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„Bouří se nebojím,  protože díky nim se naučím lépe ovládat loď.“   Louisa May Alcotová

Dvě rozporuplné tváře našeho současného školství
Letos na podzim to vypadá, že se události ve školách 
konečně pohnuly žádoucím směrem. Učitelé dostali 
významně přidáno, chystá se zásadní změna finan-
cování, která má zamezit honbě za žáky pochybné 
kvality, ministerstvo školství nejen proklamuje, ale 
i skutečně koná v zájmu školské veřejnosti.

Kariérní řád po  téměř dva-
ceti letech snad opravdu 

začne rozlišovat aktivní učitele 
od těch, co se jen vezou, peda-
gogické fakulty si všimly své od-
trženosti od praxe a zamýšlí se, 
co s tím udělají, prestiž pedago-
gů by mělo podpořit nejen řád-
né finanční ocenění, ale i  sta-
tus chráněné osoby. Pokud se 
zajímáme o školství v této teo-
retické rovině, zdá se, že čes-
ké školy jdou s dobou a zavádě-
jí tvůrčí a moderní prvky výuky. 
Jenže pak stačí jednu takovou 
normální současnou školu na-
vštívit například při  třídních 

schůzkách a  závan čerstvého 
vzduchu rychle vyprchá.

Ačkoliv všechny mé děti na-
vštěvovaly a  dosud navštěvu-
jí školy až v  porevolučním ob-
dobí, pozitivní změny se jich té-
měř nedotkly. Pořád od  učite-
lů slýchám stejné stesky na pří-
liš rozjívené žáky, vidím možná 
kvalifikované, ale lidsky studené 
pedagogy, kteří viditelně touží 
po jiném povolání, střetávám se 
s nepochopitelnými administra-
tivními potížemi, třeba že nelze 
platit školní aktivity na účet, ale 
vše se musí v přesné částce ode-
vzdávat paní učitelce v hotovos-

ti, nechápu systém omluvenek 
– zdánlivě elektronický, ale jak-
si pořád nefunkční –, ale hlavně 
shledávám totální propast v ko-
munikaci mezi rodiči a pedago-
gy. Ne, nemyslím, že to takhle 
vypadá všude. V rámci své pro-
fese jsem se seznámila i  s  fun-
gujícími školami. Ale téměř 
vždy, když jsem do školy přišla 
jako rodič, chápala jsem, proč 
se tam děti necítí dobře.

Tento týden mě zaujala kam-
paň Revoluce na  střední: idea 
ve  vzdělávání. Aktivní středo-
školáci sdružení v  České stře-
doškolské unii už mají dost stá-
le převládajícího učení nazpa-
měť, neefektivního přepisová-
ní učebnic do sešitů a chtěli by 
školu přiblížit prostředí, které 
panuje vně jejích zdí. Nechtějí, 
aby jim byly předávány hotové 
poznatky, ale chtějí učivu sku-

tečně rozumět a umět je využí-
vat v praxi. Chtějí stavět na sdí-
lení vědění, informačních zdro-
jů a propojování lidí. Své poža-
davky zformulovali do  tak sa-
mozřejmých a  zásadních poža-
davků, jako jsou moderní meto-
dy ve výuce, posílení pravomo-
cí žáků, snížení počtu studen-
tů ve  třídách a důraz na  kvali-
tu učitele: „Chceme dobře pla-
cené odborníky, kteří se budou 
stále vzdělávat a zlepšovat. Dů-
ležité je akcentovat vztah žák–
učitel a pohledy žáka na probí-
hající výuku reflektovat.“ A  to 
je přání současných středoškol-
ských studentů po  27 letech 
svobodného školství.

Nemůžu se tedy ubránit myš-
lence, že ačkoli  se v  českém 
školství blýská na lepší časy, jde 
to pořád zatraceně ztuha.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

V tomto čísle najdete

 21. listopadu

Mezinárodní den pozdravů 
se poprvé slavil v roce 1973 
z iniciativy amerických 
studentů. Každý člověk by 
v tento den měl pozdravit 
alespoň deset lidí.

22. listopadu

V Praze proběhla 
konference Školství 
2017. Vedle ministryně 
školství K. Valachové 
se jí zúčastnilo více jak 
500 ředitelů středních 
a základních škol.

23. listopadu

Republikový výbor profesní 
sekce školská výchovně-
vzdělávací zařízení ČMOS 
pracovníků školství se 
zabýval aktuální situací 
v regionálním školství.

Krátce
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Pro školy v přírodě
Objekt bývalé finanční 
stráže v Horní Lipce na 
Orlickoústecku bude 
sloužit školám v přírodě 
nebo lyžařským kurzům 
Pardubického kraje. 
Hejtmanství chystá jeho 
modernizaci za více než 
11 milionů korun. čtk

Husu zvládli
Svou první svatomartinskou 
husu upekli studenti 
druhého ročníku Střední 
školy pedagogické, 
hotelnictví a služeb 
v Litoměřicích. Poradili si 
nejen se samotnou husou, 
ale i s knedlíky, zelím, 
polévkou, rohlíčky, koláči či 
paštikou. Slavnostní menu 
věnovali hostům školní 
restaurace. čtk

Sklářské sympozium
Sklářští výtvarníci 
vytvářeli svá díla ve školní 
ateliérové huti Střední 
uměleckoprůmyslové školy 
sklářské ve Valašském 
Meziříčí na Vsetínsku. 
Sklářské sympozium se 
letos zaměřilo na výtvarníky 
z regionu s cílem představit 

studentům výtvarníky 
a ukázat jim nová díla, nové 
techniky a technologie. čtk

Informační den
Univerzita Karlova 
představila na 14. ročníku 
informačního dnu všech 
17 fakult. Ty nabízejí více 
než 300 oborů. Návštěvníci 
mohli získat podrobnosti 
o přijímacím řízení na 
akademický rok 2017/2018, 
podmínkách studia, 
možnostech 
ubytování.             čtk

Zápisník

„Ještě ti kus chybí, Vonásku, ale nevzdávej to, já taky pořád věřím, že jednou na těch 130 
procent průměrné mzdy dosáhnu!“
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Vrátí se dílny do základních škol?
Drtivá většina rodičů, mladých 

lidí mezi 16 a 18 lety i učite-
lů si přeje návrat dílen do výuky 
v  základních školách. O  něco 
menší zájem je o znovuzavedení 
pozemků. Zjistil to průzkum pro 
Asociaci malých a středních pod-
niků a živnostníků České repub-
liky. Otázkou je, jak by moder-
ní výuka v dílnách měla vypadat 
a kdo by se o ni měl starat.

Pro návrat dílen bylo 94 pro-

cent učitelů, 89 procent žáků 
a  92 procent rodičů. Zavede-
ní dílen by mělo zvýšit zájem 
dětí o  řemesla. „Aby to mělo 
smysl, bude záležet na pojetí 
celé polytechnické výuky, uči-
telé musí zajistit rozmanitost 
výuky, propojení s praxí, nový-
mi trendy v oboru nebo pokro-
kovými technologiemi,“ uved-
li zástupci asociace.

Většina učitelů je přesvědče-

na, že mohou výuku zvládnout 
sami. Pouze třicet procent pe-
dagogů starších 40 let si mys-
lí, že by měl tento předmět vy-
učovat odborník z  praxe. Na 
druhé straně více než polovina 
rodičů i mladých lidí by upřed-
nostnila experty z praxe, kteří 
by do škol docházeli. Ochotu 
podílet se na výuce dílen vyjá-
dřily i tři čtvrtiny z oslovených 
řemeslníků. čtk

Kyjov uctil veterány obřím vlčím mákem
V  Kyjově na Hodonínsku 

uctili 11. listopadu, v den, 
kdy bylo v  roce 1918 pode-
psáno příměří ukončující prv-
ní světovou válku, válečné ve-
terány vytvořením obřího vlčí-
ho máku z nafukovacích ba-
lonků. Akce se účastnilo asi 

dva tisíce lidí, především dětí 
z kyjovských základních škol. 
Česká republika se k oslavám 
tohoto dne poprvé připojila 
v roce 2001.

