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„Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb.“   Honoré de Balzac

Co čeká nově zvolené krajské radní pro školství?
Je po volbách. Ze škol zmizely volební urny, vítě-
zové i poražení dokončují vyjednávání o krajských 
koalicích. Jaký dopad budou mít volby do krajských 
zastupitelstev na chod škol a školských zařízení?

Při diskuzích o  podobě 
krajských vlád je poměr-

ně dost velký zájem o  pozi-
ci radního pro školství. Ne-
ní divu, spravuje podstatnou 
část rozpočtu kraje. V mnoha 
krajích dojde právě na tomto 
postu k  velkým personálním 
změnám. Noví krajští „mi-
nistři školství“ ale ještě mož-
ná ani netuší, co je čeká.

V  Poslanecké sněmovně 
prošel prvním čtením vládní 
návrh novely školského zá-
kona, která mění dosud za-
vedený způsob financování 
regionálního školství. Kromě 
toho, že by školy už neměly 
dostávat peníze podle počtu 

žáků, by se měl napřímit 
i  tok peněz, které by se ne-
měly do škol přidělovat podle 
krajských normativů, ale 
podle normativů, 
které stanoví pří-
mo ministerstvo 
školství.

Vláda by 
měla svým 
nařízením ur-
čit maximální 
rozsah výuky, 
který bude stát 
financovat ze státní-
ho rozpočtu. Na tomto zá-
kladě budou pro jednotlivé 
typy a druhy škol stanoveny 
normativy, jejichž prostřed-

nictvím budou školy a škol-
ská zařízení financovány. 
Krajský úřad by už neměl za 
povinnost vypracovat sou-
stavu krajských normati-
vů, ale jen školám rozepsat 
prostředky, které poskytne 
ministerstvo školství. Vzhle-

dem k  tomu, že školní 
družiny a  středis-

ka volného ča-
su neposkytují 
pouze školské 
služby, ale 
i  vzdělává-
ní, jsou i  ony 

v  návrhu no-
vely školského 

zákona zahrnu-
ty do nového systému 

financování.
Krajské úřady by měly sta-

novit svá kritéria jen pro fi-
nancování školských zaříze-

ní, jako jsou dětské domo-
vy, domovy mládeže, školní 
kluby, jídelny či školská pora-
denská zařízení, která zřizují 
kraje či obce.

Církevních a  soukromých 
škol se navrhované změny 
prakticky netýkají, neboť tyto 
školy a školská zařízení se ří-
dí jiným právním předpisem.

Noví krajští radní pro škol-
ství nemají pro sbírání zkuše-
ností příliš času. Krajské nor-
mativy budou odbory škol-
ství krajských úřadů stanovo-
vat už jen pro příští rok. Od 
ledna 2018 by se podle před-
pokladů ministerstva škol-
ství mělo najet na nový sys-
tém financování regionál-
ního školství. Možná že pak 
o post radního pro školství už 
tak velký zájem nebude.

Karla TONDLOVÁ
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V tomto čísle najdete

24. října
Výročí vstupu Charty OSN 
v platnost v roce 1945 je 
Dnem organizace spojených 
národů.

24. října
Od roku 1972 se 
z rozhodnutí OSN slaví 
tento den jako Světový den 
informací  o rozvoji.

26.–27. října
Žáci základních, středních 
a vyšších odborných škol 
budou mít podzimní 
prázdniny.

28. října
Tento den je státním 
svátkem České republiky. 
Připomínáme si tak 
vyhlášení samostatné 
Československé republiky 
v roce 1918.

Krátce
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Juniorská univerzita
Druhý ročník Juniorské 
univerzity Univerzity 
Karlovy je zahájen. Projekt 
umožňuje studentům 
středních škol zúčastnit se 
přednášek na univerzitě 
a seznámit se s jejím 
prostředím a chodem. fh

Výběr školy
Celkem 19 zástupců 
středních a vysokých škol 
a učilišť zaměřených na 
široké spektrum oborů, 
mimo jiné i řemeslné 
a technické, se sjelo do 
Kladna. Na 19. ročníku 
Veletrhu celoživotního 
vzdělávání představovali 
budoucím studentům své 
vzdělávací nabídky. kb

Sto tisíc pro chlapce
Malý Míša Hic trpí 
závažným nevyléčitelným 
onemocněním – svalovou 
dystrofií. Dětem zapojeným 
do projektu Čtení pomáhá 
se nyní podařilo načíst 
potřebných 100 tisíc korun 

na zakoupení různých 
zdravotních pomůcek jako 
berle či vozík. Ty umožní 
Míšovi pohyb a zapojení 
se do běžného života 
s ostatními dětmi. ts

Statut schválen
Vláda splnila svůj závazek 
schválit Statut Národního 
akreditačního úřadu pro 
vysoké školství. Nad jeho 
podobou panuje široká 
shoda mezi zástupci 
akademické obce, 
odbornou veřejností 
i sociálními partnery.
                        mšmt

Zápisník

„Chtěl jsem Ti udělit pochvalu třídního učitele, Vonásku, ale nedostaneš nic. Tvůj strýc se 
setkal s ústředním školním inspektorem!“
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Čeští středoškoláci patří mezi světovou špičku
Nejlepší čeští a  sloven-

ští středoškoláci opět 
dosáhli výborných výsledků 
v  mezinárodních zkouškách 
Advanced Placement (tzv. AP 
Exams). V  roce 2016 skláda-
ly AP zkoušky přes dva milio-
ny studentů téměř z  22  000 
středních škol z  celého svě-
ta a jejich průměrná dosažená 
známka byla 2,87 (na pětibo-
dové stupnici je nejlepší znám-
kou 5). Z  letošních 26 stu-
dentů skládajících AP zkouš-
ky prostřednictvím Centra pro 
talentovanou mládež získa-

li Češi průměrnou známku té-
měř o  bod vyšší, než je celo-
světový průměr – 3,75. V ně-
kterých oborech byli dokonce 
na absolutní špičce, například 
v  AP Microeconomics všichni 
naši studenti získali maximální 
hodnocení 5!

AP zkoušky se konají ce-
losvětově každoročně vždy 
v  květnu ve vybraných ško-
lách. V České republice je od 
roku 2014 certifikováno pro 
skládání AP zkoušek pět praž-
ských gymnázií, která figuru-
jí v  prestižním světovém se-

znamu certifikovaných AP 
škol College Board. Zkoušky 
ale mohou skládat i  studen-
ti jiných českých škol, pouze 
v  době konání zkoušky mu-
sí přijet na danou školu. AP 
zkoušky jsou zkoušky z odbor-
ných předmětů (matematiky, 
biologie, fyziky...), které tes-
tují znalosti, pochopení před-
mětu a  mezioborových sou-
vislostí v  angličtině na úrov-
ni komplexního učiva střední 
školy a  prvního ročníku vyso-
ké školy.

jm

Slovenské školství čeká další reforma
Slovenské školství čeká dal-

ší reforma. Podle prvních 
návrhů se žáci zdrží v  lavi-
cích povinně o  dva roky dé-
le. Upraví se jim známková-
ní a  rozšířit se má i  domácí 
studium. Mezi výrazné zása-

hy patří prodloužení povinné 
školní docházky na 12 let. Za-
čnou s ní už pětileté děti. Buď 
v mateřské škole, anebo v pří-
pravném ročníku v  základní 
škole. Následně musí žák ab-
solvovat aspoň dva roky na 

střední škole. Novinkou bu-
de domácí vzdělávání napří-
klad pro sportovce, tedy děti, 
které rozvíjejí svůj talent. Do 
popředí mají jít opisné formy 
hodnocení, sníží se tak důraz 
na známkování. jb

Tělocvik na vysokých školách
Z  vysokých škol mizí těles-

ná výchova. Na některých 
fakultách si ji, podle minist-
ryně školství Kateřiny Valacho-
vé, studenti mohou zapsat jen 
jednou a pak musejí za pohy-
bové aktivity platit. K. Vala-
chová chce proto přesvědčit 
rektory, aby byl tělocvik všude 
dobrovolnou součástí studia. 

