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„Nejkratší odpovědi – ano a ne – vyžadují nejdelší přemýšlení.“   Pythagoras ze Samu

Od září historicky nejvyšší navýšení prostředků na platy ve školství
Vláda rozhodla, že od 1. září dostanou všichni pra-
covníci škol přidáno. Pedagogové až o  dva tisíce, 
nepedagogové v průměru o sedm set korun. Velký 
podíl na tomto úspěchu mají školské odbory. Požá-
dali jsme proto o rozhovor předsedu ČMOS pracov-
níků školství Františka DOBŠÍKA.

Osmiprocentní navýšení 
mzdových prostředků pro 
pedagogy a  pětiprocentní 
pro nepedagogické pracov-
níky škol, to je v posledních 
letech nevídaný úspěch. Co 
mu předcházelo?

Předcházelo tomu intenzív-
ní vyjednávání v rámci kampa-
ně Konec levných učitelů, kte-
rou jsme vedli od začátku le-
tošního roku. Přišli jsme s po-
žadavkem na desetiprocent-
ní nárůst objemu prostředků 
na platy pro regionální škol-
ství. Naším cílem bylo prosa-
dit první krok k narovnání re-

lace platů jak pedagogických, 
tak nepedagogických pracov-
níků škol, vedle tří priorit, se 
kterými na začátku roku při-
šla ministryně školství Kateři-
na Valachová.

Ministryně školství na to 
reagovala rozšířením svých 
priorit na čtyři. Je to tak?

Je. Rád bych ocenil její pří-
stup, protože je to v  podsta-
tě první ministr školství, kte-
rý se s  naším požadavkem 
ztotožnil a nesnažil se ho žád-
ným způsobem zpochybňo-
vat. Paní ministryně si uvědo-
mila, že odměňování zaměst-

nanců škol je skutečně tak mi-
zerné, že pokud se s  tím ně-
co neudělá, tak veškeré poví-
dání o zvyšování kvality výuky 
a  rozvoji vzdělávání jsou jen 
planá slova. Jako první krok je 
rozhodnutí vlády hodno oce-
nění a  poděkování. Zároveň 
očekáváme, že tento trend 
bude v  dalším období dále 
pokračovat.

Co schválené nařízení 
vlády bude pro učitele kon-
krétně znamenat?

Maximum navýšení objemu 
mzdových prostředků bude 
realizováno prostřednictvím 
platových tarifů, které se od 
1. září zvedají o šest procent. 
Zbývající dvě procenta budou 
mít k  dispozici ředitelé škol, 
aby se jim uvolnily ruce pro 
platové postupy a  případně 
pro zvyšování ostatních složek 

platu včetně osobních příplat-
ků a odměn. Učitelé by si tak 
mohli polepšit až o dva tisíce 
korun. Nejzkušenější z nich by 
mohli dosáhnout na třicet ti-
síc měsíčně.

A jak na tom budou ne-
pedagogičtí zaměstnanci?

Nepedagogům se tarif-
ní platy v  průměru zvednou 
o čtyři procenta a  jedno pro-
cento by mělo jít na navý-
šení ostatních složek platu. 
Celkem tedy o  pět procent, 
v průměru by se jejich příjmy 
měly zvednout o sedm set ko-
run měsíčně. Budou totiž pla-
ceni podle jiné tarifní tabulky 
než doposud.

(POZNÁMKA REDAKCE: Obě 
nové platové tabulky, jak pro 
pedagogy, tak pro nepedago-
gy, přinášíme na straně 3.)

Karla TONDLOVÁ

V tomto čísle najdete
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25. srpna
Školské odbory jednaly 
na svém zasedání 
o aktuálních problémech 
a o kampani Konec levných 
učitelů. Jejich setkání se 
zúčastnila i ministryně 
školství Kateřina Valachová. 
Podrobnější informace 
přineseme v příštím 
čísle.

25. srpna
Soutěž O nejlepší školní 
oběd 2016 zná svého 
vítěze. Stala se jím 
společnost F-gastro 
catering z Vrchlabí. 
Na pořádání soutěže 
se podílela Společnost 
pro výživu ve spolupráci 
se statutárním městem 
Brnem a generálním 
partnerem byl 
velkoobchod MAKRO.

Krátce
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Odborné kempy
Po letech větší zájem 
o přírodovědné a technické 
obory než o humanitní 
pocítili organizátoři 
odborných kempů a kurzů 
pro talentované žáky 
v Plzeňském kraji. Na 
týdenním soustředění 
v devíti oborech se sešlo 
na 150 talentů z druhého 
stupně základních škol 
a středoškoláků. čtk

Stáže a lepší vybavení
Pražské střední školy chtějí 
pro studenty i pedagogy za-
hraniční stáže a lepší tech-
nologické vybavení učeben. 
Chtějí také rozvíjet jazyko-
vou gramotnost. Ukázala 
to analýza, kterou v hlav-
ním městě zpracoval Národ-
ní ústav pro vzdělávání. Její 
výsledky budou podkladem 
pro vypracování krajského 
akčního plánu rozvoje vzdě-
lávání. čtk

Sobotní univerzita
Děti, které svým věkem 
patří do základní školy, 
mohou v Brně chodit 
na vysokou. Ovšem jen 
o sobotách, a to na 
speciální kurzy Masarykovy 
univerzity, které jim umožní 

poznat různé obory 
a zábavnou formou získat 
nové poznatky a pozitivní 
vztah ke vzdělání. Zájem 
je velký, ale kapacita 
omezená. čtk

Web o historii
Ústav pro studium totalit-
ních režimů připravil pro za-
hraniční studenty v Česku 
nebo učitele v zahraničí in-
ternetový portál, který jim 
pomůže zodpovědět někte-
ré otázky z historie socia-
listického Československa. 
S tehdejším děním se se-
známí prostřednictvím fil-
mových ukázek, vzpomínek 
pamětníků nebo historic-
kých pramenů.     čtk

Zápisník
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„Jasně, že se to hned v tom vedru rozteče, ale matka je učitelka, a když jim o prázdninách „Jasně, že se to hned v tom vedru rozteče, ale matka je učitelka, a když jim o prázdninách 
přidali, měla z toho druhé Vánoce!“přidali, měla z toho druhé Vánoce!“
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Kontrola přístupu ke společnému vzdělávání
Česká školní inspekce bu-

de sledovat, jak se školám 
daří naplňovat změny v přístu-
pu ke společnému vzdělává-
ní, které budou platit od zá-
ří. Prověří také účinnost pre-
ventivních aktivit škol proti ši-
kaně, diskriminaci a dalším ri-
zikovým jevům. Vedle běžných 
kontrol to patří mezi úkoly na 
školní rok 2016/2017.

Novela školského zákona, 
která začíná platit od září, má 

usnadnit vzdělávání zdravotně 
postižených nebo jiným způ-
sobem znevýhodněných dětí 
v  běžných školách. Na finan-
cování podpory pro tyto žá-
ky budou mít školy nárok ze 
zákona. Nově bude inspekce 
hodnotit také práci školských 
poradenských zařízení. Jejich 
doporučení budou mít od zá-
ří novou formu a budou obsa-
hovat popis podpory, kterou 
žák potřebuje.

Inspekce také prověří, zda 
preventivní programy škol za-
měřené na vytvoření bezpeč-
ného prostředí nejsou jen for-
málním dokumentem, ale ma-
jí reálný dopad. Inspektoři 
se zaměří i  na kvalitu školní-
ho stravování včetně zajištění 
dietní stravy. Budou kontrolo-
vat i zkoušky z českého jazyka 
pro cizince, které organizují ja-
zykové školy.

čtk

Dvě miliardy pro základní školy
Ministerstvo pro místní 

rozvoj má na vybave-
ní základních škol připraveno 
2,16 miliardy korun, převáž-
ně z evropských fondů. Pod-
pora se týká například mo-
dernizace odborných učeben 
nebo vybudování bezbariéro-

vých přístupů. Maximální výše 
příspěvku na jeden projekt je 
99 milionů korun. O podporu 
lze žádat od 29. září letošního 
roku do 14. února 2017.

Ministerstvo podporu roz-
ložilo do dvou výzev v  rámci 
Integrovaného regionálního 

operačního programu. První 
se týká všech základních škol 
a  je na ni vyčleněno 650 mi-
lionů korun. Druhá s příspěv-
kem 1,51 miliardy korun je 
zaměřena na základní školy 
v sociálně vyloučených lokali-
tách. čtk

Vznikne síť národních škol
Svaz měst a obcí bude spo-

lupracovat s ministerstvem 
školství na mapování nyněj-
ších kapacit škol pro vytvoře-
ní sítě národních škol. Uvedla 
to ministryně školství Kateři-
na Valachová a předseda sva-
zu František Lukl. K. Valacho-
vá rovněž doplnila, že minis-
terstvo pošle příští rok dotace 

ve výši osm set milionů korun 
na sport v menších obcích. Zá-
stupce svazu informoval mimo 
jiné i o změnách ve školských 
investičních programech.

