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

Optimální řešení nedostatku učitelů neexistuje
V poslední době se množí informace o tom, že ve školách začínají chybět uči-
telé fyziky, matematiky a chemie, o vyučujících cizích jazyků ani nemluvě. Také 
v některých mateřských školách pociťují nedostatek kvalifikovaných učitelek. 
Ministerstvo školství slibuje, že se na tento problém podívá. Také školské od-
bory prostřednictvím svých profesních sekcí chtějí situaci ve školách zmapovat.

Patřím ke generaci, která 
toho hodně prožila a  ta-

ké si hodně pamatuje. Celý 
život jsem se věnoval školství 
a  ještě nikdy jsem se nese-
tkal s tím, že by byla spoko-
jenost s doplňováním peda-
gogických sborů ve školách 
a že by se nehořekovalo nad 
nedostatkem učitelů.

Stesky přitom nikdy neby-
ly jednolité a  obecné. Ně-
kdy se více mluvilo o nedo-
statku v  určitých aproba-
cích, jindy o nedostatku uči-
telů v pohraničních či jiných 
okrajových oblastech, oje-
dinělé nebyly ani povzde-

chy nad malým počtem 
mužů v  učitelském povolá-
ní či nad kvalifikovanos-
tí mladých adeptů. 
Skutečnost, že 
tento prak-
ticky setrva-
lý stav nebyly 
schopny vyře-
šit svého ča-
su ani závazné 
umístěnky, kte-
ré absolventi vy-
sokých škol dostáva-
li, ani centrálně plánované 
počty přijímaných studentů 
na pedagogické a  další fa-
kulty připravující učitele, mě 

vede k  závěru, že to nevy-
řeší ani miliarda korun, kte-

rou chce ministryně škol-
ství od příštího škol-

ního roku údajně 
dát do dotační-
ho programu 
na podporu 
p e d a g o g i c -
kých a  lékař-
ských fakult.
Nemyslím si 

totiž, že jde o pro-
blém, který může vy-

řešit finanční injekce do vy-
sokého školství. Obzvláště 
když na fakultách připravu-
jících oficiálně učitele stu-

duje až příliš vysoké pro-
cento těch, kteří se jako bu-
doucí pedagogové nevidí 
a fakultu studují ze zcela ji-
ných důvodů než proto, aby 
se stali kvalifikovanými uči-
teli. Chápu ale, že minister-
stvu školství, které je garan-
tem vysokoškolské přípravy 
odborníků jak v pedagogic-
kých, tak i v lékařských obo-
rech, jako výraz snahy o ře-
šení nic jiného než finanční 
injekce v podstatě nezbývá. 
Bude to ale stejné příštipka-
ření, jako když předlistopa-
dová ministryně školství na 
stejný problém na tiskové 
konferenci konstatovala, že 
se její úřad snaží napomoci 
tím, že učitele ze škol do za-
městnaneckého poměru na 
ministerstvu nepřijímá.

František MORKES
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V tomto čísle najdete

29. listopadu
Členové republikového 
výboru sekce seniorů ČMOS 
pra covníků školství probrali 
na svém jednání aktuální 
informace z činnosti 
školských odborů a také 
z Rady seniorů ČR.

29. listopadu
Byly zveřejněny výsledky 
mezinárodního šetření 
TIMSS 2015.

1.-2. prosince
Národní institut dalšího 
vzdělávání uspořádal 
Mezinárodní konferenci 
k profesnímu rozvoji 
pedagogických pracovníků 
2016.

2. prosince
Od roku 2001 se tento 
den označuje jako Světový 
den počítačové 
gramotnosti.

Krátce
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Dny geografie
Celý týden na řadě míst 
celé České republiky 
probíhaly Dny geografie. 
Čeští geografové se tak 
přidali k celosvětovému 
Geography Awarenes 
Week. Program celého 
týdne byl určen laické 
i odborné veřejnosti, 
středoškolským studentům, 
ale i žákům základních 
škol. ma

Soutěž DOMINO
Více než 100 účastníků 
z různých koutů České re-
publiky se zúčastnilo 5. roč-
níku dvoudenní celostátní 
konference „Digitální tech-
nologie ve výuce – praktické 
využití ve školách“. Jejím cí-
lem byla výměna zkušenos-
tí ve využívání digitálních 
technologií a také prezen-
tace deseti finálových prací 
soutěže výukových mate-
riálů pro učitele základních 
a středních škol DOMINO 
ČR. núv

Bohouš a Dáša
Vliv nových technologií, 
touha po míru a harmonii 
ve světě, záchrana přírody 
i obavy o budoucnost 
demokracie, to jsou časté 
náměty komiksových 
příběhů, které letos žáci 
základních a středních 
škol zpracovali na téma: 

V jakém světě bych chtěl/a 
žít za 10 let? Vítězné 
komiksy můžete vidět 
v centru LANGHANS 
v Praze. jo

Nejlepší fakulta
Nejlepší fakultou podle 
290 zaměstnavatelů, 
kteří hodnotili 29 fakult, 
se stala Fakulta strojního 
inženýrství Vysokého 
učení technického z Brna, 
a získala tak ocenění Škola 
doporučená 
zaměstnavateli.      rm

Zápisník

„Je nás trochu víc. Ředitelka si mě pozvala na besídku, tak s sebou vedu hodným dětem 
anděla, na zlobivé žáky čerta a na kantory školní inspekci!“
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Maturita z matematiky pro odborné školy později
Povinná maturita z  mate-

matiky by měla být od ro-
ku 2021 pouze na gymnáziích 
a lyceích. V odborných školách 
začne o  rok až dva později. 
Nebude se týkat uměleckých, 
zdravotnických a  sociálních 
oborů. Uvedla to ministryně 
školství Kateřina Valachová.

