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„Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.“   Tomáš Garrigue Masaryk

Dobrou školu dělá dobrý učitel
Kdykoliv se hovoří o učitelských platech, tak 
obvykle zazní i názor, že více a lépe odmě-
ňováni by měli být především „dobří učite-
lé“. Přesnou definici „dobrého učitele“ ale 
současná pedagogická věda nenabízí.

Obsah tohoto pojmu je 
nejen značně amorf-

ní, ale v podstatě i plně vy-
hovující běžným a mnohdy 
zcela bezobsažným politic-
kým diskuzím o  školství. 
A  protože ani já neznám 
žádnou definici „dobrých 
učitelů“, podíval jsem se – 
jako historik – na to, jaké 
požadavky měli na učitele 
naši předkové.

Ti již před mnoha lety 
jasně formulovali své pře-
svědčení, že „dobrou ško-

lu dělá dobrý učitel“ a  že 
povahová a  inte-
lektuální kva-
lita učite-
le je mno-
hem důle-
žitější než 
j akéko l i v 
zdokona-
lování me-
tod výuky 
či přepisování 
učebnic.

Gustav Adolf Lindner, ne-
pochybně naše největší pe-

dagogická osobnost druhé 
poloviny 19. století, vyjme-
noval vlastnosti, které jsou 
pro dobrého učitele nejdů-
ležitější. Jmenoval svědo-
mitost, pracovitost, spra-
vedlnost, nestrannost, tr-

pělivost, lásku k dě-
tem, skromnost, 

lásku k  vlasti 
a  pokroko-
vé smýšlení. 
Jeho čas-
to opako-
vaným kré-

dem bylo, že 
„pravá škola 

musí vychováva-
ti v duchu doby a pro 

zájmy svého národa“.
Velkou pozornost věno-

vali naši předkové i  tomu, 
jak by měl učitel ve ško-
le působit. Zdůrazňovali, 
že by měl být stále vese-
lé mysli, jeho tvář by mě-
la vyjadřovat klid a vlídnost 
a že by měl být žákům vše-
stranným vzorem – včetně 
krásné a  čisté výslovnosti 
a úhledného písma. A také 
to, jak je důležité, aby byli 
učitelé zdraví, protože ne-
mocný člověk toho mno-
ho nenaučí. Náročné umě-
ní učit pak spočívalo podle 
našich předků v  tom, že 
učitel měl dokázat zaměst-
návat smysly, paměť, fan-
tazii, rozum, soudnost 
i srdce svých žáků.

František MORKES

V tomto čísle najdete

21. září
V České Lípě bylo 
slavnostně  otevřeno 
Metodické centrum 
pro předškolní vzdělávání 
v rámci projektu Školka 
hrou.

21. září
Školský výbor Poslanecké 
sněmovny Parlamentu 
České republiky se na svém 
zasedání zabýval vládním 
návrhem novely školského 
zákona. 

23. září
V Praze proběhne repub-
liková konference sekce 
mladých ČMOS pracov-
níků školství. Jejím cílem 
bude zvolit své zástupce 
do republikového výboru 
a schválit dlouhodobé 
cíle této sekce.
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metod výuky.
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Odborná centra
V osmi středních školách 
v Libereckém kraji by měla 
díky dotacím z evropských 
fondů vzniknout centra 
odborného vzdělávání. 
Projekty dohromady za 
446 milionů korun jsou 
zaměřeny na výstavbu 
nových nebo rekonstrukci 
současných učeben pro 
odborné předměty. čtk

Kurzy Talnet
Program pro mladé 
zájemce o přírodní 
i některé humanitní vědy 
Talnet otevřel registraci 
do dvousemestrálních 
vzdělávacích kurzů, které 
začínají 10. října 2016 
a trvají do května 2017. 
V nabídce jsou témata 
jak biologická, chemická, 
fyzikální a matematická, tak 
i historická. Více na www.
talnet.cz. tv

Nejmladší hasička
Čtyřletá Bára Přidalíková 
z dětského družstva Sboru 
dobrovolných hasičů 
z Loučné nad Desnou byla 
nejmladším účastníkem 
soutěže O pohár starosty 
Loučné nad Desnou, která 

proběhla ve sportovním 
areálu Kouty. Jako odměnu 
za svou odvahu získala 
speciální hasicí přístroj. 
Soutěž malých požárníků 
byla součástí Olomoucko-
opolských her. dn

Sousední světy
Projekt Sousední světy 
– Nachbarwelten byl 
odstartován. V letech 
2016–2019 se při 
jeho realizaci počítá se 
zapojením až 125 školek, 
školních družin a jiných 
zařízení z Česka a Německa. 
Jeho cílem je přiblížit dětem 
ve věku tří až osmi let jazyk 
a kulturu sousední 
země.                     ed

Zápisník

„Nevím, co se ti zase nezdá, Vonásku. Říkala jsem ti to jasně už před prázdninami: když se „Nevím, co se ti zase nezdá, Vonásku. Říkala jsem ti to jasně už před prázdninami: když se 
ti to nelíbilo vedle Roma a Vietnamce, po žních k Turkovi!“ti to nelíbilo vedle Roma a Vietnamce, po žních k Turkovi!“
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Poznačte si do kalendáře: školní rok 2016–2017
Období školního vyučování 

ve školním roce 2016/2017 
začalo ve všech základních ško-
lách, středních školách, základ-

ních uměleckých školách a kon-
zervatořích ve  čtvrtek 1. zá-
ří 2016. Vyučování bude v prv-
ním pololetí  ukončeno v  úterý 

31. ledna 2017. Období škol-
ního vyučování ve druhém po-
loletí bude ukončeno v  pátek 
30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 
2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Dvě pětiny předškoláků mají vadu výslovnosti
Dvě pětiny předškoláků 

mají vadu výslovnosti, 
uvádí Asociace logopedů ve 
školství. Pokud je vada váž-
nější, musí děti kvůli tomu na-
stupovat do školy o rok poz-
ději. Logopedické nedostat-
ky jsou totiž nejčastějším dů-
vodem odkladu. Pokud dě-
ti špatně vyslovují, mohou 
mít ve škole problémy nejen 
se čtením a psaním, ale také 

v počítání, řekl předseda aso-
ciace Alexandr Bednář.

Nejčastější vadou je patla-
vost (dyslálie), kdy dítě špat-
ně vyslovuje některé hlás-
ky. Do určité míry je fyziolo-
gická. Důležité jsou ale správ-
né řečové vzory v  kolektivu, 
v mateřských školách a v ro-
dině. Rodiče by na děti ne-
měli šišlat nebo mluvit příliš 
rychle.

Pokud rodiče zaregistrují 
u svého potomka poruchu ře-
či, měli by navštívit logopeda. 
Ten připraví individuální tera-
pii a poradí, jak s dítětem pra-
covat. Při domácím procvičo-
vání dětem i rodičům mohou 
pomáhat také moderní tech-
nologie. Pro tablety je připra-
vena například aplikace Slo-
vohrátky, kterou vyvinuli sami 
logopedové. čtk

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy
6. 2. – 
12. 2. 
2017

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, 
Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, 
Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

13. 2. – 
19. 2. 
2017

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, 
Praha-východ, Praha-západ, Mělník, 
Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-
jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

20. 2. – 
26. 2. 
2017

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, 
Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, 
Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, 
Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy

27. 2. 
– 5. 3. 
2017

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, 
Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, 
Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, 
Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

6. 3. – 
12. 3. 
2017

Benešov, Beroun, Rokycany, České 
Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, 
Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, 
Ostrava-město, Prostějov

13. 3. – 
19. 3. 
2017

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-
venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, 
Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

Jarní prázdniny jsou stanoveny takto:
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I přesto, že povinné školní prohlídky byly už v roce 
1992 zrušeny, jsou školy, které i v roce 2016 mají se 
stomatology smlouvy a  děti do jejich ordinací na 
preventivní zubní prohlídky vodí.