Je přesvědčena, že vedle škol-
ního sportu si zaslouží debatu 
také sport na univerzitách. Při-
klání se k systémovému začle-
nění tělesné výchovy do stu-
dijních programů v  dobrovol-
né podobě. Plánuje o  tom se 
studenty diskutovat při nad-
cházejících návštěvách vyso-
kých škol.

Katedry by preferovaly, aby 
byl tělocvik alespoň v  prvním 
ročníku povinný. Podle jejich 
zástupců to vytváří lepší vztah 
k  budoucímu sportování, za-
tímco dobrovolný tělocvik při-
tahuje studenty se zájmem 
o pohyb. Podíl škol, kde je tě-
locvik povinný, v  posledních 
letech klesá. čtk
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Gymnázium Na Zatlance v Praze 5 se stejně jako ostatní česká gymnázia řídí 
Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia. To však neznamená, že se 
nechce posouvat dál, zkoušet nové přístupy, vyvíjet se. Proto se rozhodlo, že 
od dalšího školního roku nabídne těm žákům, kteří mají stále chuť se učit a ob-
jevovat svět, nový způsob výuky. V čem bude spočívat, na to jsme se zeptali 
jeho ředitelky Jitky KMENTOVÉ.

Víme, a  máme to ověřeno 
od našich bývalých stu-

dentů, že k  úspěchu v  dneš-
ním světě už nestačí mít jen 
hodně znalostí. Proto se chce-
me posunout dál a  pracovat 
více s rozvojem osobnosti stu-
dentů. Tato oblast pro nás ne-
ní nějakou novinkou, mno-
hé postupy jsme už pilotně 
vyzkoušeli a  mnohé zařadili 
do běžné výuky v  současném 
ŠVP Objevovat a rozvíjet. Víme 
proto, že dobře funguje, když 
mají žáci možnost rozvíjet se-
be sama, a to v respektujícím 
prostředí, kde mohou tvořit 
a přemýšlet.

Jak si to tedy konkrétně 
představujete?

Chceme hodně pracovat 
s novou rolí učitele a žáka. Uči-
telé nebudou primárně hrát ro-
li těch, kteří mají dětem předat 
co nejvíce vědomostí. Měli by 
spíše vytvářet vhodné prostředí 
pro rozvoj studentů a nabízet 
jim náměty k dalšímu poznání. 
Chceme klást velký důraz na 
rozvoj tzv. soft skills (měkkých 
dovedností), a  to více, než na 

co je čas a  prostor ve stávají-
cím školním vzdělávacím pro-
gramu. Hlavní část výuky bu-
de proto probíhat v blocích na-
zvaných Kultura a  společnost 
a Přírodní vědy, kde se žáci bu-
dou seznamovat s učivem v lo-
gických celcích a  prostřednic-
tvím moderních pedagogic-
kých metod. Velké bloky pak 
budou doplněny o cizí 
jazyky a  jazyk čes-
ký, matematiku 
a  též řadu vo-
litelných před-
mětů. K  rozvoji 
studentů bude 
sloužit i  několik 
nových předmě-
tů, například osob-
nostní a  sociální výchova 
nebo dobrovolnictví. Soustře-
díme se také hodně na nasta-
vení klimatu třídy.

Jakým způsobem budete 
tyto žáky hodnotit?

Věříme v  to, že každý, kdo 
se má efektivně učit, potře-
buje především bezprostřední 
zpětnou vazbu k tomu, co prá-
vě dělá. Chceme se soustředit 

tedy primárně na ni. Rozhodli 
jsme se, že v rámci pololetí za-
vedeme několik „zkouškových 
období“, kdy studenti budou 
skládat účty z toho, co se nau-
čili. Studenti by měli v této do-
bě především odevzdávat  vý-
stupy z projektů, a to jak z in-
dividuálních, tak ze skupino-
vých, na nichž budou delší 

dobu pracovat. Každý 
student by měl mít 

alespoň jednou 
za pololetí mož-
nost absolvo-
vat rozvojový 
pohovor s  uči-

teli, jehož cílem 
je, aby si uvědo-

mil, jak se posunul, 
a nastavil si cíle pro další 

období. Nezříkáme se ale ani 
znalostních testů.

Tento program chcete 
zahájit zatím v jedné třídě. 
Bude ale mít žák, kterému 
nový způsob výuky nebude 
vyhovovat, možnost přestou-
pit do klasické výuky?

Ano, žákovi, kterému nebu-
de výuka vyhovovat třeba pro-

to, že potřebuje mít nad sebou 
pomyslný bič v podobě každo-
denního zkoušení, umožníme 
přestup do nealternativního 
programu naší školy.

Státní maturita je zá-
vazná i pro takovýto mo-
del. Počítáte ale v této sou-
vislosti se změnou školní 
části maturity?

O podobě školní části matu-
rity vedeme nyní debatu. Ne-
máme ještě vyjasněné všech-
ny podrobnosti. Školní matu-
rita bude určitě postavena na 
tom, aby studenti prokáza-
li, že během studia získali po-
třebné vědomosti a  též že si 
osvojili dovednosti, na něž se 
zaměřujeme, například kritic-
ké myšlení či vlastní samostat-
nost. Náš alternativní program 
je však sestaven tak, aby po-
mohl dětem připravit se dobře 
i  na státní maturitu, i  když 
se to možná bude dít jinými 
cestami, než na jaké jsou rodi-
če běžně zvyklí.

Jsou na tento „experi-
ment“ připraveni i učitelé?

Věřím, že první a nejdůleži-
tější podmínkou je mít odva-
hu a motivaci se vůbec do ně-
čeho takového pustit. Druhou 
podmínkou je pak mít učitele, 
kteří vědí, co chtějí učit, a zá-
roveň vědí, jak to učit tak, aby 
to děti bavilo či zaujalo. V sou-
časné době už máme pracov-
ní skupinu učitelů, kteří tako-
ví jsou.

Bude muset zájemce 
o tento typ výuky absolvovat 
vedle povinných přijímacích 
zkoušek ještě něco navíc?

Povinné přijímací zkouš-
ky budou muset složit všichni 
uchazeči. Školní část přijíma-
cí zkoušky pak bude mít dvě 
části. Uchazeči si vyberou je-
den z nabízených úkolů (esej, 
práce s textem, návrh malého 
projektu nebo praktický úkol) 
a ten vypracují. Následně pro-
běhne dvacetiminutový poho-
vor nad uchazečovým portfo-
liem. Cílem pohovoru je, aby 
nám uchazeči ukázali, co je 
zajímá a baví, a aby představili 
sami sebe. Olga ŠEDIVÁ
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Chceme na to jít jinak aneb Studenti budou sami objevovat zákonitosti světa
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Reforma financování škol musí být finančně zajištěna
Na svém říjnovém jednání se předsednictvo ČMOS 
pracovníků školství zabývalo aktuálními problémy 
regionálního školství.

V  souvislosti s  projednává-
ním novely školského zá-

kona v  Poslanecké sněmovně 
o změně způsobu financování 
škol zřizovaných kraji a obce-
mi odbory upozorňují na  ne-
zbytnost dostatečného fi-
nančního zajištění této zásad-
ní reformy. Velmi důležitý bu-
de i  následný proces přípravy 
navazujících právních předpi-
sů, u  jejichž vzniku by odbo-

rový svaz chtěl ta-
ké být. Jeho cílem 
je přispět zkuše-
nostmi lidí z pra-
xe, aby případné 
negativní  dopady 
reformy na  chod 
škol byly minimální.

