-
čení zaměstnání, přizná se mu 
podpora ode dne následujícího 
po skončení zaměstnání. Úřad 
práce rozhodne ve správním ří-
zení o  této podpoře. Uchazeč 

o  zaměstnání je povinen sku-
tečnosti rozhodné pro poskyto-
vání podpory v nezaměstnanos-
ti doložit a pak i písemně ozná-
mit změny těchto skutečností 
nejpozději do osmi kalendářních 
dnů. Podpora náleží uchazeči po 
podpůrčí dobu, jejíž délka závisí 
na věku uchazeče o zaměstnání. 
Rozhodující pro délku podpůrčí 
doby je věk uchazeče dosažený 
ke dni podání žádosti o podpo-

ru. Podpůrčí doba činí u uchaze-
če o zaměstnání:
a) do 50 let věku 5 měsíců,
b) nad 50 do 55 let 8 měsíců,
c) nad 55 let věku 11 měsíců.

Procentní sazba podpory v ne-
zaměstnanosti činí první dva mě-
síce podpůrčí doby 65 %, další 
dva měsíce podpůrčí doby 50 % 
a  po zbývající podpůrčí do-
bu 45  % průměrného měsíční-
ho čistého výdělku nebo vymě-
řovacího základu. V případě, že 
uchazeč o  zaměstnání před za-
řazením do evidence uchazečů 
o  zaměstnání bez vážného dů-

vodu ukončil poslední zaměst-
nání sám nebo dohodou se za-
městnavatelem, činí procent-
ní sazba podpory v  nezaměst-
nanosti 45 % průměrného mě-
síčního čistého výdělku nebo vy-
měřovacího základu po celou 
podpůrčí dobu. Maximální výše 
podpory v  nezaměstnanosti či-
ní 0,58násobek průměrné mzdy 
v národním hospodářství za prv-
ní až třetí čtvrtletí kalendářního 
roku předcházejícího kalendář-
nímu roku, ve kterém byla po-
dána žádost o podporu v neza-
městnanosti. Vít BERKA

Zastoupení rodičů při jednání se školou
Mohou rodiče žáka zplnomocnit další osobu, aby 
za ně jednala se školou ve věcech vzdělávání?

K  problematice zastupování 
žáka ve věcech týkajících se 

vzdělávání podala výklad Česká 
školní inspekce. Pokud jde o za-
stupování na základě plné mo-
ci, je v tomto výkladu uvedeno:

„Rodiče jako zákonní zástup-
ci mohou pro vyřízení záležitosti 
dítěte, nejedná-li se o záležitost 
osobního stavu, uzavřít smlouvu 
o zastoupení (§ 894 občanského 
zákoníku). Platná právní úpra-
va tedy umožňuje, aby zákon-
ný zástupce udělil jinému plnou 
moc k  jednání ve věcech vzdě-
lávání dítěte nebo žáka. Uděle-
ní plné moci ovšem nesmí od-
porovat smyslu institutu rodi-
čovské odpovědnosti. Plná moc 
(§ 441 a následující občanského 
zákoníku) může sloužit zákon-
nému zástupci k překlenutí ob-

dobí, kdy se nebude moci osob-
ně postarat o potřebnou komu-
nikaci ve věcech vzdělávání dítě-
te. Je však limitována institutem 
rodičovské odpovědnosti, který 
alespoň v části, a to ve vě-
cech zásadní důleži-
tosti pro dítě, před-
pokládá osobní 
výkon nebo ale-
spoň osobní roz-
hodování rodiče.

Zákonný zá-
stupce tedy ne-
může zmocnit třetí 
osobu generální plnou 
mocí k rozhodování a zastu-
pování dítěte ve všech záležitos-
tech. Takováto plná moc by by-
la neplatná. V  plné moci mu-
sí být výslovně uveden předmět 
plné moci, například k  jednání 

se školou, k informování o pro-
spěchu, omlouvání, uvolňová-
ní a  vyzvedávání ze školy atd. 
V  těchto případech se nejedná 
o  rozhodování o  podstatných 
záležitostech.

