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„Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život.“   Hans Christian Andersen

Kariérní systém učitelů je připraven na startovací dráze
„Jsem ráda, že se učitelé po dvaceti letech dočkali systému, který jim umožní jejich profesní rozvoj, zlepší 
finanční podmínky a také přispěje k lepšímu postavení kantorů ve společnosti. Pomůže nám udržet zejména 
mladé učitele v českém vzdělávacím systému a ocenit ty služebně starší a zkušenější,“ uvedla ministryně škol-
ství Kateřina Valachová po jednání vlády, která schválila návrh novely zákona o pedagogických pracovnících.

Návrhů kariérního systému 
učitelů bylo hned několik, 

podobu toho posledního bu-
dou posuzovat poslanci v příš-
tích měsících. Základem nové-
ho kariérního systému by se 
měl stát třístupňový standard 
učitele, který je postaven na je-
ho profesních kompetencích. 
Začínající učitel bude v  průbě-
hu dvouletého adaptačního 
období veden zkušenějším ko-
legou, poté bude konat ates-
tační řízení pro druhý kariérní 
stupeň. Uvádějící učitel za svou 
práci dostane příplatek. V dru-
hém kariérním stupni může uči-
tel setrvat podle svého uvážení. 
Od roku 2021 se první zájemci 

v  závislosti na délce své peda-
gogické praxe budou moci při-
hlásit k  atestačnímu řízení pro 
třetí kariérní stupeň, a to na zá-
kladě portfolia dokla-
dů o  svém profes-
ním rozvoji a dal-
ším vzdělávání.

Co to bude 
znamenat pro 
současné uči-
tele? V  případě 
přijetí vládního 
návrhu novely zá-
kona budou od příští-
ho školního roku všichni učite-
lé zařazeni do druhého kariér-
ního stupně kromě těch, kteří 
do škol nastoupili letos. Ti zahá-

jí adaptační období v délce jed-
noho roku, během něhož bu-
dou mít ze zákona nárok na 
podporu vedení školy a uvádějí-

cího učitele, poté se bu-
dou ucházet o pře-

stup do druhého 
stupně. Minis-
terstvo školství 
slibuje zavést 
příplatky navá-
zané na tzv. spe-

cializační činnos-
ti, plánuje upravit 

výši příplatků za třídnic-
tví a další kroky.

Pro budoucí kariérní systém 
učitelů má zásadní význam 
tzv. standard učitele. Ten by 

měl zjednodušeně řečeno ur-
čit, co musí učitel umět a znát, 
aby vyhovoval jednotlivým ka-
riérním stupňům. Ten však za-
tím není hotov. Informace o ka-
riérním systému jsou tak neú-
plné a vzbuzují oprávněnou kri-
tiku. Navíc stále není schvále-
na reforma financování obec-
ních a krajských škol, s níž mi-
nisterstvo školství zavedení ka-
riérního systému úzce spojuje. 
„Uvědomuji si, že o  zavedení 
kariérního řádu má smysl uva-
žovat pouze v případě součas-
né změny financování regionál-
ního školství,“ připustila Kateři-
na Valachová.

Karla TONDLOVÁ

okla
s-

á-
příští-

cího uč
dou

s

c
ti, 

výši pří

S kariérním 

systémem je 

spojena ještě 

řada 

otazníků.

systém

pojen
ř

ot

em je

a ještě

ků

V tomto čísle najdete

14. listopadu
Škola pro budoucnost – 
budoucnost pro školu, to je 
název konference, kterou 
již po druhé uspořádal o 
ministerstvo školství.

15. listopadu
V Brně získaly nejlepší 
projekty mladých talentů 
ze středních škol nejvyšší 
ocenění České hlavičky.

16. listopadu
Jednání republikového vý-
boru profesní sekce základ-
ního školství ČMOS pracov-
níků školství se zabývalo 
inkluzí, novelou školského 
zákona a dalšími problémy 
regionálního školství.

17. listopadu
Tento den je státním 
svátkem České republiky 
– Dnem boje za svobodu 
a demokracii.

Krátce
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Soutěž nevidomých
Perfektní znalost a ovládání 
klávesnice jsou pro lidi 
se zrakovým postižením 
nepostradatelné. Rychlost 
a přesnost jsou proto 
hlavní kritéria tradiční 
soutěže, jejíž desátý ročník 
proběhl v Praze. Své síly 
poměřovalo čtyřicet žáků 
základních a středních škol. 
Soutěž pořádá Gymnázium 
pro zrakově postižené 
a Střední odborná škola 
pro zrakově postižené 
v Praze 5 a Národní ústav 
pro vzdělávání. mw

Škol(k)a jinak
Tak se jmenuje celostátní 
soutěž Svazu měst a obcí 
ČR. Do prvního ročníku 
se zapojila vzdělávací 
zařízení z celé republiky. 
Vítězem se stala Mateřská 
škola Havířov Radniční 
s projektem Centra aktivit 
a Základní škola Chomutov 
Zahradní s příkladnou 
spoluprací starších žáků 
s mladšími. šf

Dětská ortopedie
Od listopadu zdobí stěny 
oddělení dětské ortopedie 
Fakultní nemocnice v Moto-

le nové multifunkční malby 
s návodem, jak procvičovat 
postižené končetiny, a také 
různé rehabilitační pomůc-
ky. Výzdobu zajistil Nadač-
ní fond Zdeňky Žádníkové 
pod taktovkou malíře Libo-
ra Škrlíka. zm

Mladý vynálezce
Dvaadvacetiletý Marek 
Novák se prosadil 
na mezinárodní 
konferenci v mexické 
Guadalajaře. Student 
Fakulty elektrotechnické 
ČVUT v Praze vyvinul 
prototyp bezbateriového 
glukometru.  šm

Zápisník

l l f k lb

„Ve třídě mám vozíčkáře, slabozraké, pět dyslektiků, čtyři s dysgrafií nebo dysortografií, dva 
autisty a tři žáky se syndromem ADHD. To všechno v pohodě zvládám, ale řekněte mi, co 
mám dělat s těmi dvěma potížisty, kterým naměřili IQ 150?!“
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Model plic poslouží při testování léčiv
Vědci z  Vysokého učení 

technického v Brně vytvo-
řili velmi přesný funkční model 
lidských plic. Odborníci na vý-
voj inhalovatelných léčiv si jej 
vybrali jako referenční model. 
Stane se evropským standar-
dem pro testování a  experi-
menty. Jde o součást projektu 
SimInhale, na němž se podílejí 
univerzity, výzkumná pracoviš-
tě a firmy z 24 zemí.

„Lidské plíce mají 23 párů 
větvení. Náš model je nejroz-
sáhlejší, protože sleduje prou-
dění aerosolů až do sedmé ge-

nerace větvení, zatímco ostat-
ní modely plic zasahují ma-
ximálně do třetí nebo čtvr-
té generace,“ vysvětlil Fran-
tišek Lízal z  Fakulty strojního 
inženýrství.

Umělé plíce jsou přesnou 
kopií horních cest dýchacích 
v  poměru 1 : 1. Na Fakultě 
strojního inženýrství je vyví-
jí tým Miroslava Jíchy už de-
vět let. Má tři patenty, posled-
ní dostal letos v létě.

Výzkumníci doteď testovali 
inhalovatelná léčiva prostřed-
nictvím takzvaných kaskádo-

vých impaktorů, které ovšem 
připomínají plíce jen vzdále-
ně. Brněnské umělé plíce jsou 
reálnější.

Původní model zahrno-
val pouze takzvanou digitál-
ní geometrii plic a  nezahrno-
val nosní a  ústní dutinu. Dí-
ky 3D tisku a dalším technolo-
giím se později podařilo připo-
jit k  umělým plicím ústní du-
tinu, brzy přibude i nosní. Vý-
zkum proudění aerosolů v dý-
chacích cestách tak bude zase 
o něco přesnější.