Vlčí mák je symbol Dne vá-
lečných veteránů, květina, 
která jako první vyrostla na 

polích zničených při bojích 
první světové války.

Cílem akce bylo, aby se mla-
dí lidé o  veteránech více do-
zvěděli. Pořadatelé by byli rádi, 
kdyby se vytváření vlčích máků 
pomocí balonků podařilo roz-
šířit i do dalších měst. lp

Projekty pomohou k návratu do práce
Projekt Cesta pro mladé má 

pomoci studentům posled-
ních ročníků středních a  vy-
sokých škol získat vědomos-
ti a  dovednosti potřebné pro 
praxi. Novou podporu mohou 
získat také lidé, kteří se po del-
ší době vracejí na pracovní trh. 

Především pro ně je určen pro-
jekt Vzdělávání praxí.

Projekt Cesta pro mladé po-
trvá do března 2020 a  mělo 
by se ho zúčastnit 4 500 lidí. 
Vyčleněno je na něj 267 mi-
lionů korun. Měla by se tak 
zvýšit šance budoucích absol-

ventů na získání prvního za-
městnání. Vzdělávání praxí je 
určeno matkám a otcům vra-
cejícím se do zaměstnání po 
rodičovské dovolené nebo li-
dem, které na trhu práce zne-
výhodňuje vyšší věk nebo níz-
ká kvalifikace. čtk



23. listopadu 2016 3

Kariérní řád pro učitele – téma, o kterém jsem psala 
již tolikrát, že to ani nedovedu spočítat. Mluví se 
o něm už dvacet let, doposud však bez konkrétního 
výsledku. Situaci může změnit rozhodnutí vlády. Ta 
jeho návrh schválila 7. listopadu. Pokud ho odsou-
hlasí i  Parlament a  podepíše prezident republiky, 
pak se snad vize o lepším finančním i společenském 
postavení učitelů naplní.

Základem návrhu nové-
ho kariérního řádu pro učite-
le, který předložilo minister-
stvo školství, je třístupňový 
standard učitele. Ten je posta-
ven na jeho profesních kom-
petencích. Platit by měl od září 
2017, nikoliv však v celém roz-
sahu. Třetí kvalifikační stupeň 
by bylo možné získat nejprve 
v roce 2021. „Od září 2017 by 
měla začít fungovat podpora 
začínajících učitelů ve dvoule-
tém adaptačním období. Vzá-
pětí budou postupně uplatňo-
vány příplatky za specializaci, 
například pro výchovné a  ka-
riérové poradce nebo metodi-
ky prevence. Atestaci pro tře-
tí stupeň bude možné získat 
nejdříve od roku 2021,“ uved-
la Kateřina Valachová, minist-
ryně školství.

První dva roky bude mít 
začínající učitel na to, aby se 
za pomoci svého uvádějícího 
(zkušeného) učitele i svých bý-
valých pedagogů z fakulty při-
pravil na postup do druhého 
stupně. Pokud zvládne hodno-
ticí pohovor před komisí, pak 

se z něj nejen stane učitel pro-
fesionál, ale zároveň si polep-
ší o dva tisíce korun. Po dalších 
sedmi letech praxe se pak mů-
že pokusit dostat do třetí, nej-
lepší kategorie – vynikajícího 
učitele. V případě, že se mu to 
podaří, získá ke svému platu 
navíc pět tisíc korun.

Návrh nového 
kariérního řádu 
není ale určen 
jen pro nové 
začínající učite-
le. Naopak, mi-
nisterstvo škol-
ství chce, podle 
slov K. Valacho-
vé, „touto novelou zlep-
šit pracovní podmínky učitelů 
a  zvýšit jejich motivaci k  setr-
vání v profesi“, a to i těch, kte-
ří již v našich školách učí. Pro-
to také ministerstvo připravi-
lo konkrétní příklady jejich po-
stupu v kariérním systému:

Učitel s pedagogickou 
praxí 15 a více let

Učitel s  15 a  více lety pe-
dagogické praxe bude ze zá-

kona automaticky zařazen 
do druhého kariérního stup-
ně a  začne mu běžet čtyřle-
tá lhůta, v  níž se může při-
pravovat na účast v  atestač-
ním řízení pro třetí kariérní 
stupeň. V  tomto období si 
připravuje dokladové port-
folio a  plní plán profesního 
rozvoje. K  atestačnímu říze-
ní pro třetí kariérní stupeň se 
může přihlásit nejdříve v  ro-
ce 2021.

Učitel s pedagogickou 
praxí od 10 do 15 let

Učitel s  pedagogickou pra-
xí v  rozsahu od 10 let 

do 15 let bude ze 
zákona zařazen 
do druhého ka-
riérního stupně 
a začne mu bě-
žet pětiletá lhů-
ta, v níž se mů-

že připravovat na 
účast v  atestačním 

řízení pro třetí kariérní 
stupeň. V tomto období si při-
pravuje dokladové portfolio 
a plní plán profesního rozvoje. 
K  atestačnímu řízení pro tře-
tí kariérní stupeň se může při-
hlásit nejdříve v roce 2022.

Učitel s pedagogickou 
praxí od 2 do 10 let

Pokud splňuje učitel 
k 1. září 2017 pedagogickou 
praxi v  rozsahu od 2 let do 

méně než 10 let, bude ze zá-
kona zařazen do druhého ka-
riérního stupně a  začne mu 
běžet sedmiletá lhůta, v  níž 
se může připravovat na účast 
v  atestačním řízení pro třetí 
kariérní stupeň. V tomto ob-
dobí si připravuje dokladové 
portfolio a  plní plán profes-
ního rozvoje. K  atestačnímu 
řízení pro třetí kariérní stu-
peň se může přihlásit nejdří-
ve v roce 2024.

Učitel s pedagogickou 
praxí kratší než 2 roky

Učitel, který k  1. září 2017 
nesplňuje dva roky pedago-
gické praxe, bude ze záko-
na zařazen do prvního kariér-
ního stupně a začne mu běžet 
adaptační období:
a) v délce 1 roku, pokud má 

alespoň 1 rok praxe. Po 
absolvování adaptační-
ho období, tedy v  roce 
2018, bude konat atestač-
ní řízení pro druhý kariérní 
stupeň;

b) v délce 2 let, pokud je uči-
telova pedagogická praxe 
kratší než 1 rok nebo jde 
o  nově nastupujícího uči-
tele. Po absolvování adap-
tačního období, tedy v roce 
2019, bude konat atestač-
ní řízení pro druhý kariérní 
stupeň.

Učiteli bude v  adaptač-
ním období přidělen uvádějí-
cí učitel a bude mu poskytnu-
ta i další podpora ze strany ve-
dení školy.

Zatímco na postup do 
2.  stupně bude stačit absol-
vovat zkoušku před komisí ve 
škole, na atestaci pro třetí stu-
peň bude dohlížet Národní in-
stitut pro další vzdělávání. Je-
ho úkolem bude zajistit ne-
závislost a  jednotnost posu-
zování kompetencí učitelů. 
Podle předpokladů minister-
stva školství by již v roce 2030 
mohlo být ve třetím stupni až 
30 procent učitelů. Věřme te-
dy, že tomu tak bude a že bu-
de i  dostatek peněz na jejich 
ohodnocení.

Olga ŠEDIVÁ
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Školské odbory se vyjádřily k souč asným změnám ve školství
Postup inkluze v krajích, novela zákona o pedago-
gických pracovnících a nově zaváděný kariérní sys-
tém byly na pořadu jednání republikového výboru 
profesní sekce základního školství při školských od-
borech, které proběhlo minulý týden.