Za věci zásadně důležité pro 
dítě je možné považovat napří-

klad žádost o přestup, pře-
vedení žáka do jiné-

ho vzdělávacího 
programu, změ-
nu oboru vzdě-
lávání, přerušení 
vzdělávání, opa-
kování ročníku, 

žádost o  odklad, 
žádost o  přijetí ke 

vzdělávání atd. V  ta-
kovýchto záležitostech mu-

sí žáka zastupovat zákonný zá-
stupce osobně. Ve výjimečných 
případech (například zdravotní 
indispozice zákonného zástup-
ce) je možné i v podstatných zá-
ležitostech zastupování na zá-
kladě plné moci ke konkrétní-
mu úkonu, jejímž udělením roz-
hodl o  této podstatné věci (na-
příklad podpis přihlášky na kon-
krétní střední školu). Plná moc je 
dána pouze pro faktické vyko-
nání úkonu.

Plná moc ke konkrétnímu 
úkonu nemusí být ověřená, po-
kud zákon k tomuto úkonu ne-
vyžaduje ověřený podpis. V ob-
lasti školské legislativy v podsta-
tě ve všech záležitostech stačí pl-
ná moc bez ověření podpisu.“

Vít BERKA

Rozdělená 
směna
Je přípustné, aby za-
městnavatel rozdělil 
zaměstnanci směnu na 
dvě části i  v  případě, 
že pracuje na kratší 
úvazek? Náleží za to 
příplatek?

Zákoník práce neobsahu-
je výslovnou právní úpravu 
oprávnění zaměstnavatele 
rozdělit směnu do více částí. 
Možnost takového postu-
pu však vyplývá z uplatnění 
zásady, na které je zákoník 
práce postaven, „co zákon 
nezakazuje, to dovoluje“. 
Zaměstnavatel tedy může 
rozdělit směnu do více částí 
za podmínky, že součet jed-
notlivých částí téže směny 
nepřesáhne 12 hodin (§ 83 
zákoníku práce) a  zaměst-
nanci bude přitom poskyt-
nut nepřetržitý odpočinek 
mezi směnami (§ 90).

K  rozdělení směny může 
dojít bez ohledu na její dél-
ku, a tedy i v případě, že  za-
městnanec má se zaměst-
navatelem sjednánu kratší 
pracovní dobu. Poskytová-
ní příplatku za rozdělenou 
směnu upravuje §  130 zá-
koníku práce a  při splnění 
stanovených podmínek má 
na něj právo i zaměstnanec 
pracující na kratší pracovní 
dobu. Vít BERKA
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Indiánské léto vrací žáky ze Stráže od eletroniky zpět k přírodě
Kurz GO pořádala Základní škola Stráž u  Tacho-
va již podruhé. Měli jsme tedy určité zkušenosti, 
ze kterých jsme vycházeli. Zázemí jsme opět našli 
v rekreačním středisku Sycherák.

Kurz byl vyvrcholením celo-
ročního projektu, kdy děti 

každý měsíc plnily nejrůznější 
úkoly s  indiánskou tematikou 
– vytvářely obrázky, vyráběly 
lapač snů, zdobily ptačí pírka 
a plnily další úkoly.

Indiánské léto
Vlastní GO kurz jsme naplá-

novali na květen pod názvem 
Indiánské léto. Veškerá přípra-
va byla v  režii zaměstnanců 
školy – pedagogové řešili pro-
gram, správní zaměstnanci se 
zabývali zajištěním stravová-
ní, protože jsme s sebou vzali 
i část naší kuchyně a vařilo se 
přímo v místě pobytu.

Třídenní kurz byl zamýš-
lený jako návrat k  přírodě, 
měl tedy umožnit žákům zís-
kat zážitky bez jakékoliv tech-
niky, včetně mobilů. Jen do-
spělí měli k  dispozici základ-
ní techniku pro dokumenta-
ci celého projektu. Děti zna-
ly předem téma, ale netuši-
ly, co všechno je čeká. Ně-
které si s  sebou braly indián-
ský oděv ušitý doma, včetně 
dalších rekvizit, ostatní dosta-
ly možnost si oděv vyrobit pří-

mo na místě, materiál k tomu 
nám nechyběl.

Cesta na Sycherák
Na cestu jsme se vydali spo-

lečně, celá škola. Zavazadla se 
na Sycherák svezla autem. Pro 
přesun jsme tentokrát zvoli-
li cestu přes přírodní park Val-
cha. Pokud měl někdo pochy-
by, že nejmladší děti cestu ne-
zvládnou, hluboce se mýlil. 
Prvňáci měli za úkol hlídat tu-
ristické značky a udávat tem-
po pochodu. Chvílemi to vy-
padalo, že jim ti starší nestačí. 
Cestou jsme udělali dvě pře-
stávky, při první si děti připo-
mněly nedávný Den země, je-
ho význam, a  popovídaly si 
o lese. Při další etapě jsme pak 
plnili úkoly z pracovních listů.