Při schvalování novely škol-
ského zákona, která obsaho-
vala povinnou maturitu z ma-
tematiky, se počítalo s  tím, že 
od roku 2021 bude tato zkouš-
ka povinná pro zhruba šest de-
sítek oborů, kde se matemati-
ka vyučuje nejintenzivněji. Mi-
nistryně nakonec rozhodla, že 

hned na jaře 2021 bude pou-
ze ve školách poskytujících vše-
obecné vzdělání. Hlavním dů-
vodem navrhovaného odkla-
du povinné maturity na odbor-
ných školách jsou připravované 
změny financování regionál-
ního školství, které by měly být 
spuštěny v roce 2018. čtk

Finsko se zbaví školních předmětů
Finský vzdělávací systém se 

dlouhodobě považuje za 
jeden z  nejkvalitnějších na 
světě. Přesto úřady nechtě-
jí usnout na vavřínech a roz-
hodly se téměř pro revolu-
ci –  zrušení tradičního roz-
dělení výuky na jednotlivé 
předměty. Týkat se to bude 
středních škol, kde by zhru-
ba od roku 2020 neměly již 
být v  osnovách jednotlivé 
předměty. Namísto nich bu-
dou studenti studovat udá-
losti a  jevy v  interdiscipli-

nární podobě. Druhá světo-
vá válka se bude tím pádem 
probírat a  následně zkoušet 
z hlediska historie, geografie 
a  matematiky. A  kupříkladu 
v  rámci kurzu „Práce v  ka-
várně“ si studenti zlepší zna-
losti v angličtině a ekonomii 
a  zároveň si vytříbí komuni-
kační dovednosti.

Hlavní myšlenkou je, že stu-
denti by si měli s ohledem na 
své schopnosti a budoucí am-
bice vybrat, jaké téma nebo 
jev chtějí studovat. Žádný žák 

tedy nebude muset projít celý 
předmět fyziky nebo chemie. 
Celou dobu bude moci mít na 
paměti heslo „K čemu to po-
třebuji umět?“.

Změny se musí dotknout 
i  pedagogů. Školská refor-
ma bude vyžadovat značnou 
dávku spolupráce mezi učite-
li různých předmětů. Většina 
z nich se již na změny v pře-
dávání informací středoškol-
skému studenstvu připravuje. 
Dočkají se také zvýšení platů.

Novinky.cz

Dotace na školní obědy
Na obědy zdarma pro děti 

z  chudých rodin v  základ-
ních školách poskytne minister-
stvo školství stejně jako loni 30 
milionů korun. Peníze opět roz-
dělí mezi neziskové organiza-
ce, které budou pomoc dětem 
zprostředkovávat. Pomoc je ur-
čena dětem, jejichž rodiče ne-

jsou schopni z finančních důvo-
dů školní obědy hradit. Jde hlav-
ně o rodiny samoživitelů či o ro-
diny, které se ocitly dlouhodo-
bě v nepříznivé finanční situaci 
a velice těsně nesplňují podmín-
ky pro pobírání dávek v hmot-
né nouzi.

V první polovině roku pení-

ze z  ministerstva školství po-
mohly více než 4 500 žákům 
z 890 škol. Pomoc potřebným 
dětem tehdy zprostředková-
val zejména projekt Obědy pro 
děti organizace Women for 
women, kterému na tyto úče-
ly ministerstvo školství poskyt-
lo 27,6 milionu korun. čtk
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Už 70 let se těší česká pedagogika té výsadě, že je 
odborné pedagogické vzdělávání zakotveno v zá-
koně. Tehdejší Československo tak učinilo důležitý 
krok, na který řada dalších zemí ještě dlouho če-
kala. Současný stav vzdělávání budoucích učitelů je 
ale značně rozpačitý.

Stojí na křižovatce, která ho 
buď zavede mezi obory, 

které zvládnou nároky moder-
ní doby, nebo ho uvrhne do si-
tuace, na kterou doplatí příš-
tí generace pedagogů a  žá-
ků. Naštěs tí si současný stav 
odborného vzdělávání učite-
lů uvědomují i  nejvyšší místa 
a na finanční podporu pama-
tuje také ministerstvo školství 
ve svém posíleném rozpočtu 
na příští rok. Jenže abychom 
se dopracovali k požadované-
mu zlepšení, stojí před vládou, 
ministerstvem, vysokými ško-
lami, ale i  školami základními 
a středními ještě pořádný kus 
práce.

Škola pro budoucnost

Vyplynulo to i  z  jednání 
2. ročníku konference Ško-
la pro budoucnost – budouc-
nost pro školu. Zúčastnili se jí 
nejen politici a  představitelé 
vysokých škol, ale také zástup-
ci základních a  středních škol 
a studentů.

Jedním z  největších problé-

mů současného vysokoškol-
ského vzdělávání učitelů je je-
ho roztříštěnost. V  České re-
publice se zájemci o  tento 
obor mohou vzdělávat na 
37 nejrůznějších fa-
kultách, ale jen 
devět z  nich je 
pedagogických. 
Absolventi tak 
vstupují do pra-
xe s různou mí-
rou připravenos-
ti nejen v  odbor-
ných znalostech tý-
kajících se jejich aprobo-
vaného oboru, ale i  znalos-
tech pedagogických a  didak-
tických. Podle Tomáše Janíka 
z Pedagogické fakulty Masary-
kovy univerzity Brno českému 
odbornému pedagogickému 
školství chybí jednotná kon-
cepce budoucího profilu učite-
le i vysokoškolských praxí.

