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„Podej přátelům ruku, ale neměj přitom zavřené prsty.“   Diogenés Laertios

Učitel je placen za svou námahu, své srdce dává zdarma
Kdo se stane novým členem prestižního klubu Zlatých Ámosů?
Ve středu 5. října byl slavnostně zahájen 24. ročník 
ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos.

V tento den se na celém svě-
tě slaví Mezinárodní den 

učitelů. Finále a  vyhlášení Zla-
tého Ámose je pak tradičně 
spojováno s  28. březnem, čes-
kým Dnem učitelů. Anketa Zla-
tý Ámos tak symbolicky spoju-
je pro učitele dva nejdůležitěj-
ší svátky.

Žáci základních a  středních 
škol mají až do 31. prosince 
možnost navrhnout svého ob-
líbeného učitele na titul Zlatý 
Ámos. Musí pro to udělat jedi-
nou věc – správně vyplnit při-
hlášku na www.zlatyamos.cz. 
To znamená napsat stručnou 
charakteristiku nominované-
ho učitele, popsat jednu s ním 
prožitou příhodu a  sehnat sto 

podpisů těch, kdo s přihláškou 
souhlasí.

V  lednu a  únoru proběhnou 
regionální kola, kde se žáci bu-
dou snažit přesvědčit porotu, že 
právě ten jejich učitel by měl mít 
právo nosit zlatou korunu vítěze. 
Začátkem  března se uskuteční 
semifinále. Zde už budou učitelé 
sami za sebe, bez podpory svých 
žáků, ale s jejich poselstvím. Mu-
sí totiž do Prahy přivézt několik 
věcí, kterými je vybaví jejich žáci, 
aby tak dokumentovali svůj vzá-
jemný vztah. Šest nejlepších po-
stoupí do veřejného finále, kte-
ré se uskuteční 24. března 2017. 
Nový Zlatý Ámos bude koruno-
ván na Kantorském bále a gala-
večeru v pražském Radiopaláci.

„Anketa Zlatý Ámos si mě zís-
kala,“ uvedla při této příležitosti 
ministryně školství Kateřina Vala-
chová. „Jsem ráda, že žáci mají 
každý rok možnost hodnotit své 
učitele, hodnotit je s respektem, 
s  láskou. To je největší hodnota 
této ankety. Získala si srdce mno-
ha žáků a  mnoha učitelů a  má 
cennou tradici. Věřím, že i letoš-
ní ročník bude úspěšný. Zapojte 
se prosím do ankety i vy a posí-
lejte své hlasy, své tipy na nejob-
líbenější učitelky a učitele.“

„S  každým novým ročníkem 
ankety se těším, že se opět se-
tkám s kantory, kteří jsou nejen 
schopnými profesionály, ale 
kteří mají i srdce, kterým doká-
žou vnímat dětskou duši,“ to 
jsou slova předsedy poroty Ja-
na Cimického. „Už teď se tě-

ším, jak finalisté a  jejich svě-
řenci společně předvedou ono 
skvělé sepětí, kdy žáci a studen-
ti bojují za svého učitele a spo-
lu s ním. Přeji všem kantorům, 
které budou jejich žáci delego-
vat do Zlatého Ámose a  fandit 
jim, aby si tu hřejivou jiskru ve 
své duši zachovali napořád. Aby 
dokázali zažehnout oheň v hla-
vách svých žáků a předali jim ta-
lent lidskosti a vstřícnosti.“

Co dodat? Snad jen to, že 
všichni učitelé, kteří budou svý-
mi žáky nominováni, si zaslou-
ží úctu a obdiv. A vůbec nezá-
leží na tom, zda postoupí až do 
finále. Podstatné je, že jejich žá-
ci je mají rádi, že je respektu-
jí a váží si jich. Právě na takové 
kantory pak vzpomínáme i  po 
letech. Karla TONDLOVÁ

V tomto čísle najdete

10. října
V roce 1972 z podnětu 
Světové federace pro 
duševní zdraví byl tento den 
vyhlášen Světovým dnem 
duševního zdraví.

10.–11. října
V Kolíně proběhl veletrh 
středních škol.

14.–16. října
V České Lípě proběhne 
aktiv vedoucích celostátních 
základen EXOD, který 
zaštiťuje ČMOS pracovníků 
školství.

16. říjen
V roce 1945 byla založena 
Organizace pro výživu 
a zemědělství. Od roku 
1981 si na popud OSN 
připomínáme její založení 
jako Světový den 
výživy.

Krátce
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Závodní formule
Před Fakultou 
elektrotechnickou 
a Fakultou strojní ČVUT 
v Praze proběhl další ročník 
akce Den s formulemi 
ČVUT. Studenti při něm 
představili jak formuli 
s elektrickým pohonem 
týmu eForce FEE Prague 
Formula, tak i monopost 
se spalovacím motorem 
skupiny CTU CarTech. kb

Fotbalová akademie
Pardubický kraj se stal 
osmým centrem v zemi, kde 
začala fungovat fotbalová 
akademie pro čtrnáctileté 
a patnáctileté hráče. 
Zázemí 47 talentovaným 
fotbalistům z východních 
Čech poskytla pardubická 
základní škola 
v Ohrazenicích. čtk

Pomáhej pohybem
Děti z azylového domu 
Armády spásy v Krnově 
dostaly nové hřiště 
s houpačkami a průlezkami. 
Nadace ČEZ přispěla na 
jeho výstavbu částkou 

80 tisíc korun díky 
uživatelům mobilní aplikace 
EPP – Pomáhej pohybem, 
kteří peníze na krnovské 
hřiště pomohli získat vlastní 
sportovní aktivitou. vs

Stamiliony do školství
Praha rozdělí do školství 
stamiliony z evropských 
fondů. Půjdou na zvyšování 
kapacit škol, spolupráci 
s výzkumnými organizacemi 
nebo na inkluzi, tedy 
začlenění dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami 
do běžných škol. Žádosti 
v operačním programu 
Praha – pól růstu ČR bude 
Praha přijímat od 
31. října. Více na 
prahafondy.eu.  čtk

Zápisník

„Kleofáši, Rarášku, okamžitě nechte těch čertovin! Pane bože, tu inkluzi nám byl vážně čert „Kleofáši, Rarášku, okamžitě nechte těch čertovin! Pane bože, tu inkluzi nám byl vážně čert 
dlužný!“dlužný!“
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Ve školách učí stále méně mužů
Muži mají v  českých ško-

lách čím dál tím men-
ší zastoupení. V  základních 
školách jich je 14 procent, 
ve středních a  vyšších odbor-
ných školách a  na konzerva-
tořích mají zhruba třetino-
vý podíl. Ubývají mladí učitelé 
do 35  let. Vyplývá to ze srov-
nání prvních pololetí let 2012 
až 2016, které zpracovalo mi-
nisterstvo školství. V  řídicích 

funkcích mají muži větší za-
stoupení než mezi řadovými 
členy učitelského sboru.

Zatímco v základních školách 
je mužem každý sedmý učitel, 
v  jejich vedení mají muži více 
než třetinové zastoupení. Na 
středních a  vyšších odborných 
školách a  konzervatořích tvo-
ří muži přes 57 procent členů 
vedení. Rozdíly jsou i v platech. 
Zatímco mezi řadovými učite-

li nejsou výrazné, výdělky ve-
doucích pracovníků se liší řá-
dově o tisíce. V základních ško-
lách ženy ve vedoucích pozi-
cích letos vydělávaly průměrně 
41 757 korun, jejich mužští ko-
legové 44 864 korun. Na ostat-
ních typech škol je průměr-
ný plat vedení 47  134 korun 
u mužů a 45 154 korun u žen. 
Největší rozdíl je v  Praze, kde 
překročil pět tisíc korun. čtk

Mezinárodní spolupráce
Vláda chce posílit meziná-

rodní spolupráci univer-
zit se zeměmi mimo Evrop-
skou unii, tedy například se 
státy v  Severní a  Jižní Ame-
rice nebo Asii. Ministerstvo 
školství do konce roku vytvo-
ří koncepci, řekla na slavnost-
ním zahájení akademického 
roku 2016/2017 ministryně 
školství Kateřina Valachová. 