Pro vytvoření sítě národ-
ních škol po roce 2020 je 
podle Kateřiny Valachové nut-
né mít reálná data. Do kon-
ce roku chce mít ministerstvo 

pro vznik sítě rámcovou pozi-
ci. „Podotýkám, že cílem ne-
ní rušení škol, ba naopak je-
jich udržení. To znamená, aby 
ve všech našich malých obcích 
měly děti přístup ke vzdělá-
ní v  mateřských školách a  ke 
vzdělání od první do páté tří-
dy,“ zdůraznila ministryně 
školství K.  Valachová. čtk
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Nařízení vlády č.  564/2006 
Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných služ-
bách a  správě, ve znění naří-
zení vlády č. 74/2009 Sb., na-
řízení vlády č.  130/2009 Sb., 
nařízení vlády č.  133/2009 
Sb., nařízení vlády 
č. 201/2009 Sb., nařízení vlá-
dy č.  381/2010  Sb., nařízení 
vlády č.  44/2011 Sb., naříze-
ní vlády č. 448/2011 Sb., na-
řízení vlády č.  224/2014  Sb., 
nařízení vlády č. 303/2014 Sb. 

a  nařízení vlády č.  278/2015 
Sb., se mění takto:

V § 5 odstavec 3 zní:
„(3) Zaměstnanci, který je
a) pracovníkem v  sociálních 

službách nebo sociálním pra-
covníkem v  zařízení sociál-
ních služeb, u  poskytovatele 
sociálních služeb, který vyko-
nává činnost v sociálních služ-
bách nebo podle zvláštních 
právních předpisů při pomo-
ci v hmotné nouzi, v sociálně-

právní ochraně dětí, ve škole 
a školském zařízení, ve vězni-
ci, v zařízení pro zajištění cizin-
ců a v azylovém zařízení, nebo 
sociálním pracovníkem u  po-
skytovatele zdravotních slu-
žeb, který není uveden v  od-
stavci 4,

b) zaměstnancem školy ne-
bo školského zařízení podle 
§  7 školského zákona, který 
není uveden v odstavci 9,

přísluší platový tarif stano-
vený podle stupnice platových 

tarifů uvedené v  příloze č.  3 
k tomuto nařízení.“

2. Příloha č. 9 zní:
„Příloha č. 9 k nařízení vlády 

č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů 

podle platových tříd a  plato-
vých stupňů pro pedagogické 
zaměstnance uvedené v §  5 
odst. 9 (v Kč měsíčně).“

Toto nařízení nabývá 
účinnosti dnem 1. září 2016.

mpsv

Mimo plán legislativních prací na rok 2016 schválila vláda návrh novely nařízení vlády, kterým se od 1. září 2016 zvýší 
platové tarify pedagogickým pracovníkům v průměru o 6 procent a nepedagogickým pracovníkům o 4 procenta. Tato 
změna se bude týkat nepedagogických pracovníků pouze v  rezortu školství a pedagogických pracovníků ve školství 
i v dalších rezortech, kde tito pracovníci působí. Na zvýšení platových tarifů těchto zaměstnanců se shodli představitelé 
vlády se zástupci odborových organizací.

Na základě požadavku ministerstva školství se rovněž mění konstrukce stupnice platových tarifů pro pedagogické 
pracovníky, u které dojde k doplnění nového prvního stupně, a tím ke zvýšení počtu platových stupňů ze šesti na sedm. 
Tato změna umožní zkrácení doby stanovené pro první postup začínajících pedagogů do vyššího platového stupně 
z aktuálních šesti let na dva roky. Současně dojde k odstranění některých historicky založených deformací této stupnice.

Změna nabývá účinnosti od 1. září tohoto roku, takže k navýšení platových tarifů dochází už od počátku školního 
roku 2016/2017.

Nové platové tabulky pro pedagogické a nepedagogické pracovníky škol

Platová tabulka pro nepedagogické zaměstnance

St. 
Počet let 

započitatelné 
praxe 

Platová třída 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 do 1 roku 7 280 7 890 8 550 9 270 10 060 10 910 11 840 12 840 13 920 15 120 16 400 17 780 19 270 20 910 22 710 24 620 

2 do 2 let 7 540 8 180 8 880 9 630 10 430 11 320 12 270 13 310 14 460 15 680 17 020 18 450 20 010 21 720 23 560 25 550 

3 do 4 let 7 830 8 490 9 220 10 000 10 850 11 750 12 750 13 830 15 000 16 280 17 660 19 150 20 770 22 530 24 470 26 510 

4 do 6 let 8 130 8 810 9 570 10 370 11 250 12 200 13 230 14 350 15 590 16 910 18 330 19 870 21 540 23 380 25 380 27 510 

5 do 9 let 8 440 9 150 9 940 10 760 11 670 12 650 13 730 14 890 16 170 17 550 19 010 20 620 22 370 24 250 26 340 28 560 

6 do 12 let 8 760 9 490 10 320 11 180 12 130 13 150 14 250 15 450 16 770 18 210 19 750 21 400 23 210 25 170 27 340 29 630 

7 do 15 let 9 090 9 870 10 700 11 600 12 580 13 620 14 800 16 030 17 400 18 900 20 490 22 200 24 080 26 130 28 360 30 730 

8 do 19 let 9 440 10 250 11 100 12 030 13 070 14 150 15 350 16 650 18 060 19 610 21 260 23 040 24 990 27 110 29 420 31 900 

9 do 23 let 9 790 10 630 11 540 12 500 13 560 14 680 15 940 17 280 18 750 20 360 22 070 23 910 25 930 28 120 30 550 33 100 

10 do 27 let 10 160 11 040 11 960 12 960 14 070 15 240 16 550 17 930 19 460 21 120 22 900 24 820 26 910 29 180 31 690 34 360 

11 do 32 let 10 560 11 460 12 430 13 460 14 610 15 810 17 190 18 610 20 190 21 920 23 760 25 770 27 930 30 300 32 880 35 650 

12 nad 32 let 10 950 11 900 12 900 13 970 15 160 16 400 17 830 19 310 20 970 22 750 24 660 26 730 28 980 31 440 34 130 36 990 

Platová tabulka pro pedagogické zaměstnance

Platový 
stupeň

Počet let 
započitatelné 

praxe

Platová třída

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 do 2 let 10 700 11 610 12 560 13 610 17 260 21 570 21 750 22 140 22 620 23 170 24 030

2 do 6 let 11 100 12 030 13 080 14 170 17 750 21 760 21 950 22 530 23 100 23 870 25 160

3 do 12 let 11 800 12 830 13 920 15 160 18 220 22 010 22 290 22 820 24 020 24 870 26 520

4 do 19 let 12 610 13 700 14 880 16 110 19 060 22 470 22 980 23 670 25 030 26 700 28 720

5 do 27 let 13 410 14 600 15 850 17 240 19 910 23 170 23 710 24 670 26 590 28 750 31 550

6 do 32 let 14 560 15 830 17 160 18 650 21 320 24 350 25 020 26 040 28 810 31 130 34 100

7 nad 32 let 14 970 16 260 17 640 19 170 21 930 24 910 25 560 26 740 29 500 31 910 34 920“
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Krajské volby: programy stran pro oblast školství
Krajské volby jsou přede dveřmi. Proběhnou 
7. a 8. října. Požádali jsme proto jednotlivé strany, 
aby nám představily své záměry v oblasti školství.

ČSSD

Naší vizí je společnost, jež 
garantuje rovný přístup ke 
vzdělání všem a  dává šan-
ci prorazit na základě sna-
hy, poctivé práce nebo talen-
tu, ne na základě postavení 
nebo finanční situace rodi-
čů. Největší potenciál pro bu-
doucnost je ve kvalitním ve-
řejném školství. Znamená to 
restaurovat stipendia a cíleně 
podporovat ambice mladých 
vzdělávat se doma i  v  za-
hraničí. Znamená to podpo-
ru vzdělání v  perspektivních 
a nových oborech – jako ze-
mě s nejvyšším podílem prů-
myslu v Evropě totiž budeme 
potřebovat lidi schopné ino-
vací a  praktického pokroku. 
Jsme přesvědčeni, že Česká 
republika má obrovský po-
tenciál k  inovacím a  rozvoji. 
Znamená to také nerezigno-
vat na univerzální vzdělanost-
ní základ a podporovat vzdě-
lávání v každém věku, včetně 
profesních rekvalifikací.