Nedostatky v přípravě

„Sami studenti si stěžují, že 
během studia mají málo praxe 
a že jim chybí propojení často 

velmi bohatých teoretických 
znalostí, které získali na vyso-
ké škole, s tím, jak mají učit,“ 
říká Iva Stuchlíková z Pedago-
gické fakulty Jihočeské uni-
verzity České Budějovice. „Já-
drem vzdělání by mělo být 
propojení oborových, pedago-
gických a didaktických znalos-
tí s  tím, jak řídit výuku ve tří-
dě, hodnotit a posuzovat. Po-

řád se tak vracíme k  chy-
bějícímu výukovému 

standardu. Způ-
sob výuky se ne-
ustále mění, ale 
otázkou zůstá-
vá, zda fakulty 
stíhají reagovat, 

přitom právě 
ony by měly s  tě-

mito novými meto-
dami své studenty seznamo-

vat. Změny, které se na fakul-
tách dějí, jsou intuitivní, chybí 
jim výzkumný základ, přitom 
bychom neměli ztratit kon-
text s  mezinárodní odbornou 
komunitou.“

Komunikační dovednosti

Ředitelka 28. základní ško-
ly Plzeň Pavla Jedličková upo-
zorňuje na to, že kvalitní pe-
dagogické a didaktické vzdě-
lání je důležitou potřebou 
v souvislosti s inkluzí, kdy uči-

tel musí zvládat komunikaci 
a výuku dětí s  individuálními 
potřebami, které se pohybu-
jí na obou extrémech intelek-
tuálního a sociálního spektra. 
Přitom je podle ní dnes vel-
kým nedostatkem, že začína-
jící učitelé nejsou schopni vy-
tvořit si vztah s dětmi i  rodi-
či: „S praxí by měli studen-
ti začít co nejdříve, mimo ji-
né proto, aby včas zjistili, zda 
chtějí učitelskou profesi vy-
konávat. Protože jsme fakult-
ní školou, docházejí k  nám 
studenti na praxi a  osobně 
jsem velmi zklamána tím, že 
během už tak krátkých praxí 
se budoucí učitelé neptají na 
věci, které by je mohly a mě-
ly zajímat.“

Sami studenti vidí nedostat-
ky své vysokoškolské přípra-
vy. „Ve svém magisterském 
studiu bych bývala ráda zís-
kala více pedagogických zku-
šeností, nicméně jsme se za-
měřovali spíše na rozšíření 
odborných znalostí,“ přizná-
vá Lucie Hadravová, začínající 
učitelka z Pardubic. „Do prá-
ce jsem odcházela s  předsta-
vou, že jsem na svou profe-
si dostatečně připravená. Pak 
jsem ale zjistila, co všechno 
neumím, jak nezvládám běž-
né denní činnosti jako vypl-
ňování třídních knih, přípra-
vu učebních plánů, ale přede-
vším komunikaci s  žáky a  ro-
diči, tápala jsem v  otázkách 
bezpečnosti.“

Fakultní školy

Podle ministryně školství 
Kateřiny Valachové se do bu-
doucna počítá s  navýšením 
praxe studentů pedagogic-
kých oborů i  s  vytvořením sí-
tě páteřních fakultních škol. 
Zatím ale není dostačující po-
čet škol, které by se fakultní-
mi mohly stát. Zvažuje se rov-
něž obnovení činnosti meto-
dických zařízení na úrovni re-
gionů, kde by zkušení peda-
gogové předávali své znalosti 
a pracovali na rozvoji metodic-
kých a didaktických postupů.

Romana SLANINOVÁ
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Vzdělávání budoucích pedagogů chybí jednotný systém
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Zařazování vychovatelek do platových tříd se bude řešit
Přeřazování vychovatelek školních družin a školních 
klubů z 9. platové třídy do 8. je problém, kterým se 
republikový výbor profesní sekce školská výchovně-
-vzdělávací zařízení ČMOS pracovníků školství za-
bývá opakovaně.

Jana Brdová, předsedky-
ně sekce, všechny přítom-

né seznámila s  obsahem do-
pisu, který zaslala ministryni 
školství Kateřině Valachové. 
V něm ji na neoprávněné pře-
řazování vychovatelek do niž-
ších platových tříd upozorňu-
je a žádá ji o pomoc. „V sou-
časné době v mnohých regio-
nech, zejména na  Moravě, 
jsou vychovatelky s  praxí ne-
oprávněně přeřazovány do 8. 
platové třídy. Zdůvodněním ze 
strany ředitelů bývá nedosta-
tek finančních prostředků,“ 
uvádí ve svém dopisu. Pouka-
zuje však i  na  další problém, 

a tím je rozpětí úvazku vycho-
vatelek (28–30 hodin). Hor-
ní hranice (30 hodin) je podle 
důkladného šetření sekce zne-
užívána k tomu, aby vychova-
telce na  plný úvazek byl ur-
čen třicetihodinový úvazek 
se zdůvodněním, že se jedná 
o úsporný úvazek. Dalším vy-
chovatelkám je pak částečný 
úvazek vypočítáván z  těchto 
hodin. Jak ale J. Brdová zdů-
raznila, podle výkladu MPSV 
„je již plným úvazkem 28 ho-
din, a  pokud ostatní vycho-
vatelky v  daných zařízeních 
pracují na  zkrácené úvazky, 
je zde evidentní, že tato za-

řízení nevyžadují prodlouže-
nou provozní dobu“. Minist-
ryně školství, podle slov před-
sedkyně sekce, přislíbila, že se 
jejich problémem bude zabý-
vat, situaci se zařazováním vy-
chovatelek do  platových tříd 
důsledně zmonitoruje, stej-

ně tak i  jejich úvazky, a  po-
té vše bude řešit. Požádá také 
Českou školní inspekci, aby se 
při  svých kontrolách zaměřila 
i na tuto oblast.