čtk

Dětská pediatrie bude jeden obor
Praktické lékařství pro děti 

a dorost by měl vypadnout 
ze základních oborů speciali-
začního vzdělávání. Podle no-
vely o získávání způsobilosti lé-
kařů, kterou schválila Sněmov-
na, se spojí s dětskou pediatrií. 
Předloha, kterou nyní dostane 
k  posouzení Senát, má za cíl 
stabilizovat a zkvalitnit systém 

vzdělávání lékařů po promoci 
na lékařské fakultě. Jeho sou-
časnou podobu uvádějí lékaři 
jako jeden z  důvodů pro od-
chod do zahraničí.

O praktickém lékařství pro 
děti a  dorost se vedla mezi 
poslanci zřejmě největší de-
bata. Kritici zrušení samostat-
ného oboru tvrdili, že změna 

není dostatečně zdůvodněná 
a  že současný stav je funkč-
ní. Jejich oponenti zase pou-
kazují na to, že norma prak-
tické lékaře pro děti a dorost 
nezruší, jen budou mít spo-
lečný obor s dětskými pediat-
ry. Jde v tomto směru hlavně 
o prostupnost mezi ambulan-
cemi a nemocnicemi. čtk

Zájemci pomohli zmapovat území
Olomoucká přírodově-

decká fakulta uspořá-
dala tříhodinový maraton 
tvoření map, které by mě-
ly pomoci humanitární or-
ganizaci Lékaři bez hranic 
při jejich práci na neprobá-
daném území. Do takzva-

ného prvního olomouckého 
mapathonu se mohli přihlá-
sit zájemci z  řad veřejnosti. 
Akce byla součástí projektu 
s názvem Missing maps, je-
hož první akce v  tuzemsku 
se uskutečnila letos v  květ-
nu v Praze.

Podle zástupců této orga-
nizace se zájemci zaměřili na 
mapování oblasti západního 
Čadu, kde lékaři pomáhají lé-
čit podvýživu. Mapy jim po-
mohou nejen se orientovat 
v místě, ale i propočítat husto-
tu obyvatel. čtk
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„Jsem ráda, že návrh rozpočtu kapitoly školství pro 
rok 2017 je po vyloučení peněz, které do něj půjdou 
z  Evropské unie, historicky nejvyšší. Ve srovnání 
s letošním rokem se jedná o navýšení 13,5 miliardy 
korun,“ uvedla Kateřina VALACHOVÁ, ministryně 
školství, při jeho představování ve školském výboru 
Poslanecké sněmovny.

Bez evropských peněz je 
pro příští rok v rozpočtu škol-
ství téměř 148 miliard korun. 
Podle slov ministryně školství 
se toto zvýšení projeví i v po-
dílu na HDP. „Jedná se o navý-
šení o 0,18 procenta HDP po 
dlouhých šesti letech,“ zdů-
raznila Kateřina Valachová. 
Nejvíce si na svůj účet z toho-
to navýšení připíše regionální 
školství, celkem 8,7 miliardy 
korun. Zvýšení platů učitelů 
i  nepedagogických pracovní-
ků, které platí od září, se v roz-
počtu například odrazí mezi-
ročním růstem o  7,6 miliardy 
korun. Navíc školy dosta-
nou peníze na výdaje spojené 
s  vyšším počtem žáků a pod-
poru pro vzdělávání handica-
povaných a jinak znevýhodně-
ných dětí.

Vysoké školy budou mít 
k dispozici přes 21 miliard ko-
run, což je obdobná částka ja-
ko letos. Na rozdíl od předcho-
zích let ale mají přímo v  roz-
počtu přidělenu více než mi-

liardu, kterou dosud získáva-
ly dodatečně mimorozpočto-
vými operacemi. Tutéž část-
ku mají i  ve výhledech na ro-
ky 2018 a  2019. Polepší si 
i sport, a to bezmála o dvě mi-
liardy korun.

Jako historicky nej-
vyšší rozpočet škol-
ství ho označil 
i  Petr Kořenek 
(ČSSD), který 
byl ve školském 
výboru jeho 
zpravodajem. 
Podle jeho slov 
rozpočet odpovídá 
prioritám, mezi které pa-
tří například zvyšování plato-
vé úrovně ve školství, podpo-
ra sportu, výstavba škol, pe-
níze na vyšší výkony, podpo-
ra vědy a  výzkumu, podpora 
společného vzdělávání a  dal-
ší. Rozpočet školství doporu-
čil schválit.

Školský výbor rozpočet 
před schválením ještě upra-
vil. Doporučil přidat 150 mi-

lionů na sportovní reprezen-
taci v rámci přesunu uvnitř vý-
dajů na sport. Na úkor stát-
ního dluhu pak navrhl přidat 
do rozpočtu 100 milionů ko-
run na podporu technického 
a  přírodovědného vzdělává-
ní a  propagaci vědy mezi žá-
ky základních a středních škol. 
Dalších padesát milionů by 
mělo jít na podporu mládeže.

Školský výbor schválil ta-
ké doprovodné usnesení, kte-
ré vyzývá k  růstu výdajů na 
školství i  v dalších letech. Po-

kud toto usnesení Po-
slanecká sněmov-

na schválí, dopo-
ručí tím vládě, 
aby růst výdajů 
zahrnula do vý-
dajových rám-
ců státního roz-

počtu na období 
od roku 2018.

Ministryně školství K. 
Valachová výboru za podporu 
rozpočtu poděkovala a  uved-
la: „Je to pro mě závazek a vě-
řím, že se mi vaši důvěru po-
daří nezklamat.“

Výbor se dále zabýval no-
velou školského zákona. Ta 
řeší nový způsob financování 
regionálního školství. Od září 
2018 by školy měly být, zjed-
nodušeně řečeno, financo-

vány podle počtu odučených 
hodin místo počtu žáků. Ná-
vrh se týká mateřských, zá-
kladních, středních a  vyšších 
odborných škol, konzervatoří 
a školních družin, které zřizují 
kraje nebo obce. Financování 
soukromých a  církevních škol 
zůstane stejné.

Členové školského výbo-
ru ale využili projednávání no-
vely školského zákona také 
k předložení několika pozmě-
ňujících návrhů. První návrh 
Petra Kořenka se týká ochra-
ny učitelů. K  té by měla při-
spět jasná definice jejich po-
stavení a  povinnost ředitele 
zahájit řízení směřující k  vy-
loučení žáka ze školy, po-
kud se dopustí opakovaných 
hrubých fyzických či slovních 
útoků nejen vůči pedagogic-
kým pracovníkům. Minister-
stvo školství s  tímto návrhem 
souhlasí. Podle K.  Valachové 
nyní vlastně učitele nikdo ne-
chrání. Proto by ředitelé škol 
vedle povinnosti zahájit kro-
ky směřující k  vyloučení mě-
li mít povinnost veškerá zá-
važná provinění hlásit orgá-
nu sociálněprávní ochrany dě-
tí (OSPOD) a  státnímu zastu-
pitelství. „Mohlo by se to vy-
užívat u dětí v základní škole, 
kde není možné vyloučení,“ 
zdůraznila ministryně školství.

Dále výbor podpořil návrh 
poslankyně Ivany Dobešové 
(ANO), aby se zaměstnavate-
lé mohli podílet například na 
tvorbě vzdělávacích programů 
odborných škol, aby studenti 
mohli chodit do firem na pra-
xe a stáže a odborníci z praxe 
se mohli účastnit výuky i  zá-
věrečných zkoušek. I  s  tímto 
návrhem ministerstvo školství 
souhlasí. „Legislativně ukotvu-
je praxi, která se již nyní v ně-
kterých odborných školách 
uskutečňuje. Zákonný rámec 
umožní, aby bylo financová-
no vše, co s tím souvisí,“ řek-
la K. Valachová. Přijat byl i po-
změňovací návrh, který se tý-
ká studia osob, které dlouho-
době pobývaly v zahraničí.

Olga ŠEDIVÁ

 nej
-

dá
eré pa

kud to
sla

n

p
od

Minis

Máme 
Máme 

zaměřeno
zaměřeno

na...na...

Historicky nejvyšší rozpočet kapitoly školství pro rok 2017

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ



4 číslo 36

Východočeské školské odbory jsou pro kraj uznávaným partnerem
Východočeské školské odbory si v Pardubickém kra-
ji získávají stále větší autoritu. Svědčí o tom průběh 
společného jednání členů oblastních rad a předse-
dů základních organizací Českomoravského odbo-
rového svazu pracovníků školství.