Připravuje se novela 
zákona o pedagogických pra-
covnících, která by měla mi-
mo  jiné pomoci zvýšit práv-

ní ochranu učitelů a  vytvořit 
podmínky pro  jejich kariérní 
růst. Připomínky školských 

odborů, které se týka-
ly problematiky pří-

tomnosti pedago-
gických pracov-
níků na  praco-
višti a  tzv. přes-
početných ho-

din ministerstvo 
školství akceptova-

lo. Nyní je návrh připra-
ven k projednání ve vládě. Od-
borový svaz pracovníků škol-
ství bude i  nadále legislativ-

ní cestu tohoto návrhu sledo-
vat, a  to především prostřed-
nictvím svých profesních sekcí.

Kampaň Konec levných uči-
telů pokračuje i  nadále. Jed-
nou z výrazných akcí byla me-
zinárodní konference k 50. vý-
ročí přijetí Charty učitelů, která 
měla pozitivní ohlas nejen me-
zi jejími účastníky, ale i v širším 
společenském měřítku.

Členové předsednictva se 
zabývali také přípravou roz-
počtu odborového svazu 
na příští rok.

Karla TONDLOVÁ

Aktiv vedoucích celostátních základen EXOD 2016
Nechce se tomu věřit, ale rok uběhl jako voda a tře-
tí zářijový víkend patřil opět vedoucím základen 
EXOD, kterých se v České Lípě sešlo kolem třiceti.

Aktiv zahájilo tradičně pá-
teční pracovní jednání, 

kde předseda komise EXOD 
ČMOS pracovníků školství Jan 
Beran zhodnotil právě končící 
letošní ročník celostátních zá-
kladen EXOD.

Pro rok 2016 bylo připra-
veno 37 základen v  39 tur-
nusech, realizováno pak bylo 
36 základen, prozatím se jich 
zúčastnilo téměř 1 200 osob, 
z  toho pak čtvrtina členů od-
borového svazu a přes 200 ko-
legů ze Slovenska. Jako ob-
vykle mohl předseda komi-
se EXOD vyzdvihnout výbor-
ně připravené programy zá-
kladen, skvělou práci vedou-
cích základen, jejich podrob-
nou znalost regionů a milé vy-
stupování. Hodnocení účastní-
ků, z  nichž zpráva vycházela, 
dále velmi ocenila zlepšující se 
ubytování a  služby, které po-
skytují zejména domovy mlá-
deže. Účastníci byli seznáme-
ni s činností komise za uplynu-
lý rok a návrhem jejího nového 
složení, který bude předložen 
na prosincové schůzi předsed-
nictva odborového svazu.

Na sobotu byla připrave-

na malá ochutnávka hostitel-
ských základen – Máchův kraj 
– Českolipsko a  Kokořínsko, 
jejichž organizátorem je ZO ZŠ 
Mšeno a  vedoucími A.  Ma-
chová a D. Sobotková. Dopo-
lední procházku Českou Lípou 
jsme zahájili v městském par-
ku, který je dvanáctihektaro-
vou oázou zeleně s  osmi sty 
druhy stromů a  keřů. Zasta-
vení první – náměstí T. G. Ma-
saryka s  cenným komplexem 
secesních domů a  novorene-
sanční radnicí. Zastavení dru-

hé – malebné zříceniny vod-
ního hradu Lipý z  13. stole-
tí s  překrásným zachovalým 
gotickým sklepením. Zastave-
ní třetí – bývalý augustinián-
ský klášter s Loretánskou kaplí 
a rozsáhlou zahradou, který je 
v  současné době sídlem vlas-
tivědného muzea a  galerie – 
a  konečně zastavení poslední 
– nádherně zrestaurovaná se-
cesní budova Kavárny Union. 
Odpoledne jsme si užívali výlet 
na Kokořínsko. Podzimní slu-
níčko jako by nám chtělo zpří-
jemnit výstup po 320  scho-
dech na snad nejznámější 
skalní útvar regionu Pokličky, 
pak zase dolů k  Máchovu je-

zeru. Výhled na Bezděz a ma-
lá procházka po areálu nám 
mnohým připomněly školní 
výlety a  rázem jsme tak tro-
chu omládli. Pak ještě návště-
va hradu Houska a  ručně vy-
řezávané pohyblivé Peklo, vol-
ně inspirované Danteho Bož-
skou komedií, které předsta-
vuje jedenáct pohyblivých ob-
razů pekelných trestů za po-
zemské hříchy.

Večerní společenské poseze-
ní už bylo samým závěrem ak-
tivu, zaznělo tu především po-
děkování místním organizá-
torkám. A  za rok se sejdeme 
znovu, tentokrát v Opavě.

Eva ŠAŠKOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Učitelé v nemocnicích pomáhají dětem neztratit kontakt
Výuku v  nemocničních školách limituje především 
zdravotní stav dětí a možnosti vnímání probírané 
látky. O rozsahu i délce vyučování rozhoduje ošet-
řující lékař, tak aby výuka nenarušovala léčbu. Cí-
lem je vždy pomoci dětem vyřazeným následkem 
nemoci nebo úrazu z pravidelné školní docházky, 
aby mohly plynule navázat na výuku ve své kmeno-
vé škole.

„Fakultní nemocnice Br-
no je největší dětskou 

nemocnicí v  České republice, 
spádově jsou zde hospitalizo-
vány děti z celé Moravy. Vzdě-
lávacím programem naší ne-
mocniční školy je Ahoj ško-
la!. Žáci se učí i podle školních 
vzdělávacích programů kme-
nových škol,“ vysvětluje Pavel 
Žára, vedoucí Centra komuni-
kace FN Brno. To, že se práce 
pedagogů v  brněnské dětské 
nemocnici daří, potvrzují dob-
ré výsledky v  různých soutě-
žích, například ocenění Dětský 
čin roku nebo certifikát kva-
lity za eTwinningový projekt 
Gimme5.

Duchovním otcem brněn-
ské nemocniční školy je před-
ní český pediatr Vladimír Klus-
ka. Už před šedesáti lety si na 
své dětské oddělení nemocni-
ce povolal učitele, aby děti uči-
li. Dobře totiž věděl, že když se 
děti věnují svým navyklým čin-
nostem, lépe se uzdravují.

Stejný názor měl další z  řa-
dy známých českých pediatrů 
Josef Švejcar, který se zaslou-
žil v roce 1950 o založení školy 
při Fakultní nemocnici v Moto-
le. „Vyučování nemocných dě-
tí je nejlepší cesta k  terapii,“ 
tvrdil.

Výuka nemocných dětí v zá-
kladní škole při Fakultní ne-
mocnici v  Plzni probíhá na 
všech klinikách, kde jsou děti 
hospitalizované. „Vždy je tře-
ba doporučení odborného lé-
kaře a souhlas zákonného zá-
stupce, poté osloví pedagog 
školu, kterou žák navštěvuje. 
Máme zpracovaný svůj škol-
ní vzdělávací program, vždy 
ale dáváme přednost progra-
mu školy, do které dítě cho-
dí, aby plynule pokračovalo ve 
svém učivu, ve svých učebni-

cích a sešitech. Pedagog musí 
denně znát zdravotní stav dí-
těte. Velice podstatná je i péče 
o psychický stav dětského pa-
cienta,“ připomíná Alice Ko-
záková, ředitelka ZŠ 
a  MŠ při plzeňské 
nemocnici.

Po ukonče-
ní hospitalizace 
posílají učitelé 
osobní záznam 
dítěte o  průbě-
hu výuky, posled-
ním probraném učivu 
a výslednou známku z kaž-
dého předmětu do kmeno-
vé školy. Tyto známky se pak 
započítávají do prospěchu dí-

těte. Tato nemocniční ško-
la je dlouhodobě také fakult-
ní školou.