Cestou k  nápravě jejich pro-
blému je úprava katalogu pra-
cí. Jednání o něm by se podle 
slov Františka Dobšíka, před-
sedy školských odborů, měla 
otevírat v  lednu. „Legislativ-
ně ošetřit tento ,oříšek‘ ale ne-
bude ani jednoduché, ani tak 
rychlé. Mohu vám proto do-
poručit, abyste to řešily i pro-
střednictvím kolektivní smlou-
vy.“ F. Dobšík členky sekce se-
známil i  s  dalšími aktuálními 
informacemi, například s  ná-
vrhem novely školského záko-
na a zákona o pedagogických 
pracovnících.

Olga ŠEDIVÁ

Mezinárodní den seniorů v Ostravě
Jsme ostravští senioři organizovaní v ČMOS pracov-
níků školství – OROS Ostrava. Naše vedení pro nás 
každoročně chystá bohatý program vycházek, ex-
kurzí, rekreačních pobytů i kulturních pořadů.

Vždy se rádi setkáváme se 
sobě rovnými a toužíme se 

dozvědět něco nového o měs-
tě, kraji a samozřejmě i o no-
vinkách v  životě účastníků 
setkání. Naše aktivity sleduje 
i Magistrát města Ostravy a ja-
ko poděkování za dlouholetou 

činnost ve školství pro nás již 
několik let organizuje oslavu 
Mezinárodního dne seniorů.

Sešli jsme se i letos. Program 
zahájilo vystoupení jazzového 
souboru žáků Gymnázia Matič-
ní. Hráli swingové skladby nám 
známé. Určitě vybírali s  ohle-

dem na náš věk, kdy se v našem 
mládí tyto skladby hrály. Zvedli 
tak náladu všem zúčastněným.

Proslovem děkujícím za prá-
ci a  přáním zdraví do dalších 
let i připomenutím důležitosti 
přátel v  životě nás pozdravila 
zástupkyně školského odboru 
magistrátu města.

Abychom jako senioři nenale-
těli „Šmejdům“, měla přednáš-
ku Miluše Altmanová za přítom-
nosti dvou členů Městské policie 

Ostrava, kteří nás nabádali k je-
jich přizvání při jakémkoliv pro-
blému. Byli jsme informováni 
o bezplatném instalování řetízků 
a kukátek do dveří bytů seniorů.

V závěru oslavy nás před-
sedkyně naší sekce seniorů 
Marie Návratová seznámila 
s připraveným programem ak-
cí pro rok 2017, abychom se 
zase mohli těšit na další akti-
vity v našem seniorském věku.

J. KAŠINGOVÁ

 Aktuálně o jednání odborů
ČMOS pracovníků škol-

ství spolu s ostatními od-
borovými svazy zaměstnan-
ců veřejné sféry pokraču-
je v  jednáních k  úpravě vy-
hlášky o FKSP a k novele na-
řízení  vlády č. 564/2006 Sb., 
o  platových poměrech. Mi-
nulý týden  se uskutečnilo 
jednání s  ministrem financí 
Andrejem Babišem.

Novela vládního naříze-
ní, která by zrušila stupni-
ce platových tarifů uvedené 
v přílohách č. 1 až 3, by mě-
la být již připravena k před-
ložení na jednání vlády. Na-
ši zástupci požádali minist-
ryni práce a  sociálních vě-
cí o  zveřejnění připravova-
ného návrhu, resp. o  zapo-
četí legislativního procesu 

zkráceným připomínkovým 
řízením.

Požadavek odborů na úpra-
vu vyhlášky o  FKSP, aby pří-
spěvek odborové organiza-
ci byl povinný a mohl být vy-
užit i  na  činnost odborových 
organizací, ministr financí 
neodmítl.

Markéta Seidlová
místopředsedkyně ČMOS PŠ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Kraj Vysočina jde technickému vzdělávání naproti
Kraj Vysočina patří již několik let k  těm krajům, 
které spolupracují se základními školami, středními 
školami i firmami a snaží se podporovat technické 
vzdělávání, tvořivost a  zručnost žáků. Slouží mu 
k tomu několik projektů.

Merkury do škol
Projekt Merkury do škol je 

realizován v  pilotních základ-
ních školách napříč krajem při 
pracovních činnostech, ve fyzi-
ce či matematice. Soutěž je ur-
čena pro žáky 6. až 9. roční-
ku základní školy a odpovída-
jících ročníků víceletých gym-
názií. Soutěžní čtyřčlenný tým 
je složen ze tří chlapců a  jed-
né dívky. Soutěžící mohou pro 
stavbu použít díly z jedné sta-
vebnice Merkur a mají za úkol 
během měsíce vymyslet a  na 
soutěži během maximálně tří 
hodin sestavit funkční mo-
del podle zadání. První ročník 
odstartoval v roce 2014 a zú-
častnilo se ho 14 soutěžních 
týmů. Zadáním bylo posta-
vit jeřáb poháněný motorem, 
který převeze na vzdálenost 
dva metry břemeno o  hmot-
nosti sto gramů. V roce 2015 
ve druhém ročníku soutěžilo 
11  týmů. Soutěžním zadáním 
bylo postavit originální vesmír-
né vozítko poháněné moto-
rem, které bude schopno zdo-
lat překážkovou dráhu. V  le-
tošním roce proběhl již třetí 
ročník soutěže za účasti 16 tý-
mů a úkolem soutěžících bylo 
postavit přepravní linku, která 
je poháněná až dvěma motory 

a jejíž obvod je minimálně 100 
centimetrů.