V některých krajích již při-
šly do škol peníze na asi-

stenty pedagoga, tedy tam, 
kde už ve  školách tato mís-
ta byla obsazena, takže ny-
ní jsou i  řádně zafinan-
cována. Posudky 
na  děti, které při-
šly do škol od zá-
ří, ještě nejsou vy-
pracované, tak-
že do  těchto škol 
na  podpůrná opat-
ření peníze nedorazily. 
Například v Pardubickém kraji 
mají asistentů dostatek, i pe-
něz na  jejich financování. Ji-
homoravský kraj si stěžuje, že 
ředitelé škol nedělají téměř 
nic jiného, než že komuniku-
jí s  psychologickými porad-
nami, protože kolem inkluze 
je spousta administrativy, je-

jíž zpracování se všichni te-
prve učí. Školy si také stěžují, 
že ředitelé škol nejsou schop-
ni nastavit pro asistenty peda-
goga činnosti, které by mě-

li dělat. Podle účastní-
ků jednání ovšem již 

existuje metodic-
ký pokyn, co mají 
asistenti pedago-
ga zastat, zájemci 

jej mohou dostat 
elektronickou poš-

tou od předsedy sekce 
základního školství Rostislava 
Kohuta.

Předseda školských odborů 
František Dobšík obsáhle re-
feroval o  novinkách v  záko-
ně o  pedagogických pracov-
nících, který právě prošel vlá-
dou. Obsahuje návrh, že by 
učitelé získali status chráně-

né osoby, řeší hrazení přes-
početných hodin s tím, že ja-
kýkoliv doprovod žáků na vý-
chovné akce je započítán 
do přímé vyučovací povinnos-
ti. Nejasná zůstává povinnost 
učitelů setrvávat na  praco-
višti při  souvisejících pracích, 
ale to by měla podle F. Dob-
šíka vyřešit novela pracovní-
ho řádu. Školské odbory dá-
le nesouhlasí s  výší příplatků 
za třídnictví tak, jak jsou kon-
krétně v  novele zákona uve-
deny, protože neměly mož-
nost vznést připomínky.

Rozsáhlá debata proběhla 
také ke  kariérnímu systému, 
který zatím nechává všech-
ny učitele kromě začínajících 
v  druhém kariérním stupni. 
Sekce základních škol vyhod-
notila anketu, která proběh-
la začátkem roku na  webu 

školských odborů s  otázkou, 
jak si odborná veřejnost před-
stavuje, že by měl být nasta-
ven systém opakování ročníku 
v základní škole. Přes 80 pro-
cent respondentů se vyjádři-
lo ve smyslu, že by žák neměl 
postoupit do  dalšího ročníku, 
pokud je ve stávajícím hodno-
cen nedostatečně, a to i v pří-
padě, že by propadl vícekrát. 
V  tomto smyslu bude sekce 
základního školství navrhovat 
změny v  příslušných právních 
předpisech.

Účastníci sekce se vyjádři-
li kladně k  opětovnému za-
vádění metodických kabinetů 
v  krajích, tedy návratu před-
mětových komisí s  tím, že by 
v  nich měli působit odborníci 
z praxe, nikoli teoretici z vyso-
kých škol.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Právo na informace pro odborovou organizaci
Má odborová organizace právo na informaci o pře-
chodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů 
například při slučování škol?

Pro případ přechodu práv 
a povinností z pracovně-

právních vztahů k jinému za-
městnavateli jsou stanove-
ny zákoníkem práce v § 339 
povinnosti zaměstnavate-
lů vůči odborové organizaci. 

Z  toho vyplývají práva od-
borové organizace zmíně-
ná v  dotaze. V  ustanovení 
§ 339 odst. 1 zákoníku prá-
ce je uvedeno:

„Přede dnem nabytí účin-
nosti přechodu práv a  povin-

ností z pracovněprávních vzta-
hů k  jinému zaměstnavate-
li jsou dosavadní zaměstna-
vatel a  přejímající zaměstna-
vatel povinni v  dostatečném 
časovém předstihu, nejpoz-
ději 30 dnů před přechodem 
práv a povinností k jinému za-
městnavateli, informovat od-
borovou organizaci a radu za-
městnanců o této skutečnosti 

a projednat s  nimi za účelem 
dosažení shody

a)  stanovené nebo navrho-
vané datum převodu,

b) důvody převodu,
c) právní, ekonomické a so-

ciální důsledky převodu pro 
zaměstnance,

d) připravovaná opatření ve 
vztahu k zaměstnancům.“

Vít BERKA

Sněm ČMKOS
V Praze se tento týden sešli 

zástupci všech odboro-
vých svazů sdružených v Čes-
komoravské konfederaci od-
borových svazů na 5. sněmu 
ČMKOS.

Hlavním bodem jednání 
byla konkretizace programu 
ČMKOS na rok 2017. Otázka 

vývoje mezd bude i v příštím 
roce hlavním tématem kolek-
tivního vyjednávání. ČMKOS 
bude usilovat o  to, aby pří-
znivý trend zvyšování mezd 
a platů v návaznosti na před-
pokládaný růst české ekono-
miky pokračoval i v následují-
cím období. kt

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTO: ArchivFOTO: Archiv
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Jaké jsou výchovné koncerty? Nudné, nebo zábavné?
Moje pátrání po tom, zda současné internetové 
děti chodí rády na výchovné koncerty, nebo je be-
rou jen jako dobrou „ulejvárnu“, bylo zprvu trochu 
chaotické, skoro bez šance dozvědět se, jak to tedy 
vlastně ve školách s výchovnými koncerty funguje.

Začala jsem právě v základ-
ních školách napříč republi-

kou s důvěrou, že dostanu jas-
né odpovědi na otázky napří-
klad o tom, jak koncerty pro-
bíhají, kdo je ve škole orga-
nizuje, jak se dětem líbí, jaké 
hudební žánry preferují, zda 
se aktivně zúčastňují. Ale mo-
je představy byly idylické. Za-
čala jsem mít podezření, že vý-
chovné koncerty jsou ve ško-
lách možná něco jako nepří-
jemná povinnost, něco na 
okraji zájmu. Ale nechtělo se 
mi této myšlence stoprocent-
ně věřit. Jsme přece národem 
muzikantů, světových hudeb-
ních skladatelů a  zanícených 
současných hudebníků.

Mezi desítkami nabídek růz-
ných hudebních skupin a  jed-
notlivců, kteří svoje umění do-
plňují téměř pravidelně  vág-
ním dovětkem, že koncert bu-
de zajímavý a  zábavný, jsem 
nakonec našla skutečné per-
ly, a  to Českou filharmonii 
se svým vzdělávacím týmem 
a muzikologem Petrem Kadle-
cem v čele a bubenickou sku-
pinu Jumping Drums pod ve-
dením zkušeného hudebníka 
a pedagoga Ivo Batouška.