Titulek článku jsem si vypůj-
čila z webových stránek Zá-

kladní a Mateřské školy v Cho-
tyni na Liberecku. Rodiče se 
dozvěděli, že jejich děti jdou 
na preventivní zubní prohlíd-
ku, a to s důležitou připomín-
kou, že si mají s sebou vzít kar-
tičku pojišťovny a kapesník.

„Pravidelné návštěvy sto-
matologa jsem zdědil po 
předchozím vedení. V  sou-
časné době se prohlídek 
účastní čtyři pětiny všech žá-
ků a zbytek má vlastního sto-
matologa. Vím, že všechny 
školy v okolí tuto preventivní 
péči svým žákům také dlou-
hodobě zajišťují,“ vysvětlu-
je Petr Kruliš, ředitel školy, 
a  dodává: „Škola v  posled-
ní době přebírá mnoho od-
povědností za rodiče našich 
žáků, v  tomto případě lze 
ale preventivní stomatologic-
ké prohlídky smysluplně vyu-
žít při výuce. Prohlídky nejsou 
žádnou komplikací, v případě 
slušného počasí jdeme pěšky, 

takže podporujeme zdravý ži-
votní styl.“

Česká stomatologická ko-
mora, jak nám sdělil její pre-
zident Pavel Chrz, zavede-
ní hromadných preventivních 
zubních prohlídek dětí ve 
školách ale nepodpo-
ruje. „Důvodem 
je zrušení zub-
ních ordinací ve 
školách. Stěží 
si lze předsta-
vit kvalitní vy-
šetření bez zá-
zemí vybavené 
ordinace s  odpoví-
dajícím hygienickým re-
žimem. Jejich opětovné vy-
budování a vybavení by si vy-
žádalo nemalé finanční pro-
středky,“ jmenuje jeden z dů-
vodů prezident ČSK a pokra-
čuje: „Za velmi podstatnou 
považujeme otázku komuni-
kace v  zubní ordinaci. Každý 
pacient vyžaduje individuální 
přístup s ohledem na stav je-
ho chrupu a  takový přístup 

je při hromadném vyšetření 
nemyslitelný. A  v  neposled-
ní řadě zavedení hromad-
ných školních prohlídek po-
míjí právo každého pacienta, 
v případě dětí jejich zákonné-
ho zástupce, na svobodnou 
volbu lékaře.“

VZP slovy jejího tiskové-
ho mluvčího Oldřicha Tiché-
ho uvádí, že pojišťovna neře-
ší, ani jí to ze zákona nepří-

sluší, kdo dítě k lékaři 
přivedl. „VZP uhra-

dí péči, kterou jí 
lékař vykázal,“ 
dodává.

Zdá se, že té-
ma preventiv-
ních zubních 

prohlídek škol-
ních dětí je jed-

no z kontroverzních. Ně-
kde ho uchopí pozitivně, po-
depíší si smlouvu se stomato-
logem a děti dovedou do jeho 
ordinace, jiní ho zásadně za-
povídají. „Vnímání zubní péče 
a s tím související intimita pro-
hlídek, přístup k dětem, nejsou 
srovnatelné s dobou, kdy běž-
ně přišla jedna třída do čekár-
ny a zubní lékaři si brali do or-
dinace čtyři a  více dětí najed-

nou,“ uvažuje Vít Průša, ředitel 
Základní školy Na Stráni v Dě-
číně, a dodává: „Osobně bych 
lékařské záležitosti do škol ne-
vracel.  Jedná se o  tak složi-
tý komplex čistě osobních dis-
krétních záležitostí, že to ani 
u rodičovské veřejnosti nepro-
jde. Zodpovědní rodiče jsou 
dnes už zvyklí se o  zdravotní 
stav svých dětí starat. A  kvůli 
těm méně přičinlivým rodičům 
měnit celý systém? Vždyť řada 
rodičů má dnes svého rodinné-
ho zubaře.“

Připomeňme, že v době, kdy 
byl ministrem školství Marcel 
Chládek, se o  navrácení po-
vinných preventivních zubních 
prohlídek školáků uvažovalo. 
„Ministerstvo se k  takovému 
kroku nechystá, bylo to jen ve 
fázi myšlenky,“ potvrdila Klá-
ra Bílá z ministerstva školství.

„Hlavní odpovědnost za 
zdraví chrupu dětí mají jejich 
rodiče,“ připomíná prezident 
České stomatologické komo-
ry Pavel Chrz. Od roku 2005 
vydává jako pomůcku zubní 
průkaz dítěte, který je součás-
tí zdravotního a  očkovacího 
průkazu dítěte a mladistvého. 
„Zubnímu a  dětskému léka-
ři slouží k  přehlednému zápi-
su informací o tom, zda je dí-
tě v pravidelné péči praktické-
ho zubního lékaře, jak se jeho 
chrup vyvíjí, jaký je jeho stav 
a zda užívá některou z  forem 
fluoridové prevence. To zna-
mená, že je současně nástro-
jem komunikace mezi zubním 
lékařem a praktickým lékařem 
pro děti a  dorost. Zubní prů-
kaz obsahuje záznamy o pro-
hlídkách od 1 roku věku až 
do věku 10 let a  krátkou in-
formaci, jak postupovat v pé-
či o zoubky dětí dále. Zubní lé-
kaři však doporučují návštěvu 
zubní ordinace již po prořezá-
ní prvního zoubku,“ doplňuje 
prezident ČSK.

Zubní průkaz slouží rodičům 
jako vodítko, od jakého věku 
a  v  jakých časových interva-
lech mají navštěvovat se svým 
dítětem zubního lékaře.

Táňa PIKARTOVÁ
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Kartičku pojišťovny a kapesník s sebou! Jdeme k zubaři
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Vychovatelky školních družin volají po podpoře své práce
Vychovatelky školních družin a školních klubů po-
třebují ke své práci podmínky, které by jim mělo 
vytvářet vedení škol. Stále se však potýkáme s pře-
hlížením a bagatelizováním naší práce. Mnozí ředi-
telé škol problematice této práce nerozumí a ani jí 
nevěnují patřičnou pozornost.

Chtěla bych upozornit 
na to, že vychovatelky 

nejsou paní na hlídání, ale ma-
jí velký vliv na formování osob-
nosti dětí, na způsob, jímž dě-
ti tráví čas po vyučování, na 
vytváření vzájemných vztahů 
a  navazování přátelství mezi 
sebou.

Velice jsme přivítali zájem 
ministryně školství Kateři-
ny Valachové o  problematiku 
školních družin a klubů a na-
bídku pomoci při  řešení na-
šich problémů. Rádi ji přijímá-
me, protože naše úsilí mnoh-
de v  regionech bylo a  je jako 
boj s větrnými mlýny.