Stavíme 
ze stavebnice Roto

Letos v květnu byl vyhlášen 
1. ročník soutěže Stavíme ze 
stavebnice Roto pro žáky 1. až 
3. třídy základní školy. Cílem 
soutěže je podpořit technic-
kou tvořivost malých školáků 
a  motivovat je k  práci s  kon-
strukční stavebnicí Roto. Sta-
vebnice je kreativní sada 
konstrukčních dílků, 
matiček a  šroub-
ků, obsahuje 
pracovní listy, fi-
xy, kterými lze 
na jednotlivé 
dílky psát nebo 
malovat. Staveb-
nici v  září minulé-
ho roku daroval Kraj 
Vysočina více než 5  500 prv-
ňáčkům v  celém regionu. Na 
to navazuje soutěž Čím budu? 
Žáci 1. ročníků základních škol 
měli ze stavebnice vytvořit ná-
řadí nebo pomůcky pro povo-
lání, ve kterých by chtěli pra-
covat, až vyrostou. Pět nejlep-
ších výtvorů vyfotili a  posla-
li porotě. I tato soutěž již zná 
své vítěze.

Postav si své auto
Snad každý kluk má tou-

hu postavit si své auto. Žá-
kům sedmi technických cen-
ter zřizovaných  Krajem Vyso-
čina se tento sen začal plnit 
ve školním roce 2015/2016. 
Kraj pořídil sedm stavebnico-
vých souprav sporťáků, kte-
ré tří až čtyřčlenné týmy stu-
dentů pod vedením svých pe-
dagogů během školního roku 
postavily, vytunily podle svých 
představ, nechaly udělat tech-
nickou prohlídku, opatřily SPZ 
a  na jaře se s  nimi zúčastnily 
velké přehlídky všech vytvoře-
ných automobilů.

Projekt byl podpořen jedno-
rázovou částkou 1,2 milionu 

korun Krajem Vysočina, 
obdobnou částkou 

přispěly i  regio-
nální firmy, kte-
ré s technickými 
centry středních 
škol na Vyso-
čině úzce spo-

lupracují. Tím-
to projektem se 

zřizovatel zapojil ak-
tivně do Roku technického 
vzdělávání.
Přírodní a technické obory 

– výzva pro budoucnost
Cílem projektu byla moder-

nizace a zvýšení kvality vzdě-
lávání v  oblasti technického 
vzdělávání vybudováním mul-
tifunkční učebny pro zákla-
dy ručního zpracování kovů 
a  elektrotechniky se zaměře-
ním na rozvoj klíčových kom-
petencí žáků. Projektové akti-
vity byly koncipovány tak, aby 
absolventi lépe uspěli na trhu 
práce a vyhověli požadavkům 
firem. Šlo především o  zvý-
šení povědomí žáků základ-
ních škol o obsahu technické-
ho vzdělávání a lepší dosažení 
volby povolání žáků. Cílem je 
ve spolupráci s ostatními ne-
formálními partnery projek-
tu, jako jsou vysoké školy, za-
městnavatelé a  další vzdělá-
vací instituce, zkvalitnit tech-
nické vzdělávání na základ-
ních a středních školách a sdí-
let učebny základních a střed-
ních škol s  cílem zajistit od-
povídající prostředí pro výuku 

předmětů v rámci oblasti RVP 
„Člověk a  svět práce“ v  zá-
kladních školách (většina zá-
kladních škol v  regionu naší 
působnosti potřebnými učeb-
nami nedisponuje).

Dlouhodobou vizí je plán 
rozvoje Střední školy průmys-
lové, technické a automobilní 
Jihlava zejména v oblasti zlep-
šení kvality odborného výcvi-
ku, využití nových technologií 
a hlavně motivace žáků studo-
vat strojírenské a elektrotech-
nické obory. Zájem firem o ab-
solventy strojírenských a elek-
trotechnických oborů nekore-
sponduje plně se zájmem žá-
ků ze základních škol o  ty-
to obory studia. Střední škola 
tak navázala užší spolupráci se 
základními školami i  v  oblas-
ti rozvoje manuálních doved-
ností jejich žáků.

Od myšlenky k výrobku
V rámci projektu Od myšlen-

ky k  výrobku bylo do středo-
školských center technického 
vzdělávání pořízeno vybave-
ní, které zlepší podmínky pří-
pravy učňů a  studentů strojí-
renských a elektrotechnických 
oborů pro praxi ve firmách 
a snadnější zapracování při ná-
stupu do zaměstnání. Žáci se 
učí pracovat na nových klasic-
kých frézkách a  soustruzích, 
na CNC frézkách a  soustru-
zích, na 3D skenerech a tiskár-
nách. Do škol přibydou i robo-
tická pracoviště.

Soňa PROŠKOVÁ
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Podmínky pro výuku náboženství
Jak je právně upravena povinnost školy zajistit 
výuku náboženství?

Vyučování náboženství ve 
školách upravuje §  15 

školského zákona, kde se 
stanoví:

Ve školách lze v  souladu 
se zásadami a  cíli vzdělávání 
podle § 2 vyučovat nábožen-
ství. Náboženství mohou vyu-
čovat registrované církve ne-
bo náboženské společnosti, 
kterým bylo přiznáno zvláštní 
právo vyučovat náboženství ve 
státních školách, a to i společ-
ně na základě jejich písemné 
dohody.

V základních a  středních 
školách zřizovaných státem, 
krajem, obcí nebo svazkem 
obcí se vyučuje náboženství ja-
ko nepovinný předmět, pokud 
se k  předmětu náboženství 
uskutečňovanému danou círk-
ví nebo náboženskou společ-
ností přihlásí ve školním roce 
alespoň 7 žáků školy. K vyučo-

vání náboženství lze spojovat 
žáky z  několika ročníků jed-
né školy nebo více škol, nej-
výše však do počtu 30 
žáků ve třídě. Spo-
jovat žáky z  více 
škol k  vyučová-
ní náboženství 
lze na základě 
smlouvy mezi 
příslušnými ško-
lami, která upraví 
rovněž úhradu ná-
kladů spojených s tímto 
vyučováním.