Priority pro školství:
Nebudeme ohrožovat sta-

bilitu školské sítě nepromyš-
lenými pokusy o  její reduk-
ci. Prosazujeme kvalitní a do-
stupné veřejné školství jako 
páteř vzdělávacího systému. 
V  předškolní péči budeme 
prosazovat zvýšení dostup-
nosti výstavbou školek i  s 
pomocí nových forem péče 
o děti, jako jsou dětské sku-
piny. Podporujeme zavádění 
prvků technického vzdělává-
ní do mateřských a  základ-
ních škol a  lepší spolupráci 
mezi základními a  středními 
školami.

Budeme prosazovat škol-
ství, které reálně zprostřed-
kuje kontakt s  praxí. Kva-
litní vzdělávání se neobe-
jde bez dobrých učitelů, pro-
to podpoříme růst jejich pla-
tů, aby postupně dosáhli ale-
spoň průměrného výdělku 
vysokoškolsky vzdělaných 
zaměstnanců.

Přivedeme do škol odbor-
níky z praxe a učitelům dá-
me možnost rozšířit si ob-
zory přímo ve firmách. Pro-
střednictvím krajských sti-
pendií podpoříme nedo-
statkové obory s  důrazem 
na přírodovědné a  technic-
ké zaměření. Budeme pro-
sazovat větší vazbu střed-
ních škol na zaměstnava-
tele, včetně těch ve veřej-
ném sektoru, jako jsou tře-
ba nemocnice. Podpoříme 
kvalitní a  široce dostupnou 
výuku cizích jazyků, zejmé-
na angličtiny, která je dnes 
pro praxi užitečná ve všech 
profesích.

Hnutí ANO

Chytřejší Česko – podpora 
a rozvoj vzdělávání

Na všech úrovních vzdělá-
vání upřednostňujeme kvali-
tu před kvantitou. Vytvoříme 
podmínky, aby mladí učitelé 
zůstávali věrní svému povo-
lání. Nejde jen o peníze, ale 
i o celkovou atmosféru v na-
šich školách. Více než kdy jin-
dy je potřeba zapracovat na 
bezpečnosti žáků, studentů 
i pracovníků škol. Péči je tře-
ba věnovat zejména mládeži, 
dlouhodobě a  systematicky 
s ní pracovat.

Problém je nedostatek fi-
nancí v  celém systému, 
s  nímž souvisí i  často nízká 
odbornost pedagogů. Je po-
třeba lépe ohodnotit kvalit-
ní pedagogy i  školní perso-
nál, ale velikost školy nemů-
že být jediným měřítkem pro 
toto ohodnocení. Zapracuje-
me na snížení byrokracie na 
všech stupních vzdělávací-
ho systému. Protože ředitelé 
škol vyplňují obrovské množ-
ství hlášení pro ústřední or-
gány a kraje, nezbývá jim čas 
na samotné žáky a studenty. 
Zajistíme rozvoj speciálního 
školství, zejména vzdělává-
ní dětí se zdravotním posti-
žením. Pozornost zaměříme 
na optimalizaci počtu spe-
ciálních pedagogů z  úrovně 
kraje.

V základních školách bude-
me prosazovat výuku podle 
standardizovaných osnov. 
Větší důraz budeme klást na 
intenzivnější výuku finanční 
a  jazykové gramotnosti. Na-
ším dalším cílem je vrátit do 
gymnázií špičkovou úroveň 
vzdělávání. Nebudeme slučo-
vat a zavírat školy, ale půjde-
me cestou zpřísnění vstup-
ních kritérií.

Důležité je i  propojení fi-
rem a  středního odborné-
ho školství. To se týká ze-
jména učňovského školství 
a středních technických škol 
s maturitou. Opomíjeno ne-
smí být ani studium přírodo-
vědných a technických obo-
rů. Budeme zastávat ná-
vrat dílen a  polytechnické-
ho vzdělávání do předškol-
ního, základního a středního 
školství.

Podporovat chceme i apli-
kovaný výzkum v  přírodo-
vědných a  technických obo-
rech. Zaměříme se na fun-
gující podnikatelské inkubá-
tory a umožníme jim spolu-
práci se sférou aplikované-
ho výzkumu. Jsme připrave-

ni podpořit aktivity úspěš-
ných regionálních inovač-
ních center.

Podporovat budeme i vznik 
firemních mateřských škol 
a jako samozřejmost bereme 
efektivní využívání národních 
i evropských dotací.

KDU-ČSL

Školství je jedna z  priorit 
KDU-ČSL pro krajské volby.

Financování regionálního 
školství – propojenost celo-
státní a krajské politiky, sou-
časně s tím systémové finan-
cování církevních a  soukro-
mých škol, včetně platů uči-
telů v těchto školách.

Podpora zachování malotřídek.
Postavení učitele – souvisí 

s  jeho zaplacením, aktuálně 
řešíme zákon o  pedagogic-
kých pracovnících a  v  něm 
tzv. kariérní řád. Ten umož-
ní lepší odměňování učitelů, 
kteří na sobě pracují.

Rozumné fungování in-
kluze, se zachováním spe-
ciálních škol. Zároveň zajistí-
me podporu talentovaných 
studentů.

Podpoříme duální vzdělá-
vání a odborné školy – spo-
lupráce a  podpora progre-
sivních oborů a  praktická 
příprava studentů s  ohle-
dem na potřeby konkrétního 
regionu.

Přes dotační tituly podpo-
říme více praktického pozná-
vání na školách (vlastivědné 
exkurze), občanské vzdělává-
ní, finanční gramotnost, díl-
ny aj.

– zvláštní důraz na etickou 
výchovu

– podpoříme další vzdě-
lávání učitelů a  celoživotní 
vzdělávání
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– v regionech s vysokoškol-
ským zázemím – s „univerzit-
ními městy“ – jejich úzké pro-
pojení s  vědecko-výzkumný-
mi a  inovačními centry a  je-
jich užší propojení s praxí

– regiony opřené o  vý-
znamné univerzity podpoří-
me řešením financování VŠ, 
zejména platů na VŠ, které 
se zabývají přípravou a  for-
mováním budoucích učitelů

– reforma pedagogických 
fakult, včetně obnovení dis-
kuze nad znovuobnovením 
jednostupňového studia

ODS

Vzdělání je budoucnost na-
šich dětí.
CÍL 1: zvýšení kvality 
vzdělávání

Jednoduché vzdělávací cíle 
a dokumenty

Omezení byrokracie ve 
školství

Návrat pravomocí ředite-
lům škol

Zachování jediné úrovně 
státní maturity
CÍL 2: podstatné zvýšení pla-
tu učitelů

Zvýšení netarifní části platů 
pro učitele

Zvýšení platů dobrých uči-
telů bez ohledu na dél-
ku praxe – rozhodují hlavně 
výsledky.

Nárůst průměrného pla-
tu učitelů nad 35  000  Kč 
měsíčně

Potřebné peníze půjdou 
převážně z  rezortu MŠMT 
omezením nesmyslných 
„podpůrných“ projektů
CÍL 3: spravedlivé a efektivní 
financování

Stejný příspěvek na žáka stej-
ného věku napříč republikou

Finanční bonusy jen pro 
nižší stupně malotřídních 
škol na vesnicích

Odmítnutí nového systé-
mu financování regionálního 
školství připravovaného sou-
časnou vládou, který způsobí 
finanční rozvrat školství
CÍL 4: zvýšení atraktivity uč-
ňovského školství

Zapojení podnikatelů 
i drob ných živnostníků do uč-
ňovského školství – rozvíjení 
duálního modelu vzdělávání

Příspěvek pro živnostníka, 
který vzdělává učně v oboru

Celou profesní část vzdě-
lání může učeň absolvovat 
u živnostníka, na závěr pou-
ze složí učňovskou zkoušku, 
která ověří jeho znalosti
CÍL 5: zabránění chaosu

Zastavení nepřipraveného 
pokusu o  inkluzi žáků, kte-
ří na základní školu nemají 
mentální kapacitu

Nechceme rušit speciální 
školství

Zrušení ideologických pro-
jektů ministryně Valachové 
– povinného předškolního 
vzdělávání, jednotných při-
jímacích zkoušek na střední 
školy a dalších socialistických 
návrhů

TOP 09

Jednotná linka pro progra-
mové priority do krajských 
voleb TOP 09 je dána jasným 
postojem v  Poslanecké sně-
movně. Dále si pak programy 
píší jednotlivé krajské organi-
zace s ohledem na požadav-
ky a možnosti v krajích.