„Koncerty neorganizujeme 
pro zábavu, ale pro zprostřed-
kování dalších vědomostí i do-
vedností mimo třídu. Nejde te-
dy o oblibu žánru, ale o rozší-
ření znalostí v oblasti artificiál-
ní i nonartificiální hudby, a te-
dy záleží především na vhod-
ném předávání ze strany in-
strumentalistů a  mluveném 
doprovodném slovu,“ říká 
Vlastislav Sýkora, zástupce ře-
ditele Základní školy T. G. Ma-
saryka Poděbrady, a  dodává: 
„Autentický audiovizuální zá-
žitek nenahradí jakkoli do-
konalá hudební sestava, na-
tož sluchátka v  mobilním te-
lefonu. Při koncertu žáci sle-
dují hudebníky, slyší barev-

nost tónů, případně vidí čin-
nost dirigenta. Uvědomují si 
náročnost vzniku hudebního 
zážitku. Například se žáci na-
šich 5. a 6. ročníků seznamují 
na vystoupení multiin-
strumentalisty s ne-
tradičními hu-
debními nástro-
ji. Nejmladší žá-
ci  absolvují hu-
debněvýchov-
nou interaktiv-
ní pohádku s  de-
chovým kvintetem 
a  pro prvňáky zazní ko-
ledy a vánoční písně hrané na 
moderní hudební nástroje.“

„Žáky u  nás ve škole ba-
ví nejvíc vývoj světové i české 
rockové hudby. Ve škole má-
me vynikající učitele hudební 
výchovy, takže výchovné kon-
certy bereme jako doplněk 
učiva, rozhodně není žádná 
povinnost zajišťovat tyto kon-

certy. Hudebníci se vždy ozý-
vají v předstihu sami. Vybírá-
me si podle osvědčené kvality 
z  let předchozích,“ vysvětlu-
je zaměření výchovných kon-

certů Věra Bauerová, zástup-
kyně ředitele školy T. G. Ma-
saryka a  gymnázia v  České 
Kamenici.

Klasika nebo jazz, rock, kla-
vír nebo housle, Mozart ne-
bo Chopin či Smetana. Vždyc-
ky jde o  to, vysvětlit vtip-
ně a  fundovaně rozmanitos-
ti hudebních světů jazzu i kla-
sické hudby, jednotlivých hu-

debních nástrojů i  hu-
debních skladatelů. 

A  pokud je kon-
cert koncipova-
ný tak, že se ho 
mohou zúčast-
nit aktivně samy 

děti, pak o nudu 
určitě nejde.
Tuto aktivní for-

mu preferují při výchov-
ných koncertech profesionální 
bubeníci formace Jumping 
Drums. „Posluchači se aktiv-
ně zapojují do programu vy-
tleskáváním rytmů nebo si Ivo 
Batoušek, lídr bubenické for-
mace, vybere z publika zájem-
ce, kteří si hru mohou vyzkou-
šet na africké bubny djembe. 
Děti se také naučí koordinaci 

při hře na klasickou bicí sou-
pravu,“ vysvětluje výkonná ře-
ditelka souboru Zuzana Nagy-
ová a  přidává i  osobní zku-
šenost: „Pokud se dětem vý-

chovný koncert líbí, ocení to, 
pokud ne, dají to dostatečně 
najevo. To, když děti odchází 
z  koncertu a  zpívají si Afrika, 
což je jedna skladba, do které 
jsou všichni aktivně zapojeni, 
to je pro nás odměna. Předá-
váme radost, zkušenost a při-
tom motivujeme.“

Aktivita dětí je už běž-
ná také u hravých hudebních 
workshopů České filharmo-
nie. Děti se schází s hudebníky 
v autentickém prostředí, v Ru-
dolfinu, a to je už přece zážitek 
sám o sobě. Jeden z koncertů 
je na téma Čtyři živly s ohněm, 
vzduchem, vodou i zemí v or-
chestrální hudbě. „Nově po-
řádáme workshopy Skládání 
na přání, kde si děti zkusí vní-
mat svět jako hudební sklada-
tel a pokusí se o vlastní drob-
né kompozice. V cyklu koncer-
tů Čtyři kroky do nového světa 
zkoumáme, co všechno může 
hudba vyjádřit. Pro žáky prv-
ního stupně máme cyklus Or-
chestr na kusy aneb Cesta tam 
a  zase zpátky, v  němž hrají 
filharmonické soubory – Cim-
bálová muzika, Pražský barok-

ní soubor nebo specialisté na 
argentinské tango z  Escualo 
Kvinteta,“ vysvětluje muziko-
log Petr Kadlec.

Táňa PIKARTOVÁ
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Jak podat podnět inspektorátu práce?
Jakým způsobem je možno podat podnět ke kon-
trole dodržování pracovněprávních předpisů ob-
lastnímu inspektorátu práce? Co má takový podnět 
obsahovat?

K podnětu ke kontrole do-
držování pracovněpráv-

ních předpisů podal Státní 
úřad inspekce práce následu-
jící informaci:

V případě podezření z poru-
šování pracovněprávních před-
pisů zaměstnavatelem mohou 
fyzické i  právnické osoby po-
dat podnět k  provedení kon-
troly přímo na příslušném ob-
lastním inspektorátu práce ne-
bo prostřednictvím Státního 
úřadu inspekce práce. Místní 
příslušnost oblastního inspek-
torátu práce k výkonu kontro-
ly se řídí místem, kde dochází 
k výkonu práce.

K podnětu je vhodné přilo-
žit kopie dokumentů dokláda-
jících popisované skutečnos-
ti (například pracovní smlou-
va, mzdový výměr, potvrze-
ní o  zaměstnání, výplatní líst-
ky apod.). Důležité je  řádné 
označení zaměstnavatele, pro-
ti kterému podnět směřuje, to 
znamená jeho název, sídlo, IČ, 

místo výkonu práce, pokud je 
jiné než sídlo. Podnět je mož-
no podat písemně poštou ne-
bo elektronicky, osobně nebo 
telefonicky.

Pro případ nutnosti doplně-
ní podnětu a zaslání informa-
ce o výsledku provedené kont-
roly je důležité uvést jmé-
no podatele, doru-
čovací adresu, te-
lefon či jiný kon-
takt na podate-
le podnětu. Or-
gány inspek-
ce práce jsou ze 
zákona povinny 
zachovávat mlčen-
livost o  totožnosti to-
ho, kdo podnět podal, stejně 
jako chránit jeho osobní úda-
je. Na jeho písemnou žádost 
mohou inspektora provádějí-
cího kontrolu této mlčenlivos-
ti zbavit.

Na základě podnětu je u za-
městnavatele provedena kon-
trola příslušným oblastním in-

spektorátem práce. Předmě-
tem této kontroly je především 
dodržování právních předpisů 
v  oblasti, na kterou podnět 
upozorňuje. Po ukončení kon-
troly je podateli podnětu (po-
kud podatel podnětu uvedl 
doručovací adresu) zaslána pí-
semná informace o  výsledku 
spolu se sdělením, zda byly 
skutečnosti uváděné v podně-
tu kontrolou potvrzeny.

Co  nespadá  do působnos-
ti orgánů inspekce práce:

•  pomoc zaměst-
nancům při pla-

tební neschop-
nosti zaměstna-
vatele (hledání 
zaměstnavatelů 
v  insolvenci, žá-

dosti o uspokoje-
ní mzdových náro-

ků) – spadá do působ-
nosti úřadů práce

• průměrný měsíční čistý vý-
dělek pro účely přiznání pod-
pory v nezaměstnanosti – spa-
dá do působnosti úřadů práce

• potvrzení o  zdanitelných 
příjmech, neodvádění daní, tj. 
záležitosti, které se týkají daní 
– spadá do působnosti přísluš-
ného finančního úřadu

• sociální pojištění (důcho-
dové a nemocenské pojištění, 
mateřský a  rodičovský příspě-
vek, nesprávné údaje na evi-
denčním listu důchodového 
pojištění či jeho nevydání) – 
spadá do působnosti příslušné 
správy sociálního zabezpečení

• zdravotní pojištění – spa-
dá do správy příslušné zdra-
votní pojišťovny

• dávky pomoci v  hmotné 
nouzi –  spadá do působnosti 
příslušné krajské pobočky úřa-
du práce

• uznání nemoci z povolání 
– spadá do působnosti zdra-
votnických zařízení a  kraj-
ských hygienických stanic

• stížnosti na hygienické po-
žadavky v pracovním prostře-
dí (osvětlení, větrání, teplota, 
hluk, poskytování ochranných 
nápojů na pracovišti) – spadá 
do působnosti krajských hy-
gienických stanic. Vít BERKA
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Kdo zastupuje 
zaměstnavatele
Ředitel příspěvkové or-
ganizace je jmenován 
zřizovatelem.  Jestliže 
však ředitel vykonává 
další činnosti na zá-
kladě dohody o  pro-
vedení práce, podle 
mého názoru nemůže 
zřizovatel zastupovat 
zaměstnavatele. Kdo 
tedy?