Vychovatelé, kteří pracují 
s dětmi, musí mít v  současné 
době veliký zájem o svoji práci, 
a pokud ji chtějí vykonávat co 
nejlépe, musí zlepšovat a roz-
víjet své vědomosti a znalosti. 
K  tomu potřebují klidné pra-
covní prostředí a podporu ve-
dení školy. Ve většině případů 
toto životní poslání u nich vítě-
zí nad oprávněnými požadav-
ky k  zajištění důstojných pra-
covních podmínek.

Stále upozorňujeme na ty-
též problémy, které se v  prá-
ci školních družin vyskytují. 
V  současné době v  mnohých 
regionech, zejména na Mo-
ravě, jsou vychovatelky stá-
le přeřazené a  přeřazované 
do 8. platové třídy. Zdůvod-
něním tohoto kroku je údajně 
nedostatek financí a někde se 
podle vedení škol ušetřit musí.

Vychovatelky, které tvo-
ří vlastní výchovně-vzděláva-
cí programy, byly podle kata-
logu prací vždy zařazovány do 
9. platové třídy. Přesně v  té-
to dikci existuje metodický vý-
klad ministerstva školství, kte-

rý by měli dodržovat i ředitelé 
škol a  školských zařízení zod-
povědní za správné zařazení 
profesních skupin pedagogic-
kých pracovníků.

Tam, kde jsou vychovatelky 
zařazeny nesprávně, jsou pro-
gramy pro jednotlivá odděle-
ní tvořeny jednou oso-
bou (vedoucí vycho-
vatelkou nebo zá-
stupcem ředitele 
apod.). Tyto pro-
gramy jsou stej-
né pro všechna 
oddělení v zaříze-
ní, bez ohledu na 
složení dětí v  jednot-
livých odděleních. Ve většině 
případů si však programy vy-
chovatelky stejně pro svá od-
dělení vypracovávají samy, 
i když jsou zařazeny do 8.  pla-
tové třídy. Vždyť bez přípravy 
programu činnosti s  dětmi se 
nedá pracovat. A právě na to 
vedení škol hřeší.

Dalším problémem vychova-

telek je zkracování jejich úvaz-
ků. Pokud má vychovatelka za-
psaných 30 účastníků v oddě-
lení, v  mnohých případech je 
nucena pracovat na zkrácený 
úvazek. V některých zařízeních 
musí v rámci úspor ve 14 hodin 
spojovat oddělení. Vychovatel-
ky mnohdy nemohou z  toho-
to důvodu plnit školní vzdělá-
vací program. Je nám jasné, že 
všechny vychovatelky nemo-
hou pracovat do konce provo-
zu daného zařízení, ale únosné 
pro ně i pro děti by bylo spojo-

vání od 15 hodin.
Horní hranice 
rozpětí úvazků vy-
chovatelek 30 ho-
din je někde zne-
užívána a  vycho-
vatelkám je ja-

ko plný úvazek ur-
čen 30hodinový – 

tzv. úsporný – úvazek, 
i když podle výkladu MPSV je 
plným úvazkem již 28 hodin. 
Nebere se v potaz, že daná za-
řízení tuto vrchní hranici ne-
potřebují, a většina vychovate-
lek zde musí pracovat na zkrá-
cené úvazky.

Stále poukazujeme na to, 
že by v  oddělení školní dru-
žiny mělo být jen 25 účastní-

ků jako dříve. Je hodně smut-
né, když musíme čekat, až ně-
které děti odejdou po obědě 
domů a  jejich počet tak po-
klesne na 25, s  nimiž může-
me jít z  bezpečnostního hle-
diska na vycházku. Nemůže-
me se podle vyhlášky spolé-
hat na to, že ředitel s  námi 
na vycházku pošle dalšího pe-
dagoga, pokud bude dětí ví-
ce než 25. V  době společné-
ho vzdělávání, kdy je v odděle-
ních družin zapsaných 30 dě-
tí (a jsou to i děti hyperaktivní, 
s ADHD a dalšími poruchami, 
bez asistenta), a v denním pro-
gramu, kde máme zařazovány 
každý den vycházky, je práce 
velmi náročná.

Funkce vedoucí vychovatel-
ky je ve většině našich zaříze-
ní rušena a vykonává ji zástup-
ce ředitele, který vůbec neví, 
co výchovně-vzdělávací prá-
ce v zájmových zařízeních ob-
sahuje. Stále poukazujeme na 
to, že vedoucí vychovatelkou 
musí být vychovatelka, která 
v daném zařízení pracuje. Jen 
tak se mohou řešit vzniklé pro-
blémy okamžitě.

Jana BRDOVÁ
předsedkyně profesní sekce

školských výchovně vzdělávacích 
zařízení ČMOS PŠ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Šikana ve virtuálním prostoru stojí učitele nervy i zdraví
Šikana ve školách se netýká jenom žáků, ale stále 
častěji ji na vlastní kůži zažívají pedagogičtí pracov-
níci. Pokud jsou jí pedagogové vystaveni delší čas, 
ovlivňuje i  jejich psychiku a  může ve výjimečných 
případech vést až k tragickým koncům.

Většina situací, které mů-
žeme nazvat šikanou uči-

telů, naštěs tí takové důsledky 
nemá. To ale není důvod před 
ní zavírat oči. Pedagogičtí pra-
covníci, ministerstvo školství, 
ale i  laická veřejnost by o  ní 
měli vědět, aby si uvědomili 
závažnost tohoto jevu. K  její-
mu hlubšímu poznání přispěl 
i nedávný Národní výzkum ky-
beršikany učitelů, který usku-
tečnilo Centrum prevence rizi-
kové virtuální komunikace Pe-
dagogické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci. Zamě-
řil se na jev, který se kvůli všeo-
becnému rozšíření moderních 
technologií objevuje stále čas-
těji: šikana učitelů prostřednic-
tvím mobilních telefonů, inter-
netu a sociálních sítí.

Do projektu se zapojilo cel-
kem 5 136 respondentů, je-
jichž průměrný věk se pohy-
boval kolem 46  let. Přibliž-
ně 79  procent tvořily ženy. 
Asi 60  procent z  dotazova-
ných pracuje v základních ško-
lách, 37  procent ve středních 
školách a tři procenta v jiných 
vzdělávacích zařízeních.

Po síti útočí
nejen žáci

Zjištění uvedeného průzku-
mu potvrdila, že s  kyberšika-
nou se setkala více než pětina 
pedagogů. Při srovnání s  po-
dobnými výzkumy z  posled-
ních pěti až šesti let dojde-
me k poznání, že se kyberšika-
na pohybuje na přibližně stej-
né úrovni. Řada popsaných si-
tuací spadá spíše do katego-
rie kybernetické agrese, jak 
psychologové označují jedno-
rázové nebo krátkodobé úto-
ky. Teprve v momentě, kdy ty-
to útoky nabírají na síle a trva-
jí delší dobu, například několik 
týdnů, jedná se o  skutečnou 
kyberšikanu.