Poslanci TOP 09 navrhu-
jí, aby si školy samy rozhodly 
o  tom, jak využijí peníze od 
státu.

TOP 09  navrhuje, aby se 
mzdové a neinvestiční výda-
je, mezi které patří peníze na 
pomůcky, učebnice, vzdělá-
vání učitelů, v  regionálním 
školství sloučily a  školy je 
mohly používat podle svých 

aktuálních potřeb. Malé, na-
víc rozškatulkované, finanční 
zdroje totiž každoročně stre-
sují ředitele škol při sestavo-
vání rozpočtu.

TOP 09 bude při jednání 
o  státním rozpočtu na příští 
rok prosazovat, aby se platy 
učitelů na všech stupních do 
tří let zvýšily na úroveň platů 
policistů.  Vzdělání mladých 
lidí považuje TOP 09 za nej-
lepší investici do budoucnos-
ti a  zároveň za prevenci bu-
doucích závažných problé-
mů. Pokud je výchova pre-
vencí, pak silové složky stá-
tu jsou nástrojem represe. 
Aby byly obě součásti v rov-
nováze, je nutné platy učite-
lů na všech stupních do tří let 
zvýšit na úroveň platů policis-
tů. TOP 09 to bude prosazo-
vat už při projednávání návr-
hu státního rozpočtu na rok 
2017.

Zvýšení platů učitelů je je-
nom dílčím krokem ve změ-
nách, které nutně vyžadu-
je naše regionální školství. 
Podle TOP 09 je nutné učinit 
tyto 3 kroky: vyjasnění kom-
petencí mezi ministerstvem 
a kraji, sjednocení financová-
ní tak, aby stejné obory mě-
ly stejné finanční zdroje ve 
všech krajích, sdružení ne-
investičních a mzdových pe-
něz, se kterými budou moci 
školy samy nakládat.

KSČM

Cílem KSČM v oblasti škol-
ství je zachovat oborovou 
rozmanitost středního škol-
ství, s důrazem na chybějící 
učňovské a technické profe-
se. Zároveň nesmí o dostup-
nosti studia rozhodovat fi-
nance, ale znalosti a nadání 
studenta. KSČM také pod-
poří programy pro volno-
časové aktivity mládeže ja-

ko významný prvek v  boji 
proti sociálněpatologickým 
jevům.

Jsme PRO:
 bezplatné školství na všech 
úrovních
 dostupnost sportu a  tělo-
výchovy pro všechny (např. 
otevřená hřiště)
 rozšiřování a  rozvoj před-
školních zařízení i  školních 
družin
 zachování rozmanitosti na-
bídky studijních oborů
 podporu učňovských 
a  středních odborných 
škol, především technic-
kých a zemědělských oborů 
a oborů zaměřených na so-
ciální péči
 podporu propojení škol 
a  podnikové sféry (např. 
prostřednictvím sektoro-
vých dohod)
 vytvoření dotačního progra-
mu na podporu vzniku ab-
solventských míst v  obo-
rech, které kraj a  pracov-
ní trh potřebuje nejvíce (ře-
mesla, sociální péče aj.)
 zachování systému speciál-
ních škol
 podporu organizací zabý-
vajících se prací s  dětmi 
a mládeží
 vytváření krajských podpůr-
ných fondů pro poskytová-
ní stipendií prospěchově vý-
borným žákům, studentům 
a  učňům ze sociálně sla-
bých rodin
 podporu vědecko-technic-
ké základny ve smyslu ře-
tězce „věda–výzkum–výro-
ba–užití“
Jsme PROTI:

 zavádění školného v  jaké-
koli formě
 podpoře soukromých 
a  církevních škol na úkor 
veřejných
 rušení předškolních a  mi-
moškolních zařízení, neu-
váženému rušení školských 
zařízení
 krácení příspěvků na čin-
nost organizací aktivně pra-
cujících s mládeží
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Jde o porušení povinnosti?
Zaměstnankyně podepsala v rámci pracovní smlou-
vy generální souhlas s vysíláním na pracovní cesty. 
Nyní otěhotněla a  oznámila, že bude konat pra-
covní cesty jen tehdy, pokud k tomu dá souhlas. Je 
oprávněna takto jednat?

Pokud zaměstnankyně, která 
dala generální souhlas s  vy-

síláním na pracovní cesty, otě-
hotní, pak tento souhlas nebude 
po dobu těhotenství účinný a za-
městnavatel potřebuje od těhot-
né zaměstnankyně, kterou vysí-
lá na pracovní cestu mimo ob-
vod obce svého pracoviště ne-
bo bydliště, individuální souhlas 
před každou jednotlivou ces-

tou (§ 240 zákoníku 
práce). Toto ome-
zení platí i  po 
ukončení těho-
tenství, a to po 
dobu, kdy za-
městnankyně, 
ale i  zaměstna-
nec, pečuje o děti 
do věku 8 let (případ-
ně 15  let v  případě osa-

mělých zaměstnanců). Zaměst-
navatel se tak nemůže dovo-
lávat povinnosti zaměstnanky-
ně, která ve své pracovní smlou-
vě obecně souhlasila s  vysílá-

ním na pracovní cesty. 
Pokud zaměstnan-

kyně, která dala 
generální sou-
hlas k  pracov-
ním cestám, 
v  těhotenství 
odmítne tako-

vé pracovní ces-
ty konat, pak ne-

jde o porušení povin-
nosti. Vít BERKA

Odčitatelné položky za další vzdělávání
Podala jsem daňové přiznání, ve kterém jsem uplat-
nila odčitatelnou položku za úhradu dalšího vzdě-
lávání ve výši deset tisíc korun. Finanční úřad mi 
oznámil, že tento doklad nelze uznat, ale mé kole-
gyni ho na jiném pracovišti uznali.

Pro uznání uplatnění odči-
tatelné položky za úhra-

du dalšího vzdělávání ve výši 
10 000 Kč se musí jednat pou-
ze o  úhradu zkoušek v  rám-
ci dalšího vzdělávání podle zá-
kona č. 179/2006 Sb., o ověřo-
vání a  uznávání výsledků další-
ho vzdělávání. Pokud se o  ta-
kové zkoušky nejedná, odpočet 
si uplatnit nemůžete. Podrob-
né informace jsou zveřejněny 
na webových stránkách Národ-
ní soustavy kvalifikací na adrese 
www.narodnikvalifikace.cz/sku-
pinyVzdelani.aspx.

Pokud není kvalifikace (re-
spektive zkouška týkající se pří-
slušné kvalifikace) uvedena na 
webových stránkách, zname-
ná to, že ještě nebyla schválena 
a může být v procesu schvalová-

ní, který probíhá v  několika fá-
zích. Schválené profesní kvalifi-
kace jsou bezprostředně vkládá-
ny na webové stránky, aby by-
ly k dispozici pro zájemce o pro-
fesní kvalifikace a  autorizované 
osoby.

Generální finanční ředitelství

Cestovní náhrady lze vyplácet i paušálně
Mohli byste mi poradit, kdy je možné paušalizovat 
zaměstnancům cestovní náhrady?

Paušalizace spočívá v tom, že 
náhrady stanovené zákoní-

kem práce se poskytují jako prů-
měrné měsíční nebo denní část-
ky, které mohou zahrnovat jed-
nu nebo více cestovních náhrad. 
Paušalizace přichází v úvahu ze-
jména u zaměstnanců, kteří vět-
šinou pravidelně cestují do stej-
ných míst nebo ve stejném okru-
hu různých míst s určitou pravi-

delností a za obdobných podmí-
nek a  vynaložených výdajů. Po-
kud se tyto podmínky zásadním 
způsobem změní, musí se změ-
nit i stanovená a vyhlášená pau-
šální náhrada. I u těchto náhrad 
platí, že se poskytují v souvislos-
ti s  konáním cest, to znamená, 
že paušální náhrady se vážou 
k  výkonu práce zaměstnance, 
proto se musí určit i  způsob je-

jich krácení za nepřítomnost za-
městnance v práci. Vedle paušál-
ní částky lze poskytovat i ostat-
ní náhrady, které nejsou zahrnu-
ty v paušální částce.