Chce také s akademickými re-
prezentacemi jednat o  změ-
nách ve financování vysokých 
škol, například o  rozdělování 
peněz mezi fakultami. Ohod-
nocení učitelů na pedagogic-
kých fakultách totiž považuje 
za nepřijatelně nízké.

Mezinárodní spolupráce vy-
sokých škol by se měla rozví-
jet oběma směry, tedy výjezdy 

českých studentů do zahraničí 
i působením zahraničních od-
borníků na českých univerzi-
tách. Měl by se rozšířit okruh 
mimo Evropu, na kterou je za-
měřena většina současných 
programů. Předseda České 
konference rektorů Tomáš Zi-
ma upozornil, že větší otevře-
nosti univerzit brání stagnace 
rozpočtu vysokých škol. čtk

Rektoři si stěžují na vízovou politiku
Rektoři českých vysokých 

škol si stěžují na vízovou 
politiku Česka, která podle 
nich často komplikuje zahra-
ničním studentům a  pedago-
gům působení na tuzemských 
školách. Vyzvali proto minis-
terstvo školství, aby o  těch-
to problémech jednalo s  mi-
nisterstvy zahraničí a  vnitra. 

Po zasedání České konferen-
ce rektorů to řekl její předseda 
a rektor Karlovy univerzity To-
máš Zima.

Podle T. Zimy je problémem 
nízká kapacita českých zastupi-
telských úřadů i absence proak-
tivního získávání kvalitních stu-
dentů. Ve srovnání s Polskem či 
Maďarskem nabízí podle T. Zi-

my Česká republika také méně 
mezivládních stipendií.

Ministerstvo zahraničí uved-
lo, že zastupitelské úřady plní 
při vyřizování dlouhodobých 
studijních pobytů především 
administrativní roli. Přijímají 
žádosti a  tlumočí výsledek ří-
zení, v němž rozhoduje minis-
terstvo vnitra. čtk
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První měsíc společného vzdělávání – tzv. inkluze – je za námi. A třebaže podle 
ministerstva školství se podmínky výuky změnily pouze pro více jak dvě stě 
žáků, přesto nás zajímalo, jak společné vzdělávání vnímají sami ředitelé škol. 
Položili jsme jim proto čtyři otázky:
1) Máte nějakého integrovaného žáka? Nejen v prvním ročníku, ale i ve vyš-

ších ročnících?
2) Dostali jste od pedagogicko-psychologické poradny doporučení, jak s ním 

pracovat?
3) Dostali jste i odpovídající peníze na asistenty, případně speciální pedagogy?
4) Jaký je váš názor na nové pojetí společného vzdělávání?

Helmut HARZER
ZŠ Ostrov

1) Ano, máme jednoho žá-
ka ve 3. ročníku. Kromě toho 
máme několik dětí i  na dru-
hém stupni s diagnostikovaný-
mi poruchami učení a chování. 
Děti, které jsou v péči klinické-
ho psychologa a  psychiatra, 
zvládáme i bez asistentů.

2) Zatím jsme žádná dopo-
ručení u  nově diagnostikova-
ných žáků a  podle nové me-
todiky nedostali. U dvou žáků 
jsme žádali o  asistenta peda-
goga ještě podle starých pra-
videl a  podle protokolu o  vy-
šetření v PPP jsme postavili IVP.

3) Odpovídající peníze jsme 
pochopitelně nedostali, náš 
požadavek byl krácen. Speciál-
ního pedagoga ve škole máme 
již mnoho let.

4) Dlouho se pohybuji v pro-
středí mentálně postižených 
dětí, mám osobní zkušenosti 
s  dětmi s  Downovým syndro-

mem, autisty i dětmi s kombi-
novanými vadami – moje žena 
je předsedkyní spolku pro rodi-
če a  přátele dětí s  postižením 
v Karlových Varech a navíc učí 
ve speciální třídě. Je mi 
jasné, že podobné 
děti by si v běžné 
škole procházely 
peklem. Jen vý-
jimečně se po-
stižení zužuje 
na jeden druh 
omezení, jsou na 
něj zpravidla navá-
zány somatické zvlášt-
nosti a nedokonalost, motoric-
ké problémy, snížená kontrola 
nad emocemi a to vše kompli-
kuje běžnou školní docházku, 
navíc ve třídách, kde je vyso-
ký počet dětí, jako je to u nás 
ve škole. Pro takové děti jsou 
speciální třídy a speciální škol-
ství jedinou a nejméně útrpnou 
cestou k  socializaci a  k  zákla-
dům vzdělání.

V současném pojetí inkluze, 
podle mého, primárně vůbec 
nešlo o  výše uvedené děti – 
celý problém vznikl neřešením 
problému řádné integrace et-

nika, které většinově 
obývá tzv. socio-

-kulturně znevý-
hodněné loka-
lity, a  jeho ne-
chuti starat se 
o řádné vzdělá-
ní vlastních dětí. 

Důsledkem pak 
byl jejich vysoký po-

čet v praktických školách.
Magda NOGOVÁ
ZŠ Dany a Emila 

Zátopkových Třinec
1) Ano, ve škole máme cel-

kem 19 integrovaných žáků – 
jedná se zejména o  vady ře-
či, autismus, vývojové poru-
chy učení a chování. Aktuálně 
dva nové žáky v  1. ročníku 
a 17 jich pokračuje v integraci.

2) Ano, máme dostatečné 

informace od PPP, pokud po-
třebujeme, můžeme konzul-
tovat konkrétní problémy ne-
bo si domluvit osobní konzul-
taci. Většina těchto žáků pod-
léhá péči speciálněpedagogic-
kých center SPC, od nich má-
me dostačující informace, od-
borní pracovníci pravidelně 
navštěvují školu, případné na-
še problémy můžeme kdyko-
li konzultovat s  odborníkem 
určeným konkrétnímu žáko-
vi, stejně tak i  ostatní naše 
požadavky.

3) Peníze jsme nedostali – 
zajistili jsme si sami dva škol-
ní asistenty pomocí projektů 
a z kraje dostaneme na schvá-
lených 2,25 úvazku na měsíc 
23 963 Kč, skutečný holý plat 
je pro oba 32 520 Kč (bez od-
měn a osobních příplatků). Na 
asistenty tak doplácí všichni 
zaměstnanci školy.

4) Dle mého je společné 
vzdělávání uspěchané, dopl-
něné o  nedostatek konkrét-
ních informací. Pro nás – ško-
ly s dlouholetými zkušenostmi 
se vzděláváním integrovaných 
žáků – je to hlavně o penězích 
a o větším a delším papírová-
ní. Očekáváme proto, že pe-
níze půjdou za žákem rychleji, 
že budeme mít i dostatek asi-
stentů na nekrácené úvazky.

Další problém, se kterým se 
potýkáme, je sice nepřeber-
né množství různých školicích 
agentur s  dostatečným výbě-
rem požadovaného školení, 
ale nedostatečná možnost je 
využít. Nejsou totiž peníze na 
suplování a  cestovní náhrady. 
Na druhé straně přibývá ale 
i  řada méně kvalitních a  ne-
zkušených lektorů. Řešení vi-
dím ve výrazném snížení počtů 
žáků ve třídách a v přímém fi-
nancování škol. Věřím ale, že 
se všechny nedostatky doladí 
a  vychytají ve dvouletém pře-
chodném období a celá snaha 
nevyšumí. Školy by měly mít 
nejen dostatek financí na práci 
s těmito žáky, ale měly by být 
také zbaveny nadměrné a zby-
tečné administrativní zátěže.