Ve věci právního jedná-
ní ředitele školy vůči své 
osobě sděluji: K  problé-
mu uvedenému v  dotaze 
zaujalo stanovisko MŠMT, 
které máte k  dispozici 
a  o  jehož správnosti zřej-
mě pochybujete. V právní 
poradně Týdeníku ŠKOL-
STVÍ tento či podobný do-
taz zodpovídán nebyl. Po-
sláním této právní porad-
ny ovšem není přezkou-
mávat či opravovat stano-
viska ministerstva školství 
ani řešit složité právní pro-
blémy, kde je výkladem 
třeba „doplňovat“ chybě-
jící právní úpravu. Každý 
právní názor je názorem 
jeho autora a není závaz-
ný. Závazná jsou pouze 
pravomocná rozhodnutí 
soudu pro konkrétní roz-
suzovaný případ. Takový 
je právní stav, který vám 
příliš nepomůže, ale já jej 
mohu pouze konstatovat.

ČMOS pracovníků škol-
ství upozornil na výše uve-
dený problém v připomín-
kovém řízení k novele zá-
koníku práce a chce o da-
né věci jednat i  s  MŠMT. 
K vyjádření MŠMT zazna-
menávám totiž řadu vý-
hrad. Například Legisla-
tivní rada Českomoravské 
konfederace odborových 
svazů se při diskuzi kloni-
la k názoru, že právní jed-
nání týkající se osoby ředi-
tele školy by měl činit jeho 
zástupce.

Vít BERKAFOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ



23. listopadu 2016 7

Školní jídelna našla inspiraci v chorvatské kuchyni
Přes osm stovek obědů připravují den co den ku-
chařky Základní školy Jižní IV v Praze. Mohou zá-
roveň potvrdit, že uspokojit často zmlsané jazýčky 
dětí a zavděčit se všem, byť na výběr jsou vždy dvě 
jídla, je nemožné. Přesto to nevzdávají a neustále 
se snaží pokrmy zatraktivňovat.

Vedoucí školní jídelny Ja-
na Keithová je zastánky-

ní zdravé výživy v  kombina-
ci s  českou tradicí. Obědy se 
v kuchyni spořilovské školy při-
pravují pouze z  čerstvých su-
rovin a  vůbec se tam nepou-
žívají žádné polotovary či kon-
venience vyššího stupně, jako 
jsou loupané brambory, bram-
borová kaše v  prášku či zá-
klady do omáček. Vše se vy-
rábí přímo v kuchyni a  je kla-
den velký důraz na to, nepo-
užívat nezdravé přísady, jako 
jsou glutamany, azobarviva, 
palmový tuk aj.

Kontroly na jedničku
Že jsou žákům podává-

ny kvalitní pokrmy, potvrdi-
ly i letošní kontroly. Ta dubno-
vá ze strany Hygienické stani-
ce hl.  m. Prahy probíhala 20 
dnů. Jídelníček, jak menu 1, 
tak menu 2, vyhodnotila ja-
ko velmi dobrý. I  kontrola od 
zřizovatele školy, která se tý-
kala plnění spotřebního koše, 
dopadla výborně. Přesto ve-
dení školy ani kolektiv školní 
kuchyně takříkajíc neusnul na 
vavřínech a „rozjel“ v posled-

ní době další projekty týkající 
se školního stravování.

Kde brát inspiraci?
Obohatit jídelníček o  no-

vé pokrmy a  suroviny ne-
ní jen tak. „Bylo potřeba hle-
dat nové receptury. Než ně-
co nového ale zkusíte, je tře-
ba, aby vám někdo doporučil, 
jak se vyhnout některým pro-
blémům. Paní kuchařky nej-
prve samy vyhledávaly různá 
školení či setkání s  kolegyně-
mi,“ říká ředitel školy Daniel 
Kaiser a doplňuje: „Počátkem 
letošního roku jedna z mami-
nek zajistila kontakt na společ-
nost, která se zaměřuje na po-
krmy z  ryb, luštěnin a  zeleni-
ny. Kuchařky proto o prázdni-
nách absolvovaly její školení.“

Paní kuchařky si tak osvoji-
ly použití nových druhů koření 
i  spojení chuťově zajímavých 
surovin, například ryby a zele-
niny, v jeden pokrm. „Vyváže-
nost jídelníčku je naší prioritou 
a  školení našim kuchařkám 
pomohlo spojovat nové chu-
tě,“ vysvětluje D. Kaiser a do-
dává, že také dostaly tipy na 
konečnou úpravu chuti pokr-

mů z luštěnin, například zamí-
cháním vařené mrkve  či sme-
tany do čočky apod.

Dva dny s Mariem
Školení ale nebylo jedinou 

akcí projektu, jehož cílem je 
vařit kvalitně a  chutně. Na 
dva říjnové dny do školy za-
vítal Mario, kuchař původem 
z  Chorvatska, jenž společně 
s kolektivem kuchařek připra-
voval jídla, která se v budouc-
nu v  jídelníčku objeví a  která 
se dosud nevařila. Podle ve-
doucí školní jídelny na mnohé 
žáky zapůsobila už jen změna 
v  personálním obsazení u  vý-
deje stravy. „Přesto se zase na-
šly děti, které se jídla ani nedo-
tkly a vracely ho. Mnohdy pro-
to, že nevěděly, o co se jedná. 
Například nechápaly, že jogur-
tový dip není majonéza, ně-
kterým přišlo jídlo slané, ačko-
liv se na dochucení brambor 
používaly pouze bylinky,“ po-
pisuje J. Keithová.

Parlament tvoří jídelníček
Škola Jižní IV vždy prefero-

vala spolupráci a úzký kontakt 
s rodiči, a tak pro ně ve dnech, 
kdy vařil Mario, uspořádala 
podvečerní besedu spojenou 
s  prohlídkou školní kuchyně 
a  ochutnávkou pokrmů, kte-
ré dostávají děti k obědu. „Při 
besedě s rodiči se potvrdilo, že 
se nedá zavděčit všem. Školní 
jídelna je o kompromisním ře-

šení se snahou postupně do-
stávat k dětem i méně tradiční 
jídla,“ říká D. Kaiser.

Podle ředitele školy se 
osvědčilo nachystat na někte-
ré akce občerstvení, které při-
praví paní kuchařky. Rodiče 
tak mohou ochutnat, co je-
dí či naopak nejedí jejich dě-
ti. „O aktivitách ve školní jí-
delně informují naše webové 
stránky i vysílání školního roz-
hlasu. Připravujeme pravidel-
nou rubriku do školního časo-
pisu, exkurze tříd do kuchyně, 
aby děti viděly, v  jakém pro-
středí a  s  jakou námahou se 
obědy připravují. Vybízíme ro-
diče ke spolupráci, aby hned 
dávali zpětnou vazbu na jíd-
lo, které údajně nebylo kva-
litní. Spolupracujeme se škol-
ním parlamentem, jenž bude 
sestavovat jídla, která žákům 
chutnají. Pokusíme se o  vět-
ší osvětu o  pokrmech a  su-
rovinách, které se v minulos-
ti z našich jídelníčků bohužel 
vytratily. Zřídili jsme i nástěn-
ku s popisem nových, respek-
tive staronových jídel s  vy-
světlením, čím je pokrm zdra-
vý a proč je dobré ho jíst,“ vy-
počítává D. Kaiser.