Zúčastnil se ho i  hejtman 
Pardubického kraje Mar-

tin Netolický, radní pro škol-
ství Bohumil Bernášek a  po-
četná delegace odboru škol-
ství krajského úřadu vedená 
Martinem Kissem.

Hlavními tématy třídenního 
odborného semináře bylo fi-
nancování regionálního škol-
ství, změny školské legislati-
vy a kolektivní vyjednávání ve 
školách a  školských za-
řízeních. Navíc všem 
zájemcům byl k dis-
pozici právník Mi-
chal Neruda, který 
s  krajskou radou 
odborového svazu 
úzce spolupracuje.

„Školský výbor sně-
movny doporučil přijmout 
novelu školského zákona,“ 
informoval František Dobšík, 
předseda odborového sva-
zu pracovníků školství. „Ta by 
měla umožnit změnu způso-
bu financování veřejných škol. 
Poslanci výboru podpořili i po-
změňovací návrhy, které se tý-
kají zpřesnění práv a  povin-
ností učitelů a také jejich zvý-
šené ochrany. I  když jde spí-
še o  deklarativní ochranu, je 
zde zároveň nastíněn i  určitý 
postup řešení zvlášť hrubého 
chování žáků ke svým učite-
lům i spolužákům.“

Rozhořčená diskuze se roz-
běhla kolem zvýšení platů pe-
dagogů od letošního září. 
V  Pardubickém kraji se totiž 
v mnoha školách snížily osobní 
příplatky s  tím, že nejsou pe-
níze. Na to reagovali zástup-
ci kraje s  tím, že k  tomu ne-
byl objektivní důvod. „Přílišná 
opatrnost některých ředitelů 
škol vede ke zbytečnému zne-
jistění kolektivů ve školách,“ 

kritizovala jejich postup 
Hana Štusáková, před-

sedkyně KROS Par-
dubického kraje. 
„Osobní příplatky 
se přece vyplácejí 
podle předem sta-

novených kritérií, ne 
podle momentálního 

množství peněz.“
Kamenem úrazu je také tzv. 

společné vzdělávání žáků. Ze 
zkušeností učitelů ústeckoor-
lického, svitavského, pardu-
bického a chrudimského okre-
su vyplývá, že nejen že na-
rostla administrativa, ale ne-
funguje ani komunikace me-
zi třídním učitelem a pracovní-
ky pedagogicko-psychologic-
kých poraden. Někdy se stává, 
že stanovisko třídního učitele, 
který se zdravotně znevýhod-
něným žákem úspěšně pracu-
je, se nebere v potaz. V disku-
zi proto zaznělo, že by se mělo 

ke všem žákům přistupovat in-
dividuálně a  podle podmínek 
dané školy.

V  roce 2012 proběhla prv-
ní vlna povinných konkurzů na 
místa ředitelů škol. „Nyní po-
vinné nejsou, je na zřizovate-
li, zda potvrdí ředitele ve své 
funkci, nebo vypíše výběro-
vé řízení,“ uvedl Martin Ne-
tolický. „Mohu vás ujistit, že 
v  Pardubickém kraji se kon-
kurzy uskuteční ve všech ško-
lách, které kraj zřizuje. A do-
poručím všem starostům, aby 
proběhly i na školách zřizova-
ných obcemi.“

Nový radní pro školství před-
stavil své priority a ocenil kam-
paň školských odborů Ko-
nec levných učitelů. „Chceme 
zlepšit podmínky pro práci uči-
telů a zlepšit kvalitu vzdělává-
ní. To je náš společný cíl,“ řekl 
na adresu odborového svazu.

S  velkým zájmem se setka-
lo vystoupení Václava Píc-
la, náměstka ministryně škol-

ství, který odboráře sezná-
mil s  navrhovanými změna-
mi v  oblasti financování škol 
a školských zařízení, stejně ja-
ko Markéty Cermanové, před-
sedkyně spřátelené králové-
hradecké krajské rady odboro-
vého svazu k financování škol, 
a  Martina Kaplána, právníka 
ČMOS pracovníků školství ke 
kolektivním pracovněprávním 
vztahům.

I když atmosféra byla pře-
devším pracovní, učitelé-od-
boráři v  sobě nezapřeli smysl 
pro humor, a tak se sálem nesl 
i uvolněný smích. Bezprostřed-
ní reakce na jednotlivá vystou-
pení a možnost pokládat kon-
krétní dotazy ocenili všichni 
přítomní. Proto krajské radě 
odborového svazu pracovní-
ků školství Pardubického kraje 
patří velké poděkování, vždyť 
právě takovéto vzájemné obo-
hacování je velmi důležité pro 
obě strany sociálního dialogu.

Karla TONDLOVÁ

Musí pracovní řád odsouhlasit odbory?
Zaměstnavatel může vydá-

vat vnitřní předpis i v přípa-
dě, že u něho působí odborová 
organizace. Jak je tomu v pří-
padě vydání pracovního řádu? 
Musí ho schválit odbory?

Pro obsah a  vydávání pra-
covního řádu platí ustanove-

ní § 306 zákoníku práce. Pra-
covní řád je zvláštním druhem 
vnitřního předpisu, který roz-
vádí ustanovení zákoníku prá-
ce, popřípadě zvláštních práv-
ních předpisů podle zvlášt-
ních podmínek u  zaměstna-
vatele, pokud jde o povinno-

sti zaměstnavatele a  zaměst-
nance vyplývající z pracovně-
právních vztahů. Pokud jde 
o  oprávnění odborové orga-
nizace při vydání nebo změně 
pracovního řádu, platí usta-
novení §  306 odst.  4 záko-
níku práce, kde je uvedeno: 

„Zaměstnavatel, u  kterého 
působí odborová organizace, 
může vydat nebo změnit pra-
covní řád jen s předchozím pí-
semným souhlasem odboro-
vé organizace, jinak jsou vy-
dání nebo změna neplatné.“

Vít BERKA

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Krajská stipendia by měla nalákat nové zdravotní sestry
Cílem nových stipendií, která se vyplácejí od tohoto 
školního roku, je pomoci řešit nedostatek středního 
zdravotnického personálu ve středočeských nemoc-
nicích. Obor zdravotnický asistent, jinak také prak-
tická sestra, byl zařazen do  systému stipendijních 
oborů, v němž je už zapojeno 43 středních škol zři-
zovaných Středočeským krajem.

Podpora oboru zdravotnický 
asistent má dva cíle. Jed-

nak zvýšit jeho prestiž a  jed-
nak získat pro jeho studium ví-
ce studentek a studentů. V ce-
lé republice chybí nemocnicím 
zdravotní sestry, v  řadě pří-
padů může jejich práci zastat 
právě zdravotnický asistent.

V prvním ročníku žák dostá-
vá od kraje stipendium ve vý-
ši 300 korun měsíčně, ve dru-
hém 400 korun, ve třetím 
a  čtvrtém 500 korun měsíč-
ně. Peníze navíc může získat 
i  za studijní úspěchy. Za vy-
znamenání se v  každém po-
loletí vyplácí podle absolvova-
ného ročníku jeden, dva nebo 
tři tisíce korun. Celkem si te-
dy žák může během čtyřletého 
studia vylepšit svůj rozpočet až 
o 35 tisíc korun.

Motivace ke studiu

Střední odborná škola 
a  střední zdravotnická ško-
la v Benešově letos přijala do 
prvního ročníku oboru zdra-

votnický asistent dvacet stu-
dentů. „Stipendia budeme vy-
plácet letos poprvé, těžko pro-
to přesně teď na začátku říct, 
zda budou dostatečným mo-
tivem pro děti, které uvažu-
jí o  svém budoucím povolá-
ní, ale myslím, že je to pro ně 
určitě plus a příspěvek se ho-

dí,“ říká ředitelka školy Regina 
Komárková.