(Pokračování na str. 5.)
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Zásadní úspěch školských odborů v boji za důstojné platy učitelů
Letos v  září dosáhly školské odbory významného 
úspěchu, když se podařilo prosadit zvýšení tarifních 
platů učitelů o šest procent a nepedagogů o čtyři 
procenta. Mnoho pracovníků ve školství i mimo ně 
si neuvědomuje, kolik práce, úsilí a přesvědčování 
za tímto výsledkem stojí. Tak si to připomeňme.

Již v  květnu 1995 sjezd 
ČMOS pracovníků školství 

formuloval požadavek navý-
šení platových tarifů ve škol-
ství minimálně o  20 procent. 
V červnu přes 10 000 demon-
strujících v  Brně protestova-
lo proti nedostatečné úpra-
vě platových tarifů. Od ledna 
do února 1997 upozorňova-
la řetězová stávka na fakt, že 
v  roce 1996 došlo k  platové-
mu propadu vůči ostatním re-
zortům rozpočtové sféry. Od 
března do května 1997 po-
kračovala stávková pohoto-
vost a petiční akce k vyjádření 
nesouhlasu s návrhy minister-
stva školství, které chtělo zvý-
šit úvazky pedagogických pra-
covníků. V červnu 1998 se ko-
nala výstražná hodinová stáv-
ka s  cílem přimět vládu k  ře-
šení neustálého propadu reál-
ných platů zaměstnanců nevý-
robní sféry.

V  listopadu 2001 byla vy-
hlášena stávková pohotovost 
vzhledem k odsouvání zvýšení 
tarifů pracovníků školství, zá-
roveň byla sepsána Petice za 
růst mezd v  roce 2002, pod 
níž se podepsalo 67  068 za-
městnanců rezortu školství.

V  květnu 2003 došlo k  vy-
hlášení stávkové pohotovos-
ti, protože navrhované navý-
šení platů neodpovídalo poža-
davkům odborů, ani slibům ve 
vládním prohlášení. V  červnu 
se uskutečnilo protestní shro-
máždění před Úřadem vlá-
dy v  Praze jako projev zásad-
ního nesouhlasu s  úrovní od-
měňování ve sféře veřejných 
služeb a správy. A prvního zá-
ří proběhla jednodenní stáv-
ka, do níž se zapojilo více než 
72  000 školských pracovní-

ků, bylo uzavřeno 3 037 škol, 
tj. 53  procent všech těchto 
zařízení.

Od srpna až do prosince 
2005 se uskutečnila kampaň 
školských odborů Za zvýšení 
objemu finančních prostředků 
na platy v regionálním školství 
s  požadavkem nárůstu 
platů v  regionál-
ním školství o  de-
set procent. V ro-
ce 2006 proběh-
la kampaň škol-
ských odborů na 
podporu odmě-
ňování zaměstnan-
ců regionálního školství. 
V dubnu 2007 školské odbory 
pořádaly akci Petice v  ulicích 
proti snižování výdajů na škol-
ství s 64 524 podpisy. V srpnu 
2007 byla vyhlášena stávko-
vá pohotovost a zahájena pro-
testní kampaň Horký podzim – 
cílem bylo dosáhnout navýšení 
rozpočtu školství na rok 2008 
o tři miliardy korun. V prosinci 
proběhla jednodenní stávka za 
zvýšení platů a dalších investic 
do školství; do stávky se zapo-
jilo na 128 000 učitelů a nepe-
dagogických pracovníků škol. 

V  dubnu 2008 byl rok 2008 
vyhlášen Rokem konfronta-
ce, v květnu došlo k vyhlášení 
stávkové pohotovosti a  k  pe-
tiční akci za odstranění nerov-
nosti v  úrovni platů provoz-
ních a  správních zaměstnan-
ců ve školství. Výsledkem bylo 
zvýšení jejich platových tarifů.

V červnu 2008 byla vyhláše-
na jednodenní stávka. V květ-
nu 2009 upozornilo protestní 
shromáždění pracovníků škol-
ství na Maltézském náměs-
tí v  Praze na prohlubující se 

a  neřešené problémy 
v  rezortu školství. 

V červnu 2009 by-
la zahájena petič-
ní akce Vzdělá-
váním proti kri-
zi, která reago-

vala na omezení 
výdajů na vzdělává-

ní. V  prosinci se kona-
lo shromáždění před budovou 
Sněmovny. Kampaň s  petič-
ní akcí Vzděláváním proti kri-
zi byla úspěšná, kapitola škol-
ství byla na rok 2010 posílena 
o 3,1 miliardy korun.

V říjnu 2010 došlo k  vy-
hlášení stávkové pohotovos-
ti na podporu nepedagogic-
kých pracovníků. V  prosin-
ci proběhla protestní stávka. 
V březnu 2011 vyjádřila petič-
ní akce Za sjednocení tabulek 
pro kvalifikované pracovníky 
– Praxe není méně než vzdě-

lání nesouhlas s novým způso-
bem stanovení platového tari-
fu pro pedagogické pracovní-
ky, kteří splňují zákonem sta-
novenou odbornou kvalifika-
ci, ale nedosáhli vysokoškol-
ského vzdělání. V prosinci pro-
běhla výstražná stávka v  den 
jednání vlády o platových po-
měrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě.

V březnu 2012 byla vyhláše-
na stávková pohotovost vzhle-
dem k  tomu, že mělo regio-
nální školství přijít o  3,4 mi-
liardy korun, což by zname-
nalo pro každého zaměstnan-
ce snížení platu o 1 200 korun 
– kampaň Jaro–léto 2012 – 
stop vládním škrtům. V srpnu 
vznikla Petice za vytvoření 
podmínek pro kvalitní vzdělá-
vání. V květnu 2014 byl ve sta-
novisku školských odborů od-
mítnut plán ministra financí na 
zmrazení platů zaměstnanců 
ve školství pro rok 2015. Na-
opak školské odbory požado-
valy navýšení průměrných pla-
tů ve školství o  pět  procent. 
V listopadu 2014 došlo ke zvý-
šení tarifních tabulek a znovu-
zavedení věkového automatu 
s  navýšením rozpočtu na po-
krytí zvýšených tarifů. V  listo-
padu byly zvýšeny tarifní platy 
v průměru o další tři procenta.

V únoru 2016 vydaly školské 
odbory Stanovisko k prioritám 
ministryně školství Kateřiny 
Valachové, kde zazněl poža-
davek desetiprocentního zvý-
šení výdělků ve školách. Z toho 
v  dubnu vznikla kampaň Ko-
nec levných učitelů, která by-
la v  srpnu korunována schvá-
lením změn tarifních tabulek, 
které ve svých peněženkách 
pocítíme při výplatě v říjnu.

Takže až budete v  těchto 
dnech v rukách držet svou vý-
platní pásku, aspoň potichu 
školským odborům poděkujte. 
Bez jejich usilovné a neúnavné 
práce byste tento úspěch ne-
pocítili. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTOFOTO:  Archiv:  Archiv
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Helena PLÁTENÍKOVÁ
Masarykova ZŠ Lanžhot
1) V naší škole máme inte-

grované žáky v  běžných tří-
dách. Máme i  speciální třídu, 
kde jsou na základě vyšetření 
SPC skupinově integrovaní 
žáci, kteří splňují veškeré ná-
ležitosti zařazení.

2) Od PPP i SPC dostáváme 
vždy doporučení, jak máme 
s těmito žáky pracovat.

3) Peníze na asistenty pe-
dagoga dostáváme dle dopo-
ručení PPP nebo SPC. Maxi-
málně 0,5 úvazku na jednoho. 
Samozřejmě se to odvíjí také 
od celkového počtu asistentů 
v  kraji a  v  návaznosti na ob-
jem financí, kterým kraj dispo-
nuje. To znamená, že úvazek 
bývá snížen. V současné době 
máme dvě asistentky peda-
goga. Úvazek na obě je 0,72. 
Na speciální pedagogy dostá-
váme podle počtu integrova-
ných žáků. Zatím další peníze 
na asistenty a speciální peda-
gogy, jak je to interpretováno 
médii, nejsou.