Z  výsledků vyplynulo, že 
převažují útoky krátkodo-

bé, které nemají trvání déle 
než týden nebo jeden až dva 
týdny. Na druhou stranu šest 
procent popsaných útoků tr-
valo více než rok a tři procen-
ta půl roku až rok. Nejčastě-
ji jsou učitelé napadáni pro-
střednictvím mobilních tele-
fonů: jedná se o ver-
bální útoky ty-
pu: „Jste tak 
h loupá (ý )…“ 
nebo „Ty už 
nás dlouho ne-
budeš štvát…“ 
apod. Často ta-
ké žáci pedago-
gy tzv. obtěžují, na-
příklad je večer nebo o ví-
kendech zbytečně prozvánějí. 
Přes mobily dochází také k vy-
hrožování a zastrašování. Po-
měrně často se objevuje šíře-

ní ponižujících či ztrapňujících 
fotografií, které si žáci posíla-
jí přes mobily nebo je zveřej-
ňují na sociálních sítích. Ob-
jevily se i průniky do elektro-
nického účtu v e-mailové poš-
tě nebo na sociálních sítích. 
Někteří učitelé byli vystaveni 
šíření ponižující, zesměšňují-
cí či ztrapňující videonahráv-

ky a část z nich byla prostřed-
nictvím internetu či mobilní-
ho telefonu vydírána.

Pachateli kybernetických 
útoků jsou ponejvíce samotní 
žáci. Přibližně v  desetině pří-
padů stojí za kyberšikanou ro-
diče, popřípadě spolu se svými 
potomky. Objevují se ovšem 
také případy, kdy za útoky 
stojí kolegové napadaných 
pedagogů.

Jak se poprat
s následky
Kyberšikana má vel-
ký dopad na psy-

chiku i zdraví po-
stižených peda-
gogů. Ti nejčas-
těji uvádějí, že 
jsou nervózní, 

trpí bolestmi hla-
vy, trápí je smutek 

a  nejistota, ztrácejí 
chuť chodit do práce. V zá-

važnějších případech se pak 
u nich vyskytují poruchy spán-
ku, silné bolesti hlavy a svalů, 
trávicí problémy, snížení imu-

nity a  další zdravotní kompli-
kace. Tato skupina také uvádí, 
že nejsou schopni zvládat běž-
né konflikty v rodině a na pra-
covišti, což jejich psychicky ne-
dobrý stav ještě zhoršuje.

Proto je velmi důležité, aby 
se napadeným učitelům do-
stalo podpory nejen v  sou-
kromí, ale hlavně od vede-

ní školy. To by mělo být o zá-
važnějších nebo dlouhodo-
bějších případech rozhod-
ně informováno, aby mohlo 
zahájit potřebné kroky k ná-
pravě. Případy kyberšikany 
se pochopitelně lépe řeší ve 
školách, kde panuje příjemná 
pracovní atmosféra a  solidní 
kolegiální vztahy. „Na tako-
vých pracovištích se navíc ši-
kana mezi žáky i  vůči učite-
lům objevuje mnohem mé-
ně,“ potvrzuje Kamil Kopec-
ký z  PF Univerzity Palackého 
v Olomouci, který stál v čele 
výzkumného týmu.

Co ale v  případech, když 
komunikace s  vedením ško-
ly selže? Obrátit se lze napří-
klad na ministerstvo školství, 
které zřídilo speciální e-mailo-
vou schránku právě pro tyto 
situace (prevence@msmt.cz)
a  poskytuje i  metodické po-
radenství. Pomoc je mož-
né vyhledat i  prostřednic-
tvím Společenství proti šikaně 
(www.sikana.org) nebo in-

ternetové poradny (www.
internetporadna.cz). Pedago-
gové, kteří jsou vystaveni dlou-
hodobé kyberšikaně, by také 
neměli zapomínat ukládat si 
SMS zprávy, maily, otisky fa-
cebookových stránek, aby mě-
li dostatek doložitelných důka-
zů, jak šikana probíhala.

 Romana SLANINOVÁ
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Jak je nově upravena prodejní doba
Jak je podle nového zákona o prodejní době v ob-
chodech tato prodejní doba upravena?

Ve Sbírce zákonů ČR, část-
ce 87 rozeslané dne 20. 

července 2016 je publikován 
zákon č. 223/2016 Sb., o pro-
dejní době v  maloobchodě 
a  velkoobchodě. Podle usta-
novení §  1 tohoto zákona je 
v  maloobchodě a  velkoob-
chodě zakázán prodej v těch-
to státních svátcích a ostatních 
svátcích:

a) 1. leden – Den obnovy 
samostatného českého státu 
a Nový rok

b) Velikonoční pondělí
c) 8. květen – Den 

vítězství
d) 28. září 

– Den české 
státnosti

e) 28. říjen – 
Den vzniku sa-
mostatného 
československé-
ho státu

f) 25. prosinec – 
1. svátek vánoční

g) 26. prosinec – 2. svátek 

vánoční
V maloobchodě a  velkoob-

chodě je zakázán prodej v den 
24. prosince – Štědrý den – od 

12.00 do 24.00 hodin.
Toto omezení 
prodejní doby se 

nepoužije na 
provozování

a) prodejen, 
jejichž prodejní 
plocha nepře-

sahuje 200 čtve-
rečných metrů

b) čerpacích stanic 
s palivy a mazivy

c) lékáren
d) prodejen v místech zvýše-

né koncentrace cestujících na 
letištích, železničních stanicích 
a autobusových nádražích

e) prodejen ve zdravotnic-
kých zařízeních

f) maloobchodu a  velkoob-
chodu v době, kdy je vyhlášen 
stav nebezpečí, nouzový stav, 
stav ohrožení státu nebo vá-
lečný stav.

Výše uvedené omezení se 
vztahuje obdobně i na prodej-
ní a výkupní dobu zastaváren, 
provozoven určených k  ob-
chodování s použitým zbožím 
a  zařízení určených ke sbě-
ru a výkupu odpadů, a to bez 
ohledu na velikost prodejní 
nebo výkupní plochy.

Zákon č.  223/2016 Sb. na-
bývá účinnosti dnem 1. října 
2016.

Vít BERKA

Výkon veřejné funkce je překážkou v práci
Zákoník práce uvádí mezi překážkami v práci z dů-
vodu obecného zájmu i výkon veřejné funkce. Jak 
je vymezen výkon veřejné funkce pro tyto účely?

Zákoník práce podle usta-
novení § 201 rozumí výko-

nem veřejné funkce plnění po-
vinností vyplývajících z  funk-
ce, která je vymezena funkč-
ním nebo časovým obdobím 
a obsazována na základě pří-
mé nebo nepřímé volby nebo 
jmenováním podle zvláštních 
právních předpisů. Zákoník 
práce tedy vymezuje – pouze 

pro účely zákoníku práce – po-
jem „výkon veřejné funkce“ 
výše uvedenými znaky a  dá-
le uvádí pouze demonstrativní 
výčet případů výkonu veřejné 
funkce, když výkonem veřejné 
funkce dle § 201 odst. 2 je na-
příklad výkon funkce:

 poslance Poslanecké sně-
movny Parlamentu – vznik 
a zánik mandátu poslance Po-

slanecké sněmovny upravuje 
jednací řád dolní komory

 senátora Senátu Parla-
mentu – vznik a zánik mandá-
tu senátora upravuje jednací 
řád Senátu

 člena zastupitelstva územ-
ního samosprávného celku – 
vznik a zánik mandátu zastu-
pitele územního samospráv-
ného celku stanoví jednotlivé 
předpisy o volbách do zastupi-
telstev územních samospráv-
ných celků (viz shora souvise-
jící předpisy)

 přísedícího (u soudu) – vol-
by přísedícího upravuje §  64 
zákona o soudech a soudcích.