„V  současné době na nás 
dopadl nepříznivý de-
mografický pokles 
posledních let 
a  to se projevilo 
v  nižším zájmu 
dětí o  všech-
ny obory, dru-
hý problém ne-
zájmu konkrétně 
o  studium ve zdra-
votnictví vidím ve změně 
systému vzdělávání zdravot-
ních sester, také v jisté degra-
daci oboru. Sestry jsou v  ne-
mocnicích vzhledem k  tomu, 
že je jich na odděleních má-
lo, přetěžované, je na ně kla-
den velký tlak a celospolečen-
ský pohled na ně je nezávidě-
níhodný,“ vysvětluje ředitelka 
nymburské střední zdravotnic-
ké školy Dagmar Sitná. Ke stu-

diu oboru zdravotní asistent 
bylo v  loňském školním roce 
přijato v této škole jen šest stu-
dentů, letos je jich už třináct. 
„Zdá se mi, že je to už výsle-

dek finanční podpory oboru,“ 
hodnotí situaci ředitelka.

Výsledky až za rok

Zda se díky finanční pod-
poře oboru zdravotní asistent 
skutečně zvedne zájem dě-
tí studovat na středních zdra-
votnických školách, bude zřej-
mější až příští rok v únoru. To 
potvrzuje Renata Pavlíková, 

zástupkyně ředitelky 
Střední zdravotnic-

ké školy v Berou-
ně, kam letos do 
1. ročníku na-
stoupilo 29 stu-
dentů: „Zda to-

to finanční opat-
ření skutečně bu-

de pro studenty mo-
tivační a povede k  tomu, 

že se na střední zdravotnic-
ké školy do oboru zdravotnic-
ký asistent bude hlásit víc stu-
dentů než doposud, bude-
me moct usuzovat podle no-
vých přihlášek ke studiu. V tu-
to chvíli opravdu nemohu po-
soudit, jaký bude vývoj, dou-
fejme, že finanční podpora 
bude přínosem.“

Ve školním roce 2016/2017 

je obor zdravotnický asis-
tent podporován formou sti-
pendií v  sedmi středočeských 
středních odborných školách 
a  středních zdravotnických 

školách, v Benešově, Berouně, 
Kladně, Kolíně, Mladé Bolesla-
vi, Nymburku a v Příbrami.

Vyplácení stipendií má svá 
neměnná pravidla. Pokud žák 
přeruší studium, nárok na pří-
spěvek mu zaniká, a  to počí-
naje měsícem následujícím 
po  měsíci, v  němž studium 
přerušil, stejně tak v  přípa-
dě, když opakuje ročník z pro-
spěchových důvodů. Finanč-
ní podporu nemůže očekávat 
ani v  období hlavních prázd-
nin. Stopkou je i  důtka ředi-
tele školy, neomluvená absen-
ce, vyloučení ze školy či sníže-
ná známka z chování.

Podporované obory

V loňském školním roce stu-
dovalo ve středních Čechách 
podporované obory 3 389 žá-
ků. Největší zájem byl o  stu-
dium oborů opravář zeměděl-
ských strojů (468 žáků), strojní 
mechanik (417 žáků) a  insta-
latér (319 žáků). Od září roku 
2010 do června letošního roku 
kraj na stipendiích vyplatil přes 
51 milionů korun. Obor zdra-
votní asistent je zatím na sa-
mém začátku, všichni věří, že 

za pár let dosáhne stejně dob-
rých výsledků jako jiné, už za-
běhnuté finančně podporova-
né obory.

 Táňa PIKARTOVÁ

Zda se do oboru 

zdravotní asistent 

přihlásí víc studentů, 

uvidíme v únoru.
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Jak se mi započítá zastupování kolegyně?
Jsme jednotřídní mateřská škola a  občas dochází 
k situaci, že jedna z dvou pedagogických pracovnic 
není v práci přítomna. V tomto případě je pak dru-
há učitelka u dětí celý den. Jak se počítají přesča-
sové hodiny a jak půlhodinová přestávka na oběd?

Podle §  23 odst.  3 zákona 
č.  563/2004 Sb., o  peda-

gogických pracovnících, mů-
že ředitel školy nařídit peda-
gogickému pracovníkovi ko-
nání přímé pedagogické čin-
nosti nad jemu stanovený roz-
sah nejvýše v  rozsahu 4 ho-
din týdně, další hodiny s ním 
může dohodnout (tyto ho-
diny jsou běžně označová-

ny jako „nadúvazkové nebo 
přespočetné“).

Přespočetné hodiny vznika-
jí i  v případě, že pedagogický 
pracovník zastupuje dočasně 
nepřítomného pedagogické-
ho zaměstnance – vykonává 
za něj přímou pedagogickou 
činnost (vyučuje). To je situace, 
kterou zmiňujete. Je vhodné 
upozornit, že se nejedná o tzv. 

přesčasové hodiny. Práce 
přesčas vzniká až při výkonu 
práce nad stanovenou týdenní 
pracovní dobu, tj. nad 40 ho-
din týdně (srov. §  78 zákoní-
ku práce). Přespočetné hodiny 
jsou vykonávány v  rámci sta-
novené pracovní doby a de fa-
cto zkracují čas vyhrazený pro 
výkon prací souvisejících s pří-
mou pedagogickou činností. 
Příplatek za výkon přespočet-
ných hodin upravuje § 132 zá-
koníku práce.

V § 88 odst. 1 zákoníku prá-
ce se stanoví, že zaměstnava-
tel je povinen poskytnout za-

městnanci nejdéle po 6 ho-
dinách nepřetržité práce pře-
stávku v  práci na jídlo a  od-
dech v trvání nejméně 30 mi-
nut. Následně se ovšem uvá-
dí, že „jde-li o  práce, které 
nemohou být přerušeny, mu-
sí být zaměstnanci i bez přeru-
šení provozu nebo práce zaji-
štěna přiměřená doba na od-
dech a  jídlo; tato doba se za-
počítává do pracovní doby“. 
Tuto možnost výjimečně nepo-
skytnout přestávku v práci bu-
de zřejmě nutno využít ve vá-
mi uváděném případě.

Vít BERKA

Právník 

radí

Právní zodpovědnost za zletilé žáky
Naše střední odborné učiliště pořádá každoroční 
zájezd do Vídně. Mám nabídku jet jako pedagogic-
ký dozor. Budu právně odpovědný za zletilé žáky 
školy, případně za ostatní cestující?

Uvádíte, že zájezd pořá-
dá škola, proto lze před-

pokládat, že jde o součást čin-
nosti ve smyslu §  17 vyhláš-
ky č.  13/2005 Sb., o  střed-
ním vzdělávání a  vzdělávání 
v konzervatoři.

Škola i  v  případě takového 
výjezdu do zahraničí postupu-
je podle § 29 odst. 2 školské-
ho zákona, kde se stanoví, že 
školy a školská zařízení zajišťu-
jí bezpečnost a ochranu zdraví 
dětí, žáků a studentů při vzdě-

lávání a s ním přímo souvisejí-
cích činnostech a při poskyto-
vání školských služeb a  po-
skytují žákům a  stu-
dentům nezbytné 
informace k  za-
jištění bezpeč-
nosti a  ochra-
ny zdraví. Plně-
ní této své po-
vinnosti vůči dě-
tem, žákům a stu-
dentům zajišťují ško-
ly prostřednictvím svých za-

městnanců. Podle § 30 odst. 1 
písm.  c) školského zákona 
podmínky zajištění bezpeč-
nosti a ochrany zdraví dětí, žá-
ků a  studentů upravuje škol-
ní řád.

Žáci, a to i zletilí, jsou podle 
§ 22 odst. 1 školského záko-

na povinni dodržovat 
školní řád a předpi-

sy a pokyny školy 
k ochraně zdraví 
a  bezpečnosti, 
s  nimiž byli se-
známeni, a dále 

plnit pokyny pe-
dagogických pra-

covníků škol vydané 
v  souladu s  právními před-

pisy a školním řádem.
Pokud jde o  zletilé žáky, je 

tedy podle mého názoru vaší 
povinností podat jim informace 
k zajištění bezpečnosti a ochra-
ny zdraví a během zájezdu jim 
dávat k tomu i potřebné poky-
ny. Dohled je vykonáván pou-
ze nad nezletilými žáky (§ 164 
odst. 1 písm. h) školského zá-
kona). Zaměstnanec odpovídá 
za zaviněné porušení svých po-
vinností. Pokud jde o účastníky 
zájezdu, kteří nejsou žáky ško-
ly, na ně se žádná výše uvede-
ná ustanovení školských před-
pisů nevztahují a  zaměstnan-
ci školy vůči nim neplní žádné 
povinnosti, které by vyplývaly 
z pracovního poměru ke škole.