Na Sycheráku nás čekalo 
ubytování v  chatkách. Po po-
ledním klidu jsme se opět da-
li do pohybu, tentokrát při ter-
čovém běhu. Děti běhaly po 
vytyčené trase se šestnácti ob-
rázky. Úkolem bylo zakres-
lit všechny obrázky do karty 
a dostat se do cíle v co nejkrat-
ším čase. Sotva dorazil do cíle 
poslední startující, už jsme se 

přesouvali na pláž, abychom 
zhlédli leteckou show, vystou-
pení skupiny historického šer-
mu Abaddon a  ukázku pal-
ných zbraní. To jsme absolvo-
vali doslova s  otevřenou pu-
sou, pokyn při střelbě zněl to-
tiž jasně: „Otevřete pusy a za-
cpěte si uši.“ Zájemci si moh-
li navíc všechny zbraně vzít do 
ruky, osahat a potěžkat.

Pět kmenů indiánů
Následující ráno se děti roz-

dělily do pěti indiánských kme-
nů. Náhle tu nebyli žáci devíti 
ročníků, ale Apačové, Koman-
čové, Huroni, Siouxové a  Če-
rokíové. Jejich úkolem bylo bě-
hem dopoledne vymyslet po-
křik, secvičit tanec, vyrobit hu-
dební nástroje, totem, oštěp, 
luk a  šíp, čelenku, slavnost-
ní kroj a zvolit nejhezčí squaw 
kmene. Odpoledne si náčelní-
ci vylosovali pořadí, vybrali si 
tři zápalky a v časových inter-
valech vyrazily jejich kmeny na 
dobrodružnou cestu. Během 
ní indiáni házeli oštěpem na 
cíl, přenášeli ženy přes vodní 
tok, poznávali stromy a zvíře-
cí stopy, stříleli z  luku, proka-
zovali, jakou mají paměť a zda 
poznají předmět pouze hma-
tem, rozdělávali oheň pomocí 
maximálně tří zápalek a chodi-
li po laně.

Večer jsme se sešli na vel-

kém slavnostním shromáždě-
ní. Byly nám představeny nej-
hezčí ženy kmene i slavnostní 
tance. Náčelníci prošli posled-
ní zkouškou – házením toma-
havkem. Celodenní program 
ukončila Ohnivá show.

Práce ve skupinách
GO kurz jsme podnikli pro-

to, abychom se mezi sebou lé-
pe poznali i mimo školní lavi-
ce. Zároveň jsme chtěli dětem 
ukázat, že i bez mobilů je po-
řád co dělat. Zvládli jsme pra-
covat ve věkově různorodých 
skupinách. Deváťáci si v  roli 
kmenových náčelníků vyzkou-
šeli, jaké to je, mít na starost 
dvacet mladších indiánů a ko-
ordinovat jejich činnost. Bylo 
až úsměvné starší žáky během 
pobytu na Sycheráku pozoro-
vat, když chodili a kroutili hla-
vami, jak někdo může zvlád-
nout ty malé „tryskomyši“.

Z kurzu jsme si všichni odvez-
li spoustu zážitků – a také na-
še totemy, které jsme si zasadili 
do země před školou, kde nám 
budou ještě dlouho připomínat 
společně strávené chvíle.

Hana PILAŘOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
ZŠ Stráž 21, Bor

pilarova@zsstraz.cz
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Zdravou pětku ovládly děti ze tří krajů
Celostátní finále dětské ku-

chařské soutěže „Cooli-
naření s  Albertem“ proběh-
lo poslední květnovou sobo-
tu ve Škole vaření Chefpara-
de v Holešovické tržnici v Pra-
ze. Ve třech věkových katego-
riích soutěžilo 31 týmů ze 12 
českých krajů. Vítězné týmy se 
následující víkend zúčastnily 
zážitkového pobytu v Ekocen-
tru Orlov u Příbrami.

Tříčlenné týmy měly za úkol 
připravit před zraky odbor-
né poroty pohoštění z předem 
daných druhů ovoce a  zeleni-
ny a  odpovědět na kvízovou 
otázku z oblasti zdravé výživy. 