Vyučovat náboženství mů-
že v  pracovněprávním vztahu 
k právnické osobě, která vyko-
nává činnost dané školy, po-
věřený zástupce církve nebo 
náboženské společnosti, kte-
rý splňuje předpoklady pro vý-
kon činnosti pedagogického 
pracovníka podle zvláštního 
právního předpisu. Pověření 

vydává statutární orgán církve 
nebo náboženské společnosti, 
v případě římskokatolické círk-
ve statutární orgán příslušné-
ho biskupství.

V  soudním sporu o  povin-
nost školy zabezpečit 

výuku nepovinné-
ho předmětu ná-
boženství, který 
dospěl až k Nej-
vyššímu správ-
nímu soudu, 
tento soud mj. 

konstatoval:
„Lze shrnout, že 

pokud je v  řízení o  ne-
zákonném zásahu prokázáno, 
že žalovanou je škola zřizova-
ná státem, krajem, obcí nebo 
svazkem obcí a že se alespoň 
7 žáků školy přihlásilo v  da-
ném školním roce k výuce ná-
boženství církve a náboženské 
společnosti k  tomu oprávně-
né, pak těmto žákům vzniklo 
právo, aby jim škola výuku to-
hoto náboženství zabezpečila. 
Pokud ji nezabezpečí, půjde 
o  nezákonný zásah, leda by 
škola prokázala, že ji nemoh-
la zabezpečit z  důvodů, kte-
ré nemohla ovlivnit, buď pro-
to, že byly zcela nezávislé na 
vůli (například náhlé úmrtí či 
pracovní neschopnost vyučují-
cího), nebo že byly způsobeny 
neochotou nebo nemožnos-
tí na straně církve nebo nábo-
ženské společnosti, která mě-
la osobu splňující požadavky 
§ 15 odst. 3 školského zákona 
zabezpečit.“ (Rozsudek NSS 5 
As/2015-52)

Vít BERKA

Odměny pro zkušební komise u maturit
Jaké odměny podle platné právní úpravy náleží 
předsedům zkušebních maturitních komisí, komisa-
řům a hodnotitelům?

V  dotaze uvedené odmě-
ny upravuje §  47 vyhláš-

ky č.  177/2009 Sb., o  bliž-
ších podmínkách ukončování 
vzdělání ve středních školách 
maturitní zkouškou. Ustano-
vení §  47 bylo změněno vy-
hláškou č.  311/2016, kterou 

byla vyhláška č. 177/2009 Sb. 
novelizována, a to s účinností 
od 1. října 2016.

Po uvedené změně § 47 vy-
hlášky č. 177/2009 Sb. zní:

„Předsedovi zkušební matu-
ritní komise náleží odměna ve 
výši 130  Kč za každou zapo-

čatou hodinu výkonu činnosti 
předsedy.

Komisaři náleží odměna ve 
výši 130  Kč za každou zapo-
čatou hodinu výkonu činnosti 
komisaře.

Hodnotiteli náleží odměna 
ve výši 100 Kč za jednu opra-
venou písemnou práci. V  pří-
padě písemné práce žáka 
podle § 1 písm. c) náleží hod-
notiteli odměna ve výši 150 Kč 

za jednu opravenou písemnou 
práci.

Odměna podle odstavců 1 
až 3 je splatná v pravidelných 
termínech pro výplatu mzdy 
nebo platu pro zaměstnance 
v pracovním poměru.“

Žák podle odst.  1 písm.  c) 
vyhlášky je žák s  přiznaným 
uzpůsobením podmínek pro 
konání maturitní zkoušky.

Vít BERKA
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Osvobození 
od úplaty
V  jakých případech 
dochází podle vy-
hlášky o předškolním 
vzdělávání k  osvo-
bození od úplaty za 
předškolní vzdělává-
ní?

Osvobození od úpla-
ty za předškolní vzdělá-
vání upravuje § 6 odst. 6 
vyhlášky č.  14/2005 Sb., 
o  předškolním vzdě-
lávání, ve znění vyhlá-
šek č.  43/2006 Sb. a 
č.  214/2012 Sb. V §  6 
odst. 6 vyhlášky se stano-
ví: „Osvobozen od úpla-
ty je
a) zákonný zástupce dí-

těte, který pobírá opa-
kující se dávku pomoci 
v hmotné nouzi,

b) zákonný zástupce ne-
zaopatřeného dítěte, 
pokud tomuto dítěti 
náleží zvýšení příspěv-
ku na péči,

c) rodič, kterému nále-
ží zvýšení příspěvku 
na péči z  důvodu pé-
če o nezaopatřené dítě, 
nebo

d) fyzická osoba, která 
o  dítě osobně pečuje 
a z důvodu péče o toto 
dítě pobírá dávky pěs-
tounské péče, pokud 
tuto skutečnost pro-
káže řediteli mateřské 
školy.“

Vít BERKAFOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Studentská učebnice angličtiny pro střední školy
Nelíbí se vám vaše učebnice? Tak si napište svou. 
Lehce se to řekne, hůře udělá. Každý autor, který 
už nějakou učebnici napsal, o tom ví své. Od letoš-
ního roku k úspěšným autorům učebnic patří i stu-
denti Ondřej Kočan a Jakub Jan Fiala z kadaňského 
gymnázia, kteří si společně troufli na tento nelehký 
úkol a  napsali novou učebnici angličtiny Improve 
Yourself.

První podnět

Když jsme byli ve druháku, 
přišli naši profesoři s  tím, že 
bychom se mohli přihlásit do 
soutěže SOČ. A  volba padla 
na náš nejoblíbenější před-
mět, angličtinu. Napadlo nás, 
že bychom mohli zkusit na-
psat učebnici angličtiny: Tro-
chu jinou, než jaké známe. 
Mělo by se nám z ní lépe učit. 
Tak jsme se přihlásili. Profesor 
Martin Kadeřávek, profesorka 
Eva Bylinová a celý tým peda-
gogů gymnázia včetně ředite-
le školy nám velmi pomohli.