Zaměstnanci, který vykoná-
vá veřejnou funkci vedle pl-
nění povinností vyplývajících 
z  pracovního poměru (tzv. 
krátkodobé uvolnění), mů-
že být z výkonu veřejné funk-
ce poskytnuto pracovní volno 
(bez náhrady mzdy nebo pla-
tu) v  rozsahu nejvýše 20 pra-
covních dnů (směn) v  kalen-
dářním roce.

Vít BERKA

Úvazek 
ředitele školy
Započítává se do 
úvazku ředitele školy 
počet oddělení škol-
ní družiny, pokud 
je součástí školy? 
A  platí totéž pro je-
ho zástupce? (18 tříd 
+ 1  přípravná třída 
+ 6  oddělení školní 
družiny)

Do počtu tříd rozhod-
ného pro stanovení tý-
denního rozsahu přímé 
pedagogické činnosti se 
započítávají řediteli ško-
ly a  jeho zástupci třídy, 
studijní skupiny, odděle-
ní, kurzy, výchovné skupi-
ny a  speciálněpedagogic-
ké centrum.

Z  toho tedy vyplývá, že 
v uvedeném případě se ře-
diteli školy a  jeho zástup-
ci započítávají do stano-
vení rozsahu přímé peda-
gogické činnosti všech-
ny třídy (u zástupce je to 
komplikovanější vzhledem 
k  faktu, že může být po-
věřen například pouze za-
stupováním na I. stupni či 
na II. stupni – započítáva-
jí se mu pak jen třídy kon-
krétního stupně základní 
školy) plus oddělení škol-
ní družiny.

mšmt

–

To
p

re
b)

Právník 

radí

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ



21. září 2016 7

Ostravští školáci podnikli cestu Evropou za pět dní
Poslední prázdninový týden jsme díky projektu s ná-
zvem „Klub FreeCoolIn“ podnikli jako každoročně 
cestu kolem světa za pět dní. Projekt má smyslupl-
ně zaměstnat děti trávící prázdniny ve městě a na-
víc podpořit multikulturní výchovu.

Na úvod každé z cest jsme 
si promítli díl z  animova-

ného cyklu České televize Ev-
ropské pexeso, který cestova-
telům hravou formou předsta-
vil navštívenou zemi, poté ná-
sledovala diskuze podpořená 
prezentací fotografií, ochut-
návka tradičních pokrmů a vý-
roba suvenýrů.

Trajektem do Anglie
První zastávkou byla Ang-

lie, do které nás přivezl tra-
jekt. Cestovatelé se dozvědě-
li, jak to tady chodí ve školách, 
a podívali se do chlapecké ko-
lejní školy v Etonu, kde studo-
vali princové William a Harry. 
Londýn jako na dlani jsme mě-
li díky fotografiím pořízeným 
z  Londýnského oka. Navštívi-
li jsme Big Ben, Tower Bridge, 
hrad Windsor, Hyde Park 
a další. V době pořizování po-
pulárních selfie je velkou turis-
tickou atrakcí Muzeum vosko-
vých figurín Madame Tussaud 
či Muzeum Sherlocka Holme-
se. Po náročné cestě jsme vy-
zkoušeli tradiční „čaj o  pá-
té“. K čaji s mlékem cestova-
telé přikusovali anglické čajo-
vé pečivo „scones“ se šlehač-
kou a marmeládou.

Benátky severu

Druhou navštívenou zemí 
bylo Holandsko. Vysvětlili jsme 
si, proč se mu správně říká Ni-
zozemí. Školy jsou k  žákům 
v  této zemi hodně vstřícné. 
Ochutnali jsme holandský sýr 
Leerdammer a sušenky Specu-
loos. Zjistili jsme, že se v  této 
zemi nachází miniaturní měs-
tečko Madurodam, podob-
né ostravskému Miniuni, kde 
si zvládnete prohlédnout vše, 
čím se Nizozemci proslavili ve 
světě. Navštívili jsme Muzeum 
Anny Frankové v  Amsteroda-
mu, místo, kde se Anna v do-
bě druhé světové války taj-
ně ukrývala a sepsala svůj de-
ník, který je jednou z  nejpůj-
čovanějších knih v  naší škol-
ní knihovně. Amsterodamu se 
přezdívá Benátky severu, pro-
tože je protkáno 165 vodními 
kanály.

Třetí destinací bylo Portu-
galsko. Závidíme zdejším ško-
lákům, protože letní prázdni-
ny jim trvají tři měsíce. V této 
zemi platí, že čím lepší studij-
ní výsledky máte, tím lepší prá-
ci v budoucnu získáte. Všude, 
kam jsme se podívali, jsme vi-
děli kohouty a modré kachlíky. 
Portugalci si zvolili kohouta ja-

ko symbol své země. Navštívili 
jsme vyhlášenou portugalskou 
cukrárnu v  Belému a  ochut-
nali tradiční koláčky „pastéis 
de nata“. V  této zemi se da-
ří korkovému dubu a  místní 
z něj umí vyrobit snad jakou-
koliv věc denní potřeby. V Li-
sabonu jsme se projeli lanov-
kou a  tramvají. Nádherný vý-
hled z výšky nám umožnil vý-
tah Elevador de Santa Jus-
ta, který je vysoký 45 metrů. 
Každoročně v  červnu se Lisa-
bon promění ve velkou poulič-
ní párty. Koná se zde totiž Sar-
dinkový festival.

Historie i olivy
Čtvrtým turistickým cílem 

bylo Řecko, země, jež polo-
žila základy evropské kultu-
ře a  olympijským hrám. I  ta-
dy mají školáci letní prázdni-
ny o měsíc delší než my. Snad 
každý ochutnal řeckou specia-
litu – gyros. Řecko se řadí me-
zi největší výrobce olivového 
oleje, proto jsme si řekli ně-
kolik zajímavostí o olivách. Na 
závěr jsme je i  ochutnali. Na-
vštívili jsme Rhodos, kde podle 
pověsti stával jeden ze sedmi 
divů světa, Kolos Rhodský. Na 
Lindosu nás na kopec s  pev-
ností, kde se nacházejí po-
zůstatky středověké pevnos-
ti a  chrámu Athény Lindské, 
vyvezl na svém hřbetu oslík. 
Vykoupali jsme se na jedné 
z nejhezčích řeckých pláží, na 

Tsambice, prošli se eukalypto-
vou alejí.

Švejk v Nessebaru
Posledním navštíveným mís-

tem bylo Bulharsko. Školní 
rok tady trvá od poloviny zá-
ří do konce května. Nejlep-
ší známkou ve škole je čís-
lo šest. 1.  března se zde sla-
ví svátek jara, při kterém se li-
dé obdarovávají tzv. martenič-
kami majícími  červeno-bílou 
barvu a různou podobu (např. 
náramek, přívěsek aj.). Z  tra-
diční bulharské kuchyně jsme 
ochutnali závin plněný balkán-
ským sýrem zvaný banitsa. Na-
vštívili jsme staré i  nové měs-
to Nessebar s domky majícími 
dřevěné patro a kamenné pří-
zemí. Nejvíce tady však české 
turisty zaujme uprostřed měs-
ta stojící česká hospoda a před 
ní socha dobrého vojáka Švej-
ka. Pro ty, co mají rádi horské 
túry, je jako dělané pohoří Ri-
la se skupinou sedmi jezer le-
dovcového původu seřaze-
ných stupňovitě nad sebou. 
Díky omamné vůni květů ne-
můžete minout Údolí růží, kde 
se rozkládají široké pláně rů-
ží, ze kterých se získává růžový 
olej, vývozní artikl této země.