Možnost paušalizace cestov-
ních náhrad upravuje § 182 zá-
koníku práce. Při sjednání pau-
šální měsíční nebo denní částky 
cestovní náhrady, popřípadě při 
jejím stanovení vnitřním předpi-
sem nebo individuálním písem-
ným určením se vychází z  prů-
měrných podmínek rozhodných 

pro poskytování cestovních ná-
hrad skupině zaměstnanců nebo 
zaměstnanci, z  výše cestovních 
náhrad a  z  očekávaných prů-
měrných výdajů této skupiny za-
městnanců nebo tohoto zaměst-
nance. Současně se určí způsob 
krácení paušální částky za dobu, 
kdy zaměstnanec nevykonává 
práci. Na žádost zaměstnance je 
zaměstnavatel povinen předložit 
mu k nahlédnutí doklady, na je-
jichž základě byla paušální část-
ka určena. Vít BERKA

Krácení 
dovolené
Učitel utrpěl při ho-
dině tělesné výchovy 
pracovní úraz, který 
znamenal jeho dlou-
hodobou pracovní 
neschopnost. Jaký to 
může mít vliv na je-
ho dovolenou?

V § 216 odst. 2 zákoníku 
práce se stanoví: „Pro účely 
dovolené se za výkon práce 
nepovažuje doba zameška-
ná pro důležité osobní pře-
kážky v  práci, pokud ne-
jsou uvedeny v prováděcím 
právním předpisu (§ 199 
odst. 2). Doba pracovní ne-
schopnosti vzniklé v důsled-
ku pracovního úrazu nebo 
nemoci z  povolání vzniklé 
při plnění pracovních úko-
lů nebo v  přímé souvislosti 
s nimi se pro účely dovole-
né posuzuje jako výkon prá-
ce.“ V  tomto případě ne-
vzniká důvod pro krácení 
dovolené (§ 212 a § 273 zá-
koníku práce).

Vít BERKA
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Soutěž Bílé plus – vysněná mléčná farma vyhráli žáci z Jirkova
Žáci 3. A  ze Základní školy na Krušnohorské ulici 
v Jirkově se zúčastnili celostátní soutěže Bílé plus – 
vysněná mléčná farma, vyhlášené Agrární komorou 
České republiky, jejímž mediálním partnerem byl 
Týdeník ŠKOLSTVÍ.

Úkolem bylo vyrobit jakýko-
liv výtvor z obalů od mlé-

ka a mléčných výrobků, který 
by mohl být vystaven v pomy-
slné Mléčné galerii. Dílo mělo 
být plastické a  mělo předsta-
vovat nějaký motiv, který sou-
visí s mlékem.

Nad naším dílkem z  obalů 
jsme nemuseli ani dlouho pře-
mýšlet. Jednoznačným sym-
bolem pro nás byla kráva, pří-
značně nazvaná Bláža (naše 
kráva Bláža, co dobré mléko 
dává). Při její výrobě jsme se 
dost nasmáli a někteří z nás si 
nesli domů památku v podobě 
barevných skvrn ze závěrečné-
ho natírání. Myslím, že to ale 
nikomu moc nevadilo, zvláště 
když jsme se dozvěděli, že se 
náš výrobek natolik líbil, že zís-
kal první cenu – výlet na mléč-
nou farmu do Seletic a finanč-

ní částku pět tisíc korun na ná-
kup pomůcek na nový školní 
rok. Radost byla nesmírná.

Cesta do Seletic byla sice 
dlouhá, ale to, co jsme tam 
zažili, stálo opravdu za to. Po 
příjezdu nás čekalo občerstve-
ní v podobě obložených talířů 
s masnými výrobky, nepřeber-
né množství sýrů, od přírodní-
ho, obaleného v chilli či pepři, 
po uzený, a  také ochutnávka 
jogurtu s  kousky ovoce. Nut-
no dodat, že jako první „zmi-
zel“ talíř se šunkou. Už jsme 
se ale netrpělivě těšili na sa-
motnou prohlídku celé farmy. 
Průvodkyně Zuzana Ratajská 
nás s  poutavým vyprávěním 
provedla po prostorách sele-
tického dvora a svým erudova-
ným projevem nás zaujala na-
tolik, že jsme ani nedutali. Ne-
uvěřitelným zážitkem pro nás 

bylo krmení krav, ovcí, prasat 
či čerstvě narozených mláďat 
nebo přímé osahání nádher-
ných koní.

Nakoukli jsme i do minimlé-
kárny, kde vyrábějí sýry a  jo-
gurty z vlastní produkce. Ma-
jí úplně jinou chuť než ty, kte-
ré si můžeme koupit v obcho-
dech, velkým překvapením pro 
nás byla jejich ruční výroba. 

Po prohlídce jsme dostali ješ-
tě oběd v  podobě domácích 
maxiklobás a  výborný čerstvý 
chléb. Majitelka farmy Vlaď-
ka Pešková každému na roz-
loučenou připravila balíček 
s jogurty a sýrem. Prožili jsme 
překrásné odpoledne a domů 
jsme si odváželi spoustu nád-
herných zážitků.

Dana HOLÁ

Zájem romských dětí o vzdělání roste, v Brně sázejí na doučování
Romská komunita stále více vnímá, jak potřebné 
je vzdělání pro úspěšnou budoucnost. Potvrzuje to 
poptávka romských rodičů po doučování.

Muzeum romské kultury 
v Brně, které doučování 

žákům nabízí, letos přijalo asi 
o čtvrtinu více zájemců než lo-
ni a muselo hledat nové dob-
rovolníky. Podobné programy 
mohou od září pomoci při za-
vádění zákona o  inkluzivním 
vzdělávání do školské praxe.

Sedmiletý Vojta žil se svou 
rodinou část školního roku ve 
Velké Británii, kde také chodil 
do první třídy. Když přestou-
pil na českou školu, měl vel-
ké problémy se čtením, spo-
lužáci se mu posmívali a mat-
ka Simona Horváthová proto 
poprosila o pomoc právě Mu-
zeum romské kultury. „Voj-
ta se hodně zlepšil, paní uči-

telka ho chválila a chce se mu 
věnovat, jsem za to moc ráda. 
Pořád dětem říkám, že nemů-
žou skončit jako my, na úřa-
du práce, musí se učit a snažit 
mnohem víc,“ hodnotí Simo-
na Horváthová výsledky do-
učování, na které Vojta cho-
dil čtyřikrát týdně i  o prázd-
ninách, aby dohnal náskok 
svých spolužáků.

Podobně jako Vojta dochá-
zelo na doučování v  Muzeu 
romské kultury letos 74 dě-
tí, většina jednou týdně. Ře-
ditelka Muzea romské kultu-
ry Jana Horváthová vysvětlu-
je, že velkým zadostiučiněním 
pro všechny byly výsledky při-
jímacích zkoušek devíti dou-

čovaných deváťáků – šest jich 
bude pokračovat ve studiu na 
maturitních oborech a  zby-
tek na středních odborných 
učilištích.

Kladně hodnotí doučova-
cí aktivity i učitelé. „Pokud se 
žáci naučí pravidelnosti a od-
povědnosti za vlastní vzdělá-
vání, je to určitě dobrá věc. 
Mnoho žáků totiž nemá po-
moc v  rodině a  doučování 
s  lektory je jediná možnost, 
jak se doučit problémovou 
látku,“ říká Bohumila Krou-
pová z  brněnské ZŠ Husova. 
Upozorňuje ale, že aby opat-
ření fungovalo, musí být zá-
jem žáků i  celé rodiny o  po-
moc skutečný. Někdy děti či 
rodiče slíbí, že půjdou na do-
učování, a  tím pak považují 
problémovou situaci za vyře-
šenou, ale na doučování pra-

videlně nedochází. „Proto je 
velmi vhodné úzce spolupra-
covat se školou a navzájem si 
poskytovat informace o  tom, 
jak dítě chodí na doučování,“ 
dodává Bohumila Kroupová, 
která má v 6. ročníku celkem 
sedm romských dětí.

Muzeum romské kultury, 
které sídlí přímo v  centru br-
něnské vyloučené lokality Cejl, 
nabízí doučování již dvanáct 
let. „Nový zákon je pro čes-
ké školství určitě výzvou, ale 
také příležitostí odstranit se-
gregaci ve vzdělávání. Školám 
i dalším, které inkluze ve vzta-
hu k  romským dětem zajímá, 
jsme k dispozici a v této oblas-
ti budeme i  nadále intenziv-
ně pracovat,“ uzavírá ředitel-
ka Muzea romské kultury Jana 
Horváthová.

Alica SIGMUND HERÁKOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady
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Vznik práva na dovolenou
Podmínkou vzniku práva na dovolenou je odpraco-
vání 60 dnů. Při posuzování této podmínky může 
nastat problém, jak započítávat svátky. Mají být za-
počítány jako odpracované dny?