Markéta GRULICHOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
ZŠ, Jižní IV 1750/10

Praha 4 – Spořilov

Tel.: 272 763 368

reditel@zsjizni.cz
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Splňuje kvalifikaci?
V  některých platových třídách jsou kvalifikační 
předpoklady stanoveny alternativně. Mohl by za-
městnanec, který dosahuje pouze vzdělání nižší, 
dostat platnou výpověď?

Vládní nařízení č. 564/2006 
Sb. stanoví v §  2 alternativ-
ně kvalifikační předpoklady 
v platových třídách 4, 6, 9, 10, 
11, 12. V  případě alternativ-
ního stanovení kvalifikačních 
předpokladů vzdělání pro vý-
kon prací v jednotlivých plato-
vých třídách lze na vyšší kvali-
fikační předpoklad pohlížet ja-
ko na optimum a  na nižší ja-
ko na postačující kvalifikač-

ní předpoklad. Zaměstnanec, 
který dosáhne nižšího vzdělá-
ní ze dvou stanovených kvali-
fikačních úrovní v rámci plato-
vé třídy, potřebné vzdělání spl-
ňuje. Zaměstnavatel s ním pro-
to nemůže rozvázat pracov-
ní poměr výpovědí podle § 52 
písm.  f) zákoníku práce z dů-
vodu neplnění předpokladu 
stanoveného právními předpi-
sy pro výkon sjednané práce.

Musí zaměstnanec podat žalobu k soudu?
Pokud zaměstnavatel sjedná trvání pracovního po-
měru v rozporu s odstavcem 2 ustanovení § 39 zá-
koníku práce a zaměstnanec trvá na tom, aby ho 
dále zaměstnával, platí, že jde o pracovní poměr 
na dobu neurčitou. Musí podat zaměstnanec i ža-
lobu k soudu?

V § 9 odst. 4 zákoníku prá-
ce se stanoví: „Sjedná-li za-

městnavatel se zaměstnancem 
trvání pracovního poměru na 
dobu určitou v  rozporu s  od-
stavcem 2 a oznámil-li zaměst-
nanec před uplynutím sjedna-
né doby písemně zaměstnava-
teli, že trvá na tom, aby ho dá-
le zaměstnával, platí, že se jed-
ná o  pracovní poměr na dobu 
neurčitou. Návrh na určení, zda 

byly splněny podmínky uvedené 
v odstavci 2, mohou zaměst-
navatel i  zaměstnanec 
uplatnit u  soudu 
nejpoz-

ději do dvou měsíců ode dne, 
kdy měl pracovní poměr skon-

čit uplynutím sjed-
nané doby.“

Pokud jsou te-
dy splněny sta-

novené 

podmínky, vychází právní před-
pis ze zákonné fikce, že jde 
o pracovní poměr na dobu ne-
určitou, který trvá. Je tedy na za-
městnavateli, aby podal v  uve-
dené lhůtě žalobu, tím zabránil 
účinkům zákonné domněnky 
a dosáhl toho, že pracovní po-
měr skutečně skončil, a to uply-
nutím doby. V tomto smyslu se 
vyjádřil i Nejvyšší soud ČR, a to 
ve svém rozsudku sp. zn. Cdo 
2923/2008 ze dne 11. 8. 2009.

Vymezení důvodů výpovědi
Je přípustné, aby v  textu pracovní smlouvy byly 
uvedeny konkrétní případy závažného porušení 
pracovní kázně? Šlo by o  vymezení případů, kdy 
může dát zaměstnavatel výpověď.

Místo pojmu poruše-
ní pracovní kázně po-

užívá zákoník práce (zákon 
č.  262/2006 Sb.) pojem „po-
rušování povinností vyplývají-
cích z právních předpisů vzta-
hujících se k  zaměstnancem 
vykonávané práci“. Vymezení 
intenzity porušení těchto po-
vinností (závažné, méně závaž-
né, zvlášť hrubé), které prove-
de zaměstnavatel (sám nebo 
případně v dohodě se zaměst-
nancem či v  kolektivní smlou-

vě uzavřené s  odborovou or-
ganizací), není pro soud zá-
vazné. Znamená to, že v  pří-
padě sporu o platnost výpově-
di by se soud žádným takovým 
vymezením (byť by bylo uve-
deno v  pracovní smlouvě) ne-
řídil. Nelze však tvrdit, že tím 
zaměstnavatel porušil právní 
předpisy. Pracovní smlouva ta-
kový text obsahovat může, jde 
však o text nadbytečný a v pří-
padě soudního sporu jím soud 
není vázán.

ná trvání pracovního po-
m 2 ustanovení § 39 zá-

nec trvá na tom, aby ho 
e jde o pracovní poměr 
podat zaměstnanec i ža-

byly splněny podmínky uvedené
v odstavci 2, mohou zaměst-
navatel i  zaměstnanec 
uplatnit u  soudu 
nejpoz-

ději do dvou měsíců ode dne, 
kdy měl pracovní poměr skon-

čit uplynutím sjed-
nané doby.“

Pokud jsou te-
dy splněny sta-

novené 

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Zajímavosti z dějin českého školství
Vytápění škol

Původně byly všechny školy 
vytápěny dřívím. Když ale v ro-
ce 1797 nastala v  Praze nou-
ze o  dříví, bylo nařízeno, aby 
se pražské školy vytápěly ka-
menným uhlím. Od roku 1863 
se pak na některých pražských 
školách topilo koksem.

Pěstounka
V roce 1851 vyšla v Brně prá-

ce Pěstounka, která se zabývala 

metodikou práce s dětmi před-
školního a  mladšího školního 
věku. Anonymně ji vydal profe-
sor porodnictví na olomoucké 
univerzitě František Mošner. 
Práce vyšla znovu v roce 1874 
– tentokrát v Praze a již s uve-
dením autora.

Ochranné předpisy
Již od počátku 19. století 

dbaly předpisy na to, aby děti 
podléhající školní docházce ne-
byly ve školní čas nuceny k roz-

ličným pracím (např. stavění ku-
želek, pasení dobytka apod.). 
I  ministrování se mělo upravit 
tak, aby to činilo školní docház-
ce „jen malou překážku“.

Síť škol
Počátkem první republiky 

byla v  podstatě dobudována 
síť škol na celém státním úze-
mí. Existovalo 9 661 obecných 
škol, 1 432 měšťanských škol 
a 252 středních škol gymnazij-
ního typu včetně reálek. Podle 

zákona neměl mít žádný žák 
obecnou školu vzdálenou více 
než čtyři kilometry.

Výuka čtení
Výuce čtení bylo v  počát-

cích školní docházky věno-
váno značně času. Žáci čet-
li nejen jednotlivě, nýbrž i sbo-
rově a učitelé měli dbát na to, 
aby při čtení nekřičeli, jednotli-
vá slova nevyráželi, slabiky ne-
polykali, nezajíkali se a  dbali 
i pomlček. František MORKES
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MISCHLING
AFFINITY KONAR

Tato knížka z  naklada-
telství Odeon by neměla 
chybět v  žádné školní 
knihovně. Čte se jed-
ním dechem, i  když se 
její děj odehrává v  Osvě-
timi a poválečném Polsku. 
Dvě dvanáctiletá děvčata, 
Staša a  Perla, jsou vysta-
vena zvrhlým experimen-
tům nacistického lékaře 
Josefa Mengeleho. Jeho 
rukama prošlo na tři ti-
síce dvojčat, konce války 
se jich dočkalo méně než 
dvě stě. Vyprávění děv-
čat je prodchnuto na-
dějí, odhodláním přežít 
a  vírou v  to, že krutý ži-
vot v Březince skončí a že 
se obě sestry nakonec se-
tkají. Tato knížka bezpo-
chyby patří k  tomu nej-
silnějšímu, co můžeme 
v  moderní světové litera-
tuře číst.

