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„Rozum, který zůstane stát, je v pořádku. Jen si nesmí lehnout.“   Jan Werich

Školník může být pro školu skutečným žolíkem
Bereme jako samozřejmost, že na školní tabla si 
žáci dávají své vlastní fotografie, občas snímek své-
ho třídního učitele, někdy ředitele školy. Ale školní-
ka? Tak to se až tak často nevidí.

A přitom by si to mnohdy 
opravdu zasloužili. Pro-

vozní a  správní zaměstnan-
ci škol, tedy školníci, uklí-
zečky, kuchařky ve školních 
jídelnách, ale i  hospodář-
ky či ekonomky, jsou čas-
to pro žáky neviditelní. Ne-
bo je prostě nevnímají. Při-
tom jsou i pro ně důležitou 
součástí školy.

Každý ředitel školy potvr-
dí, že mít dobrého školníka 
je prostě výhra. Protože jedi-
né slovo školník v sobě zahr-
nuje mnoho dalších profesí 
– řemeslník, údržbář, opra-
vář školního nábytku, čas-
to dokonce vynálezce, in-

stalatér, zámečník, domov-
ník, správce, zásobovač, ři-
dič, zahradník – prostě prá-
ce všeho druhu. Ško-
le tak šetří nemalé 
prostředky, pro-
tože odborné 
firmy mohou 
být zvány jen 
na skutečné 
havárie.

To vše dělají 
školníci za vel-
mi nízký plat. Ve 
své výplatě za září by 
však měli společně s ostat-
ními nepedagogickými za-
městnanci škol najít o  ně-
kolik set korun více než v té 

srpnové. Výše jejich tarif-
ních platů se rozhodnutím 
vlády nyní odvozuje niko-
li od přílohy jedna vládního 
nařízení o platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě, ale 
od přílohy číslo tři. Objem 

prostředků pro nepeda-
gogické pracovní-

ky se od září zvý-
šil o  pět pro-
cent, z  toho 
čtyři procenta 
jdou na vrub 
platovým ta-

rifům, tedy 
nárokové slož-

ce platu, a  jedno 
procento z tohoto ob-

jemu peněz bude vypláce-
no formou nenárokových 
složek platu. V průměru by 
si tak nepedagogové mě-

li měsíčně polepšit o  sedm 
set korun.

Je to krůček ke zlepšení 
jejich platové situace, i když 
neřeší letitý problém spoje-
ný s minimální mzdou. Ani 
nová platová tabulka totiž 
nezaručí, že někteří nepe-
dagogičtí pracovníci nebu-
dou pod její hranicí.

Ocenění práce každého 
z  nás ale není jen otázkou 
peněz. Uznání, pochvala, 
obyčejný lidský zájem, to 
vše je stejně důležité. Proto 
bych moc přála všem škol-
níkům, nejen tomu ze Zru-
če nad Sázavou, aby si je-
jich fotografie na svá tab-
la dali na konci školního ro-
ku všichni žáci. Protože pro 
svou školu mohou být sku-
tečným žolíkem.

Karla TONDLOVÁ
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V tomto čísle najdete

13. září
V Pardubicích a následující 
den v Hradci Králové 
nabízeli členové 
odborových svazů 
zájemcům v propagačních 
stanech bezplatné právní 
poradenství, informace 
o kolektivním vyjednávání 
a také o možnosti, jak 
založit odbory.

15. září
V Praze bude vyhodnocen 
letošní ročník projektu pro 
základní školy Pestrá strava 
bez zbytečné chemie.

17. září
Již po páté se tentokrát 
v Nawojowé v Polsku 
uskuteční Visegrádský 
festival kultur. Jeho cílem 
je prezentace regionálních 
kultur zemí visegrádské 
čtyřky.

Krátce
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Podpora sportu
Česká olympijská nadace 
podpoří sportovně nadané 
děti ze znevýhodněných 
rodin, a to částkou 
350 000 Kč. Peníze získala 
z prodeje produktů Procter 
& Gamble v síti prodejen 
Tesco. zm

Zkušební volby
Studenti gymnázií, 
středních odborných škol 
a učilišť ve věku od 15 
let si mohou nanečisto 
vyzkoušet krajské volby 
nedlouho předtím, než 
se politické strany a hnutí 
utkají v řádném hlasování. 
Studentské volby se letos 
uskuteční 20. a 21. září. čtk

Předplatné
Speciální předplatitelskou 
řadu pro děti v mateřských 
školách plánuje v pilotním 
projektu nabídnout 
plzeňské Divadlo J. K. Tyla. 
Malé děti v třífázovém 
abonmá pozve na prohlídku 
divadla, zapojí je do 

soutěže a hry, navštíví je ve 
školce a na závěr je pozve 
na inscenaci vycházející 
z Mozartovy opery. Projekt 
se zatím připravuje, 
plzeňským školkám by ho 
divadlo chtělo nabídnout 
ještě letos. čtk

Ochranná známka
Masarykova univerzita 
v Brně získala ochrannou 
známku pro zkratkové slovo 
Muni, které v posledních 
letech používá při vnější 
i vnitřní komunikaci. 
O známkoprávní ochranu 
začala usilovat poté, co 
se slovo objevilo v názvu 
soutěže miss, se kterou 
druhá největší vysoká 
škola v Česku neměla
nic společného.  čtk

Zápisník

„To víte, přes prázdniny jsme tu v praxi ověřovali pro ministerstvo školství inkluzi!“„To víte, přes prázdniny jsme tu v praxi ověřovali pro ministerstvo školství inkluzi!“
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Nový školský ombudsman
Novým školským om-

budsmanem bude za-
kladatel ankety Zlatý Ámos 
Slávek  Hrzal. Ve funkci od 
15.  září nahradí bývalého 
ministra  Eduarda Zemana. 
Ve školním roce 2016/2017 
se bude věnovat hlavně ši-
kaně. Měl by působit pře-
vážně v  terénu a  vytvářet 

obecná doporučení pro mi-
nisterstvo školství, uvedla 
ministryně školství Kateřina 
Valachová.

„Chceme, aby školský om-
budsman byl vrbou pro učite-
le, rodiče i děti. Aby byl příto-
men na školách, aby komuni-
koval se všemi aktéry,“ řekla 
K. Valachová.

Ústřední témata, kterými se 
bude školský ombudsman za-
bývat, se budou měnit. Letos 
to bude hlavně šikana. Mi-
nisterstvo školství na pomoc 
při jejím řešení nabízí školám 
konkrétní návod v podobě ak-
tualizovaného metodického 
 pokynu.

 čtk

Další peníze na rozšíření kapacity škol
Ministerstvo školství vy-

členilo na příští dva ro-
ky dalších 300 milionů ko-
run na rozšíření kapacity ma-
teřských a  základních škol 
v  České republice. Dotace 
mají směřovat do základních 
škol s  1. stupněm, základ-

ních škol, které jsou v  jed-
né budově s  mateřskou ško-
lou, a mateřských škol v Pra-
ze. Jejich zřizovatelé, obce ne-
bo svazky obcí, mohou o pe-
níze žádat do 31. října. Minis-
terstvo podpoří projekty škol 
ze svého Fondu rozvoje kapa-

cit mateřských a  základních 
škol. Školy mohou peníze žá-
dat na komplexní řešení svých 
výukových kapacit včetně tě-
locvičny. V  případě žádos-
tí z hlavního města Prahy lze 
dotaci poskytnout jen na no-
vostavby mateřských škol. čtk

Vyhláška o nezdravých potravinách
Vyhláška o nezdravých po-

travinách, které se nesmě-
jí prodávat ve školách, je hoto-
vá a bude publikována ve Sbír-
ce zákonů.