Vít BERKA

Individuální 
vzdělávací plán
Změna § 18 školské-
ho zákona o  vzdě-
lávání podle indivi-
duálního vzdělávací-
ho plánu.

Ve Sbírce zákonů ČR, 
částce 90 rozeslané dne 
22. července 2016, je pub-
likován zákon č. 230/2016 
Sb., kterým se mění zákon 
č.  115/2001 Sb., o  pod-
poře sportu, ve znění poz-
dějších předpisů, a  dal-
ší související zákony. Uve-
deným zákonem byl změ-
něn i  školský zákon, a  to 
v §  18 upravujícím indi-
viduální vzdělávací plán, 
kde se na konci textu do-
plňuje tato věta:

„Ve středním vzdělává-
ní nebo vyšším odborném 
vzdělávání povolí ředitel 
školy individuální vzdělá-
vací plán žákovi nebo stu-
dentovi na základě potvr-
zení, že žák nebo student 
je sportovním reprezen-
tantem České republiky ve 
sportovním odvětví, vyda-
ného sportovní organizací 
zastupující toto sportov-
ní odvětví v České republi-
ce, a to v souvislosti s tou-
to skutečností.“

Zákon č.  230/2016 Sb. 
nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 2017. Vít BERKAFOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Týden pro inkluzi aneb Být „jiný“ neznamená být horší
Inkluze sice vyvolala bouřlivé diskuze mezi dospě-
lými, nejvíc se však dotýká dětí samotných. Na mě-
cholupské základní škole se proto tématu pravidel-
ně věnují a  přibližují ho svým žákům zajímavými 
projekty.

„V  průběhu celého týd-
ne jsme pořádali akce, 

výlety, projektové dny pro žá-
ky i  širokou veřejnost. Prožit-
kovým učením jsme si vyzkou-
šeli, jaké to asi je, když se ně-
kdo v běžném životě musí se-
tkávat s  různými potížemi vy-
cházejícími z  jeho postižení. 
Zjistili jsme, že to není jedno-
duché a  že takovým lidem je 
třeba pomáhat, být k nim tole-
rantní a ohleduplní,“ vysvětlu-
je učitelka a školní metodička 
prevence Helena Gondeková. 
„Akcí, kterou pořádá společ-
nost Rytmus – od klienta k ob-
čanovi, chceme i my podpořit 
zapojování žáků se znevýhod-
něním do škol hlavního vzdě-
lávacího proudu a  běžných 
volnočasových aktivit. V  naší 
škole se bez problémů vzdělá-
vají žáci s  různými hendikepy 
za přítomnosti asistentů peda-
goga,“ dodává.

Jiný spolužák
Základní škola v  Měcholu-

pech v  okrese Louny se tak 
opět zapojila do akce „Týden 
pro inkluzi“, která probíha-
la od 17. do 21. října po celé 
České republice. Během závě-
rečného dne ve škole proběhlo 
celodenní projektové vyučová-
ní s  názvem „Jiný spolužák“. 
Páteční program žákům mimo 
jiné ukázal, jak těžko dosaži-
telné mohou být pro jiné lidi 
činnosti či věci, které oni sa-
mi berou jako samozřejmost. 
„Vnímání okolí všemi smys-
ly je základem poznávání svě-
ta. Někomu je tato výsada bo-
hužel odepřena. Jedinec stiže-
ný nějakou vadou musí pře-
konat všechny důsledky a za-
členit se do příslušné komuni-
ty či společenského života, ať 
za užití pomocných opatření 
a  prostředků, nebo za dohle-
du a  pomoci jiných lidí. Jsou 
však i  tací, kteří tento proces 
nejsou schopni zvládnout. Na-
ši žáci se pokusili různými ak-
tivitami vcítit do pocitů těchto 
jedinců,“ přibližuje H. Gonde-

ková připravený program.
Uvědomit si, že bez pomoci 

druhých to v životě nejde, bylo 
pro děti dalším důležitým vý-
stupem těchto aktivit. Pomoc-
nou ruku nepotřebují pou-
ze postižení lidé, i ostatní jsou 
někdy nuceni ji přijmout k pře-
konání pomyslné či skutečné 
překážky. Proto se například 
nejmladší žáci školy v  hodině 
tělesné výchovy učili, jak na-
bídnout svou pomoc či se spo-
lehnout na druhé. Svého spo-
lužáka, který měl zavázané 
oči, se snažili provést připra-
venou trasou – nejprve vede-
ním za ruku, pak navigováním 
pouze pomocí zvuků (tleská-
ní). Velký úspěch u dětí sklidi-
la také závěrečná hra Na sle-
pou bábu.

Proč to neumí?
Žáci vyšších ročníků se 

v  rámci projektového vyučo-
vání nejprve zamýšleli nad tím, 
kdo vlastně je nebo může být 
„jiný“ spolužák. Protože každý 
jsme jiný – někdo je introvert, 
někdo je vysoký, další malý, 
každý třetí špatně píše, jedno-
mu ze třídy nejde matematika, 
několik dětí špatně mluví. Ale 
jiný je v podstatě třeba i  ten, 
kdo neumí jezdit na kole. Dů-
ležité je také ptát se: Proč to 
neumí? Nemá kolo, nikdo ho 
to nikdy neučil, nebo se bojí? 
A je tím snad méněcenný? Ne, 
je pouze jiný. Žáci společně 
dospěli k závěru, že takto mů-

že být označen každý z  nich, 
protože každý se od ostatních 
ve třídě něčím odlišuje.

Kreslíme nohama
Během praktických cvičení 

si posléze na vlastní kůži vy-
zkoušeli, jaké to je, být skuteč-
ně „jiný“ a potýkat se s fyzic-
kým hendikepem. Děti si osvo-
jily několik slov ve znakové ře-
či, přesvědčily se, že je mož-
né psát nohama místo rukou, 
četly text v Braillově písmu na 
krabičkách od léků a  vyzkou-
šely si orientaci v prostoru bez 
zapojení zraku. Další úkol, ne-
použít ruce, a  přece vykouz-
lit obrázek, se žákům zpočát-
ku zdál velmi jednoduchý, ale 
okamžitě po uchopení tuž-
ky změnili názor. Jejich ruka-
ma se na pár minut stala vlast-
ní ústa nebo nohy. Užili si při 
tom spoustu legrace, ale také 
zjistili, jaká úskalí život s posti-
žením přináší.

Díky různorodým aktivitám 
v rámci „Týdne pro inkluzi“ si 
žáci z Měcholup uvědomili, že 
být „jiný“ neznamená být hor-
ší nebo lepší, ale prostě jenom 
být svým způsobem odlišný.

Denisa KMEŤOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
Helena Gondeková

ZŠ Měcholupy

E-mail: gondekova@

zsmecholupy.cz
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Musíme to oznámit soudu?
Ukončili jsme pracovní poměr se zaměstnancem, 
kterému jsme na základě rozhodnutí soudu sráže-
li z platu určitou částku. Je naší povinností ozná-
mit to soudu?

Podle ustanovení §  295 
odst.  2 zákona č.  99/1963 
Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, 
máte vůči soudu, z jehož pří-
kazu srážky provádíte, ozna-
movací povinnost. V  cito-
vaném právním předpise je 
stanoveno:

„Plátce mzdy musí ozná-

mit soudu do jednoho týdne, 
že u něho přestal povinný pra-
covat. Zároveň zašle soudu vy-
účtování srážek, která ze mzdy 
povinného provedl a  vyplatil 
oprávněným, a oznámí soudu, 
pro které pohledávky byl naří-
zen výkon rozhodnutí srážka-
mi ze mzdy a jaké pořadí mají 
tyto pohledávky.“

Smlouva pro zastupujícího zaměstnance
Na dobu čerpání mateřské a  rodičovské dovolené 
zaměstnankyně přijímáme zaměstnance s  pracov-
ním poměrem na dobu určitou. Ovšem zaměstnan-
kyně čerpá bezprostředně po skončení své mateř-
ské dovolené „běžnou“ dovolenou. Měla by být 
přizpůsobena pracovní smlouva?