Znáte je?Anežka už svůj tablet má. A co vy?
Fyzikální soutěž Vím proč 

jde do dalšího kola. Jejím 
cílem je zvýšit zájem mladých 
lidí o  fyziku a  technické obo-
ry. Žáci základních a středních 
škol mohou opět vkládat videa 
s  vlastními fyzikálními pokusy 
na www.vimproc.cz a soutěžit 
o hodnotné ceny.

A co všechno mohou žáci 
vyhrát? Pro sebe tablety a pro 
svou školu moderní učeb-
nu v hodnotě 200 tisíc korun. 
A  právě to se v  předchozím 
ročníku podařilo Anežce Lary-
šové z karvinské Základní ško-
le U Lesa.

„S nápadem natočit video 

s  žárovkou přišel tatínek, 
který mi s natáčením pomá-
hal. Natočit video nám tr-
valo asi dva víkendy a moc 
mě to bavilo. Se všemi fy-
zikálními jevy mě seznámil 
také tatínek, protože fyziku 
ve škole ještě nemám. Ale 
už se na ni moc těším, nej-
radši bych ji měla už v  pá-
té třídě,“ popsala svou prá-
ci Anežka.

Na portálu najdou pro se-
be něco i učitelé. Od minulého 
ročníku jsou zde stránky, kte-
ré jim mohou sloužit jako on-
-line učebnice. Vedle výukové 
části je zde i soutěžní stránka, 
kde jsou všechna videa z před-
chozích let. I ta jim mohou po-
sloužit jako názorné příklady 
pro výuku.

 Vladislav SOBOL

Kloboukový den v Havířově poprvé
Je tady listopad a  školní družina při Zá-

kladní škole Mládežnická v  Havířově-
-Podlesí má za sebou druhou společnou 
akci. A  to velmi zajímavou. Otevřeli jsme 
totiž první ročník Kloboukového dne.

A přesto, že to bylo pro nás něco nové-
ho, s  jistotou tvrdíme, že se akce vydaři-
la. Všichni jsme soutěžili o  nejoriginálněj-
ší a nejroztodivnější pokrývku hlavy. Mohli 
jsme obdivovat klobouky podzimní, ovoc-
né hučky i  ty špičaté, čarodějnické. A na-
víc jsme vše proložili veselými tanci a zpěvy.

Bylo to vydařené a příjemné odpoledne. 
Určitě si vše v příštím roce zopakujeme.

Naděžda MOTYKOVÁ

Oblíbená Robosoutěž zná první finalisty
První finálové předkolo oblí-

bené studentské Robosou-
těže, kterou pořádá Fakulta 
elektrotechnická ČVUT v  Pra-
ze, má vítěze.

Vítězným tříčlenným druž-
stvem prvního předkola 8. roč-
níku soutěže se stalo družstvo 
Malu  l z  VOŠ a  SPŠE v  Olo-
mouci. Do finálové Robosou-
těže pak postupují čtyři nejlep-
ší týmy z každého předkola.

Stříbrnou příčku v  napína-
vém zápase získal tým Gyza2 
z Gymnázia Zábřeh a na třetím 
místě se umístil tým Zahradní-

ci Boskovice z  Vyšší odborné 
školy ekonomické a  zdravot-
nické a  Střední školy Bosko-
vice.  Do finálové soutěže po-
stoupil i tým ALD, tvořený stu-
denty Soukromé SŠ pro mar-
keting a ekonomiku podniká-
ní v Mostě.

V rámci soutěžní úlohy musí 
studenti středních škol v letoš-
ním roce sestavit a naprogra-
movat robota tak, aby samo-
statně bez jakékoliv další po-
moci (ovládání robota pomocí 
hlasu, bluetooth či jiných ko-
munikačních kanálů není do-

voleno) projel co nejrychle-
ji dráhu od startu vyznače-
nou na podložce černou čarou 
a  zároveň z  podložky nesjel, 
dále bludiště, které následu-
je na konci černé čáry, aniž by 
přejížděl překážky, a nakonec 
dráhu vyznačenou na pod-
ložce černou čarou od konce 
bludiště.

Další předkola pro středo-
školské týmy proběhnou do 
konce listopadu a finále bude 
16. prosince. Více na www.ro-
bosoutez.cz.

Libuše PETRŽÍLKOVÁ
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Prevencí syndromu vyhoření je umění říci ne
Jeho příznaky jsou velmi různorodé a nelze je 

úplně přesně vymezit. Ne každý musí nutně tr-
pět všemi symptomy, jimiž se syndrom vyhoření 
může projevovat.

Burn out neboli syndrom 
vyhoření se vyskytuje hlav-

ně ve všech subjektivně nároč-
ných povoláních, kdy nastá-
vá nerovnováha mezi emoč-
ními stavy a postupným vyčer-
páním fyzických a psychických 
sil člověka.

Maximální nasazení 
se špatným koncem

Do školy jako učitelka na-
stupovala Iva plná ideálů a ná-
padů. Také ihned navrhla, že 
by ve škole vedla kroužek tan-
ce, kterému se v dětství závod-
ně věnovala. I na konci školní-
ho roku sršela energií, přesto-
že vedle učení a  tanečního 
kroužku si o nejednom víken-
du zařídila nějaký odborný se-
minář či konferenci, proto-
že chtěla neustále získávat in-
spiraci, aby jako učitelka pat-
řila k nejlepším. Během svých 
prvních prázdnin strávila pou-
ze 10 dní na dovolené, zbytek 
„padl“ na jazykový tábor, kde 
působila coby lektorka ang-
ličtiny, a na různé workshopy 
a semináře.

Ani v dalších letech její na-
sazení nepolevovalo. Pro-
tože se osvědčila, byla vždy 
ochotná a neuměla říkat ne, 
ve škole na ni nakládali čím 
dál tím víc. Toto nasazení si 
po šesti letech začalo vybírat 
svou daň. Nejdřív se objevi-
ly časté bolesti hlavy a  noč-
ní buzení. Poté se Iva přistih-
la, že každou chvíli přemýš-
lí o  tom, jak se vymluvit ze 
školní akce a  zrušit  taneční 
kroužek. Pak se stalo pravi-
dlem, že když se ráno blížila 
ke škole, začala se potit, jako 
by právě pobývala v  sauně. 
Děti, pro které by se dřív roz-
krájela, začala skoro nenávi-
dět. Problémy vyvrcholily jed-
no dubnové ráno, kdy prostě 
nevstala a do školy neodešla. 
Diagnóza zněla jasně: syn-
drom vyhoření.

Nevzniká náhle

Mezi nejčastěji uváděná po-
volání, v nichž je vysoká prav-
děpodobnost vzniku tohoto 
syndromu, patří práce ve zdra-
votnictví, školství, v domovech 
pro seniory, hospicech apod. 
Může vzniknout ale i  v  jiných 
případech, zejména při prá-
ci s  lidmi. Postihuje přede-
vším mladé lidi, u nichž je pa-
trné velké nadšení a očekávání 
od budoucí profese, která ale 
poté ne zcela naplňuje jejich 
představy. Ohroženi jsou rov-
něž jedinci, kteří jsou opako-
vaně vystavováni nadměrné-
mu stresu, pracují ve vysokém 
tempu, a  to leckdy s  vypětím 
fyzických i psychických sil.

Varovné signály

Že něco není v  pořádku, 
mohou naznačit varovné sig-
nály projevující se několika fá-

zemi. Člověk, který je při své 
práci vystaven permanentní-
mu stresu, začíná být nervóz-
ní, může mít poruchy spánku, 
trpí nechutenstvím, je náchyl-
ný k  nemocem, prožívá ve-
getativní obtíže spojené s dý-
chacími a srdečními problémy. 
K těmto tzv. biologickým pro-
jevům se mohou přidat i psy-
cho sociál ní potíže spojené 
kupříkladu s narušením mezi-

lidských vztahů v  zaměstnání 
i v soukromí, ale také problé-
my se soustředěním, zapomí-
nání, lhostejnost k práci, únik 
do fantazie.