Potraviny a nápoje, které po-
žadavkům nevyhoví, nezmizí 
ze škol okamžitě. Takzvaná pa-
mlsková vyhláška začne platit 
20. září, ale školy budou mít ješ-
tě tři měsíce na to, aby sortiment 
v  bufetech a  automatech při-
způsobily novým požadavkům.

Ve školách nebude mož-
né prodávat a  dělat rekla-
mu na výrobky obsahující ko-
fein nebo umělá sladidla. Za-
kázány budou energetické ná-
poje i  výrobky primárně urče-
né pro sportovce. Na oblože-
ných bagetách a dalším peči-
vu budou zapovězeny kečup, 
majonéza, dresink nebo hoř-
čice. Z  parametrů pro mléč-
né výrobky, které nesplňují na-
příklad smetanové a  tvaroho-

vé výrobky Lipánek, Pribiná-
ček nebo Bobík, by měly mít 
výjimku výrobky zařazené do 
programu Mléko do škol. Ty 
se budou moci do 31. červen-
ce 2017 prodávat, i když náro-
kům nevyhoví. Ve školách bu-
de možné prodávat ovoce, ze-
leninu a  šťávy z  těchto plodů 
bez přidaného cukru.

Vyhláška se bude týkat dě-
tí ve věku, kdy plní povinnou 
školní docházku. čtk
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Česká školní inspekce 

bude letos poprvé 

kontrolovat také 

práci školských 

poradenských zařízení.

Společné vzdělávání

Jeho cílem je zjistit, zda ško-
ly upravily své školní vzděláva-
cí programy tak, aby odpoví-
daly novým podmínkám spo-
lečného vzdělávání. Znamená 
to, že inspekce bude kontro-
lovat například nastavení, rea-
lizaci a  účinnost podpůrných 
opatření k naplnění vzděláva-
cích potřeb pro  žáky se spe-
ciálními vzdělávacími potře-
bami, vzdělávání těchto žá-
ků podle individuálních vzdě-
lávacích plánů a  také činnost 
školských poradenských za-
řízení. Zde se zaměří přede-
vším na diagnostiku vzděláva-
cích potřeb žáků se specifický-
mi potřebami a na doporuče-
ní podpůrných opatření pro je-
jich úspěšné vzdělávání. Právě 
doporučená podpůrná opat-
ření by měla uč itelům pomo-
ci při individuální práci s těmi-
to dětmi.

Ochrana před šikanou

Druhým specifickým úko-
lem, na který se inspekce letos 
zaměří, bude kontrola efek-
tivity preventivních opatře-
ní škol zaměřených na ochra-

nu dětí před  šikanou. Právě 
ta je stále větším problémem 
škol. „Cílem realizace tohoto 
úkolu je ověřit, zda nastave-
né minimální preventivní pro-
gramy škol nejsou pou-
ze formálním doku-
mentem, zda jsou 
funkční, ma-
jí reálný dopad 
do  školní pra-
xe a  zda účel-
ně přispívají 
k  vytváření bez-
pečného prostře-
dí a  eliminaci proje-
vů rizikového chování,“ píše 
na svém webu inspekce.

Vzdělávání neslyšících

Další kontroly se zamě-
ří na  vzdělávání dětí a  žá-
ků umístěných v  domovech 
pro  osoby se zdravotním po-
stižením a  na  vzdělávání dětí 
a  žáků se sluchovým postiže-
ním. „Vzdělávání osob se slu-
chovým postižením je v  sou-
časné době v  popředí zájmu, 
neboť se dotýká poměrně vel-
kého počtu dětí, žáků a  stu-
dentů, a  to jak v  rámci systé-
mu speciálního školství, tak 
v  rámci tzv. hlavního vzdělá-

vacího proudu,“ uvádí ČŠI 
na svém webu.

Střední školy

V  okruhu specifických kon-
trol České školní inspekce 
pro  letošní školní rok budou 
i  střední školy, a  to ty, které 
„opakovaně vykazují vysokou 
míru neúspěšnosti ve  společ-
né části maturitní zkoušky“. 
Samozřejmě, že bude pro-

bíhat standardní kon-
trola i  v  ostatních 

středních ško-
lách ukončova-
ných maturit-
ní zkouškou či 
výučním listem. 
A  v  těch ško-

lách, jejichž žáci 
jsou u státních ma-

turit dlouhodobě ne-
úspěšní, bude cílem inspek-
ce „důsledně posoudit kvalitu 
a efektivitu vzdělávání“.

Kontroly inspekce nebudou 
však zaměřeny jen na  ukon-
čování střední školy, ale také 
na  organizaci a  průběh přijí-
macího řízení do oborů vzdě-
lání s maturitní zkouškou s vy-
užitím centrálně zadávaných 
jednotných testů. Jednot-
né přijímací zkoušky jsou to-
tiž od  letošního školního ro-
ku poprvé povinné pro všech-
ny střední školy.

Gramotnosti

Dalším specifickým úkolem 

bude kontrola podpory rozvo-
je, dosažené úrovně a výsled-
ků vzdělávání v přírodovědné, 
jazykové a informační gramot-
nosti. Česká školní inspekce 
bude hodnotit, zda výsledky 
vzdělávání i  jeho průběh jsou 
v  souladu s požadavky odpo-
vídajících rámcových vzděláva-
cích programů, a  to na všech 
stupních škol.

Vyšší odborné školy

Od  1. května 2015 má 
Česká školní inspekce no-
vou kompetenci. Podle nove-
ly školského zákona může ta-
ké hodnotit kvalitu vzdělává-
ní na vyšších odborných ško-
lách. V  uplynulém školním 
roce pilotně ověřovala hod-
noticí kritéria, nyní by jejich 
hodnocení mělo být běžnou 
součástí inspekční činnos-
ti. Tou je i  kontrola jazyko-
vých škol, které poskytují ci-
zincům zkoušku z českého ja-
zyka. Cílem pro letošní rok je 
zkontrolovat co největší vzo-
rek škol s právem státní jazy-
kové zkoušky.

Školní stravování

V  neposlední řadě se škol-
ní inspekce zaměří i  na kvali-
tu školního stravování včetně 
zajištění dietního stravování. 
Školní stravování je totiž sou-
částí výchovy ke zdraví včetně 
zásad správné výživy.

Olga ŠEDIVÁ
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Zaměření kontrol České školní inspekce v tomto školním roce

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ

Nový školní rok je v plném proudu, žáci a studenti 
si pomalu zvykají na studijní povinnosti, učitelé již 
zapomněli, že nějaké prázdniny vůbec byly, a pra-
cují s plným nasazením. S plným nasazením pracuje 
i Česká školní inspekce, která se letos zaměří kromě 
obvyklých i na specifické oblasti.
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Odbory požadují minimálně pětiprocentní růst mezd
„Nechceme patřit mezi nejhůře pla-
cené zaměstnance v  Evropské unii.“ 
Pod tímto heslem zahájila Českomo-
ravská konfederace odborových sva-
zů v roce 2015 dlouhodobou kampaň 

„Konec levné práce“ proti nízkým mzdám a platům 
v České republice.

Cílem kampaně ČMKOS je 
vymanit českou ekono-

miku z přetrvávajícího hospo-
dářského konceptu nízkých 
mezd. Kampaň odborů inspi-
rovala a  příznivě ovlivnila ko-

lektivní vyjednávání ve  fir-
mách pro rok 2016. Nárůst 
me diá nové mzdy se letos při-
blížil 6,5 procenta, což je nej-
více za osm let. Vláda pravi-
delným navyšováním mini-

mální mzdy a zvyšováním pla-
tů v rozpočtové sféře napravu-
je příjmy zaměstnancům, kte-
ří jsou placeni státem. Pro za-
městnavatele v  podnikatelské 
sféře by to mělo být inspirující.