Porotci pak hodnotili nápad, 
kreativní ztvárnění, složení i vý-
slednou prezentaci pokrmu. 
Nejlépe se svého úkolu zhos-
tily děti z  Mateřské školy Slu-
níčko a  Mateřské školy Strání 
ze Zlínského kraje, v  kategorii 
1. stupeň základní školy zvítě-
zily Masterchefky ze ZŠ Schul-
zovy sady ve Dvoře Králové 
nad Labem, za 2. stupeň si od-
nesli vítězství Sladcí jednorožci 
z 10. základní školy v Plzni. Ce-
nu Albert Sympatie poroty zís-
kal jednohlasně tým Zastávka 
z nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež Zastávka v Duch-
cově. Eva NEPOKOJOVÁ

Řeznické klání ve Valašském Meziříčí
Zúčastnili jsme se největší-

ho řeznického klání v Čes-
ké republice. Jednalo se o 10. 
ročník soutěže řeznických do-
vedností ve Valašském Meziří-
čí. V  tomto souboji se utkalo 
13 tuzemských týmů a  jeden 
ze Slovenska.

Naši Střední školu gastro-
nomie a  farmářství Jeseník 
prezentovala dvě družstva 
pod vedením mistra Vlastimi-
la Pavlíčka, který žáky od za-
čátku školního roku připravo-
val. První skupinu tvořili Patrik 
Sojka a  Anna Zrníková, dru-
hou Lukáš Balica s  Monikou 
Berkyovou.

V první části soutěže probí-
halo bourání masa. Druhou 
část soutěže tvořila masná vý-
roba. Další disciplínou byl re-
gionální výrobek, který jsme si 

dovezli s  sebou. Poslední dis-
ciplínou byl test z  odborných 
znalostí. Vše hodnotila po-
rota složená ze zaměstnan-
ců vyhlášených zpracovatelů 
masa. Druhý den jsme si při-
pravili prezentaci vlastních vý-
robků, které byly také hod-
noceny, a to i prostřednictvím 
facebooku.

A kdo vyhrál? Soutěž ve va-
řené výrobě vyhráli žáci na-
ší školy, stejně tak i ve vepřo-
vých částech se náš žák umístil 
na krásném druhém místě. Re-
gionální výrobek Patrika Sojky 
a  Aničky Zrníkové skončil ta-
ké na druhém místě. Celkově 
druhé místo v celé soutěži ob-
sadili opět naši žáci Patrik Soj-
ka a  Anička Zrníková. Soutěž 
hlasování přes facebook a vý-
hru 2 000 korun si odnesli Mo-

nika Berkyová a Lukáš Balica.
Celou tuto akci zaštítil mi-

nistr zemědělství ČR a  řada 
sponzorů. Žáci sami o  soutě-
ži prohlásili: „Nervozita trochu 
byla, ale ne moc. Myslíme, že 
ostatní soutěžící byli nervóz-
ní víc. Jsme pyšní na úspěch, 
který se nám podařil, a  příští 
rok budeme chtít být ještě lep-
ší. Máme radost 
z  úspěchu a  po-
děkování patří 
určitě především 
našemu mistro-
vi, který nás tr-
pělivě připravo-
val na soutěž. 
Byla to dlouhá 
příprava, už od 
září, ale vyplati-
la se. Myslíme si, 
že jsme ve zna-

lostech a  dovednostech zvlá-
dali víc věcí než ostatní. Sou-
těž nám hodně přinesla, pře-
devším zkušenosti a  ukáz-
ky z praxe. Jsme hrdí na obor, 
který jsme si vybrali, a  ba-
ví nás. Každý, kdo dělá něja-
ké řemeslo, by na něj měl být 
pyšný, a to nejen my, řezníci.“

Lenka LUKEŠOVÁ

Den s mým tátou v uherskobrodské mateřské škole
Již poněkolikáté uspořáda-

la Mateřská škola Klíček 
z Uherského Brodu akci s ná-
zvem „Den s mým tátou“. Na 

konci května od-
jely děti v  dopro-
vodu učitelek i ta-
tínků (když ne-
mohl tatínek, tak 
ho zastoupil dě-
deček) do Prakšic, 
kde všichni spo-
lečně strávili pěk-
né odpoledne na 
leteckomodelář-

ském letišti. Tam dětem čle-
nové Klubu leteckých mode-
lářů Prakšice-Pašovice ukáza-
li několik modelů letadýlek na 
zemi i ve vzduchu. Ale neby-
la to jen podívaná. Kluci i hol-
ky společně s tatínky také do-
stali za úkol poskládat malé 
modely letadýlek, které do-
konce uměly létat. Takže bylo 
i  dost pohybu při hledání le-
tadýlek v poli, protože vítr je 
roznesl mnohdy docela dale-