V tomto případě jde o posou-
zení svátku jako dne, kte-

rý má být započten pro úče-
ly dovolené (respektive podmín-
ky pro vznik nároku na dovole-
nou podle §  212 odst.  1 záko-
níku práce) jako odpracovaný 
den. Podle mého názoru je nut-
né vycházet z ustanovení § 348 
odst. 1 písmene d) zákoníku prá-
ce, kde se stanoví:

„(1) Za výkon práce se posu-
zuje doba

a) kdy zaměstnanec nepracuje 

pro překážky v práci, s výjimkou 
doby pracovního volna poskyt-
nutého na žádost zaměstnance, 
bylo-li předem sjednáno je-
ho napracování, a  doby, 
po kterou byla prá-
ce přerušena 
pro ne-
p ř í -
zni-

vé povětrnostní vlivy,
b) dovolené,

c) kdy si zaměst-
nanec vybírá ná-
hradní volno za 
práci přesčas ne-

bo za práci ve 
svátek,

d) kdy zaměstnanec nepracuje 
proto, že je svátek, za který mu 
přísluší náhrada mzdy, popřípa-
dě za který se mu jeho mzda ne-
bo plat nekrátí.“

Ze zákoníku práce jednoznač-
ně vyplývá, že se svátek i  pro 
účely dovolené (v tomto případě 
pro posouzení práva na její vznik) 
posuzuje jako odpracovaný den.

Volno při překážkách v práci
Zákoník práce dává možnost poskytnout náhradu 
platu při překážkách v  práci z  důvodu obecného 
zájmu. Mohou poskytnout takové placené volno 
i příspěvkové organizace?

V  §  200 zákoníku práce se 
stanoví, že zaměstnavatel 

poskytne zaměstnanci pracov-
ní volno v nezbytně nutném roz-
sahu k výkonu veřejných funkcí, 
občanských povinností a  jiných 
úkonů v obecném zájmu, pokud 
tuto činnost nelze provést mimo 
pracovní dobu.

Náhrada mzdy nebo platu od 
zaměstnavatele v  těchto přípa-
dech nepřísluší, není-li v  tomto 
zákoně (tj. zákoníku práce) sta-
noveno jinak nebo není-li do-
hodnuto nebo vnitřním předpi-
sem stanoveno jinak.

Ustanovení §  200 zákoní-
ku práce platí nejen pro za-

městnavatele, kteří se při od-
měňování zaměstnanců ří-
dí ustanovením zákoníku prá-
ce o mzdě, ale i pro zaměstna-
vatele, pro něž platí ustanove-
ní o platu (mezi ně patří podle 
§  109 odst.  3 zákoníku práce 
i  příspěvkové organizace). Ta-
to druhá skupina zaměstnava-
telů je však na rozdíl od „pod-
nikatelských“ subjektů limito-
vána finančními prostředky po-
skytovanými v  rámci příslušné-
ho rozpočtu.

a dovolenou je odpraco-
ní této podmínky může 
távat svátky. Mají být za-
é dny?
pro překážky v práci, s výjimkou 
doby pracovního volna poskyt-
nutého na žádost zaměstnance,
bylo-li předem sjednáno je-
ho napracování, a  doby,
po kterou byla prá-
ce přerušena 
pro ne-
p ř í -
zni-

vé povětrnostní vlivy,
b) dovolené,

c) kdy si zaměst-
nanec vybírá ná-
hradní volno za 
práci přesčas ne-

bo za práci ve 
svátek,

posu uje ja o odp aco a ý de

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Zkušební doba
Lze sjednat zkušební 
dobu i při prodloužení 
termínovaného pra-
covního poměru?

Pro sjednání zkušební doby 
platí ustanovení §  35 zá-

koníku práce, kde se v odst. 3 
uvádí, že „zkušební dobu 
je možné sjednat nejpozdě-
ji v  den, který byl sjednán ja-
ko den nástupu do práce“. 
Zkušební dobu lze tedy plat-
ně sjednat pouze při vzniku 
pracovního poměru, a  niko-
liv při jeho změně. I  kdybys-
te podepsal dodatek k  pra-
covní smlouvě včetně sjednání 
zkušební doby, bude ujednání 
o zkušební době neplatné.

Převozník dobré nálady
Autobus zvesela míří k  dal-

ší zastávce. Vlídná, ranním 
sluníčkem orosená krajina se ra-
dostně rozplývá jako na mls-
ném jazýčku. „Dobrý den, pa-
ní Staňková…,“ zazpívá sympa-
tický řidič. „Jako obvykle? Dnes 
vám to, Jarmilko, obzvláště slu-
ší. Voníte jako rozkvetlá louka,“ 
zabásní. „Však vy jste dnes taky 
fešák. Ostříhaný a  vymydlený. 
Škoda, že jsem vdaná…“

Hromádka si libuje u okna au-
tobusu. Spokojeně nasává let-
ní náladu, která se rychle pře-
náší na ostatní cestující. Tady si 
lidé ještě umějí spolu povídat. 
Když pozdraví dobrý den, tak to 
myslí opravdově. Další zastávka 
u malého rybníka a řady topolů. 
„Koukám, dnes máte nějak těž-

kou tašku,“ vlídně vítá řidič ma-
minku s dítětem. „Jedu do ne-
mocnice, za tátou. Vezu mu je-
ho oblíbené koláče.“ „Tak ho 
pozdravujte. Ať se brzo uzdra-
ví a v pořádku vrátí do-
mů.“ Hromádka se 
zatím zamilovaně 
rozhlíží po při-
lehlých polích. 
Na některých 
voní čerstvé str-
niště. Jiné už sta-
čili zorat. Z někte-
rých prosvítají nače-
pýřené slunečnice a jinde 
vévodí vzrostlá kukuřice. „Po-
kud někdo potřebuje, zastavím 
mu u kostela, abyste to měli blíž 
k obchodu,“ prozpěvuje si řidič.

Vystupujeme na malebném 

náměstíčku sevřeném malova-
nými domky. Z  vedlejšího ob-
chůdku se line vůně čerstvého 
chleba. „Děkuji vám za příjem-
nou jízdu,“ oslovuje Hromádka 

stále usměvavého řidi-
če. „To máme v po-

pisu práce…,“ 
ještě o  pozná-
ní víc rozšíří svůj 
úsměv černo-
vlasý čtyřicát-

ník. „Mám rád li-
di. Dobře vím, že 

jsme od toho, aby-
chom je spolehlivě dovez-

li do jejich cíle. Proč bychom se 
měli na sebe mračit, když ven-
ku sluníčko rozdává štědré pa-
prsky?“ „Poslyšte, vy jste hoto-
vý básník a převozník dobré ná-

lady,“ stejně přirozeně se pou-
směje Hromádka. Autobus ti-
še zasyčí a  pohádkově zmizí 
v zatáčce.

„Kéž bychom u  nás ve škole 
uměli rozdávat tak dobrou ná-
ladu jako náš řidič. Kéž bychom 
si dokázali povídat se svými žá-
ky v okamžiku, kdy dlouze zíva-
jí. Hned zítra se jich zeptám, co 
je u nich doma nového. Jestli už 
stačili sklidit jablka a  hrušky ze 
zahrádky. Kdy naposled si udě-
lali výlet do krásných hor. Povím 
jim ještě něco o lidech, kteří mají 
nadevše rádi svou práci, a proto 
ji dělají poctivě a s potěšením,“ 
vykročí Hromádka po proudu 
zpívající říčky, která mu připomí-
ná začínající nový školní rok.

Roman KANTOR
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Kognitivní 
trénink 
pro třetí 
věk
JANA BÍLKOVÁ

Cvičení obsažená v  této 
publikaci z  nakladatelství 
Grada byla původně při-
pravována pro studenty 
univerzity třetího věku 
jako zpestření přednášek 
o  psychologii. Nicméně, 
i když nespadáte do této 
věkové kategorie, má 
vám kniha co nabídnout. 
Jednotlivá cvičení zamě-
řená na koncentraci, krea-
tivitu, verbální dovednosti 
a  paměť budou s  velkou 
chutí řešit i  děti či vnou-
čata. Přejeme všem čtená-
řům dobrou zábavu a vý-
drž při tréninku.

Znáte je?Hrátky s blesky u památníku Prokopa Diviše
„Škola hrou“, propagoval 

učitel národů Jan Ámos 
Komenský.