4) Momentálně nemůžeme 
mluvit o  inkluzi, ale o  inte-
graci žáků ze speciálních tříd 
a škol do běžných tříd. Inkluze 
je dlouhodobý proces školství. 

Nemůže být však bezbřehá 
a  nebude fungovat při počtu 
30 žáků ve třídě. Pokud se ně-
kdo domnívá, že žáci s  asis-
tenty pedagoga dosáhnou na 
to, aby byli nejlepší ve své sku-
pině, jak tomu bylo ve spe-
ciálních třídách při počtu ma-
ximálně 14 žáků, tak se mýlí. 
Praxe je jiná.

Společné vzdělávání není 
možné bez dostatku peněz 
na kvalitní asistenty peda-
goga a  hlavně speciální pe-
dagogy, bez kterých dlou-
hodobý proces inkluze není 
možný. Tím se inkluze stane 
pouze líbivou frází, kterou bu-
dou všichni používat, ale ne-
budou jí rozumět.

Inkluze měla v našem škol-

ství vždy své místo. Speciální 
školství bylo velmi dobře na-
staveno a zasloužilo si zkvalit-
ňování, a ne experimentování.

Takto navrhované společné 
vzdělávání a  rychlé zavedení 
do praxe bez předchozího pi-
lotního vyzkoušení pokládám 
za nesprávný krok a  hazard. 
Poškodí to nadané žáky, kteří 
budou zpomalováni, poškodí 
to i  hendikepované. Každý 
z  nás je jedinečná osobnost. 
A prostředí, ve kterém člověk 
nezažije úspěch, je demotivu-
jící. Všichni víme, že v  životě 
je řetěz tak silný, jak je silný 
jeho nejslabší článek. To mno-
hokrát platí i ve školství. Mám 
obavu, že budeme vytvářet 
spoustu slabých řetězů.

Společné vzdělávání – reakce škol na jeho spuštění
Dokončení ze strany 3.
1) Máte nějakého integrovaného žáka? Nejen v prvním ročníku, ale i ve vyšších ročnících?
2) Dostali jste od pedagogicko-psychologické poradny doporučení, jak s ním pracovat?
3) Dostali jste i odpovídající peníze na asistenty, případně speciální pedagogy?
4) Jaký je váš názor na nové pojetí společného vzdělávání?

Olga ŠEDIVÁ

Alena GROSSOVÁ
ZŠ a MŠ Jindřichov

1) V  1. ročníku zatím ne-
máme žádného integrova-
ného žáka, ve vyšších roč-
nících je jich několik, hlavně 
se  specifickými poruchami 
učení nebo jde o  žáky, 
kteří se pohybují v  oblasti 
lehké mentální retardace. 
Všichni jsou ale zařazeni do 
tříd podle starých kritérií 
integrace.

2) Podle nové vyhlášky ještě 
nemáme vyšetřeného žád-
ného žáka, všichni mají stan-
dardní doporučení z  PPP, jak 
s nimi máme pracovat.

3) Asistenta pedagoga ne-
máme žádného, ani speciál-
ního pedagoga, doposud 
máme jen jednoho žáka s IVP.

4) Inkluze v  novém po-
jetí nastoupila příliš rychle, 
myslím, že i  dost nepřipra-
veně, nebyla možnost se 
řádně připravit, stále exis-
tují dohady a  celá řada ne-
srovnalostí, které bude třeba 
vyřešit.

Pavla PASEKOVÁ
ZŠ Bruntál

Jsme sice škola, která je zří-
zena podle § 16 odst. 9, tedy 
bývalá základní škola prak-
tická (zvláštní), i  tak by ko-
legy naše situace mohla za-
jímat. Tak jen stručně. Asis-
tenty pedagoga máme  od-
souhlaseny k  žákům s  diag-
nózou autismus. S  financo-

váním nemáme problém. 
A  třebaže nám prozatím 
chybí osobní zkušenost s  in-
kluzí, stále častěji nabýváme 
dojmu, že její nastíněné po-
jetí není krok správným smě-
rem. Tradiční, vysoce kvalitní 
speciální školství by mělo zů-
stat zachováno jako plnohod-
notná nabídka školské služby 
v systému vzdělávání.

Karel PAVLÍK
ZŠ Mikulov

1) Integrované žáky 
máme již cca 20 let, na to 
nepotřebujeme onu slav-
nou „inkluzi“.

2) Ve zprávách peda-
gogických poraden je ně-
kdy velmi těžká orientace, 
ale obecně se dá říci, že 
se spolupráce postupně 
zlepšuje.

3) Nějaké peníze jsme 
dostali, ale opět sliby da-
lece předběhly realitu.

4) Již první příklady uka-
zují, že vyhrává zdravý ro-
zum rodičů nad „odbor-
ností“ ministerstva.

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁFOTO:  Alena TUČÍMOVÁ
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Dovolená ze souběžných pracovních poměrů
Jak má čerpat dovolenou zaměstnanec, který má 
souběžně více pracovních poměrů ať již u stejného, 
nebo u jiného zaměstnavatele?

Jestliže má náš zaměstna-
nec sjednáno více pracov-

ních poměrů, posuzují se prá-
va a  povinnosti z  nich vznik-
lé v  každém z  těchto vzta-
hů zcela samostatně. To pla-
tí i  v  případě, že má zaměst-

nanec sjednáno víc pracovních 
poměrů u stejného zaměstna-
vatele. Samostatně se posuzují 
nejen podmínky vzniku práva 
na dovolenou, ale také čerpá-
ní dovolené určuje každý za-
městnavatel v konkrétním pra-

covním poměru zcela samo-
statně. Má-li zaměstnanec ví-
ce pracovních poměrů vedle 
sebe ve stejném období, ne-
znamená to, že musí také čer-
pat dovolenou ve všech pra-
covních poměrech ve stejném 
termínu.

Každý zaměstnavatel urču-
je nástup na dovolenou samo-
statně, bez ohledu na jiný uza-

vřený pracovní poměr (a navíc 
o jeho sjednání nemusí mít ani 
vědomost).

Ani pro případ, že má za-
městnanec více pracovních 
poměrů u stejného zaměstna-
vatele, není povinen určit za-
městnanci čerpání dovolené 
u všech těchto pracovních po-
měrů ve stejném termínu.

Vít BERKA

Má důchodce nárok na nemocenskou?
Je pravdivá informace, že když invalidní důchodce 
pracuje a onemocní, nemá nárok na nemocenské?

K  této problematice vyda-
la Česká správa sociál-

ního zabezpečení následující 
výklad:

„U příjemců invalidního dů-
chodu pro invaliditu prvního 
a  druhého stupně, kteří pra-
cují a  jsou účastni nemocen-
ského pojištění, činí doba pro 
poskytování nemocenské-

ho (tzv. podpůrčí do-
ba) nejdéle 380 ka-
lendářních dnů 
ode dne vzni-
ku dočasné pra-
covní neschop-
nosti, to zname-
ná, že je stejně 
dlouhá jako u  jiných 
zaměstnanců.

Poživatelé invalidních dů-
chodů pro invaliditu třetího 

stupně, kteří jsou při 
pobírání důcho-

du zaměstnaní 
a  účastni ne-
mocenského 
pojištění, mají 
však podle zá-

kona o  nemo-
cenském pojiš-

tění podpůrčí do-
bu pro výplatu nemo-

cenského zkrácenou. Nemo-
censké se jim vyplácí nejvýše 
po dobu 70 kalendářních dnů 
v  rámci jednoho kalendářní-
ho roku, a to i pokud v tom-
to roce bylo pracovních ne-
schopností více. Současně ta-
ké platí, že se jim nemocenské 
vyplácí nejdéle do dne skon-
čení zaměstnání. Nemocen-
ské vyplácí příslušná okresní 
správa sociálního zabezpeče-
ní, a to od 15. dne trvání do-
časné pracovní neschopnos-
ti, během prvních dvou týd-
nů pracovní neschopnosti po-
skytuje zaměstnavatel náhra-
du mzdy.“

Vít BERKA

Snížení úvazku se mi nelíbí
Vedení mi od září nabídlo úpravu pracovní smlouvy 
na 0,85 úvazku přímé vyučovací povinnosti jako do-
plněk pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Musím 
to přijmout?