ČMKOS považuje za důle-
žité zdůraznit význam reálné 
mzdy – co si skutečně za  svou 
mzdu mohou zaměstnanci kou-
pit. Spotřeba domácností je to-
tiž klíčovým faktorem růstu 
HDP. Představuje dokonce více 
než 50 procent tvorby hrubé-

ho domácího produktu. Proto 
celá společnost musí mít zájem, 
aby se zaměstnanci prostřednic-
tvím zvyšování mezd více po-
díleli na výsledcích růstu české 
ekonomiky.

V nadcházejícím kole ko-
lektivního vyjednávání pro rok 
2017 ČMKOS doporučuje tam, 
kde pro  to jsou dobré ekono-
mické předpoklady, vyjedná-
vat růst objemu mzdových pro-
středků o 5 až 5,5 procenta.

ČMKOS

Propagační stany Českomoravské konfe-
derace odborových svazů putují v rámci akce 
Odbory v  regionech po  městech České re-
publiky. Odboráři v nich poskytují bezplatné 
právní poradenství, podávají informace o čin-
nosti odborů, sociálním dialogu, kolektivním 
vyjednávání, o výhodách členství v odborech 
a  o postupu, jak na pracovišti odbory zalo-
žit. Na své si přijdou také děti, pro něž jsou 
připraveny zábavné hry. V pátek 9. září byli 
odboráři před Sparta Arénou v Praze na Čes-
kých sportovních hrách a o den později v So-
kolově na  Dni horníků. Dalšími zastávkami 
zástupců ČMKOS budou 3. října České Bu-
dějovice a 4. října Tábor. Více informací na-
leznete na www.cmkos.cz. red

Nejkrásnější vrcholy Beskyd jsme poznali s letošním EXOD
Nejkrásnější vrcholy a  hřebenovky Beskyd poznali 
účastníci v  rámci letošního EXOD, který organizo-
vala Marie Věntusová ze základní organizace škol-
ských odborů při OROS Opava.

Této letní rekreace se zú-
častnilo téměř padesát pra-

covníků školství a jejich rodin-
ných příslušníků, kteří se sje-
li ze všech koutů České re-
publiky. Někteří jezdí na akce 
podporované školskými od-
bory opakovaně a každým ro-
kem si vybírají z nabídky růz-
ných základen se zajímavým 
programem.

Naše celodenní turistické vý-
lety vedly krásnou přírodou na 
území České i  Slovenské re-
publiky. Spokojeni byli všichni, 
jak milovníci přírody, tak kultu-
ry a  historie. Marie Věntusová 

je vzácným člověkem a  zkuše-
nou organizátorkou akcí EXOD. 
V  kontaktu se všemi účastníky 
byla už několik týdnů před ter-
mínem příjezdu. Každý se spo-
lehlivě dověděl potřebné in-
formace a  na dotazy přichá-
zely okamžité odpovědi. Po-
té po dobu jednoho týdne ved-
la M. Věntusová celou výpravu, 
měla předem promyšlený každý 
detail celodenního programu, 
nabídla vždy více variant turis-
tických tras s ohledem na zdat-
nost účastníků a náročnost te-
rénu. Ke každému místu, kte-
ré jsme navštívili, věděla zajíma-

vé informace, poutavě vyprá-
věla o  historických událostech 
a osobnostech daného regionu. 
Navštívili jsme známá místa jako 
Lysou horu, Pustevny, Bílý Kříž 
nebo skanzen v  Rožnově pod 
Radhoštěm. Poznali jsme i mé-
ně známá místa a užívali si po-

hyb po horských stezkách.
Na této akci se sešla parta 

příjemných lidí, pro které byl 
aktivní pohyb tou správnou re-
laxací. V  závěrečném hodno-
cení ocenili skvělý přístup naší 
průvodkyně.

Edita DOLEŽALOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Školní družiny jsou světovým unikátem, přinášejí zábavu i poučení
Najdete je v 95 procentech českých škol. V součas-
nosti jich existují více než čtyři tisíce a  jsou ve své 
podstatě světovým unikátem. Řeč je o školních dru-
žinách, které navštěvuje během školního roku přes 
300 tisíc žáků prvního stupně základních škol.

Zájem o  družiny neustále 
stoupá, proto není nutné 

pochybovat o  jejich účelnos-
ti. Namístě je naopak zajímat 
se o to, jak fungují a jak jejich 
práci ještě zlepšit. A  také by-
chom se měli snažit lépe pro-
dat výsledky práce vychova-
telek školních družin, protože 
jak už bylo zmíněno, jedná se 
o  školské zařízení, které nám 
společně se školními kluby lec-
kde ve světě závidí.

„V naší škole je současná 
maximální kapacita družiny 
kolem 240 žáků. Nedostane 
se na všechny děti, snažíme se 
tedy přednostně přijímat žáky 
z 1. až 3. tříd, tedy ty mladší,“ 
popisuje aktuální situaci Mi-
chaela Pavelková, zástupkyně 
ředitele pro 1. stupeň z 3. ZŠ 
v Brandýse nad Labem.

S nedostatkem místa bojuje 
řada škol. Ideální by bylo, kdy-
by družina měla vlastní záze-
mí, včetně počítačové učeb-
ny a hřiště. O to je ale cenněj-
ší práce vychovatelek, které 

mnohdy i v mírně „bojových“ 
podmínkách dokážou připra-
vit pro děti na každý den pes-
trý, zábavný a  hlavně kvalitní 
program.

Děti se tu nenudí

Pedagogický význam 
dobře fungujících družin je 
srovnatelný s významem tra-
dičního školního vyučování. 
„Dětem v  družině nabízíme 
rozhodně zajímavější aktivity 
než třeba psaní úkolů. Jsou 

rozděleny do několika sku-
pin, velmi se nám osvědčilo 
spojovat ty nejmladší s  těmi 
nejstaršími. Činnost druži-
ny úzce navazuje na vzdělá-
vací program naší školy, ale 
především se snažíme nabíd-
nout dětem co nejatraktiv-
nější program. Vy-
chovatelky s  ni-
mi chodí každý 
den ven, do 
přírody, na 
hřiště. Školá-
ci mají mož-
nost se věno-
vat hrám, čet-
bě i kreativním ruč-
ním pracím. Každoročně 
je čeká několik projektových 
dnů spojených s  návštěvou 
muzeí a knihoven, stejně ja-
ko výletů nebo bezpečnost-
ních akcí, které probíhají zá-
bavnou formou. Družina se 

také běžně zapojuje do pro-
jektů pořádaných školou,“ 
popisuje každodenní čin-
nosti brandýské družiny M. 
Pavelková.

Pomoc  problémovým dětem

Těsné propojení družiny se 
školou je jednou z velkých vý-
hod. Vychovatelky mají k  dě-

tem trochu jiný přístup než uči-
telé, jsou často jejich důvěrni-
cemi, které jim mohou pomo-
ci ve složitých životních situa-
cích. Děti přicházejí do druži-
ny unavené z běžné výuky, be-
rou ji tedy jako místo, které už 
vlastně není škola. Na vycho-
vatele tak čeká nelehký úkol 
zvládnout roztěkanou dětskou 
mysl, ale na druhou stranu se 
jim otevírá svobodný kreativní 
prostor k  pedagogické a  psy-
chologické práci.