Romana RÁBLOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
ZŠ Provaznická 64

Ostrava-Hrabůvka

Tel.: 737 924 892

E-mail: RablovaR@seznam.cz
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Dostanu příplatek, když pracuji za kolegu?
Náleží nějaký příplatek k platu zaměstnanci, který 
přechodně zastupuje dočasně nepřítomného jiné-
ho zaměstnance? Jde o zaměstnání v oblasti pro-
vozní (nepedagogické).

Zákoník práce upravuje v 
§ 124 poskytování příplat-

ku za vedení, který přísluší ta-
ké v  případě, kdy zaměstna-
nec zastupuje vedoucího za-
městnance na vyšším stupni 
řízení.

Zákoník práce neupravuje 
vzájemné zastupování zaměst-
nanců, kteří nejsou vedoucími 
zaměstnanců, a nestanoví ani 
žádný příplatek pro tento účel. 

V praxi jsou ovšem běžné pří-
pady, kdy je nezbytné, aby 
v  době nepřítomnosti 
některého zaměst-
nance za 
něj 

konal práci (ne-
bo alespoň čás-
tečně) jiný za-
m ě s t n a n e c . 

Tento za-

městnanec obvykle koná prá-
ci za dočasně nepřítomného 
zaměstnance navíc ke své prá-
ci. Větší pracovní zátěž spo-
jenou s  takovým zastupová-
ním je možné ocenit osob-
ním příplatkem, popř. zvýše-
ním částky již poskytovaného 
osobního příplatku nebo jed-
norázovým poskytnutím od-
měny za úspěšné splnění mi-
mořádného pracovního úkolu.

Údaje o zaměstnanci
Může zaměstnavatel sdělovat jinému zaměstna-
vateli údaje o  zaměstnanci, který se u  něj uchází 
o práci?

V  §  314 odst.  2 záko-
níku práce se stanoví, 

že informace, které nemo-
hou být obsaženy v  pracov-
ním posudku, je zaměstna-
vatel oprávněn o  zaměst-
nanci podávat pouze s  je-
ho souhlasem. Zaměstnava-
tel tedy musí důsledně roz-
lišovat údaje, které může 
uvést v  posudku o  pracov-
ní činnosti, od údajů jiných. 
Pokud údaje mohou být 
předmětem posudku (podle 
§ 314 odst. 1 zákoníku prá-

ce), je zaměstnavatel opráv-
něn je sdělovat jinému sub-
jektu i  v  případech, kdy si 
posudek o  pracovní činnos-
ti zaměstnanec nevyžádal. 
Podávání informací jinému 
subjektu by nebylo zásahem 
do ochrany osobních údajů, 
pokud by s tím zaměstnanec 
vyslovil souhlas a  pokud by 
se jednalo o údaje jiné, které 
do obsahu posudku o  pra-
covní činnosti nepatří. Po-
stup uvedený v  dotaze tedy 
zákoník práce nepřipouští.

platu zaměstnanci, který 
asně nepřítomného jiné-
aměstnání v oblasti pro-

V praxi jsou ovšem běžné pří-
pady, kdy je nezbytné, aby 
v  době nepřítomnosti 
některého zaměst-
nance za 
něj

konal práci (ne-
bo alespoň čás-
tečně) jiný za-
m ě s t n a n e c . 

Tento za-

p

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Kolik stojí zkouška z jazyků?
Byla již publikována novela vyhlášky o jazykových 
školách? Jaká je podle změněné vyhlášky výše 
úplaty za státní jazykové zkoušky?

Ve Sbírce zákonů ČR, část-
ce 73 rozeslané dne 17. 
června 2016 je publiková-
na vyhláška č.  196/2016 
Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 33/2005 Sb., o jazykových 
školách s právem státní jazy-
kové zkoušky a státních jazy-
kových zkouškách.

Novela vyhlášky nabyla 
účinnosti dnem 1. července 
2016. Vyhláškou č. 196/2016 
Sb. byl změněn i § 6 upravu-
jící úplatu za státní jazykové 

zkoušky a  jeho odst. 2 nově 
zní takto:

„Výše úplaty za
a) státní jazykovou zkoušku 

základní činí nejvýše 5 000 Kč,
b) státní jazykovou zkouš-

ku všeobecnou činí nejvýše 
7 000 Kč,

c) státní jazykovou zkoušku 
speciální pro obor překlada-
telský činí nejvýše 7 000 Kč,

d) státní jazykovou zkoušku 
speciální pro obor tlumočnic-
ký činí nejvýše 10 000 Kč.“

Zajímavosti z dějin českého školství
Stoletá životnost

V druhé polovině 19. stole-
tí se matematika na obecných 
i  středních školách v Rakous-
ku vyučovala podle učebnic 
sepsaných Slovincem Fran jo 
Močnikem. Učebnice neby-
ly pouze v  němčině, ale byly 
překládány i do dalších jazyků 
národů žijících v rakouské říši. 
Ve školním roce 1892/1893 
(v roce Močnikova úmrtí) bylo 
používáno na středních ško-
lách 36 a  na obecných ško-
lách 59 vydání jeho učebnic 
v  různých jazycích. Močniko-

vy učebnice vyšly v Liberci ješ-
tě v roce 1928 a 1938. Nepo-
chybně byl jediným autorem 
učebnic, jejichž životnost by-
la celých sto let.

Volná odpoledne
V letech předmnichovské 

republiky byla v  národních 
školách s  celodenním vyu-
čováním volná dvě odpoled-
ne (zpravidla středa a sobota) 
nebo celý jeden den (zpravi-
dla středa nebo čtvrtek). Ško-
ly s úplným dopoledním vyu-
čováním neměly volný žádný 
den v týdnu.

Nadbytek učitelek

V roce 1933 bylo výnosem 
ministerstva školství omeze-
no na učitelských ústavech 
přijímání studentek pro obo-
ry domácích ručních prací 
a  učitelek pro mateřské ško-
ly na 25 ročně. Důvodem byl 
nadbytek učitelek v  těchto 
oborech.

Karel Rais
Spisovatel Karel Václav Rais 

vystudoval učitelský ústav v Ji-
číně a pak působil jako učitel 
v  Trhové Kamenici a  v  Hlin-

sku. Od roku 1894 byl ředite-
lem měšťanské školy na Krá-
lovských Vinohradech.