Rizikové faktory

Syndrom vyhoření hrozí 
hlavně těm, kteří jsou zpočát-
ku nebývale nadšeni pro urči-
tou věc, v  níž se plně anga-
žují, což jim pomáhá smyslu-
plně naplnit svůj život. K rizi-
kové skupině patří i lidé, kteří 
na sebe ustavičně zvyšují ná-
roky a každý neúspěch proží-
vají jako osobní porážku, pří-
padně se nedokážou distan-
covat od nadměrných náro-
ků okolí, nedokážou snížit 
množství práce, potřebují mít 
vše pod kontrolou a neumě-
jí přenést zodpovědnost i  na 
ostatní. K rizikovým faktorům 
rozhodně patří to, pokud člo-
věk neumí relaxovat a odpo-
čívat, tedy „vypnout“. Na zá-
vadu mohou být i  velké ide-
ály a následné přílišné proží-
vání šoku z  reality, nízké se-
bevědomí a  tlak, který je na 

jedince vyvíjen z  více stran – 
na pracovišti i  v  rodině. Ne-
malou roli při vzniku syn-
dromu vyhoření mohou hrát 
i  podmínky pracovního pro-
středí – tedy nadměrné po-
žadavky zaměstnavatele, ne-
kolegiální vztahy na pracoviš-
ti, zdůrazňování případného 
pracovního neúspěchu, pří-
liš strohý, direktivní přístup 
nadřízených.

Pochvalte se a odpočívejte

Podobně jako u mnoha ne-
mocí i  u syndromu vyhoře-
ní platí, že prevence je lep-
ší a  snazší než léčba. Co te-
dy dělat a co naopak nedělat, 
abyste se burn out syndromu 
vyvarovali?
■ Pozitivní postoj k  so-

bě samému – každý člo-
věk chybuje, proto za případ-
ný omyl není třeba se obviňo-
vat. Pochvalte občas sami sebe 
a udělejte si radost.
■ Pozitivní emoce – v kon-

fliktní situaci se nenechte vy-
provokovat prvním negativ-
ním pocitem k  impulzivnímu 
jednání. Snažte se v sobě pod-
porovat pozitivní emoce.
■ Naučte se odmítat – uží-

vejte asertivní způsob jednání 
a naučte se říkat ne. Ubraňte 
se manipulaci.
■ Mezilidské vztahy – udr-

žujte pozitivní mezilidské vzta-
hy, snažte se předcházet ko-
munikačním problémům a ne-
dělejte ukvapená rozhodnutí.
■ Naučte se odpočívat – dě-

lejte v práci přestávky, doplňuj-
te energii, naučte se relaxovat.
■ Pozitivní prožitky – snaž-

te se pěstovat koníčky, neza-
pomínejte na pobyt v přírodě 
a na umění.
■ Smysluplný život – mějte 

radost a  potěšení ze své prá-
ce, ale nedopusťte, aby se za-
městnání stalo jedinou náplní 
vašeho života.

Markéta GRULICHOVÁ

ILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ



Kosmetika MOJE potěší nejen na Vánoce
Přemýšlíte, čím obdarovat 

maminku, babičku nebo ka-
marádku? Zkuste něco z  no-
vinek kosmetiky MOJE. Ta při-
chází s  novou řadou Katie. 
V  dárkovém balení naleznete 
nejoblíbenější laky na nehty, 
krém na ruce nebo jemný 

mycí gel, a to vše s přáním pro 
osobní vzkaz.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jaká je cena krému na 
ruce Katie?

Více na www.kosmetikamoje.cz.

Ze správných odpovědí vylo-
sujeme tři výherce, kteří obdrží 
set od kosmetiky MOJE.

Odpovědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 
2. prosince 2016. Do před-
mětu uveďte „Katie“.

Ručně vyráběné obaly na knihy ocení každý čtenář
Hledáte dárek, který je 

krásný a  zároveň užitečný? 
Milují vaši blízcí knihy? Pak 
jsou ideální volbou ručně vy-
ráběné obaly na knihy, které 
potěší každého vášnivého čte-
náře. Navíc letošní novinkou 
jsou obaly oboustranné. 
Nemusíte se tedy roz-
mýšlet mezi pun-
tíky, nebo kvě-
tinovým vzo-
rem. Vystačí 
vám jeden 
jediný, který 
si můžete mě-
nit podle nálady. Vybírejte 

z  velkého množství rozmani-
tých vzorů a velikostí na www.
decente.cz.

Při navrhování a výrobě krás-
ných obalů na knihy je kladen 
důraz především na perfektní 
profesionální zpracování a vý-
běr těch nejkvalitnějších mate-

riálů. Všechny výrobky šijí 
zkušené švadleny. 

J e d i n e č n ý 
a  originální 

vzhled kaž-
dého obalu je 

zaručen pečlivým 
výběrem lícové 
a rubové látky. Pro 

svůj luxusní vzhled se upřed-
nostňují vysoce kvalitní látky 
se zlatými tisky a zlatými kon-
turami. Obaly jsou vyztuženy – 
díky tomu drží dokonalý tvar. 
Samozřejmostí je všitá záložka 
laděná do barvy vnitřní strany 
obalu. Každý obal je dárkově 
zabalen v  celofánovém sáčku 
a opatřen štítkem Hand Made 
a návodem na údržbu.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jaký je rozdíl mezi 
klasickým a light obalem 
na knihu?

Více informací na www.de-
cente.cz.

Ze správných odpovědí vylo-
sujeme dva výherce, kteří ob-
drží obal na knihu. Odpovědi 
posílejte na e-mail: soutez@
tydenik-skolstvi.cz do 2.  pro-
since 2016. Do předmětu 
uveďte „Decente“.

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

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, soutěžte s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ

Výherci soutěže HRA: T. Pokorná
Výherci soutěže DIFUZER: K. Žižková, I. Rousková, H. Šmídová Výhercům blahopřejeme.
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Mikulášská umisťovací výstava
opuštěných koček

26. 11. 2016 od 10 do 16 hod.
Café Práh, Slévárna – Vaňkovka

Vstupné 50 Kč, děti zdarma. Pro děti je připraveno malování na obličej.

Kočky SOS Hodonín
ve spolupráci se svazem chovatelů BRNO 36



inzerce  inzerce  inzerce  inzerce  inzerce  inzerce  inzerce  inzerce
TÝ

D
EN

ÍK

www.tydenik-skolstvi.cz

Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová. E-mail: příjmení redaktora@tydenik-
-skolstvi.cz. Inzerce a předplatné: mullerova@tydenik-skolstvi.cz, tel. 774 739 484. Za rok vychází 40 čísel, celoroční předplatné tištěné 
podoby 1 320 Kč, elektronické verze 890 Kč, na predplatne@tydenik-skolstvi.cz nebo www.tydenik-skolstvi.cz. Nevyžádané rukopisy 
a fotografi e se nevracejí. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., Postservis. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitel-
stvím pošt v Praze č. j. NP 3160/1994. ISSN 0862-9641. MK ČR E 4861.

N E V Á H E J T E  
a nominu j te  svou ob l íbenou uč i te lku  

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

 

ZLATÝ  Á M O S  
NEJOBLÍBENĚJŠÍ UČITEL 

ČESKÉ REPUBLIKY 2016/2017 
 

Přihláška musí obsahovat: 
stručnou charakteristiku nominovaného, 

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

 
Příjem přihlášek končí 31. prosince 2016. 

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

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

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

SMS hlasováním bude zvolen Ámos sympaťák. 
 

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

 

ZLATÝ PARTNER PARTNEŘI STŘÍBRNÝ PARTNER 

ZLATÝ MEDIÁLNÍ PARTNER 

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.