„Do každodenní čin-
nosti se zapoju-

jí i  osobní asis-
tenti žáků. Ti 
jsou k  dispozici 
nejen jednomu 
konkrétnímu dí-

těti, ale mohou 
pomáhat vycho-

vatelkám a  ostatním 
dětem, pokud je to zapo-

třebí,“ dodává M. Pavelková. 
Mnohé děti vyžadují citlivěj-
ší nebo specifický přístup, na 
který při běžné výuce není do-
statečný prostor. Právě druži-
na je ale ideálním místem, kde 

jim vychovatelé pomáhají lépe 
se zapojovat do běžného živo-
ta. A pro ty, pro něž není češti-
na mateřským jazykem, před-
stavuje odpolední pobyt me-
zi vrstevníky vynikající „jazy-
kovou“ školu a je obvyklé, že 
se v  družině rozmluví daleko 
rychleji, než kdyby absolvovaly 
jen běžnou školní výuku nebo 

jazykový kurz.
„Jako ideální vidím spolu-

práci školy s  družinou právě 
při výchově problémových žá-
ků. Vychovatelé v družině mo-
hou sledovat chování těchto 
dětí i v jiném prostředí, než je 
třída, mohou si všimnout věcí, 
které při výuce nevyplují na po-
vrch. A mohou také mnohem 
neformálnějším způsobem po-
moci při integraci těchto dě-
tí,“ upozorňuje M. Pavelková.

Vzdělání je celoživotní

Význam družin je nezpo-
chybnitelný. Rodičům umož-
ňují chodit do práce s  vědo-
mím, že je o  jejich potomky 
postaráno. Stejně významný je 
i  pedagogický a  společenský 
přínos. Pracovníci v družinách 
mají odpovídající pedagogické 
vzdělávání nebo si ho postup-
ně doplňují. Čeká je ale celoži-
votní vzdělávání, protože běž-
ně (a často dobrovolně) absol-
vují kurzy různých technik ruč-
ních prací či semináře, které 
obohacují jejich pedagogické 
a  psychologické znalosti. Řa-

da těchto vzdělávacích aktivit 
je organizována přímo minis-
terstvem školství. Ty jsou za-
měřeny nejen na rozšíření zá-
jmových aktivit, které jsou dě-
tem v družinách nabízeny, ale 
pomáhají vychovatelům zvlá-
dat takové jevy, jako je dětská 
agresivita nebo šikana.

Romana SLANINOVÁ
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I když jsou družiny 

placenou službou, 

jedná se o částky 

víceméně symbolické.
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Zaměstnanec nevyčerpal dovolenou
Jak upravuje zákoník práce postup při čerpání do-
volené pro případ, že zaměstnanec v daném roce 
dovolenou nevyčerpá a zaměstnavatel mu její čer-
pání v příštím roce do 30. června neurčí?

V § 218 zákoníku práce je 
stanoveno, že čerpání do-

volené musí být zaměstna-
vatelem určeno tak, aby by-
lo možné vyčerpat dovolenou 
do konce roku, ve kterém prá-
vo na dovolenou vzniklo. Pou-
ze v  některých situacích (na-
příklad naléhavé provozní dů-
vody, dočasná pracovní ne-
schopnost, mateřská či rodi-
čovská dovolená, ošetřování 
nemocného člena rodiny ne-
bo jiné překážky na straně za-
městnance) může dojít k  čer-
pání dovolené později. V  pří-
padě, že by provozní důvody 
na straně zaměstnavatele a ji-
né překážky na straně zaměst-
nance neexistovaly a  zároveň 
by zaměstnavatel čerpání do-
volené neurčil, došlo by k po-
rušení jeho zákonem stanove-

né povinnosti. V  případě, že 
dovolená nemůže být z  výše 
uvedených důvodů vyčerpána 
v  kalendářním roce, v  němž 
nárok na ni vznikl, musí 
její čerpání zaměst-
navatel určit tak, 
aby byla vyčer-
pána nejpoz-
ději do kon-
ce následující-
ho kalendářní-
ho roku.

Pokud čerpání 
dovolené není urče-
no do 30. června následující-
ho kalendářního roku, má za-
městnanec právo určit si čer-
pání dovolené sám, přičemž 
tento termín oznámí zaměst-
navateli alespoň 14 dnů pře-
dem (pokud se nedohodnou 
jinak). To znamená, že po-

kud nebyla dovolená, na kte-
rou vzniklo zaměstnanci prá-
vo v roce 2015, určena do 30. 
června 2016, může si ji za-
městnanec určit sám. Pokud 
si ji zaměstnanec sám neurčí, 
zaměstnavatel je povinen mu 
ji určit tak, aby byla vyčerpá-
na do konce roku 2016. V pří-

padě, že zaměstnava-
tel tuto podmín-

ku nesplní, mů-
že mu být orgá-
nem inspekce 
práce uložena 
pokuta. V  pří-
padě, že do-

volená nemůže 
být vyčerpána ani 

do konce následují-
cího kalendářního roku z dů-
vodu, že zaměstnanec byl do-
časně práce neschopný, čer-
pal mateřskou nebo rodičov-
skou dovolenou, zaměstnava-
tel určí dobu čerpání dovolené 
po skončení těchto překážek.

Právo na dovolenou nezani-
ká v případě, že není do konce 
následujícího roku, ve kterém 
právo na dovolenou vzniklo, 
vyčerpána. Pokud zaměstna-
vatel nebude určovat čerpá-
ní dovolené v souladu s § 217 
a  s § 218, může dojít ke ku-
mulaci dovolené za více let, 
kdy bude mít zaměstnanec 
právo určit si ji sám.

Náhrada mzdy (platu) za 
nevyčerpanou dovolenou je 
v souladu s § 222 odst. 2 mož-
ná pouze při skončení pracov-
ního poměru.

Vít BERKA

Musí chodit do zaměstnání, když nemá přidělenu práci?
Zaměstnavatel nemá po organizačních změnách 
pro zaměstnance po část výpovědní doby práci. Je 
oprávněn přikazovat zaměstnanci, aby se zdržo-
val v místě trvalého bydliště nebo aby docházel na 
pracoviště?

Uvedený postup zaměst-
navatele není v  soula-

du s  platnou právní úpra-
vou. Proto takový příkaz za-
městnavatele není zaměstna-
nec povinen respektovat. Za-
městnanci jsou totiž podle 

§ 301 odst. 1 zákoníku práce 
povinni plnit jen takové po-
kyny nadřízených, které jsou 
vydané v  souladu s  právními 
předpisy. Povinnost zaměst-
nance být přítomen na pra-
covišti je spojena s  výkonem 

práce podle pracovní smlou-
vy. V  tomto smyslu rozhodu-
jí i  soudy. Například Nejvyš-
ší soud ČR v odůvodnění roz-
sudku ze dne 9. 3. 2004 sp. 
zn. 21 Cdo 2048/2003 mi-
mo jiné uvedl: „Jestliže za-
městnanec přestal konat prá-
ci pro zaměstnavatele, proto-
že mu zaměstnavatel v rozpo-
ru s ustanovením § 35 odst. 1 
písm.  a) zákoníku práce pře-
stal přidělovat práci, není po-

vinen po dobu, kdy zaměst-
navatel neplní své právní po-
vinnosti, se zdržovat na místě 
určeném zaměstnavatelem.“

Toto stanovisko Nejvyšší-
ho soudu ČR lze použít i  po 
účinnosti nového zákoníku 
práce. Stejný obsah, jako měl 
§ 35 odst. 1 písm. a) dřívější-
ho zákoníku, má § 38 odst. 1 
písm.  a) současně platného 
zákoníku práce.