Tohoto hesla se drželi zá-
stupci Jihomoravského muzea 
společně s SOU a SOŠ  SČMSD 
Znojmo, když koncem minu-
lého školního roku uspořáda-
li pro děti znojemských ma-
teřských a základních škol vý-
chovně-vzdělávací akci s  ná-
zvem Bleskohraní.

Celé dopoledne probíhalo 

v Příměticích u památníku vy-
nálezce bleskosvodu – Proko-
pa Diviše. Studenti oboru so-
ciální činnost si pod vedením 
vyučujících připravili soutě-
že pro děti, které na několika 
různých stanovištích plnily růz-
né úlohy. Každý příchozí žák si 
vyzvedl soutěžní kartičku, kde 
mu vždy bylo potvrzeno spl-
nění úkolů. Poté se přesunuli 
k památníku, kde jim studen-
ti 3. ročníku cestovního ruchu 

převlečení za Prokopa Diviše 
a  Benjamina Franklina před-
stavili svoje vynálezy. Za vzor-
né plnění úkolů a  odpovídá-
ní na otázky byli žáci obdaro-
váni upomínkovými předměty 
a malou sladkostí.

A s  jakými nástrahami se 
musely děti vypořádat? Spo-
jovaly obrázky, které si vy-
barvily a  na památku odnes-
ly. Na druhém stanovišti je če-
kala překážková dráha, kterou 
musely zdolat s tenisovou pál-
kou, dále vhazovaly míčky do 
břicha kance, skákaly paná-
ka nebo skládaly puzzle bles-
ku a  bouřky. Na posledním 
stanovišti byly připraveny zá-
stupkyně kadeřnic a  kosmeti-
ček a školáčkům a předškoláč-
kům nabarvily vlasy a namalo-
valy jim na obličej blesky.

Protože i  počasí se neslo 
v duchu bouřek, mohly si dě-
ti prohlédnout blesky přímo 
na obloze. A pokud se někdo 
špatně díval, mohl si blesk vy-
robit sám. Jana KAMARÁDOVÁ

Nebojte se vyrazit do zahraničí
Díky projektu EU Erasmus+ 

mohly vyjet v  průběhu 
dvou let čtyři skupiny žáků 
VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem na 
praxi do přístavního města Ply-
mouth na jihu Anglie. Zde pra-
covali žáci oboru zdravotnic-
ký asistent, žáci lycea a  obo-
ru diplomovaná všeobecná 
sestra v  domech pro seniory. 
Po předchozí půlroční přípra-
vě trval samotný pobyt tři týd-
ny. Hlavním cílem bylo získá-
ní nových zkušeností v  pé-
či o  klienty s  demencí v  ang-
lických pečovatelských zaříze-

ních a zároveň vylepšení si an-
gličtiny, především odborné.

Před samotným odjezdem 
probíhala přípravná fáze, kte-
rá zahrnovala dobrovolnickou 
činnost v  českých zařízeních 
podobného typu, mimoškol-
ní výuku psychologie a několik 
hodin ošetřovatelství. Několik 
hodin zabrala i výuka anglické-
ho jazyka zaměřeného na praxi.

A vyrazili jsme. Počáteční 
obavy se brzy rozplynuly, rodi-
ny byly pohostinné a komuni-
kativní a  plnily vše, co se od 
nich očekávalo. Na pracovišti 

nás překvapil přátelský a ote-
vřený přístup veškerého per-
sonálu a zvláštní smysl pro hu-
mor. Překvapil nás i  velký po-
čet podobných zařízení v  jed-
nom městě. Každý z nás pra-
coval samostatně v  jiném do-
mově. Postupně jsme pocho-
pili, že pečovatelské domy 
jsou mnohem menší než ty, 
které jsme navštěvovali do-
ma, a jsou především privátní. 
V těchto domovech je poměr-
ně velké množství personálu. 
K  financování pobytu klienta 
jsou často použity celoživotní 

úspory nebo financování pře-
bírá širší rodina.

Cíle projektu byly rozhodně 
splněny, své poznatky předává-
me spolužákům a  prezentuje-
me je i na odborných konferen-
cích. Nejbližší příležitostí budou 
oslavy 70. výročí školy, které se 
uskuteční teď v září.

A naše doporučení? Nebojte 
se vyrazit do zahraničí! Přemů-
žete strach z komunikace, po-
znáte nové přátele, zbavíte se 
předsudků a  získáte zajímavé 
zkušenosti ve svém oboru.

Žáci školy

Doma i ve škole se učíme podle videa
Rádi bychom se pochlubi-

li. Za poslední tři roky jsme 
v naší Základní škole Nemyče-
ves vytvořili přes 2  000 videí, 
které tvoří ucelený systém pro 
výuku matematiky v  1. až 3. 
ročníku. Zpočátku jsme videa 
dělali s cílem pomoci rodičům, 
a  zkvalitnit tak domácí pří-

pravu, především v  době ne-
moci žáků. Po vybavení školy 
tabletovou třídou se ale videa 
uplatňují i  ve výuce. Žáci tak 
mohou samostatně vyslech-
nout výklad a  za doprovodu 
vyučujícího a  pomocí interak-
tivních učebnic snáze projít 
cestu od neznalosti k  pocho-

pení. Důkazem úspěšnosti vý-
ukových videí u  žáků, kterým 
je doma umožněno videa sle-
dovat, jsou lepší znalosti v ma-
tematice a zvyšující se vzdělá-
vací sebevědomí. Pokud máte 
zájem, můžete se na videa po-
dívat na www.matyskova-ma-
tematika.cz. Miloš NOVOTNÝ
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Čím budu? Otázka, kterou si v životě položil každý
Děti nechodí do školy jen 

kvůli teoretickým vědo-
mostem, ale především pro-
to, aby se všestranně při-
pravily na svoji budoucnost. 
Jenže setkání s  praxí během 
výuky ve skutečnosti moc ne-
bývá, a když přijde čas vybrat 
si své povolání, často děti tá-
pou a neumí si představit, co 
které zaměstnání vlastně ob-
náší. Různých oborů a  pro-
fesí stále přibývá a  zůstává 
otázkou, jak jim je co nejví-
ce přiblížit.

A začít je dobré už u  těch 
nejmenších, aby měli mož-
nost srovnání a výběru. Asi ne-
ní nic lepšího, než když se se-
tkají s člověkem, který jim své 
povolání představí.

A byl tu nápad! Rodiče na-
šich dětí ze Základní školy ve 
Znojmě na ulici Mládeže bu-
dou chodit do tříd seznamovat 
děti se svými profesemi nebo 
je rovnou pozvou na své pra-
coviště, aby si mohly vytvořit 

co nejpřesnější obrázek. To je 
přece skvělé. Ale budou chtít? 
Zkusily jsme je o  to požádat. 
Vlastně jsme si od toho moc 
neslibovaly, ale opak byl prav-
dou. Jednotlivé třídní učitel-
ky začaly dostávat nabídky od 
maminek i tatínků a někde se 
zapojili i prarodiče.

Když to shrnu v číslech, bě-
hem druhého pololetí uply-
nulého školního roku se dě-
ti 1. stupně měly možnost zú-
častnit asi 30 různých exkurzí 
nebo prezentací přímo ve ško-
le. A to se zdaleka neuskuteč-
nily všechny, protože se to ča-
sově nedalo zvládnout, přece 
jen má výuka přednost. Ale to 
nic, alespoň nám něco zbývá 
i na tento školní rok.

A která povolání si děti 
mohly tak říkajíc osahat? Ta-
dy je přehled alespoň někte-
rých: zásahová jednotka, in-
strumentářka na operačním 
sále, dámská krejčová, hasi-
či, zdravotní sestřička u  zub-

ního lékaře, příslušník Policie 
ČR, fyzioterapeutka, pracov-
ník v  advokátní kanceláři, vý-
robce plechovek, pracovník na 
pile, chovatel exotických ha-
dů, promítač filmů, příslušník 
městské policie, včelař i  pra-
covník v salonu pro psy.

Jsme vděčni všem, kteří se 
do této akce zapojili a nechali 
děti nahlédnout pod pokličky 
svých profesí. Projevili nesmír-
nou trpělivost a  ochotně od-

povídali na zvídavé otázky ma-
lých posluchačů.

Možná, že už nyní se ně-
kdo zatoužil stát zdravotní 
sestřičkou, pracovat se dře-
vem, studovat práva nebo šít 
šaty. A až dojde na to skuteč-
né rozhodování, třeba si děti 
vzpomenou na svá první set-
kání s  vybraným povoláním 
a alespoň trošku jim to jejich 
volbu usnadní.