Po vyčerpání mateřské dovo-
lené a dovolené, kterou čer-

pá zaměstnankyně na základě 
své žádosti (§ 217 odst. 5 záko-
níku práce), nastupuje zaměst-
nankyně zpravidla na rodičov-
skou dovolenou. Proto vzniká 
otázka, jak se tato doba dovo-
lené (na zotavenou) promítá do 
doby trvání pracovního poměru 
na dobu určitou zastupujícího 
zaměstnance. Při uplatnění po-

žadavku určitosti a  jednoznač-
nosti právních úkonů lze do-
poručit, aby na tuto do-
bu (dovolené) za-
městna-

vatel při vymezení doby určité 
zástupu také pamatoval. Dovo-

lená je samostat-
ným institutem 
vedle mateřské 
a rodičovské do-

volené. Za 
urči-

tých okolností se může stát (na-
příklad když zastupovaná za-
městnankyně po vyčerpání do-
volené již nenastoupí na rodi-
čovskou dovolenou), že se pra-
covní poměr zástupu změní ze 
zákona z  doby určité na dobu 
neurčitou (§ 65 odst. 2 zákoní-
ku práce). Zastupující zaměst-
nanec totiž může tvrdit, že po-
kračoval s  vědomím zaměstna-
vatele v konání prací i po uply-
nutí sjednané doby.

Osvobození od úplaty
V jakých případech dochází podle vyhlášky o před-
školním vzdělávání k osvobození od úplaty za před-
školní vzdělávání?

Osvobození od úplaty za 
předškolní vzdělávání 

upravuje §  6 odst.  6 vyhlášky 
č.  14/2005 Sb., o  předškolním 
vzdělávání, ve znění vyhlášek 
č.  43/2006 Sb. a č.  214/2012 
Sb. V §  6 odst.  6 vyhlášky se 
stanoví: „Osvobozen od úpla-
ty je
a) zákonný zástupce dítěte, 

který pobírá opakující se dáv-
ku pomoci v hmotné nouzi,

b) zákonný zástupce nezaopat-

řeného dítěte, pokud tomu-
to dítěti náleží zvýšení pří-
spěvku na péči,

c) rodič, kterému náleží zvýše-
ní příspěvku na péči z důvo-
du péče o nezaopatřené dítě, 
nebo

d) fyzická osoba, která o  dítě 
osobně pečuje a  z  důvodu 
péče o toto dítě pobírá dáv-
ky pěstounské péče, pokud 
tuto skutečnost prokáže ře-
diteli mateřské školy.“
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Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Běh na dlouhou trať aneb Třešnička na dortu
„Po dvaceti letech jsme se 

dočkali,“ zazáří oči uči-
telce Turové. „S kariérním řá-
dem se blíží naše skvělá bu-
doucnost.“ „Nebyl bych tak vel-
ký optimista,“ zchladí dobrou 
náladu své kolegyni Hromádka. 
„Je to běh na hodně dlouhou 
trať. Nikdo přesně neví, co vše 
obnáší třístupňová horská ces-
ta za kantorskou slávou.“

„Od září příštího roku če-
ká učitelské nováčky první 
atestační stupeň. Po dvou le-
tech za katedrou budou mu-
set před komisí prokázat, zda 
se z nich stanou opravdoví uči-
telé. Do vyššího stupně jsme 
automaticky zařazeni všichni, 
kteří se trápíme ve škole aspoň 

dva roky. Po sedmi letech pra-
xe pak můžeme kandidovat na 
post vynikajícího učitele. Te-
prve však od roku 2021. Nej-
dříve musíme zkušební komisi 
předložit nastřádané bo-
hatství svých kompe-
tencí. Řádně si na 
nás posvítí škol-
ní inspekce a ře-
ditel,“ rozvádí 
některé detaily 
Turová.

„Atestace. Port-
folio. Zkoušky. Ško-
lení. Suplování. Certi-
fikáty. Implementace kariér-
ního systému. Uvádějící uči-
tel. Kariérový poradce. Osobní 
plán profesního rozvoje. Mož-

ný příplatek 5 000 korun. Kdo 
a  kdy ve zdraví doběhne až 
do cíle lemovaného další by-
rokratickou zátěží? Toť smě-
lá otázka,“ utře si čelo Hro-

mádka. „Ještě že od-
cházím do důcho-

du. Tenhle mara-
ton bych sotva 
zvládl. Doce-
la mi stačí, že 
jsem samostat-
ný učitel s  pět-

atřicetiletou pra-
xí.“ „Někdo na-

psal, že vláda schváli-
la kariérním řádem bianko šek. 
Leccos se v  něm musí dopra-
covat a  hlavně vyzkoušet. Až 
nápadně mi to připomíná ost-

rý start státních maturit, jak jej 
odpískal ministr Dobeš. Ten-
krát prohlásil, že je to skok do 
neznáma,“ zavzpomíná kole-
gyně Turová.

„Když slyším nadšené ko-
mentáře naší ministryně škol-
ství, zůstávám v  klidu. ‚Chce-
me zpříjemnit vzdělávání uči-
telů v  průběhu jejich kariéry 
tak, aby jim to sedělo na mí-
ru. Odměňování je až třešnička 
na dortu.‘ Trochu se obávám, 
aby právě ona třešnička neroz-
hádala naši beztak již rozháda-
nou sborovnu,“ zavrní pro sebe 
Hromádka. „Uvidíme, zda po-
slanci svorně podpoří naši zá-
vratnou učitelskou kariéru.“

Roman KANTOR
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Zabij mě 
znovu
RACHEL ABBOTTOVÁ

Psychothriller autorky 
bestselleru Spi sladce vy-
dalo nakladatelství Mladá 
fronta. Její román vás 
bude neustále udržo-
vat v  napětí, a  když už 
si budete myslet, že jste 
všemu přišli na kloub, zjis-
títe, že jste na omylu. Tak 
ho ohodnotil Suspense 
Magazin. Také další re-
cenze knihu chválí. Podle 
The Guardian je jeho au-
torka nejpopulárnějším 
autorem ve Velké Britá-
nii a její knihy jsou v pro-
deji na špičce. A tak ti čte-
náři, kteří jsou milovníky 
tohoto druhu literatury, si 
jistě přijdou na své.

Znáte je?Halloweenské dopoledne v Klášterci nad Orlicí
Tento anglosaský svátek, 

který je rozšířen především 
v anglicky mluvících zemích, je 
čím dál tím víc oblíben i v dal-
ších koutech světa. Ani Čes-
ká republika není výjimkou. 
Typické „Trick or Treat“ těž-
ko zaznamenáme, ale vyřeza-
né dýně, různé masky a party 
už jsou celkem běžné. A ško-
ly nezůstávají pozadu. Snaží se 
něco zajímavého na tento den 

vymyslet. Ani v  Klášterci nad 
Orlicí v  Masarykově základní 
škole tomu nebylo jinak.

Deváťáci si připravili program 
s názvem Osvoboď si svého uči-
tele. Každý učitel byl uvězněn 
v  Haunted House, „zraněn“, 
spoután řetězy a zamknut šes-
ti zámky. Vysvobodit ho neby-
lo vůbec jednoduché. Klíče ke 
každému zámku získala třída 
vždy po splnění disciplíny, která 

je zároveň dostala blíže ke stra-
šidelnému zámku. „U čaroděj-
nic“ jedly děti jablko bez po-
moci rukou, přes bažiny a mo-
čály musely prokázat svoji ob-
ratnost, „U duchů“ si vyzkou-
šely tradiční „Bobbing for Ap-
ples“ (lovení jablka pusou z ká-
dě s vodou), „U dýní“ skláda-
ly obrázky bez předlohy, krmi-
ly klauna a „U pavouků“ sklá-
daly deváťáky vlastnoručně vy-
robené pavouky. Postupně tak 
učitele osvobozovaly a  všem 
třídám se tato nebezpečná mi-
se nakonec povedla. Poté už je 
čekal jen halloweenský foto-
koutek s  rekvizitami, díky ně-
muž budou mít nevšední pa-
mátku. Na cestu zpátky do tří-
dy dostaly ještě halloweenskou 
svačinku (Ducha na dýni).