Nový přístup
V učebnici přicházíme s ta-

kovým naším studentským 
pohledem, který tak tro-
chu u  nás chybí – možnost 
se k  učebnici vyjádřit. Zača-
li jsme proto tím, že jsme při-
pravili pro ostatní studenty 
dotazník, ve kterém jsme se 
ptali hlavně na to, co jim na 
dosud používané učebnici va-
dí a  co jim naopak vyhovu-
je. Z  toho jsme pak vycháze-
li. Jedním z největších problé-

mů pro všechny byl fakt, že 
se třeba ve školách učí spous-
tu slovesných časů, ale často 
studenti vůbec nevědí, jak je 
prakticky použít. A to bylo jen 
jedno úskalí z mnoha. Naším 
cílem bylo připravit učebnici, 
ve které by bylo učivo zahrnu-
jící všechny čtyři ročníky stře-
doškolského typu studia, a to 
zábavnou formou. Například 
jsme místo poslechu jazyka 
z  CD odkázali studenty po-
mocí QR kódů na videa z You-
Tube. Mohou tak vidět i toho, 
kdo mluví, a být přímo v dě-
ní. Na reálnosti a autentičnos-
ti si zakládáme. Nezapomně-
li jsme ani na učitele. I pro ně 
jsme zpracovali příručku.

Dvouroční práce
Na učebnici jsme pracova-

li dva roky a  vždy jsme moh-
li zpracovanou část prokonzul-
tovat ve škole nebo na Peda-
gogické fakultě UK a UJEP. Vše 
jsme si také mohli přímo vy-
zkoušet v  praxi, v  rámci vzo-
rových hodin ve třídě. Učebni-
ce plně odpovídá RVP a prošla 
několikanásobným proofrea-

dingem rodilých mluvčích.
Usilovná práce se vyplatila. 

Podařilo se nám zdárně učeb-
nici dokončit a  nakladatel-
ství Gymnázia Kadaň nám po-
mohlo vytisknout první výtis-
ky. Bez pomoci našich učitelů 
bychom ale učebnici nevytvo-
řili. Za metodickou i odbornou 
pomoc jim moc děkujeme. 
Není proto divu, že jsme Stře-
doškolskou odbornou činnost 
vyhráli. Obdrželi jsme i  Cenu 
děkana Univerzity Hradec Krá-
lové a  Cenu České vědecko-
technické společnosti.

Obsah učebnice
Nová učebnice studenty na-

učí nejen potřebnou gramati-
ku pro úroveň B1–B2, ale také 
fakta o anglicky mluvících ze-
mích a hlavně konverzaci. Na-
še učebnice je totiž „povída-
cí“. Dozvíte se v ní i něco ví-
ce o  hovorové angličtině. Ta 
se hodí při cestách do zahra-
ničí. A  pozor, v  naší učebnici 
nechybí ani výstupy. Student 
tak vidí, že mu probíraná lát-
ka skutečně k něčemu v pra-
xi bude.

První zkušenosti
Jak se s  učebnicí učí, to už 

prozradí naše profesorka an-
gličtiny Eva Bylinová. „Zatím 
z toho učím jenom konverzaci 

ve čtvrťáku a prakticky si z to-
ho vybírám pasáže, které se mi 
hodí. Připadám si znova jako 
začátečník, ale to je u  každé 
nové knížky. Větší zkušenos-
ti budou spíše až za rok. Stu-
denti k  tomu ale přistupují 
dobře. Výhodou té knížky je, 
že je v ní opravdu všechno, ce-
lá střední škola. Přínos QR kó-
dů vidím třeba i  v  tom, že si 
studenti mohou konkrétní vi-
deo, aktivitu nebo třeba i cvi-
čení jednoduše pustit i  doma 
a zopakovat si tak to, co bylo 
ve škole. Je to dobrá učebnice 
nejen k opakování k maturitní 
zkoušce, ale Improve Yourself 
může být také dobrou přípra-
vou pro Cambridge English: 
First (FCE). Když kluci s tím ná-
padem přišli, říkala jsem si, že 
si troufají, sama bych do to-
ho nešla. Ale zvládli svou práci 
skutečně na výbornou.“

Alena TUČÍMOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.

Gymnázium Kadaň

5. května 620

432 01 Kadaň

Tel.: 411 410 111

e-mail: reditel@

gymnazium-kadan.cz
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Nemůžu učit, mám umělecký šok
„Třídní učitel tvrdý chleba 

má,“ notuje si Hromád-
ka a rovná do úhledného komín-
ku důležité papíry. „Vést v  po-
řádku třídní knihu. Řádně vyplnit 
všechny kolonky. Správně pro-
škrtat ty prázdné. Zkontrolovat 
a doplnit chybějící podpisy svých 
kolegů. Sečíst za týden odučené 
hodiny, a hlavně ty zameškané.“ 
„To mi povídej,“ přidává se k ně-
mu angličtinář Nezkusil. „Snad 
nejhorší jsou okamžiky, když člo-
věk má, či nemá žákovi omluvit 
nepřítomnost ve škole.“

„Na internetu je hitem ukázka 
omluvenkového listu maturan-
ta, který nerad chodí do školy. 
Zato vyniká svou bujnou fanta-
zií,“ přisazuje si Hromádka. „Po-
hrdal nudnou omluvou typu ne-

volnost nebo nemocen a koneč-
ně přišel s něčím neotřepaným. 
,Byl jsem příliš vzdálen od školy 
a vstávat v pět ráno nepřipada-
lo v úvahu.‘ Tomu aspoň říkám 
omluvenka,“ spokojeně si po-
chvaluje češtinář. „Urči-
tě má stylistický ta-
lent, což mu nelze 
upřít,“ pohotově 
komentuje ko-
lega angličtinář. 
„To není zdaleka 
vše. Třeba tahle 
výmluva, pardon, 
omluva, je taky pů-
vabná. ‚Po premiéře 
Star Wars nutno vstřebat zá-
žitek.‘ Dalších sedm hodin ab-
sence zdůvodnil tvrzením, že ho 
‚mamka nepustila do školy kvůli 

rodinnému focení‘. Ani konsta-
tování, že ‚nenašel důvod k pří-
tomnosti ve škole‘, není myšlen-
kově vyprahlý,“ s uznáním sou-
hlasí Hromádka.