Helena FIALOVÁ

Úspěch v soutěži
Moje soukromí! Nekoukat! Nešťourat!
V  soutěži, kterou 

vyhlásil Úřad pro 
ochranu osobních 
údajů, Moje soukro-
mí! Nekoukat! Neš-
ťourat! uspěla i  Zá-
kladní škola z Křižné.

Ačkoliv soutěž 
proběhla již v  červ-
nu v sídle Úřadu pro 
ochranu osobních 

údajů v Praze, rádi bychom se 
pochlubili úspěchem našich 
žáků. Ti totiž získali hned ně-
kolik ocenění. V  zadání Svět 
bez soukromí byla oceněna 
Vendula Bubníková  ze 4. B, 
v  tématu Nejbezpečnější mís-
to pro uchování osobních úda-
jů si odnesl ocenění Marek Bill 
ze 6. C.

Děti si také mohly prohléd-

nout  hlavní místnost úřadu 
s  počítačovým vybavením, 
kde jsou zpracovávány re-
gistrační údaje, poté navští-
vily historické prostory Ná-
rodní knihovny ČR, Klemen-
tinskou věž a  Český rozhlas. 
Tam si prohlédly celou budo-
vu rozhlasu a nahlédly do ži-
vého vysílání.

Milena MEDKOVÁ

Grilovací párty na Přímětické
Premiéru zajímavé akce 

uspořádali na střední ško-
le Přímětická ve Znojmě. Ta 
uzavřela nedávno partnerství 
s obchodním řetězcem a obě 
organizace spolu nyní plánu-
jí různé projekty.

Tím prvním byla akce Gri-
lování s Kauflandem závěrem 
uplynulého školního roku. 
Travnaté plochy v okolí školy 
se proměnily na jednu velkou 

grilovací párty. V nabídce by-
ly výtečné Staročeské a Bavor-
ské klobásy, čerstvá zelenina 
a  ovoce, nechyběly ani chla-
zené nealkoholické nápoje.

O bohatý doprovodný pro-
gram se postarali studen-
ti všech oborů, které škola 
nabízí. Ten zaujal především 
dětské návštěvníky. Kadeřni-
ce vytvářely zájemcům úče-
sy pomocí kulmy či žehličky 

na vlasy, kosmetičky malova-
ly na obličej, automechanici 
vysvětlovali názorně pravidla 
silničního provozu a předved-
li i  jízdu na závodních moto-
cyklech. Truhláři si připravi-
li zdobení dřevěných výrobků 
hoblinami, sportovní soutěže 
v duchu vodních živlů se ujal 
obor sociální činnost. Gastro-
nomické obory měly na sta-
rosti přípravu občerstvení.

Milými hosty byli také klienti 
různých sociálních zařízení na 
Znojemsku. Studenti sociální 
činnosti zde přivítali návštěvníky 
z Jevišovic, Šanova či Hradiště.

Příchozí i místní ochutnáva-
li dobroty, odpočívali na trav-
natých plochách nebo se za-
pojili do soutěží. Atmosféra 
evokovala blížící se prázdniny 
a dobu dovolených.

Kateřina KOTOUČOVÁ



SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Ve kterém roce bylo 
Apetito zaregistrováno 
jako ochranná známka?

Skvělé sezónní novinky od Krále Sýrů
Král Sýrů přichází se dvěma 

novinkami, které Vás přenesou 
do provoněné Provence či hor-
kem rozpáleného Mexika.

Král Sýrů Provensálské by-
linky je po pěti letech první 
hermelín kombinovaný s  výji-
mečnými voňavými bylinkami. 
Směs se základem rozmarýnu, 
bazalky, oregana 
a  tymiánu vytváří se 
sýrem dokonalou 
souhru.

Král Sýrů Jala-
peños je nový se-
zónní hermelín 
s  u šlech tilou bílou 
plísní s  kousky pi-
kantních mexických 

papriček jalapeños. Vyzkou-
šejte tuto jedinečnou kombi-
naci lahodného jemného sýra 
s výraznou chutí a vůní červe-
ných papriček!

Více informací na 
www.kralsyru.cz.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Kolik druhů Krále 
Sýrů najdete v našich 
obchodech?

Ze správných odpovědí vy-
losujeme dva výherce no-
vinek od Krále Sýrů. Od-
povědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 
10. září 2016. Do předmětu 
uveďte „KRÁL“.

Tradiční Apetito s čerstvou sladkou smetanou
Tradiční česká pochoutka 

vznikla v  roce 1973. Moderní 
doba přinesla inovace ve vý-

robě, které spočívají v  použí-
vaných technologiích i  ve vy-

lepšení receptury. To, co dělá 
Apetito ještě lahodnější, je vý-
měna zakysané smetany za 
čerstvou sladkou smetanu. 
Tím se stává tento tradiční ta-

vený sýr ještě smetanovější 
a  krémovější. Pro výrobu ta-
veného sýra Apetito jsou vy-

bírány kvalitní a  čerstvé su-
roviny. Hlavními složkami 
při výrobě jsou sýr, smetana 
a  máslo. Skvělou chuť na trh 
navíc doprovodí nový moderní 
obal.

Více informací na www.
apetito.cz.

Ze správných odpovědí vy-
losujeme tři výherce sýrů. Od-
povědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 
10. září 2016. Do předmětu 
uveďte „APETITO“.

Kouzelné pověsti pražské aneb Jak to bylo doopravdy
Pojďte se s námi projít Pra-

hou a vyprávět si o  jejích po-
věstech. Říká se, že ji kdysi 
dávno obývali skřítkové, per-
moníci, víly, čerti, vodníci 
a  kdovíjaká další havěť. Na-
psalo se o  nich hodně, ale 
málo se ví o  tom, že v  pod-
zemním labyrintu pod Pra-
hou se to kdysi pohádkovými 

skřítky jenom hemžilo. A  ve-
čer, když se setmělo, sedávali 
u Vltavy s čertem a s vodníkem 
z Podskalí a vyprávěli si, co se 
za celý den událo. Ale kdyby 
jenom to! Oni tam žijí dod-
nes. A dodnes spolu po veče-
rech sedávají, jenže nikdo neví 
kde. Říká se, že někde v  zá-
koutí pod vyšehradskou ská-

lou. Nebo snad pod Barrando-
vem? Všichni ti dobří braši pa-
matují staré časy a také si pa-
matují, jak se staly všechny ty 
dávné události, které nyní vy-
právíme jako pověsti.

A kdybychom se mohli ně-
kde schovat a naslouchat jim, 
možná bychom zjistili, že to 
všechno bylo trochu jinak…

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jak je dlouhý Karlův 
most?

Více informací najdete na 
www.grada.cz.

Ze správných odpovědí vy-
losujeme pět výherců knih. 
Odpovědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 
10. září 2016. Do předmětu 
uveďte „GRADA“.

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

Výherci soutěže VÍNO 2: K. Houžvička, A Jordánová  Výherci soutěže FRANCIE: E. Mandusová, H. Mandusová, E. Maříková  
Výherci soutěže KAPR: L. Ondra, M. Příhodová, K. Poláková  Výherci soutěže LÉTO: D. Miková, A. Žáková, I. Kubistová Výhercům blahopřejeme!

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.

nikla v  roce 1973. Moderní 
oba přinesla inovace ve vý-

vaných technologiích i  ve vy-
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STUDENTSKÉ
VOLBY
2O16

USPOŘÁDEJTE 
STUDENTSKÉ VOLBY 
I VE VAŠÍ ŠKOLE
Uzávěrka přihlášek je 14. 9. 2016

STUDENTSKÉ VOLBY 2016
20.–21. září
www.jsns.cz 

 pro všechna gymnázia, střední odborné školy a učiliště

 zúčastnit se mohou studenti starší 15-ti let

 studenti budou volit strany kandidující do krajských zastupitelstev

  studentské volby budou organizovat volební komise sestavené 
ve školy a garantované jedním pedagogem

  zapojené školy obdrží informace ke krajským volbám, doprovodné 
didaktické materiály, podklady pro propagaci a realizaci vlastních voleb

 let
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Ministryně školství, mládeže 
a tělovýchovy Mgr. Kateřina 

Valachová, PhD. společně s ředitelkou 
Národního pedagogického muzea 

a knihovny J. A. Komenského 
PhDr. Markétou Pánkovou zvou 
na znovuotevření Pedagogické 

knihovny J. A. Komenského 
v nově vybudovaných prostorách 

Pedagogické knihovny.

Přijďte se s námi podívat 
do nové budovy knihovny 
Jeruzalémská 12, Praha 1,

a to od 15. září letošního roku.

www.npmk.cz

Pozvánka