ko. A došlo i na odměny. Ta-
tínkové obdrželi z rukou ředi-
telky mateřské školy „letecký 
průkaz“ za splněný úkol a dě-
ti byly odměněny čarodějnicí 
na koštěti, která vyletěla do 
vzduchu a shazovala jim bon-
bony a lízátka. Zkrátka všichni 
si to odpoledne pořádně uži-
li a za to patří dík paní ředitel-
ce i paním učitelkám od všech 
dětí i tatínkům.

Tatínek Matýska – JS
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Kamarádi 
z hájenky
LADISLAVA HOROVÁ

Hry a  aktivity pro rozvoj 
pohybových schopností 
předškolních dětí, tak zní 
podtitul této knihy z  na-
kladatelství Portál. Jde 
o  soubor krátkých pří-
běhů doprovázených pů-
vabnými ilustracemi, který 
je rozdělený podle roč-
ních období. Hlavní hrdi-
nové, malý Zbyněk a jeho 
jezevčík Aram, provázejí 
děti celým rokem a přibli-
žují jim dění v lese a jeho 
blízkém okolí. Všechny 
kapitoly jsou doplněné ří-
kankami určenými k  me-
lodizaci a  k pohybovému 
vyjádření. Aktivity jsou ur-
čené především pro ma-
teřské školy a  školní dru-
žiny, využijí je i rodiče 
dětí. Ti je mohou vyu-
žít nejen při samotných  
akcích, ale i k pouhému  
předčítání.

Znáte je?Měsíc nabitý prožitky v karvinské školce
Pestrý a  zajímavý byl minu-

lý měsíc pro děti z Mateř-
ské školy Žižkova v  Karviné. 
V  rámci předškolního vzdělá-
vání, které je založeno na pří-
mých prožitcích dítěte s prvky 
tvořivosti, připravili pedago-
gové pro děti zdejší mateřinky 
pestrý program.

Hned první nevšední setkání 
se konalo na hřišti MŠ. Na be-
sedu za dětmi přijeli strážníci 
Městské policie Karviná, kte-

ří si s dětmi prakticky procvi-
čili bezpečné chování chod-
ců v dopravním ruchu. Děti si 
vyzkoušely správné přecháze-
ní vozovky na přechodu pro 
chodce a  jak správně reago-
vat na světelná znamení se-
maforu. Byly poučeny, jak se 
zachovat v  případě jakého-
koliv ohrožení, ať už při nále-
zu použité injekční stříkačky 
na pískovišti, či při nenadá-
lém setkání s cizím člověkem. 

Dozvěděly se, kam se v přípa-
dě potřeby obrátit o  pomoc 
a  koho ihned přivolat. Třeš-
ničkou na dortu byla ukázka 
psovodů.

Další vítanou aktivitou ve 
školce byla ukázka techniky 
karvinského hasičského sbo-
ru. Děti sledovaly práci hasičů 
v  přímém přenosu, a  jak jinak 
než při simulovaném „požáru 
ve školce“. Prakticky si všich-
ni ze školky vyzkoušeli rychlou 
evakuaci osob a jak správně při 
požárním poplachu reagovat. 
Velmi zajímavá byla i  násled-
ná prohlídka hasičské techniky. 
Také poslední netradiční akce 
byla zaměřena na bezpečnost 
a ochranu – tentokrát před ne-
mocemi a úrazy. Do školky při-
šla zdravotní sestřička, aby dě-
tem přiblížila záslužnou práci 
lékařů a sester. Formou hry děti 
seznámila s lékařskými vyšetře-
ními a postupy, s nimiž se mo-
hou v nemocnici setkat. Děti si 
prakticky vyzkoušely lékařské 
ošetření pacienta.

Naděžda KUBICOVÁ

Lisabon uvítal dětské pěvecké sbory
V  druhé polovině května 

odletěli vybraní žáci ze šes-
tého až devátého ročníku Zá-
kladní školy v Kladně z Ukra-
jinské ulice spolu se dvěma pe-
dagogy reprezentovat svou 
školu do Lisabonu v rámci pro-
jektu Erasmus+ E.CH.O. (Euro-
pean Choir and Orchestra). Cí-
lem projektu E.CH.O. je v prů-
běhu dvouleté spolupráce vy-

tvořit dětský sbor a  orchestr 
složený ze zástupců žáků jed-
notlivých partnerských škol.