„Nemocniční školy učí 
všechny předměty podle rám-
cového vzdělávacího progra-
mu, přizpůsobení specifickým 

podmínkám se nevztahuje na 
obsah učiva, ale hlavně na 
metodiku,“ informuje oddě-
lení vnějších vztahů a  komu-
nikace ministerstva školství. 
Počet učitelů v  nemocničních 
školách se řídí velikostí dět-
ského oddělení, obvykle je jich 
i  s  vychovatelkami, které se 
o děti starají odpoledne v dru-
žinách, pět až deset na zhruba 
dvacet malých pacientů.

V jindřichohradecké nemoc-
nici má pro výuku hospitalizo-

vaných dětí výjimečný 
význam nadstan-

dardně vybavená 
učebna. Kromě 
interaktivních 
tabletů a  mo-
derních škol-

ních pomůcek 
mohou děti pou-

žívat také počítače 
a  DVD přehrávače. „V  zá-

kladní škole vyučujeme čes-
ký jazyk, matematiku, anglič-
tinu a němčinu. Výuka hospi-

talizovaných dětí probíhá in-
dividuálně, vždy po konzultaci 
s ošetřujícím lékařem a se sou-
hlasem zákonného zástupce. 
Vyučujeme ve třídě a k žákům 
upoutaným na lůžko dochází-
me na pokoj,“ uvádí speciální 

pedagožka Lenka Machová.
„Výuka v nemocnici plní jed-

nak funkci pedagogickou, žá-
ci nezameškají učivo, sociální, 
mají kontakt s vrstevníky, jed-
nak i psychologickou, pomáhá 
jim odbourávat stres, zbavit je 
strachu i  relaxovat. Ke zpest-
ření nám pomáhá naše ojedi-
nělost, a to je canisterapie. Za 
našimi dětmi chodí pravidelně 
pejsci ze sdružení Hafík v Tře-
boni,“ doplňuje učitelka Jana 
Obšilová.

Canisterapie je obor poměr-
ně mladý, plně se u  nás roz-
vinul až začátkem 90. let mi-
nulého století. Využívání psích 
pomocníků jako terapeutů je 
dnes uznávanou metodou, je 
součástí metod, které slou-
ží k  podpoře psychosociální-
ho zdraví, tedy stavu psychic-
ké, fyzické a sociální pohody.

Učitelé v nemocnici musí mít 
stejnou kvalifikaci jako každý 
jiný učitel. Ale také něco na-
víc – empatii a  umět děti za-

bavit tak, aby se jednak nauči-
ly, co mají, a jednak se nebály 
a nestresovaly ze své nemoci. 
Vzdělání a  zkušenosti v  práci 
s  hospitalizovanými žáky jsou 
proto vždy vítány, byť nejsou 
podmínkou. Táňa PIKARTOVÁ
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Mám nárok na zvýšení platu?
Pracuji ve škole na dohodu o  pracovní činnosti. 
Mám nárok na zvýšení platu tak, jak k němu došlo 
u nepedagogických pracovníků?

Platové poměry nepedago-
gických zaměstnanců ve 

školství jsou upraveny naří-
zením vlády č.  564/2006 Sb. 
Ke změně došlo s  účinností 
od 1. září 2016 v §  5 toho-
to předpisu (nařízením vlády 
č. 273/2016 Sb.), kde se no-
vě stanoví, že „zaměstnan-

ci, který je zaměst-
nancem školy ne-
bo školského za-
řízení podle §  7 
školského zá-
kona, který není 
uveden v odst.  9, 
přísluší platový tarif 
stanovený podle stupni-

ce platových tarifů, uvedené 
v příloze č. 3 k  tomuto naří-

zení“. Tímto opatře-
ním došlo ke zvý-

šení platových 
tarifů zaměst-
nanců odmě-
ňovaných pla-
tem, to je za-

městnanců vy-
k o n á v a j í c í c h 

práce na základě 
pracovního poměru. 

V  případě zaměstnanců pra-
cujících na základě dohody 
o pracovní činnosti se uplatní 
ustanovení § 109 odst. 5 zá-
koníku práce, že plněním po-
skytovaným za práci vykona-
nou na základě dohody o pro-
vedení práce nebo dohody 
o pracovní činnosti je odmě-
na z dohody. Podle § 138 zá-
koníku práce výše odměny 
z dohody a podmínky pro je-
jí poskytování se sjednáva-
jí v dohodě o provedení prá-
ce nebo v dohodě o pracov-
ní činnosti. Nárok na zvýšení 
odměny, kterou jste sjednal 
v dohodě o pracovní činnos-
ti, vám tedy přijetím nařízení 
vlády č. 273/2016 Sb. nevzni-
ká. Vít BERKA

Od listopadu nová tarifní tabulka pro nepedagogy
Podle informací ze škol se opět mění od 1. listo-
padu tarifní tabulka pro nepedagogy. Obrátili jsme 
se proto na ministerstvo školství s  dotazem, proč 
k této změně dochází.

Od září 2016 bylo zajištěno 
zvýšení platových tarifů 

nepedagogických pracovníků 
přibližně o  4 procenta. Tech-
nicky byli nepedagogičtí pra-
covníci zařazeni pod přílohu 
č.  3 nařízení vlády (k  pracov-

níkům v sociálních službách).
Následně vláda dne 12. září 

2016 schválila nařízení vlády, 
které nemělo měnit platové 
tarify nepedagogických pra-
covníků, ale mělo zvýšit plato-
vé tarify zbylých kategorií za-

městnanců (už ne pracovníků 
školství).

Technicky opět došlo k  vy-
členění nepedagogických pra-
covníků do tarifní stupnice 
v příloze č. 1, a to od 1. listo-
padu 2016, která byla v  prů-
měru o  4 procenta navýše-
na. V absolutních částkách se 
však (zřejmě v  důsledku zao-
krouhlování) 56 tarifů ze 192 
liší, a to

. 29 platových tarifů je niž-
ších o 10 Kč a

. 27 platových tarifů je vyš-
ších o 10 Kč.

Po konzultaci na MPSV nám 
potvrdili, že k této situaci do-
šlo, nejde však z  jejich pohle-
du o chybu, kterou by muse-
li opravit. Postupovali podle 
usnesení vlády i pravidel záko-
níku práce.

mšmt

Změna pracovního 
poměru
Dostala jsem návrh na 
změnu pracovního po-
měru z doby neurčité 
na termínovaný. Je to 
evidentně z organi-
začních důvodů. Do-
stanu odstupné?

Podmínky pro vznik prá-
va na odstupné jsou stano-
veny v § 67 odst. 1 zákoní-
ku práce. Z nich vyplývá, že 
odstupné náleží jen při roz-
vázání pracovního poměru 
výpovědí danou zaměstna-
vatelem z organizačních dů-
vodů nebo dohodou z týchž 
důvodů. Důvodem rozvázá-
ní pracovního poměru uve-
denými způsoby musí být 
tedy organizační změny 
u  zaměstnavatele. To platí 
i  pro pracovní poměr sjed-
naný na dobu určitou, který 
skončí před uplynutím sjed-
nané doby. V daném přípa-
dě tomu tak nebylo. Pracov-
ní poměr po změně na ter-
mínovaný by skončil uply-
nutím doby, která by byla 
při změně sjednána, a niko-
liv způsobem, jak je uvede-
no výše. Nárok na odstupné 
by proto nevznikl. Vít BERKA
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Stupnice platových tarifů nepedagogických pracovníků od listopadu 2016
1 do 1 roku 7 270 7 900 8 550 9 270 10 060 10 910 11 840 12 840 13 920 15 120 16 400 17 780 19 270 20 910 22 710 24 620
2 do 2 let 7 540 8 180 8 880 9 620 10 440 11 320 12 280 13 320 14 460 15 680 17 020 18 450 20 010 21 710 23 560 25 550
3 do 4 let 7 830 8 490 9 220 9 990 10 850 11 750 12 740 13 830 15 000 16 280 17 660 19 150 20 770 22 530 24 470 26 510
4 do 6 let 8 130 8 810 9 570 10 370 11 260 12 200 13 230 14 360 15 580 16 900 18 330 19 870 21 540 23 370 25 390 27 510
5 do 9 let 8 440 9 150 9 940 10 760 11 670 12 650 13 730 14 890 16 170 17 550 19 020 20 620 22 360 24 250 26 340 28 550
6 do 12 let 8 760 9 490 10 310 11 180 12 120 13 140 14 240 15 460 16 770 18 200 19 750 21 400 23 210 25 170 27 340 29 620
7 do 15 let 9 090 9 870 10 700 11 600 12 590 13 630 14 790 16 030 17 400 18 890 20 490 22 210 24 080 26 130 28 370 30 740
8 do 19 let 9 440 10 250 11 100 12 030 13 070 14 150 15 340 16 640 18 060 19 600 21 260 23 040 24 990 27 110 29 430 31 900
9 do 23 let 9 790 10 630 11 540 12 500 13 560 14 690 15 940 17 280 18 760 20 360 22 060 23 900 25 930 28 130 30 550 33 100