 Vít BERKA

Dovolená 
po půldnech?
Může zaměstnava-
tel určit zaměstnan-
ci dovolenou tak, že 
by ji čerpal i po půl-
dnech?

Dovolenou je možno za-
městnanci poskytovat i ve 
více částech. Zákoník prá-
ce stanoví, že zaměstna-
vatel určuje dobu čerpání 
dovolené tak, aby si ji za-
městnanec mohl vyčerpat 
zpravidla vcelku a do kon-
ce kalendářního roku (§ 
217 odst. 1). Pokud se do-
volená neposkytuje vcel-
ku, ale v několika částech, 
stanoví zákon požadavek, 
aby alespoň jedna část či-
nila nejméně dva týdny, 
pokud se zaměstnanec se 
zaměstnavatelem nedo-
hodnou na jiné délce čer-
pání dovolené. Podle pře-
važujících právních výkla-
dů by určená doba čer-
pání dovolené neměla či-
nit méně než jeden den. 
Výjimky by měly tvořit ze-
jména situace, kdy jde 
o dočerpání poměrné čás-
ti dovolené, která je kratší 
než jeden den (dojde k za-
okrouhlení na 0,5 dne), 
a  případy, kdy zaměstna-
nec sám žádá o poskytnu-
tí dovolené v rozsahu po-
loviny dne.

Vít BERKA
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Žáci z Klášterce zmapovali nebezpečná místa v okolí školy
Základní škola v Krátké ulici z Klášterce nad Ohří 
se zapojila do programu Škola pro udržitelný život, 
který je podpořen v rámci projektu Spolu si pomá-
háme, společně se vzděláváme aneb místně zakot-
vené učení v praxi.

Vize vlastního projektu „Ke 
škole bezpečněji“ vznikla 

od dětí navštěvujících ve ško-
le ekokroužek. Garantem ce-
lého projektu se ve škole stala 
vedoucí tohoto kroužku Ště-
pánka Hubertová. „Program 
Škola pro udržitelný život mne 
oslovil, protože vychází z  po-
třeb města,“ vysvětluje. „Jed-
ním z  cílů je to, aby na změ-
nách ve městě spolupracovaly 
i děti a zároveň si uvědomova-
ly, že samy mohou přijít s dob-
rým nápadem, který je užiteč-
ný pro obyvatele města.

Myšlenková mapa
Protože jsem doposud na 

takovémto projektu nepraco-
vala, rozhodla jsem se nejpr-
ve zkušebně oslovit děti z eko-
kroužku, který na naší škole 
vedu. Jedná se o žáky od tře-
tí do páté třídy. Původně jsem 
chtěla pouze vyzkoušet pra-
covní listy, které jsme dosta-
li na semináři v Litoměřicích – 
mapování krásných, ale i ošk-
livých míst v  okolí školy. Dě-
ti pracovaly s  obrovským zá-
palem a  samotné je napadlo, 
kolik je tu nebezpečných míst 
a že by stálo za to na ně upo-
zornit. Všichni předkláda-

li spoustu zajímavých návrhů. 
Všechny jsme pečlivě zazna-
menali na tabuli, vznikla tak 
velká myšlenková mapa. Nej-
dříve jsme uvažovali o  celém 
Klášterci, potom jsme se ome-
zili pouze na prostor v blízkém 
okolí školy. O  těchto místech 
jsme společně diskutovali. Zá-
roveň se objevil nápad, aby-
chom s tím zkusili něco dělat. 
A tak byl náš projekt „Ke ško-
le bezpečněji“ na světě.

Mapování terénu
Na problémová místa jsme 

si vyšli přímo do terénu, aby-
chom je vyfotografovali. Po-
tom jsme se rozhodli připravit 
anketu, ve které by svůj názor 
na nebezpečná místa vyjádři-
li ostatní žáci ve škole, rodiče 
a veřejnost.

Na anketu jsme vyrazili do 
města oslovit různé lidi, nejdří-
ve kolemjdoucí a pak i rodiče, 
kteří šli pro děti do školy. Dě-
ti se na začátku vůbec nechtě-
ly ptát, stály a  jen se nesmě-
le rozhlížely, ale nakonec ne-
chtěly vůbec skončit.

Nebezpečná místa
Anketu jsme vyhodnotili 

a dali do souvislosti s vytvoře-

nou myšlenkovou mapou. Na-
konec náš výběr padl na čtyři 
místa, která byla v okolí školy 
považována za nejvíce nebez-
pečná. Jednalo se o silnici před 
školou, kde jezdí auta poměr-
ně rychle, dále vjezd policej-
ních vozidel po stejné cestě, 
kterou chodí děti do školy, 
blízkost barů, heren a  restau-
race vedle školy a  nebezpeč-
nou křižovatku. Kluci vyrobili 
model okolí školy ve 3D, kde 
zvýraznili nalezené problémy. 
Mapu vytvořili absolutně sami, 
do modelu dali například i ma-
lá autíčka. Jako dokumentaci 
jednotlivých míst jsme měli na-
še fotografie. Děvčata na vel-
ké papíry nakreslila silnici i  se 
značením, které tam je, ale 
zároveň s  tím, které bychom 
chtěli my.

Dopravní značky
Vyrobili jsme symbolické 

dopravní značení, které jsme 
chtěli dát na označená mís-
ta, abychom upozornili veřej-
nost i  představitele města, že 
by se s tím mohlo něco dělat. 
Děti natíraly tyče, kluci stříka-
li, sprejovali. Polystyrény jsme 
stříkali žlutou reflexní barvou, 
na ně jsme potom umístili na-
še dopravní značky. Oslovi-
li jsme žáky naší školy, aby vy-
mysleli vlastní dopravní znač-

ky, informativní, netradiční, 
které by se daly použít. Z těch 
jsme potom udělali malou vý-
stavku. Z  nich děti v  kroužku 
vybraly tři, které se jim nejvíce 
líbily, a ty umístily na naše po-
lystyrény. V další části projek-
tu jsme ještě natočili pár spo-
tů do místní televizní stanice, 
které měly upozornit nejen na 
projekt, ale hlavně na konkrét-
ní problémy.

Na závěr jsme uspořáda-
li besedu, kde jsme prezento-
vali celou naši práci. Besedy se 
účastnili rodiče, děti, učitelé 
a také zástupci města. Oceni-
li aktivitu dětí a vysvětlili, jaká 
jsou pravidla pro získání nové-
ho dopravního značení. Dá-
le se děti dověděly, že změ-
na příjezdové cesty se už chys-
tá. Problém, který zůstává, je 
bezprostřední blízkost heren 
a barů. Místostarosta však dě-
tem slíbil, že město bude hle-
dat řešení.

Alena TUČÍMOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
Štěpánka Hubertová

ZŠ Krátká, Klášterec nad Ohří

stepanka.hubertova@

seznam.cz
Tel.: 734 659 164
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Změna vyhlášky o poradenských službách
Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb. a změny některých 
dalších vyhlášek ve školství

Ve Sbírce zákonů ČR, částce 
74, rozeslané dne 17. červ-

na 2016 je publikována vyhláška 
č. 197/2016 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 72/2005 Sb., o po-
skytování poradenských služeb 
ve školách a školských poraden-
ských zařízeních. Touto vyhláš-
kou byly provedeny také změ-
ny v těchto právních předpisech:

vyhláška č.  13/2005 Sb., 
o středním vzdělávání a vzdělá-
vání v konzervatoři

vyhláška č.  14/2005 Sb., 
o předškolním vzdělávání

vyhláška č. 48/2005 Sb., o zá-

kladním vzdělávání a některých 
náležitostech plnění povinné 
školní docházky

vyhláška č. 71/2005 Sb., o zá-
kladním uměleckém vzdělávání

vyhláška č. 74/2005 Sb., 
o zájmovém vzdělávání

vyhláška č.  108/2005 Sb., 
o  školských vý-
chovných a uby-
tovacích zaří-
zeních a  škol-
ských účelo-

vých zařízeních
vyhláška č.  492/2005 Sb., 

o krajských normativech
vyhláška č.  177/2009 Sb., 

o  bližších podmínkách ukon-
čování vzdělávání ve středních 
školách maturitní zkouškou

Vyhláška č.  197/2016 Sb. 
nabyla účinnosti dnem 1. zá-
ří 2016 s  výjimkou některých 
ustanovení měnících vyhlášku 
č. 177/2009 Sb., která nabýva-
jí účinnosti dnem 1. října 2016.