V  Lisabonu byli žáci ubyto-
váni v  hostitelských rodinách, 
stejně jako ostatní děti z part-
nerských škol z  Řecka, Itálie 
a Portugalska. Každý den pro-
bíhal pestrý program s nároč-
nými zkouškami, volný čas trá-
vili žáci s  hostitelskými rodi-

nami. V  průběhu týdne mě-
li účastníci možnost zúčast-
nit se zkoušky světově známé-
ho orchestru lisabonské filhar-
monie. Ve volném čase pozná-
vali krásy Lisabonu, ale poznali 
i výuku v portugalské škole. Po 
náročných zkouškách byly děti 
připravené na hlavní koncert, 
který se uskutečnil ve velkém 
divadle Teatro da Trindade.

První koncert se skládal 
z českých, portugalských, řec-
kých a italských skladeb. Smí-
šený sbor a dětský symfonický 
orchestr dirigoval Ricardo Fer-
nandes. Příští dva koncerty to-
hoto projektu se budou ko-
nat v řecké Katerini a italském 
Ariano nel Polesine v průběhu 
příštího školního roku.

Olga PŘIBÁŇOVÁ

Dny partnerských měst ozdobily výkony žáků
Poslední květnový víkend 

se konaly ve městě Trento 
v Itálii dny partnerských měst. 
Tentokrát pod názvem Multi-
etnické slavnosti. Setkání pro-
bíhala na zdejším hradě, sou-
částí programu pak byla i ko-
mentovaná prohlídka všech 
hradních prostor.

Na slavnostech se podíleli 
i  zástupci SOU a  SOŠ na Pří-
mětické, kteří tu servírovali 
pravou moravskou kýtu.  Ob-

sluhy ve znojemském stánku 
se bravurně ujal Adam Vařeka, 
student druhého ročníku obo-
ru hotelnictví a  turismus. Pe-
dagogickým rádcem mu byl 
učitel odborných předmětů 
František Matula.

V  tělocvičně školy „Scuo-
le Medie Pascoli“ proběhl ta-
ké volejbalový turnaj s účastí ZŠ 
Prokopa Diviše Znojmo-Příměti-
ce. Znojemský tým zvítězil a od-
vezl si pohár za první místo.

Své hudební umění před-
vedlo kvarteto klarinetistů ze 
ZUŠ Znojmo pod vedením Kar-
la Fojtíka. Svými melodiemi ro-
zezněli následně i zdejší kostel 
v rámci mše svaté a vilu Mer-
si, kde proběhl slavnostní ve-
čer u  příležitosti dvacátého 
výročí družby mezi Znojmem 
a Trentem.

Oficiální ukončení proběhlo 
v krásném prostředí historické 
radnice. Kateřina KOTOUČOVÁ
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Branný den v Ostravě trochu jinak
Na Den dětí proběhla v Zá-

kladní škole A. Hrdlič-
ky v Ostravě-Porubě neobvyk-
lá oslava – celodenní projekt 
Branný den. Celý areál školy 
se proměnil v místo, kde se ni-
kdo nenudil. Den probíhal za 
asistence  policie a  hasičské-
ho záchranného sboru naše-
ho kraje.

Na stanovištích plnili žá-
ci úkoly ze zdravovědy, zastří-
leli si ze vzduchovky a  lasero-
vé pistole, zkusili si hod gra-
nátem na cíl, naučili se, jak se 
správně zachovat v mimořád-
ných situacích, jak co nejrych-
leji sbalit evakuační zavaza-
dlo, co jsou nebezpečné che-
mické látky, vyzkoušeli si pře-
tah lanem, zachránit život člo-

věka na resuscitační figuríně, 
zorientovat se v  přírodě, vy-
luštit zašifrovanou zprávu. Své 
vybavení předváděli členové 
hasičského záchranného sbo-
ru a pracovníci policie. Děti si 
tak mohly vyzkoušet protipo-
žární hasičské obleky či hel-
my, prohlédly si hasičské vozy, 
techniku a debatovaly s hasiči 
o tom, jak se chovat v nejrůz-
nějších krizových situacích. Po-
licisté předvedli dětem své vo-
zy, policejní motorku, zbraně 
i uniformu s vybavením. Snad 
nejatraktivnější byla praktic-
ká ukázka práce policejních 
psovodů.