10 do 27 let 10 170 11 030 11 960 12 960 14 080 15 240 16 550 17 930 19 460 21 130 22 910 24 820 26 910 29 190 31 680 34 360
11 do 32 let 10 560 11 470 12 420 13 450 14 610 15 810 17 190 18 610 20 190 21 930 23 760 25 770 27 930 30 290 32 890 35 650
12 nad 32 let 10 960 11 900 12 900 13 970 15 160 16 400 17 830 19 310 20 960 22 750 24 660 26 730 28 980 31 440 34 130 36 990
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Badatelská parta na cestě za poznáním přírody v Beskydech
Kdo z turistů se náhodou o víkendu v polovině října 
procházel směrem z Visalají na Staré Hamry nebo 
zpět, mohl potkat poněkud nezvyklou skupin-
ku dětí a rodičů občas si pobrukující: „My jsme ta 
parta správná, parta badatelská.“ To jsme opět po 
krátké pauze vyrazili bádat a zkoumat taje přírody 
se zaměřením na zvířata a rostliny Beskyd.

Jako správní badatelé jsme si 
museli stanovit nejdříve hy-

potézy, které jsme chtěli ově-
řit. Z mnoha zajímavých jsme 
nakonec vybrali dvě: Vyskytu-
jí se v  této době určitá zvířa-
ta v Beskydech, nebo ne? Ob-
sahují v sobě listy stromů pou-
ze zelené barvivo? Jelikož teo-
rii jsme hravě zvládli již ve ško-
le, zbývalo nám s  tím správ-
ným vybavením, nádherným 
počasím a  prima náladou vy-
razit do terénu.

Skleníkové plyny
Již po několika málo met-

rech jsme zahájili bádání sto-
pováním. Určovali jsme, kte-
ré stopy zvířat patří kterému 
tvorovi a  zda jsme již někte-
ré náhodou nezahlédli cestou. 
Pravdou je, že kraken a  del-
fín nebyli správným řešením, 
ale i přesto jsme ostatní stopy 
bezpečně poznali, takže jsme 
se mohli vydat bez obav do 
hlubšího lesa s tím, že na nás 

nezaútočí nějaké dosud ne-
objevené zvíře nebo živočich. 
Během expedice jsme najed-
nou objevili poněkud zvlášt-
ní stavbu, při jejímž spatření 
některým naskočila husí kůže 
a skupinou se začaly šířit zvěs-
ti, že „tak je to pravda, jsou 
tady“ – rozuměj UFO. K  na-
šemu zklamání nešlo o  žád-
nou stavbu mimozemské civi-
lizace, nýbrž o vědecký projekt 
EU, zkoumající skleníkové ply-
ny. Ubezpečil nás o tom zdej-
ší odborník a povykládal nám 
také, jaký význam má pro náš 
život nízký nebo naopak vyso-
ký obsah kysličníku uhličitého 
ve vzduchu. Na oplátku jsme 
mu zase my vysvětlili, jak je to 
s  rostlinami a  fotosyntézou, 
a  doslova ho ohromili našimi 
znalostmi.

Nech to koňovi
Následovala kratší přestávka 

na doplnění energie před stou-
páním do kopce a soutěžením 

rodičů se svými ratolestmi. Zde 
se ukázalo, jak jsou jednotlivé 
týmy sehrané nejen vědecky, 
ale i fyzicky a duševně. Ve hře 
„Nech to koňovi“ jsme se to-
tiž naběhali ažaž, mnozí i více 
v případě, že si nebyli tak zcela 
jisti svou odpovědí na záludné 
otázky a  pojmy z  vědeckého 
světa. Avšak týmová spoluprá-
ce splnila účel a pouze s  jed-
nobodovým rozdílem jsme my 
ostatní mohli pogratulovat ví-
těznému týmu.

Hypotéza vyvrácena
„A kdy budeme dělat ten 

pokus?“ začalo se ozývat čím 
dál tím častěji skupinkou mla-
dých vědců, což bylo signá-
lem k  vytažení všech speciál-
ních pomůcek, misek, kapalin, 
tlouků a – věřte nevěřte – oby-
čejné školní křídy. Zatímco ba-
datelé zaujali pozici výzkumní-
ka, mnozí z jejich rodičů si tu-
to chvíli zaslouženě užívali na 
nádherném slunci v pozici le-
žícího, někde i  spícího střel-
ce. Občas je sice rušilo tepání, 
ťukání a stříkání barevných ka-
palin z misek – to v případech, 
kdy si děti spletly třecí paličky 
s kladivy –, ale když vše utich-
lo, nastal čas pravdy. Tajemná 
substance podivné barvy zača-
la v kádinkách postupně vydá-
vat svá tajemství v  okamžiku, 
kdy se na křídách začaly oddě-
lovat nádherně zbarvené frak-

ce chlorofylu od hnědé přes 
zelenou, žlutou a  dokonce 
i  světle růžovou barvu. „Tak-
že v tom listu není jenom ze-
lená?“ znělo udiveně ze všech 
stran, a  jelikož barvoslepos-
tí nikdo netrpěl, nezbylo nám 
nic jiného než konstatovat, že 
hypotéza číslo dvě je jedno-
značně vyvrácena.

Badatelská parta
Po tak náročné práci s tlouč-

ky v miskách a delším míchání 
a čekání na výsledek jsme by-
li již tak trochu vyčerpaní vě-
deckou prací, že nám všem 
přišlo vhod vydovádět se na-
konec na houpačkách a atrak-
cích areálu v Bílé. Všichni jsme 
na závěr obdrželi pěkné ceny 
a  účastnický list. Cestou zpět 
v  autobusu bylo slyšet nejen 
ono známé „my jsme ta par-
ta správná, parta badatelská“, 
ale hlavně smích a radost z ce-
lého dne s tím, že se již nemů-
žeme dočkat, kdy vyrazíme na 
další výpravu za poznáním ně-
čeho tajuplného.

Mario ZEMÁNEK
Helena DRAHOŠOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
ZŠ Provaznická 64

Ostrava-Hrabůvka

Tel: 602 521 365

libuse.prikrylova@

seznam.cz
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Jmenování, nebo smlouva?
Jak posuzovat případ, kdy došlo ke jmenování do 
funkce, ale správně měla být uzavřena pracovní 
smlouva?