Zkušební doba
Bylo by možné sjednat zkušební dobu i při uzavírá-
ní dohody o pracovní činnosti?

Ustanovení o  zkušební do-
bě obsahuje §  35 zákoní-

ku práce. Tento paragraf je za-
řazen do části druhé zákoníku 
práce věnované úpravě pracov-
ního poměru. V § 77 odst. 2 zá-
koníku se stanoví, že na prá-
ci konanou na základě dohod 
o pracích konaných mimo pra-
covní poměr se vztahují usta-
novení zákoníku práce upra-
vující výkon práce v pracovním 
poměru s  výjimkou vyjmeno-
vaných případů. Na výkon prá-
ce konané na základě dohod 

o pracích konaných mimo pra-
covní poměr je tak nutné apli-
kovat veškerá ustanovení upra-
vující výkon práce v pracovním 
poměru, pokud nejsou výslov-
ně uvedena jako ustanovení, 
která se na výkon práce na zá-
kladě těchto dohod nevztahu-
jí. Vzhledem k  tomu, že zku-
šební doba zde uvedená není, 
lze dovozovat, že zkušební do-
bu je možné vyjednávat i u do-
hod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr (tedy i u dohod 
o pracovní činnosti).

5 Sb. a změny některých

kladním vzdělávání a některých 
náležitostech plnění povinné 
školní docházky

vyhláška č. 71/2005 Sb., o zá-
kladním uměleckém vzdělávání

vyhláška č. 74/2005 Sb., 
o zájmovém vzdělávání

vyhláška č.  108/2005 Sb.,
o  školských vý-
chovných a uby-
tovacích zaří-
zeních a škol-
ských účelo-

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Žádost o přijetí do školky
Jak se podle platného zákona má žádat o přijetí 
do mateřské školy?

Školský zákon neurčuje způ-
sob učinění žádosti o  přijetí dí-
těte k  předškolnímu vzdělávání, 
proto se použije úprava ve správ-
ním řádu. Podle ustanovení § 32 
odst. 4 správního řádu je podání 
možno učinit písemně nebo úst-
ně do protokolu anebo v elektro-
nické podobě podepsané uzná-
vaným elektronickým podpisem. 
Pomocí jiných technických pro-
středků (například e-mailem bez 
použití uznávaného elektronic-
kého podpisu) je podání mož-

no učinit za podmínky, že je do 
5 dnů potvrzeno, popřípadě do-
plněno výše uvedeným způso-
bem. Podání je tedy možné uči-
nit rovněž poštou či vhozením do 
schránky školy (v  tomto případě 
je však důkazní situace žadatele 
ztížena). Zákon nepřipouští mož-
nost výše uvedené způsoby ome-
zit či se od této úpravy odchýlit. 
V případě žádosti učiněné shora 
uvedeným způsobem je ředitelka 
povinna rozhodnout ve věci sa-
mé (o přijetí, nebo nepřijetí).

Magie mezilidských vztahů nejen pro kouzelníky
Hromádka si do svého bloku 

sepisuje drobné poznám-
ky. Nevěřícně kroutí hlavou 
a tajuplně pozoruje z okna sbo-
rovny okolní přírodu. „Tak nám 
to znovu začíná. Další školní 
rok a s ním očekávání, co nové-
ho přinese,“ pátravě se obrací 
ke kolegovi Výbornému. „Hlav-
ně že si polepšíme. Celé prázd-
niny se nemluvilo v televizi snad 
o ničem jiném než o navyšování 
platů ve školství. Ať se veřejnost 
dozví, jak si učitelé zase namas-
tí kapsu,“ smířlivě dodává. „Sli-
by chyby. Mě však zaujalo úpl-
ně jiné sdělení.“

„Tuším, že je to věčná pís-
nička kolem inkluze,“ nedoč-

kavě tlačí Výborný diskuzi do-
předu. „Musím ti říct, že ani 
tahle informace mě nezved-
la ze židle. Bublina splaskla. 
Dvě stě žáků má přejít do 
běžných škol,“ odml-
čí se Hromádka. 
„Co může být 
aktuálnější než 
kantorské pla-
ty a  společné 
v z d ě l á v á n í ? “ 
stále se podivu-
je Výborný. „Sle-
doval jsem repor-
táž s  ředitelem základ-
ní školy, jak se připravuje na 
nový školní rok. Kamera zabí-
rala jeho moderní prostornou 

kancelář, krásnou sborovnu. 
Vše jako ze škatulky. V  jedné 
třídě jsem stačil stočit zrak na 
nástěnku. Na ní byl pečlivou 

rukou vyvedený plakát 
barevně nadepsaný 

Kouzelná slůvka,“ 
konečně odkrývá 
Hromádka svůj 
postřeh.

„Nejdříve jsem
 si myslel, že ná-

stěnka přibližu-
je nějaký pohád-

kový příběh. Omyl. 
Stačil jsem si několik 

nabízených slov zapsat: Dob-
rý den. Děkuji. Prosím. S  do-
volením. Na shledanou. Vždy 

jsem si myslel, že kouzla úpl-
ně nepatří do obyčejného živo-
ta, ale právě do světa pohádek. 
Další omyl. Co kdysi byla samo-
zřejmost, dnes považujeme za 
kouzla. Čáry máry fuk a… jsme 
slušní!“ shovívavě se pousměje 
Hromádka.

„Ani jsem netušil, že jsem 
kouzelník, který ovládá magii 
mezilidských vztahů. Hned si 
ve třídě vyzkouším, zda je pů-
vab kdysi samozřejmých slůvek 
blízký i našim žákům. Obávám 
se, jak je znám, že s kouzly ma-
jí jen máloco společného,“ po-
vzdychne si kolega Výborný 
a chystá se do hodiny.

Roman KANTOR
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Dalajlamova kočka 
a síla meditace
DAVID MICHIE

Tato kniha z  naklada-
telství Synergie je vol-
ným pokračováním pří-
běhu kočky Jeho Svatosti 
dalajlamy – Jesky. Sva-
tost Kočka se vydává za 
dalším úkolem – naučit 
se meditovat. Jejím pro-
střednictvím můžete sle-
dovat cestu jedné nád-
herně nedokonalé bytosti 
na cestě k osvícení. Nau-
číte se nové způsoby, jak 
pracovat se svojí myslí, 
což ocení jak učitelé, tak 
jejich žáci. Zpomalíte, na-
leznete klid a  objevíte 
svou hlubokou přiroze-
nost – čistou lásku a sou-
cit. Navíc se znovu se-
tkáte se starými známými 
z Dharamsaly a mnohými 
dalšími zajímavými lidmi.