Cílem akce bylo nejen 
uspořádat pro naše žáky zce-
la netradiční a atraktivní den, 

ale také prakticky procvičit 
školní plán evakuace, zdoko-
nalit všechny žáky po strán-
ce fyzické a psychické, utužit 
třídní kolektiv, naučit žáky 
účelně se rozhodovat a  jed-
nat v  situacích ohrožujících 
lidský život. Důraz jsme klad-
li rovněž na rozvoj spoluprá-
ce ve skupině, společné ře-
šení problémů a  prohloube-
ní mezitřídní a meziročníkové 
komunikace.

Branná výchova se sice vráti-
la do škol, ale nemá samostat-
né hodiny, proto jsme se sna-
žili ve spolupráci s policií i hasi-
či pojmout branný den jako 
opravdu efektivní přípravu na 
možné krizové situace.

Petra TRUNKÁTOVÁ

Soutěž Věda očima mladých zná vítěze
Žáci z  pěti vybraných škol 

z  celé republiky před-
stavili své projekty v  rám-

ci soutěže Věda očima mla-
dých aneb Jak podpořit vědu 
a  techniku v  České republi-

ce. Autoři těch nejzajímavěj-
ších si mezi sebou rozdělili 
odměnu více než čtyřicet ti-
síc korun.

Nejvíce ocenění získal pro-
jekt „Mykologická analýza 
ovzduší – jde to i doma!“ žá-
kyň pražského Gymnázia Jana 
Nerudy.

Hlavní kritéria soutěže by-
la inovativnost, realizovatel-
nost a přínos pro společnost. 
Ceny udělovala odborná po-
rota v  několika kategoriích. 
Peníze žáci následně využijí 
buď k realizaci představených 
projektů, nebo jako podpo-
ru k vlastnímu studiu. Během 
konference mohli žáci také 
získat zpětnou vazbu k  pro-
jektům, diskutovat se zaměst-
nanci firem a poznat účastní-

ky programu z  ostatních za-
pojených škol.

Prezentace soutěžních pro-
jektů je završením celoroční 
spolupráce škol a firem v pro-
gramu Věda má budoucnost. 
Žáci během jednoho školního 
roku absolvují několik setkání 
se zaměstnanci, dozvědí se, ja-
ké typy pracovních pozic firmy 
nabízejí, a mohou si mimo ji-
né vyzkoušet fiktivní přijímací 
řízení prostřednictvím sepsání 
vlastního životopisu či absol-
vováním pracovního pohovoru 
nanečisto se skutečnými per-
sonalisty. Právě tyto možnosti, 
jež jim pomohou při rozhodo-
vání o jejich budoucím profes-
ním směřování, oceňují mnozí 
z účastníků nejvíce.

Jan SCHÖNBAUER

V Břežanech soutěžili mladí výtvarníci
U  příležitosti devadesá-

tého výročí poskytová-
ní sociální služby proběh-
la na zámku Břežany výtvar-
ná soutěž na téma Zámek 
okem výtvarníka. Umělec-
ké klání mladých talentů, ur-
čené pro klienty zámku Bře-
žany, základní školy, gymná-

zia a  střední školy, proběhlo 
v květnu.

Všichni účastníci si moh-
li zvolit libovolnou výtvarnou 
techniku. Splnit však museli 
předepsané zadání, a to v ča-
sovém limitu tři hodiny. Ma-
lování probíhalo ve venkov-
ních prostorách v areálu zám-

ku. Námětem se tak stal třeba 
zámecký park, nádvoří, hos-
podářství, stromy, zvířata, ale 
především samotná budova 
zámku.

Odpoledne proběhlo vy-
hodnocení jednotlivých kate-
gorií. Naši střední školu SOU 
a  SOŠ Přímětická ve Znojmě 

zastupovali dva studenti dru-
hého ročníku, Nikola Bětí-
ková a  Jan Motáček. V  silné 
konkurenci nakonec získa-
la Nikola za svůj obraz zám-
ku krásné třetí místo. Hon-
za s  kresbou kapličky skon-
čil čtvrtý.

Kateřina KOTOUČOVÁ



Užijte si léto s novými laky na nehty
Česká kosmetika MOJE 

rozšiřuje nabídku o nové zá-
řivé letní barvy laků na nehty. 
K  aplikaci není potřeba po-
užít UV lampu. Při správ-
ném použití lak vydrží 1 až 2 
týdny.