Pokud zaměstnanec pracu-
je na plnou stanovenou tý-

denní pracovní dobu, je tato 
délka pracovní doby součástí 
sjednaných pracovních podmí-

nek a změna může být prove-
dena pouze postupem podle 
§  40 odst.  1 zákoníku práce, 
kde je uvedeno:

„Obsah pracovního pomě-

ru je možné změnit jen tehdy, 
dohodnou-li se zaměstnavatel 
a  zaměstnanec na jeho změ-
ně. Za změnu pracovního po-
měru se považuje také jmeno-
vání na vedoucí pracovní mís-
to podle §  33 odst.  3, k  ně-
muž dojde po vzniku pracov-
ního poměru.“

Z  citovaných právních usta-

novení tedy jednoznačně vy-
plývá, že změnu rozsahu pra-
covní doby je možno provést 
jen na základě dohody me-
zi zaměstnancem a zaměstna-
vatelem. Bez souhlasu zaměst-
nance nemůže zaměstnavatel 
(ředitel školy) jednostranně to-
muto zaměstnanci snížit pra-
covní úvazek. Vít BERKA

Vedení 
dokumentace
Změna vyhlášky o ve-
dení dokumentace 
škol a školských zaří-
zení a školní matriky

Ve Sbírce zákonů 
ČR, částce 76, rozesla-
né dne 22. června 2016 
je publikována vyhláš-
ka č.  202/2016 Sb., kte-
rou se mění vyhláška 
č. 364/2005 Sb., o vedení 
dokumentace škol a škol-
ských zařízení a  škol-
ní matriky a  o  předává-
ní údajů z  dokumenta-
ce škol a  školských zaří-
zení a  ze školní matriky 
(vyhláška o  dokumenta-
ci a školských zařízeních), 
ve znění pozdějších před-
pisů. Součástí novely vy-
hlášky je i  změna přílo-
hy č.  2 a  doplnění o  no-
vou přílohu č.  3. Vyhláš-
ka č. 202/2016 Sb. naby-
la účinnosti dnem 1. září 
2016.

Vít BERKA
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Den dramatické výchovy a divadla v Novém Strašecí
Dramatická výchova je jeden z pěti oborů estetické 
výchovy a výchovy uměním.

Našich žáků ze Základní 
školy J. A. Komenského 

v Novém Strašecí se týká dra-
matická výchova. Naše děti ji 
mají ve třetím a  čtvrtém roč-

níku jednu vyučovací hodinu 
týdně a  rozhodně se nejedná 
o  ztracený čas. V  třetím roč-
níku se seznamují s pohádka-
mi K. J. Erbena a Boženy Něm-

cové, později je mají možnost 
porovnat s pohádkami dalších 
evropských národů a s pohád-
kami současnými, tedy moder-
ními. Poznají i  původ svátků 
(Vánoce, Velikonoce). Ve čtvr-
té třídě zpracovávají české po-
věsti a  ve druhém pololetí se 
věnují veršům i jejich autorům. 
Hodně se hraje, mluví, ale ta-
ké poslouchá a  vnímá jeden 
druhého. V  tomto předmě-
tu nic není špatně a hvězdami 
se stávají i děti, kterým se tře-
ba v klasické školní práci tolik 
nedaří. Říkám tomu „dvě mi-
nuty slávy“. Ten pocit, kdy jim 
ostatní zatleskají, je pro tyto 
děti nenahraditelný.

Příprava na hodinu bývá pro 
učitele náročná, například na-
še pověsti bývají často drsné, 
„hádavé“, nesmí se dovolit, 
aby se děti příliš rozjely, byly 
hlučné. Ale jak třeba zpraco-

vat pověst o dívčí válce? Měli 
byste ale vidět, s  jakým zápa-
lem „bojují“ malé ženy a ma-
lí muži proti sobě, jakou ma-
jí radost, když jim text do-
přeje vítězství a  těm druhým 
uštědří porážku. Hodinu kon-
číme písemnými vzkazy, kte-
ré napíší chlapci dívkám a dív-
ky chlapcům. Potom se vzkazy 
přečtou a je na chvíli po všech 
hádkách. Závěr nechám opět 
dětem.

A co se dětem líbilo na dra-
matické výchově? … bylo to 
zábavné, hodně her, něco bylo 
smutné, dojemné a  zábavné 
a něco bylo láskyplné, … hry, 
které jsme hráli, básně, jak 
jsme si vyzkoušeli hrát před-
stavení, že se to všechno – ta-
nec, herectví, malování, hud-
ba – kombinuje, … jak jsme 
pracovali společně.

Šárka PODLENOVÁ

Jihlavská střední škola dává novou šanci oboru hodinář
O tom, že si sama praxe může vynutit otevření po-
třebného vzdělávacího oboru, se přesvědčili v Jihla-
vě. Zdejší střední škola průmyslová, technická a au-
tomobilní nově zavedla obor hodinář.

„Naše škola nemá vyba-
vení a nikdy nebyla za-

měřena na výuku výroby hodin 
a  hodinek. Hodinářské školy 
ve Šternberku a  Novém Měs-
tě nad Metují zanikly spolu 
s  útlumem hodinářské výroby 
v  těchto městech. Obor hodi-
nář byl na naši školu přesunut 
v rámci optimalizace sítě škol. 
Jihlavská střední škola je teď 
jediná hodinářská škola v Čes-
ku a na Slovensku,“ vysvětluje 
Jaromír Ondráček, učitel teore-
tických odborných předmětů.

Název oboru hodinář před 
několika lety zmizel z  nabíd-
ky oborů. Byl zaveden obor 
jemný mechanik, který se učí 
podle stejného rámcového 
vzdělávacího plánu  jako obor 
optik. Na základě něj vytvářejí 

v jihlavské škole speciální škol-
ní vzdělávací plán pro obor 
hodinář.

„Žáci oboru jemný me-
chanik – hodinář se odbor-
ným předmětům učí odděle-
ně od ostatních oborů. Ma-
jí vlastní dílnu odborného vý-
cviku i  učebnu hodinářských 
odborných předmětů.  Výuka 
není zaměřena na výrobu, ale 
na opravy hodin a  hodinek. 
V  tomto školním roce má-
me ve třetím ročníku šest a ve 
druhém čtyři hodináře. Pova-
žujeme za úspěch, že díky in-
tenzivní propagaci se nám do 
prvního ročníku podařilo při-
jmout deset žáků,“ konstatu-
je J. Ondráček.

Aby byli absolventi v  obo-
ru úspěšní, potřebují několik 

vlastností – svědomitost, vy-
trvalost, zručnost a  technické 
myšlení. A  absolventy jihlav-
ské školy si chválí jediný český 
výrobce hodinek značky PRIM, 
společnost ELTON hodinářská. 
Kvalifikovaných hodinářů, ja-
ko jsou ti jihlavští, potřebují 
stále více.

Učební obor jemný mecha-
nik – hodinář je tříletý a je za-
končen závěrečnou zkouškou, 

která opravňuje k  získání vý-
učního listu. Žáci v  písemné 
a ústní závěrečné zkoušce pro-
kazují, co se naučili především 
v  předmětech hodinové stro-
je, technologie, strojírenská 
technologie a  elektronika ho-
dinových strojů. Vyplňují i test 
v odborné angličtině. Zásadní 
je třídenní závěrečná zkouška 
z odborného výcviku.