Příprava i  celá akce byla 
pro žáky nejvyššího ročníku 
dost náročná, přesto si to ur-
čitě užili. A  někdy ustrašené, 
jindy rozesmáté a  veselé tvá-
ře jejich mladších spolužáků 
jsou prostě nezapomenutelné. 
Stejně tak snad pro každého, 
kdo se tohoto dne zúčastnil.

Kateřina ČIHÁKOVÁ

Naši kuchaři byli úspěšní na mezinárodním poli
Již po dvanácté se v  závěru 

uplynulého měsíce konala 
Mezinárodní soutěž v  gastro-
nomii. Uskutečnila se v  Brati-
slavě za účasti škol z  Polska, 
Chorvatska, České republiky 
a Slovenska. Celkem se utka-
lo deset družstev.

Naši školu SOU a  SOŠ 

ze Znojma na Přímětic-
ké ulici reprezentovalo šest 
studentů.

Monika Pešková a  Martin 
Dobrovolný získali třetí místo 
za čtyřchodové menu pro osm 
osob. Martin Havelka s Moni-
kou Peškovou získali rovněž 
bronz. Prezentovali se slav-

nostní tabulí na téma Hal-
loween. Za jednotlivce byl pak 
nejlepší Martin Dobrovolný. 
Ten vybojoval druhé místo za 
flambování. Na tuto prestižní 
soutěž žáky připravila učitelka 
odborných předmětů Jarmila 
Dřevojanová.

Kateřina KOTOUČOVÁ

Logická olympiáda ve Středočeském kraji
V  základní škole a  gym-

náziu Open Gate v  Babi-
cích proběhlo krajské kolo již 
9.  ročníku Logické olympiády 
pořádané Mensou České re-
publiky. Ve třech kategoriích 
se utkalo 148 regionálně nejú-
spěšnějších řešitelů, kteří v no-
minačním kole obstáli v  tvrdé 
konkurenci 5 830 soutěžících 
z celého Středočeského kraje.

V kategorii A  nad celkem 
50 soutěžícími z prvního stup-

ně základních škol zvítězil Lu-
cas Všetula ze ZŠ a MŠ v Se-
nohrabech. První místo me-
zi 50 žáky druhého stupně zá-
kladních škol soutěžícími v ka-
tegorii B si vybojoval Václav Tr-
pišovský z Open Gate v Babi-
cích. A v neposlední řadě Mi-
kuláš Plešák, rovněž z  Open 
Gate, na své cestě k  vítězství 
v kategorii C překonal 48 sou-
těžících ze středních škol Stře-
dočeského kraje.

Ve svém zápolení budou ví-
tězové pokračovat v  celostát-
ním kole 28. listopadu již tra-
dičně v  Míčovně Pražského 
hradu.

Obliba Logické olympiády 
stále vzrůstá. Počet registro-
vaných soutěžících se každo-
ročně zvyšuje o  několik tisíc. 
Letos se přihlásilo rekordních 
61 451 dětí z 2 902 škol z celé 
České republiky.

Markéta HOUŠKOVÁ
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Inspirace pro vánoční dárky

Kluci, vlítnem na ně!
FRANTIŠEK MANDÁT

Tento skutečný příběh z nakladatelství 
BMSS-START se odehrává před finá-

lovým turnajem o evropského šampióna 
ve fotbale. Pro kluky z nevelkého fotba-
lového oddílu, z mužstva Kačerů, je však 
toho roku nejprestižnější fotbalovou udá-

lostí soutěž žáků, kterou hrají tak trochu proti své vůli. Co 
prožívají a jak se vše odehrává, jistě mladí čtenáři zjistí jeho 
přečtením.

ŽIVOT A SMRT
EMIL HRUŠKA

Nikdo nikdy neprojevil sebemenší po-
chybnosti o tom, že Konrád Henlein 

spáchal v  americkém zajetí sebevraždu. 
Vždy bylo a  je vehementně až tvrdo-
šíjně zdůrazňována, že tak učinil přeře-

záním žil na zápěstí pomocí střepu z  rozbitých skel svých 
brýlí. Stalo se z toho určité klišé, ba mýtus. Tento mýtus ale 
s sebou nese řadu nejasností, které se autor literatury faktu 
snaží objasnit. Kniha z nakladatelství BMSS-START zaujme 
historiky, ale i milovníky válečné literatury.

Mrcha?
TEREZA ČIHÁKOVÁ

„Nikdy mě nenapadlo, že peníze 
mají vůni, ale nemyslím vůni 

hodnoty, to ne, myslím svoji opravdovou 
vůni. A víte, jak voní? Jako když poprvé 
nasednete do novoučkého nablýskaného 
mercedesu, panečku, to je vůně! Ale také 
voní jako moc. Jako moc a respekt. Když máte peníze, vy-
zařuje z vás moc a respekt – a také jinak voníte. Věřte mi, 
je to vůně, omamná a úchvatná vůně,“ tolik citace z této 
knihy z  nakladatelství BMSS-START. Jistě již nepotřebuje 
další komentáře.

MULTI KULTI
pindy jedný český mindy
IVA PEKÁRKOVÁ

Autorka této knihy z  nakladatelství 
Mladá fronta strávila většinu života 

v  zahraničí anebo alespoň obklopená 
lidmi z jiných národů a kultur. Dala si kdysi 
za úkol co nejdokonaleji poznat celý svět 

a  intenzivně na tom pracuje. Patří k pozorovatelům, kteří 
chtějí vše vidět zespoda a důkladně. Nebojí se psát o věcech 
příjemných i nepříjemných, tragických i legračních. Kniha je 
pohlazením pro každého, kdo touží vidět svět zblízka.

České Vánoce
Josefa Lady
JOSEF LADA, MICHAL ČERNÍK

Snad všichni čtenáři, malí i velcí, znají 
obrázky Josefa Lady. Ty vždy oko kaž-

dého potěší. Stejně tak každého potěší 
i tato kniha z nakladatelství BMSS-START, 

která přináší nejen nádherné obrázky Josefa Lady, ale také 
jeho vzpomínky na Vánoce, na dobu, kdy se zdá vše být da-
leko krásnější, než je to ve skutečnosti. Knihu svými verši 
a texty doprovází Michal Černík. Vánoce si její četbou pří-
jemně užijete.

Breviář 
pozitivní anarchie

VLASTIMIL VONDRUŠKA

Vynikající spisovatel a  historik ve své 
nové knize z nakladatelství MOBA na 

základě faktů přesvědčivě dokazuje, že 
se na cestě, kterou v  posledním deseti-
letí kráčí evropská společnost, opakují fa-
tální chyby našich předků. Mnohé z toho se samozřejmě čte-
náři líbit nemusí, ale vysvětlení, které V. Vondruška předkládá 
k současné uprchlické krizi, ho jistě zaujme.

BERLÍŇANKA
VERONIKA JONÁŠOVÁ

Stylový průvodce Berlínem, tak zní 
podtitul této knihy z  nakladatelství 

BMSS-START, která je určena především 
mladým dívkám. Právě je zasvěcuje do 
tajů životního stylu, který z  nich udělá 
nejsvobodnější ženy světa. Stačí se jen in-
spirovat u Berlíňanek, odkoukat od nich pár triků, jejichž 
pomocí vyšperkují svůj šatník, ale promění i svůj životní styl. 
Jejich prostřednictvím se i ony stanou přirozenými, uvolně-
nými a sexy osobnostmi.

CO MUŽI DALI 
A VZALI

TEREZA ČIHÁKOVÁ

Tento příběh z  nakladatelství BMSS-
-START vychází ze skutečných udá-

lostí. Novela mladé autorky se ale ne-
přiřadí k  feministickým agitkám. Na-
opak, hlavní hrdinka ctí tradiční roli ženy, manželky i matky 
v dnešní společnosti, v rodině, ve vtazích a je odhodlána pro 
ni také nemálo obětovat. Často však není připravena na po-
znání, že její oběť nemusí stačit. Kniha je určena nejen že-
nám, ale své v ní najdou i muži.
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Vyznáte se ve značkách kvality potravin?
Jistě jste zaregistrovali, že se na potravinách objevují ur-

čitá loga, tzv. značky kvality. Které jsou ovšem na našich 
výrobcích nejčastěji? Pomůžeme vám objasnit, co konkrét-
ně dané logo kvality symbolizuje a současně co zaručuje. 
Je přece dobré vědět, co kupujeme a čím krmíme nejen se-
be, ale i naše děti.