Znáte je?

k h kl d

Žáci z Přerova si užili prodloužené prázdniny
Děti z  přerovské Základní 

školy Za Mlýnem si mohly 
užívat ještě celý týden prázdni-

ny. Do školy na rozdíl od žáků 
ze zbývajících sedmi přerov-
ských škol nastoupily až 8. zá-

ří. Důvodem je rozsáhlá rekon-
strukce školy. Opravy zahrnu-
jící zateplování i výměnu oken 
budou pokračovat až do kon-
ce roku. Rekonstrukce školy 
vyjde na téměř 17 milionů ko-
run a je největší letošní investi-
cí města. Ztížený pobyt dětí ve 
škole během oprav chce měs-
to kompenzovat dotacemi na 
školu v přírodě.

O udělení týdenního ředi-
telského volna rozhodla ře-
ditelka školy Božena Přidalo-
vá kvůli naplánovaným opra-
vám už před prázdninami. Mi-
nulý týden, kdy děti přišly do 
školy poprvé, měla škola již vy-
měněná stará okna za nová ve 

dvou horních patrech objektu 
i ve školní družině. Na výměně 
dalších oken a na novém pláš-
ti budou dělníci pracovat až 
do zimy. Lhůta pro provede-
ní prací je stanovena do kon-
ce prosince.

Vedení radnice chce dě-
tem dlouhou dobu, kterou 
budou muset pobývat v  těs-
né blízkosti prašného prostře-
dí, kompenzovat. „Rádi by-
chom jim dopřáli dotované 
školy v přírodě. Pokud zastupi-
telé města návrh rady podpo-
ří, přispějeme školákům část-
kou 900  000 korun,“ uvedl 
náměstek přerovského primá-
tora Tomáš Navrátil. čtk

Obor hodinář nabízí jediná průmyslovka
Nový školní rok začal také 

pro více než 1 300 stu-
dentů Střední školy průmys-
lové, technické a  automobil-
ní v Jihlavě. V porovnání s loň-
ským rokem počet studentů 

vzrostl přibližně o pět desítek. 
Škola je největší v Kraji Vysoči-
na, studentům nabízí 15 stu-
dijních oborů. Jako na jediné 
škole v republice se deset stu-
dentů prvních ročníků bude 

věnovat oboru jemný mecha-
nik – hodinář.

Jihlavská průmyslovka v sou-
časné podobě vznikla v  roce 
2014 sloučením tří samostat-
ných škol. Škola je jako jedno 
z  šesti technicky zaměřených 
vzdělávacích center v Kraji Vy-
sočina schopná nabídnout 
studentům technické vyba-
vení odpovídající současným 
požadavkům. Studenti se le-
tos zúčastní další fáze projek-
tu Postav si svoje auto. Čeká je 
stavba už druhého stavebnico-
vého automobilu Kaipan. Mo-
dernizace se mimo jiné dočká 
i obor multimédia-webdesign, 
pro který škola pořídí speciální 
techniku na zpracování videa 
a zvuku.

Letos poprvé se deset stu-
dentů oboru mechanik-seřizo-
vač zaměří na technologii ob-
rábění plastů. čtk

Univerzita získala pozůstalost filozofa Fischera
Archiv Univerzity Palacké-

ho v  Olomouci oboha-
tily strojopisy, kopie článků, 
ale i dokumenty prvního uni-
verzitního rektora, význam-
ného českého filozofa a soci-
ologa Josefa Ludvíka Fische-
ra. Univerzita získala také je-
ho posmrtnou masku. Prv-
ní část pozůstalosti darovala 

vysoké škole jeho dcera Syl-
va Fischerová. J.  L.  Fischer se 
stal prvním rektorem obnove-
né olomoucké univerzity v ro-
ce 1946.

„Považuji za absolutně zá-
sadní, že instituce mají ve svém 
vlastnictví archivní odkaz svých 
zakladatelů a pečují o něj. Pro 
Univerzitu Palackého v  Olo-

mouci byl takovou osobnos-
tí filozof evropského formá-
tu Josef Ludvík Fischer, a proto 
jsem nesmírně rád, že paní Syl-
va Fischerová souhlasila s  da-
rováním písemné pozůstalos-
ti svého otce Archivu Univerzi-
ty Palackého,“ uvedl rektor Ja-
roslav Miller.

 čtk
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Školské odbory v Německu odmítají zákazy burek
Německé školské odbory 

varují před zákazy burek 
a nikábů pro muslimské ško-

lačky a studentky. Podle nich 
by takový krok prohloubil izo-
laci dívek z  konzervativních 

muslimských rodin od němec-
ké společnosti. Nošení oděvů 
zakrývajících obličej při vyu-
čování odmítly spolkové ze-
mě Dolní Sasko a Porýní-Falc.

„Zákaz zahalování je zcela 
špatná cesta,“ řekla Ilka Hof-
fmannová z vedení školských 
odborů. Podle ní je škola čas-
to jediným místem, kde se 
mohou dívky z  konzervativ-
ních muslimských rodin, jež 
úplné zahalování vyžadují, se-
tkávat s  většinovou němec-
kou společností. Zároveň ale 
zdůraznila, že odbory pova-
žují za nepřijatelné, aby bur-

ku či nikáb nosily učitelky. 
„Učitelky fungují jako vzor 
a  reprezentují stát,“ řekla. 
Podle německého práva mu-
sejí být státní školy nábožen-
sky neutrální.

Soud v  Dolním Sasku za-
kázal muslimské studentce 
účast na vyučování, pokud 
bude chodit do školy v  odě-
vu zcela zakrývajícím tvář. Ta-
ké zemské ministerstvo škol-
ství Porýní-Falce označilo bur-
ky a nikáby za objektivní pře-
kážku pro vyučování, protože 
brání komunikaci mezi peda-
gogem a žákem.

Zajímavosti ze zahraničního tisku

čtk

Na přednášky se zbraněmi
Soud v  americkém stá-

tě Texas zrušil zákaz 
nošení zbraní na před-
nášky na tamní univerzi-
tě, který vyhlásili její pro-
fesoři. Pedagogové svým 
výnosem reagovali na ne-
dávné uzákonění používá-
ní zbraní ve školách, kte-
ré má podle zákonodárců 
pomoci snížit počet tra-
gicky končících útoků na 
univerzitách.

Trojice profesorů Texaské 
univerzity zákaz nosit zbra-
ně na přednášky odůvodni-
la tím, že možnost používat 
zbraně ohrožuje akademic-
kou svobodu. Podle soudu 

však neprokázali, že by je-
jich krok byl pro školu pod-
statným přínosem.

Podle zákona platného od 
začátku tohoto měsíce mo-
hou osoby starší jednadva-
ceti let nosit na území uni-
verzitních kampusů střelné 
zbraně v případě, že nejsou 
na první pohled viditelné. 
Podle zastánců této normy 
si střelci jako cíl svých útoků 
vybírají často univerzity či ki-
na právě proto, že na těchto 
místech nečekají odpor oz-
brojených osob. Nová mož-
nost nošení zbraní tak podle 
nich učiní z  univerzit bez-
pečnější místa.

Jazyky otevírají cestu
CHcete mít větší úspěch 

v  kariéře i  milost-
ném životě a nádavkem ješ-
tě zdravý mozek do vysoké-
ho věku? Pak byste se měli 
naučit další jazyk, radí valná 
většina Američanů a  Britů, 
jejichž názory zkoumala jazy-
ková aplikace Babbel. Z prů-
zkumu vyplynulo, že pro 71 
procent Američanů a 61 pro-
cent Britů je člověk hovořící 
více než jedním jazykem pro 
ostatní přitažlivější. Průzku-

mu se zúčastnilo 3  000 an-
glicky hovořících responden-
tů. Devět z deseti připustilo, 
že by byli ochotni se kvůli lás-
ce naučit nový jazyk. Zhru-
ba polovina k  tomu dodala, 
že sní o romantickém vztahu 
s někým z jiné země.