Nebezpečí jednostrannosti
Významný pedagog Otokar 

Chlup konstatoval, že ve škol-
ských reformách existuje ne-
bezpečí, že jednostranné vý-
sledky, nedostatečně ověře-
né, se mnohdy považují za je-
dině správný prostředek di-
daktický. Proto se často hlása-
jí zásady protichůdné a refor-
ma se stává předmětem spo-
rů, někdy i  uměle vyvoláva-
ných. František MORKES
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Vady řeči 
u dětí
Návody pro praxi

ILONA KEJKLÍČKOVÁ

Pomozme dětem, aby 
se naučily správně mlu-
vit! Počet těch, které trpí 
vadami řeči, v  současné 
době výrazně narůstá. 
Může za to virtuální ko-
munikace prostřednic-
tvím mobilů a  internetu, 
nebo je to obrovská na-
bídka her a zábavy, jež se 
na děti valí a přikovává je 
osamělé k  obrazovkám, 
monitorům a  displejům? 
Autorka této publikace 
se snaží na tento problém 
podívat z hlediska klinické 
logopedie. Kniha z nakla-
datelství Grada je určena 
pracovníkům ve školství, 
zdravotnictví a  v  sociál-
ních zařízeních, kteří musí 
pečlivě a individuálně zva-
žovat vývoj řeči u  kaž-
dého dítěte. Důležité in-
formace a  také praktický 
návod, jak na nápravu 
řeči, poskytuje i rodičům.

Znáte je?

Soutěž Srdce s láskou darované
Učíme děti mít srdce na 

správném místě. To je 
motto soutěže Srdce s  láskou 
darované, která vstoupila do 
třetího ročníku. Dosud se do ní 
zapojilo více než patnáct tisíc 
soutěžících z  celé naší repub-
liky, kteří poslali přes 700 srd-
cí a příběhů. Záštitu opět pře-
vzal předseda Poslanecké sně-
movny Jan Hamáček a patro-
nem zůstává známé pražské 
divadlo Studio Ypsilon, jehož 

herci jsou společně s  pořada-
teli v porotě.

Základní princip soutěžení 
je stejný: děti se musejí shod-
nout na tom, komu a  za co 
srdce darují, a  taky je vyro-
bit. Fantazii se meze nekla-
dou. Soutěží se ve dvou kate-
goriích: Základní škola (3. až 
9. ročníky) a Mateřská škola + 
1. a 2. ročníky základních škol. 
U smíšených skupin, například 
ve školních družinách nebo 

ZUŠ, rozhoduje věk převažu-
jícího počtu dětí. V  obou ka-
tegoriích porota ocení tři nej-
lepší. Děti v kategorii ZŠ (3. až 
9.  ročníky) mohou navíc sou-
těžit o  zvláštní cenu za origi-
nální design – Světlo na ces-
tu. Letošní novinkou je oce-
nění školy za školní kolo Srd-
ce s  láskou darované. Soutěží 
se od 1. září do 20. prosince.

Více se dozvíte na: www.
srdceslaskou.cz. čtk

Olomouc zaplnili absolventi univerzity
Ulice Olomouce se druhou 

zářijovou sobotu zaplni-
ly bývalými studenty Univerzi-
ty Palackého. Absolventi z celé 
republiky i  ze zahraničí přijeli 
na setkání, kterým si Palacké-
ho univerzita připomněla 450 
let od svého vzniku a 70 let od 
svého znovuobnovení. Při té-
to příležitosti byly oceněny vý-

znamné osobnosti české vědy, 
umění, politiky i sportu, které 
na univerzitě studovaly.

Podle prorektora Petra Bi-
líka se univerzita při přípravě 
akce inspirovala Stockholm-
skou univerzitou, kde ma-
jí podobné akce velkou tradi-
ci. Na setkání podle něj přije-
li i absolventi z Afriky a Asie, 

jedna absolventka napří-
klad přiletěla ze Slovenska 
helikoptérou.

Setkání probíhalo nejprve 
na jednotlivých fakultách, po-
té se všichni přesunuli na Vý-
staviště Flora, kde vedení uni-
verzity ocenilo 70 osobnos-
tí spjatých s novodobou histo-
rií vysoké školy. „To číslo v so-

bě nese určitou symboliku, 
protože v roce 2016 uplynulo 
70 let od znovuobnovení uni-
verzity v Olomouci. Výběr byl 
těžký, protože naši absolven-
ti jsou nadstandardně úspěš-
ní ve svých profesích, ať již 
v České republice, nebo v za-
hraničí,“ řekl rektor univerzity 
 Jaroslav Miller. čtk

Studenti vyvinuli nejvyspělejší mlžnou komoru
Slavnostní podpis Memo-

randa o  spolupráci me-
zi Českým vysokým učením 
technickým v Praze a Gymná-
ziem Opatov proběhl v prosto-

rách Gymnázia Opatov. Rektor 
ČVUT v Praze Petr Konvalinka 
a ředitel Gymnázia Opatov Jan 
Peřina svými podpisy stvrdi-
li vzájemnou spolupráci obou 

institucí.
Slavnostního aktu se účast-

nili i  studenti gymnázia, kteří 
si mohli zároveň prohlédnout 
unikátní zařízení pro výuku 
částicové fyziky – mlžnou ko-
moru. Zařízení vzniklo v rámci 
projektu místních gymnazistů 
Ondřeje Zbytka a Ondřeje Svo-
body, nynějších studentů Fa-
kulty elektrotechnické ČVUT. 
Pochlubit se mohou také tím, 
že pro Evropskou organiza-
ci pro jaderný výzkum (CERN) 
vyvinuli celosvětově nejvyspě-
lejší mlžnou komoru. Tu si od 
června letošního roku mohou 
prohlédnout návštěvníci výsta-
vy Mikrokosmos v Ženevě.

Lenka KUBEŠOVÁ ZÁPOTOCKÁ

Festival vědy připomněl chemika Antonína Holého
Festival vědy, který probě-

hl na Vítězném náměstí 
v  pražských Dejvicích, připo-
mněl osobnost slavného che-
mika Antonína Holého.

Jeden z  nejvýznamnějších 
českých vědců posledních 
desetiletí by se letos 1.  zá-

ří dožil osmdesáti let. Pře-
hlídka se proto zaměřila na 
„boj s  viry“ a  nabízela více 
než 70 interaktivních a  zá-
bavních expozic. Zájemci si 
mohli vyzkoušet například ří-
zení kamionu, navštívit mo-
bilní planetárium nebo labo-

ratoř, kde chemici předváděli 
své experimenty.

Pořadatelé by se chtěli do 
budoucna přiblížit světově 
známému vědeckému festiva-
lu v  britském Cheltenhamu, 
který v šesti dnech navštíví až  
šedesát tisíc lidí. čtk
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Dotace na chůvy pro dvouleté 
děti v mateřských školách
Mateřské školy mohou 

žádat o dotaci na chů-
vu pro nejmenší děti. Pod-
mínkou je, že vychovávají 
alespoň dvě děti, které osla-
ví své třetí narozeniny ve 
druhém pololetí školního ro-
ku. V manuálu pro vzdělává-
ní dvouletých dětí v  mateř-
ských školách to uvádí minis-
terstvo školství. V  obecních 
mateřských školách bylo ve 
školním roce 2015/2016 cel-
kem 39 379 dětí, kterým ješ-
tě v září nebyly tři roky. Je to 
asi 11 procent všech dětí 
v těchto školkách.

Šedesát procent z  těch-
to dětí dosáhlo věku tří let 
do konce kalendářního ro-
ku. Pomoc chůvy ale podle 
podmínek ministerstva škol-
ství potřebují zejména ma-
teřské školy s ještě mladšími 
dětmi. Chůva má pomáhat 
učitelkám s  obsluhou dítě-
te a zajištěním jeho bezpeč-
nosti a  individuálních po-
třeb. Mateřské školy mo-
hou prostřednictvím tak-

zvaných šablon, tedy jedno-
dušších formulářů, požádat 
o  evropskou dotaci na její 
zajištění.