Případy, kdy se zakládá pra-
covní poměr jmenováním, sta-
noví zákoník práce taxativně v 
§  33 odst.  3. Dále se jmeno-
vání připouští v případech, kdy 
to stanoví zvláštní právní před-
pis (jejich demonstrativní vý-
čet je uveden v poznámce pod 
čarou č.  16a) u §  33 zákoní-
ku práce). Jmenování na ve-
doucí pracovní místo v  jiných 
případech je porušením záko-

nem stanoveného pravidla. Na 
vznik pracovního poměru však 
podle mého názoru tato sku-
tečnost nebude mít žádný vliv. 
Pokud jsou dohodnuty tři zá-
konem požadované základ-
ní náležitosti pracovní smlou-
vy (§ 34 zákoníku práce), pra-
covní poměr vznikne bez ohle-
du na to, zda namísto uzavře-
ní pracovní smlouvy bylo pro-
vedeno jmenování.

Odstupné při kratším pracovním úvazku
Náleží odstupné i zaměstnanci, který končí pracov-
ní poměr z organizačních důvodů, ale byl zaměst-
nán na kratší pracovní úvazek?

Poskytování odstupného 
upravuje § 67 a § 68 záko-

níku práce. V §  67 odst.  1 se 
stanoví, že zaměstnanci, u  ně-
hož dochází k  rozvázání pra-
covního poměru výpovědí da-
nou zaměstnavatelem z  důvo-
dů uvedených v § 52 písm. a) až 
c) nebo dohodou z týchž důvo-
dů (pozn.: jde o tzv. organizač-
ní důvody), přísluší od zaměst-
navatele při skončení pracovní-
ho poměru odstupné. Nejnižší 
výše odstupného je pak uvede-
na v dalších ustanoveních § 67, 

a to jako násobek průměrného 
výdělku, kterým se rozumí prů-
měrný měsíční výdělek.

Odstupné je zaměstnavatel 
povinen zaměstnanci vypla-
tit po skončení pracovní-
ho poměru v nejbliž-
ším vý-

platním termínu určeném u za-
městnavatele pro výplatu mzdy 

nebo platu, pokud 
se písemně ne-
dohodne se za-
městnancem na 

výplatě od-
stup-

ného v den skončení pracovní-
ho poměru nebo na pozdějším 
termínu výplaty.

Zákoník práce nijak nepodmi-
ňuje vznik nároku na odstupné 
rozsahem pracovní doby v pra-
covním poměru. Odstupné při 
splnění výše uvedených podmí-
nek tedy náleží i  zaměstnanci, 
který sjednal se zaměstnavate-
lem kratší pracovní dobu podle 
§ 80 zákoníku práce.

Zákon o přestupcích
Zákonem č.  178/2016 Sb., kterým byla provedena 
změna školského zákona, byl rovněž změněn zá-
kon č.  200/1990 Sb., o  přestupcích. K  jakým změ-
nám v něm došlo?

Zákonem č.  178/2016 Sb. 
byl zrušen §  31 zákona 

č.  200/1990 Sb., o  přestup-
cích, ve znění pozdějších před-
pisů. V § 31 tohoto zákona je 
uvedeno:

„Přestupku se dopustí ten, 
kdo ohrožuje výchovu a vzdělá-
vání nezletilého zejména tím, že 
nepřihlásí dítě k povinné školní 
docházce nebo zanedbává pé-
či o povinnou školní docházku 
žáka.“ Za přestupek podle od-

stavce 1 lze uložit pokutu do 
3 000 Kč. Zároveň bylo však no-
velou přijato nové znění § 182a 
školského zákona obsahující 
ustanovení o přestupcích.

V §  182a změněného škol-
ského zákona jsou obsaže-
ny skutkové podstaty přestup-
ků dosud uvedených v § 31 zá-
kona o  přestupcích. Tato změ-
na zákona o přestupcích i škol-
ského zákona nabyla účinnosti 
dnem 1. září 2016.

anci, který končí pracov-
důvodů, ale byl zaměst-
zek?
a to jako násobek průměrného 
výdělku, kterým se rozumí prů-
měrný měsíční výdělek.

Odstupné je zaměstnavatel
povinen zaměstnanci vypla-
tit po skončení pracovní-
ho poměru v nejbliž-
ším vý-

platním termínu určeném u za-
městnavatele pro výplatu mzdy 

nebo platu, pokud
se písemně ne-
dohodne se za-
městnancem na

výplatě od-
stup-

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

A venku krásně prší voňavé listí
„Podzim ve školství je bo-

hatý a  zvláštní,“ zniče-
honic naruší Hromádka posvát-
né ticho ve sborovně. Kolegyně 
Ustaraná, po prázdninách vidi-
telně odpočatá, jen lehce pokr-
čí hlavou. „Přiznám se, že nerad 
zapisuji první hodiny do třídni-
ce,“ pokračuje češtinář. „Úvod 
do předmětu. Seznámení s uči-
vem. Tematické plány. Přesto 
mám podzimní měsíce ve ško-
le docela rád.“ „To tě obdivu-
ji. Mě naopak zatěžují všech-
ny běžné, většinou administra-
tivní úkoly, které viditelně ukra-
jují z počtu odučených hodin,“ 
namítá výchovná poradkyně. 
„Jakmile překonáme září, mů-

žeme vystartovat a  klidně až 
do Vánoc spokojeně učit. V pří-
rodě se sklízí poslední úroda 
a my právě na ni zakládá-
me. V přírodě všech-
no zlátne a  žlout-
ne a  my v  hodi-
nách kveteme,“ 
lyrizuje češti-
nář. „Závidím ti, 
Václave, s  jakou 
pohodou míříš 
za katedru,“ vede 
si svou Ustaraná.

„Období do Vánoc je 
pro naši kantorskou práci nej-
příznivější čas. Pak přijdou svát-
ky. Volno. Pololetní klasifikace 
a půl roku je za námi. Jsme una-

veni a dobíháme posledních pár 
měsíců. Ještě jarní prázdniny, 
pro nás nudná školení a samo-

studium. V dubnu a květ-
nu se hlásí státní ma-

turity. Vše spěje do 
finále. I naše ner-
vozita,“ znovu 
rozvíjí svou teo-
rii Hromádka. 
„Druhé polole-

tí je hodně hek-
tické, to máš prav-

du. Žáci s přicházejí-
cím jarem dokořán ote-

vírají okna a nejraději by vylétli 
ze školy. Vše kolem nás a v nás 
vře,“ přidává se kolegyně.

„Vidíš, proto mám rád pod-

zimní měsíce. Kupodivu učíme. 
Opravdově a  inkluzívně. Do-
konce někteří žáci chápou, proč 
chodí do školy. Ti ostatní si zvy-
kají. Školní rok má svá proměn-
livá období,“ popisuje češtinář. 
„Co zimní čas?“ vyzvídá Ustara-
ná. „Všichni jihneme. Zpíváme 
koledy. Pečeme vanilkové ro-
hlíčky. Žákům nadělujeme po-
loletní známky. Maturita a  in-
spekce klepou na dveře. Začíná 
přituhovat,“ vypráví Hromád-
ka. „Václave, dávám ti za prav-
du. Podzimní měsíce jsou jedi-
ným časem ve škole, kdy mů-
žeme v klidu vzdělávat naše žá-
ky. A venku krásně prší voňavé 
 listí.“ Roman KANTOR
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V Havířově to v tělocvičně 
jen vřelo – létaly vlaštovky
Protože si podzim – alespoň 

podle kalendáře – už defi-
nitivně uzmul vládu nad letoš-
ním krásným létem, rozhod-
li jsme se ho ve školní druži-
ně Základní školy Mládežnic-
ká Havířov-Podlesí uvítat prv-
ní společnou akcí. Sešli jsme 
se proto v  tělocvičně, kde se 
uskutečnila soutěž v  háze-
ní vlastnoručně vyrobených 

vlaštovek. Zúčast-
nili se snad všich-
ni žáci naší školní 
družiny, a proto to 
v  tělocvičně sku-
tečně vřelo. Zvítě-
zit chtěl každý, ale 
jak už to tak bý-
vá, vítězí vždy jen 
ti nejlepší.