Táňa PIKARTOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady
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Pracovní cesta
Přerušuje se pracovní 
cesta po dobu nepra-
covních dnů?

Pokud spadá nepracovní 
den do doby trvání pracovní 
cesty, pracovní cesta se ne-
přerušuje ani neukončuje, ale 
pokračuje nepřetržitě až do 
okamžiku jejího ukončení.

Nárok zaměstnance na ná-
hradu cestovních výdajů tedy 
zůstává i  po dny pracovního 
volna.

Kterých zaměstnavatelů se týká hromadné propouštění?
Kterých zaměstnavatelů z  hlediska počtu zaměst-
nanců se mohou týkat ustanovení zákoníku práce 
o hromadném propouštění?

V § 62 odst. 1 zákoníku prá-
ce se stanoví: „Hromadným 

propouštěním se rozumí skon-
čení pracovních poměrů v  ob-
dobí 30 kalendářních dnů na 
základě výpovědí daných za-
městnavatelem z  důvodů uve-
dených v §  52 písm.  a) až c) 
nejméně

a) 10 zaměstnancům u  za-
městnavatele zaměstnávajícího 
od 20 do 100 zaměstnanců,

b) 10 procent zaměstnanců 
u zaměstnavatele zaměstnávají-
cího od 101 do 300 zaměstnan-
ců nebo

c) 30 zaměstnancům u  za-
městnavatele zaměstnávající-
ho více než 300 zaměstnanců.

Skončí-li za podmínek uve-
dených ve větě první pracov-
ní poměr alespoň pěti za-
městnanců, započítáva-
jí se do celkového 
počtu za-

městnanců uvedených v  pís-
menech a) až c) i  zaměstnan-
ci, s  nimiž zaměstnavatel roz-

vázal pracovní po-
měr v tomto ob-
dobí z  týchž dů-
vodů dohodou.“ 

Jsou-li u za-
měst-

na-

vatele naplněny předpoklady re-
žimu hromadného propouštění, 
musí zaměstnavatel před dáním 
výpovědi z  pracovního pomě-
ru splnit povinnosti vyplývající 
z  příslušných ustanovení záko-
níku práce (§ 62 až § 64) jednak 
vůči odborové organizaci a jed-
nak vůči příslušnému úřadu prá-
ce. Z  výše ustanovených limitů 
je zřejmé, že ustanovení o hro-
madném propouštění nikdy ne-
může dopadat na zaměstnava-
tele s počtem zaměstnanců niž-
ším než dvacet.

Dostanu výpověď, když pro mě nemají práci?
Je podle zákoníku práce možné, aby zaměstnava-
tel dal výpověď z pracovního poměru zaměstnanci, 
pro kterého nemá práci na plnou pracovní dobu?

Snížení rozsahu týdenní pra-
covní doby (tzv. zkrácení pra-

covního úvazku) je možné pova-
žovat za jinou organizační změ-
nu, v  jejím důsledku se zaměst-
nanec stává nadbytečným a  je 
tak naplněn výpovědní důvod 
podle §  52 písmene c) zákoní-
ku práce. Pro platnost výpově-
di je nutné rozhodnutí zaměst-
navatele, že práce zaměstnan-
ce v  rámci sjednaného druhu 
práce není v dosavadním rozsa-

hu potřebná. Závěr o nadbyteč-
nosti musí vycházet z posouze-
ní, zda přijatá organizační změ-
na činí výkon práce v  dosavad-
ním rozsahu pro zaměstnavate-
le nepotřebným. Nadbytečným 
je tedy zaměstnanec také tehdy, 
jestliže podle rozhodnutí o orga-
nizační změně odpadne část je-
ho pracovní náplně. V rozsudku 
Nejvyššího soudu, který je v od-
borných publikacích otiskován 
jako použitelná judikatura, je 

pro případ zmiňovaný v  dotaze 
uvedeno:

„Jestliže při organizačních 
změnách u  organizace odpad-
ne část pracovní náplně pracov-
níka, který takto přestal být ve 
svém pracovním úvazku vytí-
žen, má organizace navrhnout 
pracovníkovi změnu sjednaných 
pracovních podmínek (§ 40 
odst. 1). Pokud k takové změně 
nedojde a  organizace se s  pra-
covníkem nedohodne na rozvá-
zání pracovního poměru, může 
organizace rozvázat tento pra-
covní poměr výpovědí (nyní § 52 
písm. c) zákoníku práce).“

anovení zákoníku práce 
í?

c) 30 zaměstnancům u  za-
městnavatele zaměstnávající-
ho více než 300 zaměstnanců.

Skončí-li za podmínek uve-
dených ve větě první pracov-
ní poměr alespoň pěti za-
městnanců, započítáva-
jí se do celkového 
počtu za-

menech a) až c) i  zaměstnan-
ci, s  nimim ž zaměstnavatel roz-

vázal pracovní po-
měr v tomto ob-
dobí z  týchž dů-
vodů dohodou.“ 

Jsou-li u za-
měst-

na-

ším než dvacet.

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Jak dostala pamlsková vyhláška na frak
„Dlouho jsem nezažil tak 

hořkou vyhlášku, jako 
je ta pamlsková. Sotva měla 
začít platit, už se stačila změ-
nit,“ povzdychne si Hromádka 
a zakousne se s chutí do zele-
ného jablka. „Konečně něko-
ho osvítilo a  chtěl udělat ně-
co pro zdraví naší mládeže.“ 
„Ředitel o  tom mluvil na po-
slední poradě,“ navazuje kole-
ga Výborný. „Vyhláška by prý 
ale byla natolik přísná, že by 
většina prodejců ze škol radě-
ji rychle utekla. Mě jejich pes-
trá nabídka nezdravých slad-
kostí a  nápojů dlouhodobě 
provokuje.“

„Vystrašená Česká středo-
školská unie urychleně ode-
slala ministryni školství ote-
vřený, spíš však vyděšený do-
pis. K  němu sesbírala 
úctyhodných šest ti-
síc podpůrných 
podpisů(?). Mi-
nistryně veřej-
nému tlaku ra-
ději ustoupila 
a obětovala část 
své vyhlášky. Stře-
doškoláci si dál mo-
hou kupovat nezdravé 
dobrůtky a kazit si své zdraví,“ 
zvedá obočí Hromádka.

„Typické nejen pro naše škol-

ství. Vyhláška ještě nestačí po-
řádně platit a už ji čeká změna. 
Co by se asi stalo, kdyby pro-
dejci hodně předražených slad-

kých tyčinek, káv, čoko-
lád opustili naši ško-

lu?“ zapřemýšlí 
Výborný. „Zhola 
nic! Jen by naši 
žáci méně utrá-
celi a  nenosi-
li si horkou ká-

vu přímo do ho-
din. Nerozlévali by 

ji na chodbě. Nastal by 
konečně svatý klid a pořádek. 
Svačinku by si připravovali do-
ma. Jsou údajně dospělí, ať se 

o sebe trochu postarají,“ vybí-
zí Výborný.

„Je to stejně zvláštní. Sotva 
vyhraje ‚nezávislý spolek hájí-
cí a prosazující zájmy a práva 
středoškoláků‘ lítý boj o  za-
chování nezdravých potra-
vin v bufetech a automatech, 
hned vyráží do dalšího úto-
ku. Tentokrát proti údajně ne-
zdravému stravování ve škol-
ních jídelnách,“ nevěřícně 
kroutí hlavou Hromádka. „Tak 
či onak, pamlsková vyhláš-
ka dostala pořádně na frak. 
A  s ní možná i původní myš-
lenka zdravého životního stylu 
našich žáků.“ Roman KANTOR
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Nakladatelství Mladá 
fronta vydalo bezpro-
středně po 31. olympiádě 
v Riu de Janeiro publikaci, 
která přináší jak výsledky 
všech olympijských disci-
plín, tak zajímavé fejetony 
od Milana Tesaře a  pře-
devším nádherné fotky 
Herberta Slavíka. Milov-
níci sportu a  olympiád 
zvlášť si při čtení a prohlí-
žení této knihy připome-
nou nezapomenutelné 
chvíle napětí, radosti, ale 
i  smutku, které prožívali 
u  televizních obrazovek 
nebo přímo v dějišti spor-
tovních klání.
Nechte se alespoň chví-
lemi zpětně unést atmo-
sférou letošních olympij-
ských her.