KLASA

N e j z n á m ě j -
ší značkou kva-
lity u  nás je 
podle výzku-
mů  KLASA. Jed-
ná se o  národ-
ní značku kva-
lity. Vznikla v  roce 2003 a  je 
bezplatně udělována minis-
trem zemědělství mimořád-
ně kvalitním potravinám a ze-
mědělským výrobkům. Národ-
ní značku kvality získává vý-
robce na tři roky. Logo KLA-
SA slouží spotřebitelům k lep-
ší orientaci, aby lépe rozezna-
li výjimečně kvalitní produkty 
od  těch ostatních. V  součas-
nosti mohou spotřebitelé na-
lézt značku KLASA na  oba-
lech celkem 1  027 produk-
tů od 217 českých a  morav-
ských výrobců. Administraci 
značky provádí Státní země-
dělský intervenční fond (SZIF). 
Kompletní seznam všech oce-
něných produktů najdete na 
www.eklasa.cz.

Regionální potravina

Značka Re-
gionální potra-
vina oceňuje 
nejlepší výrob-
ky z  každého 
kraje, a to již sedmým rokem. 
Bezplatně ji po dobu čtyř let 
uděluje ministerstvo zeměděl-
ství. Cílem je podpořit domá-
cí výrobce lokálních potravin 
a motivovat zákazníky k jejich 
vyhledávání na pultech obcho-
dů, na farmářských trzích či 
přímo u výrobců. Logo prozra-
zuje, z jakého regionu výrobek 
pochází. Povoleno je ovšem 
max. 30  % složení výrobku 
ze zahraničních surovin. Oce-
něný produkt musí mít k  da-
nému kraji vazbu – k jeho tra-
dicím, recepturám, surovinám 
či způsobu výroby. V  součas-

nosti mohou spotřebitelé vy-
bírat z celkem 557 oceněných 
produktů.

BIO Produkt ekologického 
zemědělství

Zeleno-bílý grafický znak 
BIO, nazývaný díky proužkům 
„biozebra“, v naší zemi slou-
ží jako ochranná známka pro 
biopotraviny. Aby mohly pro-
dukty toto označení získat, 
musí být prověřeny některý-
mi kontrolními organizace-
mi, které pověřuje minister-
stvo zemědělství. Jedná se sice 
o  český předpis, ovšem tímto 
znakem nemusí být označeny 
jenom potraviny s  původem 
v naší zemi. Biovýrobky ozna-
čují produkty z  rostlin a  živo-
čichů z  ekologických farem, 
kdy nebyly ošetřeny zakázaný-
mi pesticidy, minerálními du-
síkatými hnojivy a  zároveň se 

při jejich pěstování nebo cho-
vu zohledňuje životní prostře-
dí a  potřeby chovaných hos-
podářských zvířat.

Ekologická produkce

„Ekologická produkce“ je 
na rozdíl od předchozí „bioze-
bry“ značením nadnárodním. 

Konkrétně se jedná o  před-
pis Evropské unie. Musí ji mít 
na svém obale každý produkt, 
který splňuje v rámci EU poža-
davky na biopotraviny. Jejich 

definice je zmíněna v textu vý-
še – u  značky „BIO Produkt 
ekologického zemědělství“. 
Pro úplnost ještě dodejme, že 
u  biopotravin s  původem mi-
mo naši zemi není označení 
„biozebra“ povinné, i když na 
obalu být může.

Chráněné označení 
(ZTS, CHZO, CHOP)

Jedná se o značení Evropské 
unie. Funguje už téměř 25 let. 
Důvodem vzniku byla mj. 
i ochrana produktů před jejich 
paděláním. Týká se to následu-
jících značek:
■ Zaručené tra-

diční speciality 
(ZTS) – jedná 
se o  označení 
zemědělského 
produktu či potraviny, které 
mají zvláštní povahu uznáva-
nou EU. Musí se tedy něja-
kým způsobem odlišovat od 

ostatních výrobků nebo po-
travin st ejného druhu a  ka-
tegorie. Např. Spišské párky 
a Liptovský salám.

■ C h r á n ě n é 
označení pů-
vodu (CHOP) 
– některé ze-
m ě d ě l s k é 

produkty nebo potraviny 
mají dány své vlastnosti 
a  kvalitu převážně prostře-
dím, v  němž jsou chovány 
nebo pěstovány. Zároveň 
jsou na tomto místě vyrá-
běny, zpracovávány a připra-
vovány. Díky této specifič-
nosti získají ocenění znám-
kou CHOP. Např. Pohořelický 
kapr a Žatecký chmel.

■ Chráněné ze-
měpisné ozna-
čení (CHZO) 
– velmi po-
dobné před-
chozímu případu (CHOP), 
akorát to není tak přísné, 
protože se na určitém území 
nemusí daný výrobek kom-
pletně zpracovávat. Stačí 
tedy, aby se tam prováděla 
jen některá z fází výrobního 
procesu (příprava, výroba 
nebo zpracování). Např. Olo-
moucké tvarůžky a  Hořické 
trubičky.
Tip: Pokud milujete soutě-

že, ve kterých je možné vyhrát 
parádní ceny, zkuste své štěs-
tí. Stačí jen navštívit webový 
portál akademiekvality.cz, kde 
si stáhněte a  vytiskněte her-
ní kartu s třiceti volnými políč-
ky. Do nich vystřihujte a nale-
pujte výše zmíněná loga kvali-
ty z vašich výrobků, které vám 
chutnají a  máte je s  rodinou 
rádi. Vyplněnou kartičku po-
té zašlete na adresu uvedenou 
na webu. Soutěž probíhá do 
1. ledna 2017.

A o  co se hraje? Kromě 
hlavních cen v  podobě jízd-
ních kol, kuchyňských robotů 
a dalších elektrospotřebičů ne-
bo třeba rodinného prodlou-
ženého víkendu na vás čeka-
jí týdenní výhry – každá v hod-
notě 5 000 Kč. Navíc prvních 
70 000 účastníků obdrží men-
ší dárek do kuchyně. Více in-
formací včetně herní karty na-
jdete tedy na akademiekvali-
ty.cz.

Kontakty pro další informace:
Hana KRÁLOVÁ, McCann Prague PR

– hana.pr@mccann.cz, 604 296 272
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Získejte finanční podporu
pro realizaci mezinárodního  
vzdělávacího projektu!

Program Erasmus+ je určen jak pro jednotlivce, tak pro 
vzdělávací instituce – od mateřských škol až po organizace 
vzdělávající dospělé nebo pracující s mladými lidmi.

pro oblast školního, odborného, vysokoškolského 
vzdělávání a vzdělávání dospělých:

2. února 2017 Projekty mobility – KA1

9. února 2017 Projekty budování kapacit v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání – KA2

16. února 2017 Sdílené magisterské studium Erasmus 
Mundus – KA1 

28. února 2017 Znalostní aliance – KA2

29. března 2017 Projekty partnerství – KA2

Více na   www.naerasmusplus.cz
Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1025/4, Praha 1

pro oblast mládeže:  
(všechny klíčové akce – KA1, KA2 a KA3)

2. února 2017

26. dubna 2017 

4. října 2017

pro Aktivity programu Jean Monnet:  

23. února 2017

Termíny výzvy pro předkládání žádostí o grant jsou:

u
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Ministerstvo
školství, mládeže 
a tělovýchovy

vyhlašuje výběrové řízení
na pozice: 

 učitele/učitelky 
předmětů výtvarná výchova v cizím 
jazyce a český jazyk a literatura 
v české sekci sekundárního cyklu 
Evropské školy Brusel III

 učitele/učitelky 
v české sek ci primárního cyklu 
Evropské školy Lucemburk II 

Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce 
www.msmt.cz pod sekcí: 

EU a zahraničí/Studium v zahraničí/Evropské školy.