Globálně více než polovi-
na světa je schopná mluvit 
nejméně dvěma jazyky, ale 
anglicky hovořící obyvate-
lé západních zemí za tímto 
průměrem zaostávají.

Vládní směrnice o záchodcích
Texaský federální soudce 

zablokoval vládní nařízení, 
které umožňuje americkým 
studentům zvolit si záchod-
ky a školní šatny v souladu se 
zvolenou pohlavní identitou. 
Vláda Baracka Obamy vyda-
la směrnici v květnu, opatře-
ní vyvolalo kritiku konzerva-
tivních Američanů.

Spor o  genderovou pří-
slušnost veřejných záchod-
ků trvá v USA už několik let 
a  stal se i  tématem nynější 
prezidentské kampaně. Část 
veřejného mínění se přiklání 
k názoru, že lidé by měli vo-
lit veřejný záchod podle své 
fyzické podoby, nikoli podle 

vnitřního pocitu přísluš-
nosti k  některému z  pohla-
ví. Liberální část společnos-
ti a aktivisté jsou přesvědče-
ni o opaku.

Vláda USA v květnu školy 
na celém území státu upo-
zornila, že transsexuální ško-
láci by měli navštěvovat zá-
chodky v  souladu se svou 
zvolenou genderovou iden-
titou. Školám takovou praxi 
přímo nenařídila, ale nazna-
čila, že na jejich stanovisku 
může záviset přísun peněz 
ze státní pokladny. Jen Texas 
dostává z  federálního roz-
počtu ročně na školství de-
set miliard dolarů.

Podvody u zkoušek
Kambodža rozmístila té-

měř tisíc šest set poli-
cistů v  místních středních 
školách, kde se konaly zá-
věrečné zkoušky. Snažila 
se tak zabránit široce roz-
šířeným podvodům včet-
ně opisování či podpláce-
ní učitelů, aby opisování 
tolerovali.

Policisté v  hlavním městě 
Phnompenhu obklopili bu-
dovy, kde se zkoušky kona-

ly, a  prováděli osobní pro-
hlídky studentů, aby zjistili, 
zda dovnitř nepronášejí ta-
háky, mobilní telefony ane-
bo předem nelegálně zís-
kané správné odpovědi na 
zkušební otázky.

Testy, které absolvují kam-
bodžští studenti na konci 
střední školy, jsou na úrovni 
maturit a jejich výsledky ma-
jí značný vliv na přijetí na vy-
soké školy.
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o  dotaci, studii proveditelnosti, zadávací dokumentaci 
na klíč:

• IROP – Infrastruktura základních škol výzva 46/47
• IROP – Regionální vzdělávání (ITI, IPRÚ)

Ing. Petra Lavičková
E: petra.lavickova@mlstrategy.cz
M: 608 959 339
W: www.mlstrategy.cz
 www.dotaceproskoly.cz
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Reparil® Ice-Spray – první pomoc při sportovních úrazech
Snažíte se žít ak-

tivně, rádi sportu-
jete, ale přesto se ně-
kdy neubráníte men-
šímu zranění, např. 
pohmoždění, krev-
nímu výronu, vy-
mknutí, svalovým kře-
čím nebo třeba modři-
nám? Tyto problémy 
dokážou pěkně zne-
příjemnit život. S oka-
mžitou úlevou od bo-
lesti vám pomůže Re-

paril® Ice-Spray, který poranění pří-
jemně ochladí.

Kromě chlazení dokáže Reparil® 
Ice-Spray zmírnit průvodní projevy 
otoků, podlitin a modřin. Má dlouho-
dobý, spolehlivý a bolest tlumící efekt. 
Hodí se hlavně coby první pomoc při 
drobných sportovních úrazech. Kromě 
sportování ho můžete využít při turis-
tice či úrazech na pracovišti či ve ško-
lách. Více informací najdete na www.
medapharma.cz.

Ze správných odpovědí vylosujeme 
tři výherce Reparil Ice-Spray. Odpovědi 

posílejte na e-mail soutez@tydenik-
skolstvi.cz do 23. září 2016. Do 
předmětu uveďte „REPARIL“.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Obsahuje Reparil® Ice-Spray 
konzervační látky?

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

Naskoč na mléčnou vlnu
Projekt Naskoč na mléčnou vlnu Agrární komory 
má za cíl propagaci zdravého životního stylu 

podporou spotřeby českých mléčných výrobků 
u dětí a mládeže na základních a středních školách. 

Projekt je spolufinancován 
z prostředků Ministerstva zemědělství.

„Mléko a výrobky z něj jsou jedním z nejbohatších 
zdrojů vysoce kvalitních bílkovin, které obsahují 
nenahraditelné aminokyseliny. Jako nejvhodnější 

mléčné výrobky pro náš organismus jsou ty zakysané. 
Jogurty, kysané podmáslí a kefírové mléko“ potvrzuje 

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. 

Mléčná vlna není jen o tom, abychom vás přesvědčili 
o významu mléka a rozličných mléčných výrobků 

ve vaší výživě, je to také zdravý životní styl, který se 
v posledních letech stal tolik oblíbeným.

Týdeník ŠKOLSTVÍ
je také na Facebooku.
Spojte se s námi, najdete nás jednoduše.

Těšíme se na vaše lajky.
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1. září
Začal nový školní rok. Do 
mateřských, základních, 
středních a vyšších 
odborných škol chodí letos 
zhruba o 30 tisíc více dětí 
ve srovnání s loňským 
rokem. V základních 
školách bude 882 700 
žáků, z toho prvně svou 
školní docházku zahájilo 
118 000 prvňáčků, 552 700 
žáků navštěvuje 1. stupeň 
základních škol a 330 000 
žáků 2. stupeň. Téměř pět 
set tisíc žáků nastoupilo do 
1. ročníků středních škol.

3. září
Školský výbor poslanecké 
sněmovny projedná 
vládní návrh novely 
zákona, kterým se mění 
zákon č. 563/2004 
Sb., o pedagogických 
pracovnících.

Učitelé nesmějí být nejhůře placení zaměstnanci státní správy ......................3
Rodiče jsme vtáhli do Hry na dopravu ...........................................................5
Rodilí mluvčí - skvělá motivace pro studium jazyků .....................................11

Nový školní rok – nové pohledy na staré problémy
Těsně před zahájením nového školního roku se sešli 
představitelé odborového svazu pracovníků školství 
ze všech regionů na společném jednání, jehož se 
zúčastnila i ministryně školství Kateřina Valachová.

S  nástupem nového ve-
dení ministerstva školství

vela školského zákona, do níž 
se podařilo prosadit jednotné

učitelů a ostatních pracovníků 
škol, a co je důležité, měly by 
pokrýt i potřeby zvyšujícího se 
počtu žáků v základních a ma-
teřských školách.

Nyní se diskutuje o tom, ja-
kým způsobem upravit plato

tovými stupni. Postupně by se 
tak narovnala platová tabulka, 
která byla po zásazích z let ex-
ministra Josefa Dobeše značně 
deformována.

„Naším záměrem je, aby se 
celé tříprocentní navýšení ob
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V tomto čísle najdete Krátce

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

Největší vědecký festival
v České republice

Praha 

Brno

Ostrava

České Budějovice

Plzeň

Olomouc

Liberec

Hradec Králové

Pardubice

Jihlava

Ústí nad Labem

Valašské Meziříčí 

Uherské Hradiště

Prostějov

a mnoho dalších míst…