Znáte je?

N kl d t l t í Ml dá

Na houby do školy! Nevěříte?
V přízemí Základní školy Jin-

dřicha Matiegky v Mělníce 
se koncem září 2016 konala 
Výstava hub.

Pro každého houbaře i  pro 
ty, kteří se o houby jen zajíma-
jí, ale především pro ty, kteří se 
o houbách učí, připravila uči-
telka Martina Kopecká, koor-
dinátorka EVVO, ve spolupráci 
s mykologem Jaroslavem Ma-
lým velmi pěknou výstavu 104 
druhů hub z českých lesů. Vý-

stavní kousky byly přehled-
ně popsány, označeny, zda se 
jedná o jedlé, nejedlé, či přímo 
jedovaté houby, na panelech 
byly zavěšeny fotografie hub 
pro porovnání se skutečný-
mi houbami, pro děti byly při-
praveny zajímavé pracovní lis-
ty. Prostředí celé výstavy zdo-
bily větvičky listnatých i jehlič-
natých stromů, borůvčí…

Do školy v tyto dny přichá-
zeli rodiče s dětmi, třídní uči-

telky se svými žáky nejen 
z  Matiegky, ale i  z  Gymná-
zia J. Palacha a dalších. Všich-
ni odcházeli obohaceni nový-
mi poznatky o houbách, obo-
haceni pohledem na krás-
né houbařské úlovky, jako 
byl křemenáč, hřib, liška, ko-
zák a další. Nelze tedy nepři-
pomenout, že tomu všemu 
předcházela obrovská snaha 
realizátorů výstavy J. Malého 
a  učitelky M. Kopecké, kteří 
se vydali do Kokořínského do-
lu, a  dokonce až na Pracha-
ticko hledat houby, ale také 
ochotným nadšencům, kte-
ří jim v  jejich práci pomáhali. 
Dík tedy patří Marii Maříko-
vé, Šárce Jančárové a  Roma-
ně Niemcové. Po sběru hub 
většinou následuje odpočinek 
anebo pochutnání si na dobré 
smaženici. Tito obětavci však 
místo toho instalovali v  pro-
storách školy až do půlnoci 
skvělou výstavu hub.

Děkujeme vám všem, kteří 
jste pro nás připravili tak ne-
všední zážitek, jako bylo vydat 
se na houby do školy.

Marcela ANTONÍNOVÁ

Válka o Cintru skončila letos remízou
Osmnáctý ročník dvouden-

ní fantasy hry nejen pro 
skautské oddíly se uskuteč-
nil poslední zářijový víkend 
v okolí skautské základny Or-
lovy poblíž Humpolce. Oblíbe-
né akce se zúčastnilo přes 400 
hráčů z  celé republiky – Pra-
hy, Olomouce, Brna, Jablon-

ce nad Nisou, Českých Budě-
jovic, Chomutova, Jablonné-
ho nad Orlicí, Jaroměře, Klim-
kovic, Luže a  Náchoda. Po-
dobně jako každé září se spo-
lu utkaly armády císařství Nilf-
gaard a koalice severních krá-
lovství Temerie, Redanie a Ka-
edwen. Hráči se mohli se-

tkat s celou řadou postav zná-
mých ze Ságy o Zaklínači. Hol-
ky a kluci se v kostýmech bo-
jovníků opakovaně střetávali 
při plnění pestrých úkolů. Dí-
ky velkému nasazení obou ar-
mád skončila hra při závěreč-
né bitvě remízou.

Jitka TAUSSIKOVÁ

Přehlídka stavebních řemesel SUSO zná své vítěze
Na mezinárodním veletr-

hu FOR ARCH měla svůj 
vrchol soutěžní přehlídka sta-
vebních řemesel SUSO ve dvou 
hlavních disciplínách – truhlář 
a  zedník. Síly byly vyrovnané. 
Velkým česko-slovenským fi-
nále v Praze se završil jubilejní 
20. ročník této soutěže.

Truhláři a  zedníci soutěži-
li v týmech ve dvojicích. Zedníci 
měli za úkol zvládnout tři tech-

nologie zdění, komínový sys-
tém a  nanášení omítek. Truh-
láři vyráběli šestihrannou par-
kovou lavičku. Oba obory mu-
sely zvládnout i  dílčí disciplíny 
a teoretický test. V obou přípa-
dech šlo ze všeho nejvíc o pre-
ciznost, přesnost, znalost a  ře-
meslný um.

Tradicí finále SUSO je ta-
ké soutěž mladých kameníků 
a kamenosochařů. Ti opět po-

tvrdili, že jejich řemeslo patří 
k nejatraktivnějším.

Vítězi jednotlivých disciplín 
nemohli být všichni. Gratulaci 
si však zaslouží všichni zúčast-
nění. Podstatné totiž je, aby se 
mladí lidé více hlásili na učební 
obory. To je také cílem soutěž-
ní přehlídky: propagovat ře-
mesla mezi mladými lidmi.

Soutěž SUSO však ukazuje 
i  zajímavé příběhy. Mezi sou-

těžícími v  oboru truhlář le-
tos byla i slečna Kateřina, jed-
na z  mála dam za celých 20 
let soutěže. „Máme rodin-
nou firmu a já jsem se rozhod-
la v tradici pokračovat.“ Ve fir-
mě její matky vyrábějí náby-
tek. V  mužském prostředí na 
soutěži se jí pracovalo dobře: 
„Nejsem v truhlařině šikovněj-
ší než kluci, zato preciznější,“ 
dodala. Martin JEŽEK
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Obvyklé i neobvyklé zdravotní potíže učitelů
Učitelé jsou posuzováni a hodnoceni zejména po stránce intelektuální a duševní. Ale co jejich fy-

zická schránka? I ta je pro tuto profesi důležitá, ne náhodou se říká - ve zdravém těle zdravý duch. 
A proto jsme se zaměřili na zdravotní potíže, které pedagogům znepříjemňují život a pokusili se na-
jít způsob, jak jim od nich pomoci. 

Nepravidelný režim, 
nárazový příjem tekutin 
i potravin, i to jsou 
příčiny, proč řada učitelů 
trpí zadržováním vody 
v organismu.

Není pochyb o  tom, že bez 
vody to nejde, ne nadarmo ta-
ké tvoří průměrně šedesát až 
sedmdesát procent váhy naše-

ho těla. Nadměrné zadržování 
vody nám ale život spíše zne-
příjemňuje. Jestli máme v  tě-
le víc vody, než je zdrávo, po-
známe velmi snadno a  rych-
le. Skoro na první pohled.  Me-
zi nejčastější projevy patří při-
bývání na váze a zejména oto-
ky, které bývají hlavně na bři-
še, očních víčkách a  kolem 
kotníků. Nepotěší nás ani po-
cit těžkosti, napětí kůže nebo 
celulitida.

Nad  měrné zadržování vody 
se častěji týká žen, a to v sou-
vislosti s  ženskými hormony. 
Rizikových faktorů je ale mno-
hem víc. Patří mezi ně napří-
klad nejen vysoké letní tep-
loty, ale i  životní styl spojený 

se stresem, nedostatkem po-
hybu a nevhodnými stravova-
cími návyky. Tedy nic, co by-
ch  om velmi často od léka-
řů neslýchali. Svou roli mo-
hou hrát i  některé léky, mo-
hou to být například léky na 
vysoký krevní tlak a hormonál-
ní antikoncepce.