Více informací o  kosme-
tice MOJE najdete na http://
www.kosmetikamoje.cz.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jaká je cena letního setu 
laků na nehty?

Ze správných odpovědí vy-
losujeme tři výherce setu let-
ních laků.

Odpovědi posílejte na 
e-mail soutez@tydenik-
-skolstvi.cz do 20. června 

2016. Do předmětu uveďte 
„LÉTO“.

Výhry budou po ukončení 
soutěže k vyzvednutí v redakci 
Týdeníku ŠKOLSTVÍ. V případě, 
že výhra nebude vyzvednuta 
do tří týdnů od vyhlášení vý-
sledků, bude postoupena ná-
hradnímu výherci. Na výhru ne-
vzniká právní nárok.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zkuste štěs tí v soutěži s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ
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Audiovizuální vzdělávací portál
• 2300 registrovaných škol
• 200+ audiovizuálních lekcí do výuky

Dokumentární filmy a zpracované přípravy  
do hodin zdarma po celý rok na jsns.cz. 

Prohlédněte si nové lekce  
s tématem filmové výchovy.

M
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Jeden svět na školách

online

Generální partner  
Jednoho světa na školách

ZUŠ Žatec,
okres Louny

přijme od 1. září 2016 
na částečný pracovní úvazek

kvalifikovaného učitele 
hry na kytaru.

Nabídky posílejte na zus@zuszatec.cz,
nebo volejte: 415 740 368.

Přírodovědecká fakulta
Masarykovy univerzity nabízí:

 Přednášky pro základní a střední školy 
o zachytávání a ukládání CO2

V přednáškách určených žákům 2. stupně základních škol a studentům 
středních škol srozumitelnou formou představíme problematiku vývoje klimatu 

Země dnes i v její historii s důrazem na technologii zachycování a ukládání 
CO2 (CCS) jako možného řešení průmyslových emisí. Zároveň nabízíme školám 

možnost navštívit novou laboratoř CCS. Semináře a laboratoř 
CCS jsou součástí projektu „Zachycování a ukládání CO2 

– sdílení znalostí a zkušeností“ podpořeného Norskými fondy.

Další informace naleznete na www.shake.sci.muni.cz. 
V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu: ugv@sci.muni.cz nebo 

telefonicky na číslech: 549 495 544 nebo 723 394 533.

Výherci soutěže TRUBIČKY: 7. A ZŠ Němčice nad Hanou
Výherci soutěže VÍNO: D. Hybnerová, H. Jančaříková Výhercům blahopřejeme!

Uzavření Pedagogické knihovny 
J. A. Komenského

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

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

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

UZAVŘENA.
Slavnostní otevření knihovny je plánováno 

na 15. 9. 2016.

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

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



Vážené ministryně,  
vážení ministři vlády  
země české,
jistě pamatujete léta, kdy 
jste i vy bývali dítka školou 
povinná. Učitele, kteří vám 
vštípili základní znalosti, um 
i důležité dovednosti, si jistě 
budete pamatovat po celý 
život.
Svoje vzdělání ve školách 
českých, moravských 
a slovenských jste zúročili 
náležitě a nyní jste stanuli 
na postech nejvyšších vládních. 
Dostalo se vám té cti, abyste 
tuto krásnou zemi zvelebovali 
a její lid pozvedávali.

Své dílo a život jsem zasvětil 
vzdělanosti a novým základům 
pedagogiky. Mé dílo mě 
přežilo o mnoho staletí, co víc 
si může učenec přáti. Já však 
mám velké trápení. Má rodná 
země, která mi umožnila takové 
pedagogické dílo vykonati, 
že světem jsem stále učitelem 
národů nazýván, se k vlastnímu 
učitelskému stavu chová 
nelaskavě. Jejich odměnou 
je jim jen malá almužna. Toto 
úctyhodné povolání je mrzkým 
penízem oceňováno.

Otevřený list
Jana Amose Komenského
vládě české a politikům všem

 Pravím vám, že šťastný národ ten, který má hojnost škol!
 Šťastný národ ten, kde školství je prioritou!
 Nešťastný národ ten, kde školství je chudou prioritou!
  Snažně Vás nabádám, veškerou moudrost seberte 
a odměňte spravedlivě a náležitě učitele této země!

 V hluboké úctě Váš 

 J. A. Komenský, in absentia                                  L. P. 2016