Alice ZUZANÍKOVÁ

Slovník speciál-
něpedagogické 
terminologie
KATEŘINA KROUPOVÁ 
a kolektiv

Více než 1 000 hesel ob-
sažených v  této publikaci 
z  nakladatelství Grada 
odráží soudobý stav spe-
ciální pedagogiky a  po-
skytne učitelům, studen-
tům pedagogiky i  dalším 
odborníkům terminolo-
gické minimum z  tohoto 
oboru. Všichni v ní nalez-
nou odborně definované 
a  současně srozumitelně 
vysvětlené klíčové pojmy 
a  jejich anglické ekviva-
lenty. Díky členění na jed-
notlivé specializované ob-
lasti umožní slovník rych-
lou a efektivní práci s nej-
důležitějšími pojmy. Pu-
blikace je užitečným po-
mocníkem nejen při dal-
ším profesním růstu, ale 
i při studiu.

Znáte je?Tvořivá dílnička v chomutovské základní škole
Ačkoliv jsou teprve „pár 

dní“ v  základní škole, už 
dokážou mnohé. Moji žáci z 1. 
A  ze Základní školy Písečná 
v Chomutově již umí téměř ce-
lou abecedu, dokážou napsat 

řadu písmen, čtení jim jde ta-
ké pěkně, o počítání nemluvě. 
Obzvlášť skvěle se jim daří ruč-
ní práce. Do všeho jdou oprav-
du s velkou chutí a nadšením. 
Samozřejmě někdy i  zazlobí, 

ale které dítě ne. Svou rozto-
milostí pak vše napraví.

A tak je mohu jen a jen chvá-
lit. Abyste mi však věřili, mu-
sím úspěchy svých žáků dolo-
žit. Na hodinu výtvarné výcho-
vy dostaly děti za úkol přinést 
si obrázky z oblíbených pohá-
dek. Společně jsme je pak vy-
střihali a  umístili na fólii. Za 
mé pomoci se podařilo dětem 
celý obrázek zatavit do fólie. 
Vznikly nám tak krásné pro-
stírky, které můžeme používat 
při stolování. Můžeme je ale 
také upotřebit jako podložky 
na modelování. To až se nám 
trochu okoukají. Tak se podí-
vejte, jak se nám povedly.

Bohuslava RÝZNEROVÁ

Add.: TŠ číslo 30/2016
Na mezinárodní konferen-

ci pořádané u  příležitosti 
50. výročí přijetí Charty učite-
le viděli a slyšeli přítomní uči-
telé nejen ministryni školství, 
ale i předsedu vlády. Již to by-
lo samo o sobě dokladem, že 
problematice vzdělávání a  je-
ho perspektivám přikládají ti-
to politici zcela mimořádnou 
důležitost. Ve svých projevech, 
které byly otištěny v  Týdení-
ku ŠKOLSTVÍ č.  30, to ostat-
ně i  patřičně vyjádřili. Přesto 
mi v  jejich projevech něco 
chybělo.

V uplynulých měsících jsme 
totiž prakticky ve všech disku-
zích, nejrůznějších zprávách 
a mediálních vystoupeních tý-

kajících se školství mohli za-
znamenat velmi častý výskyt 
slovního spojení „inkluzívní 
vzdělávání“. Jak premiér, tak 
i ministryně školství ale o tom-
to problému – který v posled-
ních měsících učitele zcela 
oprávněně mimořádně znepo-
kojuje a zajímá – neřekli jediné 
slovo. Tedy pokud ministryně 
neměla právě inkluzi na mys-
li, když v  závěru svého proje-
vu konstatovala: „Vím, že ve 
školách nevládne příliš dob-
rá nálada, vím, jaké problémy 
ve školách jsou a možná i  ja-
ké pocity v tuto chvíli pracov-
níci ve školství mají.“ Ukazu-
je se totiž, že určité ujišťová-
ní o tom, jak bude inkluze ve 

školách finančně zabezpeče-
na, se s realitou příliš nepotká-
vá. Reálně tedy existuje pro-
blém. Ten ale nevyřešíme pře-
hlížením či mlčením. Možná 
opravdu spočíval původní zá-
měr inkluze v tom, že bude ře-
šením „integrace etnika, kte-
ré většinově obývá tzv. socio-
-kulturně znevýhodněné lo-
kality, a jeho nechuti starat se 
o řádné vzdělání vlastních dě-
tí“, jak konstatoval ředitel zá-
kladní školy z Ostrova. To, že 
celý projekt tento konkrét-
ní cíl výrazně přesáhl, ho pak 
nejen prodražilo, ale přede-
vším i výrazně a opodstatněně 
zpochybnilo.

František MORKES
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Nejčastější zdravotní potíže učitelů a jak na ně
Učitelé jsou posuzováni a hodnoceni zejména 

po stránce intelektuální a duševní. Ale co jejich 
fyzická schránka? I ta je pro tuto profesi důleži-
tá, ne náhodou se říká – ve zdravém těle zdravý 
duch. A proto jsme se zaměřili na zdravotní potí-
že, které pedagogům znepříjemňují život, a po-
kusili se najít způsob, jak jim od nich pomoci.

HLASIVKOVÉ UZLÍKY

Učitelé namáhají každý den 
svůj hlas několik hodin, aniž 
by si uvědomovali, jak si tím 
mohou uškodit. Musí se učit 
se svým hlasem zacházet, aby 
se vyvarovali onemocnění hla-
sivek. „Hlasivky jsou orgánem, 
který se musejí hlasoví profe-
sionálové naučit chránit, ne-
boť jsou náchylné k  dlouho-
dobému poškození a to může 
skončit až operací,“ uvádí Ja-
na Neuwirthová z Kliniky oto-
rinolaryngologie FN u  sv. An-
ny v  Brně a  dodává: „Pokud 
je chrapot po hlasové námaze 
krátkodobý, nevyžaduje spe-
ciální léčbu. Avšak u  dlouho-
dobých anebo vracejících se 
změn hlasu se jedná o  tako-
vé organické či funkční změ-
ny, které již musí řešit specia-
lista na hlasové onemocnění,“ 
dodává Břetislav Gál, přednos-
ta kliniky.

Jak vypadají?
Hlasivkové uzlíky jsou drob-

né vazivové výrůstky, které 
vznikají typicky v  oblasti ma-
ximálního rozkmitu hlasivek, 
tedy na rozhraní jejich před-
ní a  střední třetiny směrem 
k  vnitřnímu volnému okraji. 
Velmi často se jedná o obou-
stranný nález. U učitelů, ale ta-
ké například u zpěváků se jed-
ná o  takzvané zpěvácké ne-
boli kantorské uzlíky. Vznika-
jí nesprávnou technikou po-
užívání hlasu. Zajímavé je, že 
mnohem častěji je v  těchto 
případech nalézáme u žen než 
u mužů. Nalézt je však lze i u 
dalších hlasových profesioná-
lů, jako jsou vojáci, sportovní 
trenéři a  jiní, kteří musejí při 
svém povolání nadměrně po-
užívat hlas. Další skupinu, ve 

které se vyskytují, představu-
jí hyperaktivní děti, které čas-
to křičí.

Jak onemocnění odhalit
Typickým projevem hlasiv-

kových uzlíků je chrapot (tzv. 
dysfonie) v  následku dlou-
hodobého přetěžování hla-
su. Chrapot u  tohoto one-
mocnění neustupuje, na roz-
díl například od chrapotu, kte-
rý je podmíněn jednorázovým 
přetížením hlasu a  krátkodo-
bým otokem, jenž mizí spon-
tánně. Porucha hlasu se u hla-

sivkových uzlíků zhoršuje další 
hlasovou námahou a může vy-
ústit až do úplné ztráty hlasu 
(tzv. afonie), pokud se jí nevě-
nuje odborná pozornost.