Co vyzkoušet, aby nás 
nadměrné zadržování vody 
v těle netrápilo

Hlavně pít
Dodržovat pitný režim ve 

chvíli, kdy máme v  těle vo-
dy vlastně nadbytek, se zdá 
kontraproduktivní. Opak je 
však pravdou, i  když větši-
nou v  tomto stavu ani nemá-
me chuť pít. Nedostateč-
ný příjem vody na-
opak vede k  to-
mu, že tělo vo-
du ještě více za-
držuje. Proto je 
důležité příjem 
tekutin neome-
zovat. Vhodné 
je ale změnit slože-
ní tekutin, které kon-
zumujeme, a zaměřit se hlav-
ně na čistou vodu bez slad-
kých příchutí. „V době, kdy je 
močový měchýř nejvíce aktiv-
ní, tedy mezi patnáctou a se-
dmnáctou hodinou, může-
te vyzkoušet také bylinné pří-
pravky přispívající k odvodně-

ní,“ říká Jana Ranušová, od-
bornice na přírodní léčbu. Vy-
zkoušet můžete například by-
linky na odvodnění obsahující 
extrakt z  jalovce, kopřivy, pe-
tržele a břízy.

Sodík pod kontrolou
Prvkem, který souvisí se za-

držováním vody v tkáních mi-
mo buňky, je sodík, jehož 
nejvýznamnějším zdrojem je 
chlorid sodný, tedy kuchyň-
ská sůl. Pokud tedy pozoru-
jeme, že naše tělo nadměr-
ně zadržuje vodu, je nezbyt-
né pečlivě sledovat obsah so-
li v potravinách. Nejde přitom 
jen o ty, které jsou slanou chu-
tí proslulé, ale hlavně ty, které 
mají v sobě sůl jaksi skrytě. Sůl 

je totiž velmi častým kon-
zervantem, a tak mů-

že být vysoký ob-
sah sodíku napří-
klad ve sterilo-
vané zelenině, 
zatímco čers-
tvá zelenina má, 

pokud jde o  ob-
sah sodíku, často 

nízké hodnoty. K  po-
travinám s  vysokým obsahem 
sodíku patří také instantní po-
krmy, uzeniny či některé dru-
hy sýrů.

V této souvislosti je ale dů-
ležité připomenout, že sodík 
je pro naše tělo zároveň ne-
postradatelným prvkem a roz-
hodně není cílem ho absolut-
ně zavrhnout a  ze stravy ho 
zcela vynechat. Platí tu známé 
okřídlené „všeho s mírou“.

Rozchodit a nohy nahoru
Užitečným pomocníkem je 

i  v  tomto případě pravidel-
ný pohyb, který mimo jiné 
podporuje látkovou výměnu 
a  krevní oběh. Na otoky no-
hou jednoznačně platí: nohy 
nahoru. Stačí i malé vyvýšení, 
kdy si nohy podložíte napří-
klad menší srolovanou dekou. 

„Nezapomínejte také, že náš 
duševní stav ovlivňuje zdra-
ví víc, než si myslíme. Ledviny, 
které hrají při nadměrném za-
držování vody velkou roli, pa-
tří k těm orgánům, které jsou 
psychickými problémy oslabe-
ny. Dopřejte si proto odpoči-
nek a  zpříjemněte si den byť 
i drobnými radostmi,“ radí Ja-
na Ranušová.

Bylinky v našich službách
Při řešení nadměrného zadr-

žování vody je dobré podpo-
řit činnost ledvin a vylučování 
přebytečných tekutin močí. To 
mohou příznivě ovlivnit také 
některé bylinky: jalovec obec-
ný, kopřiva dvoudomá, bříza 
a nať petržele zahradní.

Jalovec obecný zvyšuje vy-
lučování moči a  zbavuje tak 
tělo přebytečných tekutin. Zá-
roveň podporuje činnost led-
vin a  trávení a  působí jako 
antioxidant.

Kopřiva dvoudomá přispívá 
k vylučování přebytečných te-
kutin z  organismu. Navíc na-
pomáhá osvěžení těla, podpo-
ruje vitalitu a energii a posiluje 
imunitní systém.

Bříza přispívá k  normál-
ní funkci močových cest a vy-
lučování a  zbavuje tělo pře-
bytečné vody. Přispívá také 
k udržování přiměřené hladiny 
cholesterolu v krvi.

Petržel zahradní (nať) pod-
poruje fungování močových 
cest a je zdrojem vitamínu C.

Táňa PIKARTOVÁ
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Skvělý tip na dárek pro dámy i pro pány
Kosmetika MOJE rozšířila 

své portfolio o nové produkty. 
Můžete si vybrat z vonných di-
fuzérů do bytu i do auta. Jsou 
vyrobeny z nejlepších esenciál-
ních olejů. Součástí jsou spe-
ciální bambusové tyčinky. Díky 
nízkému obsahu alkoholu je 
vůně uvolňována postupně.

Novinkou je i antibakteriální 
gel v  dárkovém balení. Ten 
jistě ocení nejen cestovatelé.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jaká je výdrž vůně u difu-
zéru do auta?

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 
23. října 2016. Do předmětu 
uveďte „DIFUZER“.

Výhra bude po ukončení sou-
těže k  vyzvednutí v  redakci Tý-
deníku ŠKOLSTVÍ. V případě, že 
výhra nebude vyzvednuta do tří 
týdnů od vyhlášení výsledků, 
bude postoupena náhradnímu 
výherci. Na výhru nevzniká 
právní nárok.

rosana_inz_skolstvi_90x125.indd   1 2.1.2007   14:30:23

Školství 2017

Akce se koná pod záštitou 
předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky

a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D.

22. 11. 2016   TOP HOTEL Praha

Unie zaměstnavatelských svazů ČR
a Medical Services Mladé fronty a. s.

Vás zvou na konferenci

Hlavní partner Partneři

registrujte se na
www.uzs-konference.cz

tel. 234 633 210
 e-mail: info@uzs.cz 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, soutěžte s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ

Výherci soutěže APETITO: B. Klárová, E. Ježková, D. Jelínková. Výherci soutěže KRÁL: S. Kyralová, J. Janglová. 
Výherci soutěže GRADA: O. Hanzalová, J. Boušková, E. Stránská, I. Holíková, B. Wolfová. 
Výherci soutěže REPARIL: A. Feherová, E. Nováková, E. Maříková. 
Výherci soutěže LA LILA: M. Charwotová, J. Svobodová.  Výhercům blahopřejeme.
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N E V Á H E J T E  
a nominu j te  svou ob l íbenou uč i te lku  

nebo ob l íbeného uč i te le  do  
24 .  ročníku ankety  

 

ZLATÝ  Á M O S  
NEJOBLÍBENĚJŠÍ UČITEL 

ČESKÉ REPUBLIKY 2016/2017 
 

Přihláška musí obsahovat: 
stručnou charakteristiku nominovaného, 

popis jedné společně prožité příhody, 
podpisy sta osob, které s nominací souhlasí. 

 
Příjem přihlášek končí 31. prosince 2016. 

Více informací a on-line přihlášku najdete na www.zlatyamos.cz. 
 

Odborná porota na finále zvolí Zlatého Ámose. 
Dětská porota na finále zvolí Dětského Ámose. 
Ministerstvo školství vybere Ámose češtináře. 

Zlatý partner vybere Ámose fyzikáře. 
Stříbrný partner vybere Ámose chemikáře. 

SMS hlasováním bude zvolen Ámos sympaťák. 
 

Finále Zlatého Ámose je 24. března 2017. 
Korunovací galavečer je v sobotu 25. března 2017. 

 

ZLATÝ PARTNER PARTNEŘI STŘÍBRNÝ PARTNER 

ZLATÝ MEDIÁLNÍ PARTNER 