Největší podíl zapsa-
ných dětí mladších tří let je 
v  obecních školkách v  Olo-
mouckém kraji, kde jich jsou 
14,4 procenta. Mezi 13 a 14 
procenty se jejich podíl po-
hybuje v Moravskoslezském, 
Pardubickém, Královéhra-
deckém, Karlovarském a  Ji-
hočeském kraji a na Vysoči-
ně. Naopak nejméně jich je 
přijatých v Praze, kde před-
stavují jen 6,5 procenta dě-
tí, a  ve Středočeském kraji, 
kde tvoří 7,7 procenta dětí 
v  mateřských školách zřizo-
vaných obcí.

Školský zákon od roku 
2005 umožňuje přijímání 
dvouletých dětí do mateř-
ských škol. Záleží to na ka-
pacitě konkrétní školky. Od 
roku 2020 budou mít nárok 
na místo ve školce všechny 
dvouleté děti. čtk

Pro zdravotní sestry střední škola a rok studia
Zdravotní sestry možná ne-

budou potřebovat vyso-
koškolské vzdělání, stačila by 
jim střední zdravotnická ško-
la a  rok vyšší odborné ško-
ly. Předpokládá to novela zá-
kona o nelékařských povolá-
ních, kterou v  prvním čtení 
podpořila Sněmovna. Změna 
by měla nastat od září příští-
ho roku. Bude se týkat zájem-
ců o profesi, kteří zahájí stu-

dium, i těch, kteří už studují. 
Předlohu nyní posoudí zdra-
votnický výbor.

Model zvaný 4 + 1 má na-
hradit dosavadní systém, kdy 
sestra musí po střední ško-
le projít ještě tříletým baka-
lářským studiem. Tato změ-
na není, podle ministra zdra-
votnictví, vše řešící. Jak uvedl, 
musí být spojena s  lepším 
ohodnocením práce sester.

Předloha zruší také povin-
nost doplnit si vysokoškolské 
vzdělání pro ty, kteří desít-
ky let ve zdravotnictví pracu-
jí. Zruší se také kreditní sys-
tém, který sloužil ke kont-
role celoživotního vzdělává-
ní a podle ministerstva zdra-
votnictví neplnil dostatečně 
motivační roli ani nebyl zce-
la efektivní.

čtk

Multifunkční hřiště místo komunitní zahrady
Místo komunitní zahrady 

Na Smetance v  praž-
ských Vinohradech by mě-
lo být multifunkční hřiště pro 
školy, jež bude v zimních mě-
sících zakryté nafukovací ha-
lou. Informovala o tom měst-
ská část Prahy 2.

Hřiště mají využívat kromě 
sousední základní školy Na 
Smetance i další školy či škol-
ky, které nemají vlastní spor-
toviště. Náklady na provoz 
hřiště včetně nafukovací ha-
ly, která ho bude zakrývat na 
zimu, odhaduje městská část 

asi na 300 000 korun.
Zahrada by měla skončit 

v  dubnu příštího roku. „Zá-
stupci komunitní zahrady vě-
děli od samého počátku, že 
má městská část s pozemkem 
jiné plány. Je samozřejmé, že 
potřeby žáků a  škol jsou pro 

nás klíčové,“ uvedla starost-
ka Prahy 2 Jana Černochová. 
Podle ní spolek Zelená zahra-
da od začátku věděl, že zahra-
da je na místě pouze dočasně. 
Předsedkyně spolku Pavlína 
Kalousová věří, že bude mož-
né najít kompromis. čtk

Miliarda pro pedagogické 
a lékařské fakulty
Ministerstvo školství 

chce od příštího aka-
demického roku zahájit do-
tační program na podpo-
ru pedagogických a  lékař-
ských fakult. Mezi tyto vy-
soké školy chce úřad rozdě-
lit jednu miliardu korun. Mi-
nistryně Kateřina Valachová 
o tom informovala v souvis-
losti s  plánem ministerstev 
školství a  zdravotnictví na 
zvýšení počtu lékařů v  příš-
tích letech.

Ministerstva společně 
s  děkany lékařských fakult 
připravují materiál, který by 
měl navrhnout kroky pro na-
výšení počtu lékařů v  Čes-
ku. Kvůli stárnutí a  odcho-
dům lékařů do důchodu to-
tiž může podle odhadů mi-
nisterstva zdravotnictví po 
roce 2020 chybět 1 500 až 
2 500 doktorů. Nejvyšší prů-
měrný věk je u  praktických 
lékařů pro děti a dorost, kde 
dosahuje zhruba 57 let.

Ministerstvo zdravotnic-
tví by proto chtělo přede-

vším navýšit počet absolven-
tů lékařských fakult až o 25 
procent. Podle jeho údajů 
ročně úspěšně dokončí stu-
dium na lékařských fakul-
tách v České republice přes 
tisíc studentů, do praxe jich 
ale nastoupí jen část, která 
představuje asi 850 plných 
úvazků.

„Lékařské fakulty by měly 
omezit počty anglicky studu-
jících absolventů a  nahradit 
je těmi českými, ale to bude 
znamenat výrazný finanč-
ní výpadek,“ popsal jednu 
z možností navýšení studen-
tů medicíny ministr zdravot-
nictví Svatopluk Němeček. 
Podle něj budou fakulty po-
třebovat navíc zhruba 500 
až 600 milionů korun.

Například na Lékařské fa-
kultě Univerzity Palackého 
v  Olomouci studuje podle 
jejího děkana Milana Ko-
láře zhruba 1 550 studen-
tů, přičemž počet těch, kte-
ří studují v angličtině, je do 
25 procent. čtk
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Vyhrajte novinky od kosmetiky MOJE
Přemýšlíte, čím potěšit ma-

minku, babičku nebo kama-
rádku? Zkuste něco z novinek 

kosmetiky MOJE. Ta přichází s 
novou řadou La Lila. V dárko-
vém balení naleznete nejob-
líbenější laky na nehty nebo 
krém na ruce a to vše s přáním 
pro osobní vzkaz.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jaká je cena krému 
na ruce La Lila?

Více na www.kosmetika-
moje.cz.

Ze správných odpovědí vy-
losujeme tři výherce, kteří ob-
drží set od kosmetiky MOJE. 
Odpovědi posílejte na e-mail 

soutez@tydenik-skolstvi.cz do 
30. září 2016. Do předmětu 
uveďte „LA LILA“.

Výhra bude po ukončení 
soutěže k vyzvednutí v redakci 
Týdeníku ŠKOLSTVÍ. V  pří-
padě, že výhra nebude vyzved-
nuta do tří týdnů od vyhlášení 
výsledků, bude postoupena 
náhradnímu výherci. Na výhru 
nevzniká právní nárok.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, soutěžte s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ

MINULOST NEVYFOTÍTE! PTEJTE SE TĚCH, KTEŘÍ TO ZAŽILI

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH, 12. ROČNÍK, LISTOPAD 2016 

PŘIPOJTE SE KE STOVKÁM ŠKOL, 

PROMÍTEJTE FILMY 

O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH 

A BESEDUJTE S PAMĚTNÍKY, FILMAŘI A HISTORIKY.

PŘIHLÁŠKU NAJDETE NA www.pribehybezpravi.cz

rádku? Zkuste něco z novinek
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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…