Pokud už hlasový profesio-
nál není registrován u  někte-
rého z  otorinolaryngologů 
nebo přímo foniatrů, je nut-

no postupovat přes obvod-
ního lékaře, který napíše do-
poručení a  nasměruje ho na 
příslušné pracoviště zabýva-
jící se onemocněním hrtanu. 
Zde ho čeká standardní am-
bulantní vyšetření, někdy i  za 
použití laryngoskopu za úče-
lem podrobnějšího prohléd-
nutí této oblasti. U  chronic-
kého chrapotu je nutno v  di-
ferenciální diagnostice odlišit 
funkční změny bez organic-
kého podkladu, dále jiné ne-
zhoubné útvary hlasivek, ja-
ko jsou granulomy (nejčastě-
ji následek poranění intuba-
cí v  celkové anestezii), poly-
py (slizniční výrůstky), Reinke-
ho otok (chronický otok hlasi-
vek, kde se na příčině význam-
ně spolupodílí i  kouření), pa-
pilomy (bradavičnaté výrůst-
ky při papilomavirové infek-
ci), ale i  zhoubné nádory hr-

tanu (v  převážné většině pří-
padů vznikající jako následek 
kouření).

Léčba a následná péče
V prvé řadě je nutno se na-

učit správně používat hlas 
a  omezit nepřiměřenou hla-
sovou námahu. U malých uz-

líků je často dostatečná ne-
chirurgická léčba spočívají-
cí v  hlasově-dechové koordi-
naci, změkčení hlasových za-
čátků, zpomalení a  nácviku 
správné řeči, což se prová-
dí za pomoci foniatra a logo-
peda. Léky proti otoku anebo 
přímá aplikace léků na hlasiv-
ky nemají v těchto případech 
velký efekt.

U větších a na hlasovou re-
habilitaci nereagujících uzlíků 
nezbývá než přistoupit k  chi-
rurgickému řešení, které se 
provádí pod celkovou aneste-
zií na pracovištích otorinola-
ryngologie. Za pomoci tubu-
su a  mikroskopu se tenkými 
chirurgickými nástroji anebo 
laserem lékař dostane přímo 
k hlasivkám a může je ošetřit. 
Součástí pooperační péče je 
pracovní neschopnost s hlaso-
vým klidem až do té doby, než 

dojde k úplnému zahojení hla-
sivek. Tím to však nekončí, ne-
boť pokud je dále hlas použí-
ván nesprávně, mohlo by brzy 
dojít k  návratu onemocnění. 
Z  toho důvodu se pacient po 
operaci předává do další péče 
a sledování foniatra.

Táňa PIKARTOVÁ

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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hledá pracovníky na tyto pozice:

 ÚČETNÍ mzdová / finanční
 nutná znalost a praxe v podvojném účtování 

neziskové organizace, která mimo dotace a dary bude 
mít také příjem z vlastního podnikání + zpracování 
mzdy asi pro 5-10 zaměstnanců,

 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK /-ice
 vzdělání VŠ + praxe v sociální práci s mládeží do 26 let

 PRACOVNÍK /-ice pro FUNDRAISING
 zkušenosti jsou vítány

 LEKTOR zájmové činnosti pro mládež

 ODDÍLOVÝ/-á VEDOUCÍ stanového tábora 
na Šumavě a sportovního tábora u moře v Chorvatsku

 (možno požádat ÚP o rekvalifikační kurz)

Kontaktní osoba: Jiřina Teplická – ředitelka organizace
Místo pracoviště: Praha 13-sídliště Velká Ohrada 

(spojení: metro B Nové Butovice + bus 142)
Telefon: 603 92 33 72
E-mail: spravni.rada.naruc@seznam.cz

Nezisková organizace 
NÁRUČ PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ obecně 
prospěšná společnost

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 

Přátelství, činnosti a hry bez počítače
V září Základní škola a Mateřská škola, U Lesa, Kar-
viná, započala projekt česko-polské přeshraniční 
spolupráce pod názvem „Přátelství, činnosti a hry 
bez počítače“. Projekt je spolufinancován z  Fon-
du mikroprojektů v  euroregionu Těšínské Slezsko 
 INTERREG V-A Česká republika – Polsko.

Cílem projektu je předsta-
vit žákům obou zemí růz-

né formy trávení volného času 
bez použití mobilních zařízení, 
jako jsou počítače, chytré te-
lefony nebo tablety. V součas-
né době děti tráví příliš mnoho 
času v  kyberprostoru na mo-
bilních zařízeních a  internetu, 
které často používají nespráv-
ným způsobem (počítačové 
hry, sociální sítě). Toto narušu-
je jejich psychiku, špatně ovliv-
ňuje mezilidskou komunika-
ci s  rodinou a vrstevníky. Uči-
telé obou škol se rozhodli při-
pravit projekt, v rámci kterého 
žáci obou škol spolu tráví vol-
ný čas o víkendech a tím ma-
jí možnost získat schopnosti 
spolupráce ve skupině, sezná-
mit se s  jednotlivými regiony 
a jejich řemesly a naučit se ko-

munikovat s lidmi jiného jazy-
ka. Na svých cestách poznáva-
jí jednotlivé regiony, vzájem-
ně se seznamují. Prostřednic-
tvím her a činností se učí, jak 
aktivně využít svůj volný čas. 
Seznamují se s relaxačními ak-
tivitami, trénují trpělivost, učí 
se odpočívat a hlavně efektiv-
ně a smysluplně využívat volný 
čas bez počítače.

Projekt prostřednictvím spo-
lečné realizace spojí naše dva 
národy, posílí integraci, spolu-
práci místních komunit a  při-
spěje k prohloubení zájmu žá-
ků o partnerské regiony, zna-
lost okolí země, kultury a  ja-
zyků obou partnerů. Celkem 
proběhne devět společných 
setkání.

První setkání proběhlo ve 
dnech od 30. září do 2. října 

2016 na téma „Příroda“. Děti 
navštívily ZOO Ostrava, kde se 
účastnily edukačních progra-
mů, technické muzeum Ost-
rava-Vítkovice U6, zážitkové 
centrum URSUS, kde se nau-
čily zhotovit jablečný džem, 
vyráběly makety hmyzu z  ka-
mene a  drátků. Probíhaly hry 
nejen sportovní, ale také lo-
gické, tvořily se výrobky z mo-
delíny, kreslily zážitky z  jed-
notlivých akcí, dělaly náram-
ky a náhrdelníky z korálů, sta-

věly domy z dřevěných staveb-
nic. Navštívili jsme také tradič-
ní jarmark v Dolní Lomné, kde 
jsme zhlédli program, ochut-
nali místní speciality, podíva-
li se na dražbu domácích zví-
řat atd. Ubytování a strava pro 
účastníky akce byla zajiště-
na v malebném prostředí Bes-
kyd – Dolní Lomná, Nová Pola-
na. Dětem se akce velice líbila 
a nyní se těší na další setkání, 
tentokrát v Polsku.

A. CIESLOVÁ
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Výstava
16. listopadu – 2. prosince 2016
otevřeno denně  10–18 hodin
Univerzita Karlova  
Křížová chodba Karolina
Ovocný trh 3–5, Praha 1

Aukce
4. prosince 2016 
od 13 hodin
Univerzita Karlova  
Modrá posluchárna
Ovocný trh 3–5, Praha 1

UMĚNÍ 
POMÁHÁ
Charitativní aukce současného moderního umění. 
Celý výtěžek je určen na podporu handicapovaných 
studentů středních a vysokých škol. 

13. aukční salon výtvarníků pro Konto Bariéry

Sýkora Zdeněk, Sýkorová Lenka, Let č. 2344, serigrafie, 2007, 70 × 70 cm