„Největší problémy mi dělá, 
když mám svým žákům 

omlouvat pozd-
ní příchod kvů-

li zaspání. Větši-
na z nich to po-
važuje za na-
prostou samo-
zřejmost. Občas 

si trochu pospat. 
Občas nejít do ško-

ly jako do práce,“ na-
bízí svou zkušenost Nezkusil. 

„Měl jsem ve třídě poněkud pla-
chého, ale jinak hodného žáka. 
Každý den dojížděl z nedaleké-

ho města. Jednou mi tvrdil, že 
se zpozdil, neboť uvízl ve výta-
hu. Přitom asi zapomněl, že do-
ma žádný výtah nemají. Stejný 
žák překonal hranice své fanta-
zie. Vyprávěl mi, že jakmile rá-
no dorazil na nádraží, uděla-
lo se mu špatně a najednou za-
pomněl cestu do školy. Chvilku 
si sedl do parku a  čekal, až se 
mu vrátí paměť. Nevrátila. Pro-
to čile nasedl do vlaku a ujížděl 
domů.“

„Včera jsem konečně viděl kr-
vavý Tarantinův film Osm hroz-
ných. Teď půjdu oznámit na-
šemu řediteli, že zítra nemůžu 
učit. Musím se z  toho umělec-
kého šoku trochu vzpamato-
vat,“ zvesela míří ke dveřím Hro-
mádka. Roman KANTOR

Náhradní volno za přesčas
Zaměstnavatel si může určit, že namísto platu za práci 
přesčas bude zaměstnanci poskytnuto náhradní volno. 
Je možno takovou dohodu uzavřít dlouhodobě?

Dohodu mezi zaměstnava-
telem a  zaměstnancem podle 
§ 127 odst. 1 zákoníku práce 
o  tom, že zaměstnanci bude 
namísto platu za práci přesčas 
poskytnuto náhradní volno, je 
možno uzavřít dlouhodobě, 
případně bez omezení doby je-
jího trvání (na dobu neurčitou). 
Ze zákoníku práce zákaz tako-
vého postupu nevyplývá. Uve-
dená dohoda může být sjedná-

na samostatně. Pokud by byla 
sjednána na dobu neurčitou, 
lze ji vypovědět podle ustano-
vení § 1999 občanského záko-
níku. Pokud by šlo o  dohodu 
na dobu určitou, přichází vý-
pověď v úvahu pouze v přípa-
dě, že to bylo sjednáno. Doho-
da podle § 127 odst. 1 zákoní-
ku práce může být též součástí 
pracovní smlouvy; pak ji ale ne-
lze samostatně vypovědět.

Výpověď ve zkušební době
Zaměstnavatel se mnou ukončil pracovní poměr ve 
zkušební době s tím, že pracovní poměr končí násle-
dující den. Pracovní poměr však smí končit až třetí 
den od doručení výpovědi. Skončil tedy platně?

Předně je třeba upozornit, že 
nedostáváte výpověď z pra-

covního poměru, ale že pracovní 
poměr je rozvázán jiným způso-
bem, a to zrušením ve zkušeb-
ní době (§ 48 odst. 1 písm. d) 
zákoníku práce). V § 66 odst. 2 
zákoníku práce se stanoví, že 
zrušení pracovního poměru ve 
zkušební době musí být prove-
deno písemně a že pracovní po-
měr skončí dnem doručení zru-

šení, není-li v něm uveden den 
pozdější. Znění §  66 odst.  2 
zákoníku práce již čty-
ři roky neuvádí pod-
m í n k u , 

že písemné ozná-
mení o  zrušení 
pracovního po-
měru má být do-

ručeno 
d r u -

hé-

mu účastníku zpravidla alespoň 
tři dny přede dnem, kdy má 
pracovní poměr skončit. Ale ani 
v době dřívějšího platného zně-
ní zákona nečinilo nedodržení 
uvedené lhůty zrušovací právní 
úkon neplatným. Jednalo se to-
tiž pouze o pořádkovou lhůtu, 
která na platnost právních úko-
nů vliv nemá.

Kvalifikační dohoda
Zaměstnavatel bude poskytovat zaměstnanci, který 
si zvyšuje kvalifikaci, studijní volno. Je nutné, aby 
v  takovém případě byla mezi zaměstnavatelem 
a zaměstnancem uzavřena kvalifikační dohoda?

Při zvyšování kvalifikace pří-
sluší zaměstnanci od za-

městnavatele pracovní volno 
s  náhradou mzdy (platu) mini-
málně v rozsahu stanoveném v 
§ 232 zákoníku práce. Zaměst-
navatel může se zaměstnan-
cem sjednat kvalifikační doho-
du podle §  234 zákoníku prá-
ce. Sjednání této dohody ne-
ní podmínkou poskytování pra-
covního volna. Pracovní volno 

musí zaměstnavatel poskytnout 
tehdy, je-li zvyšování kvalifikace 
v  souladu s  jeho potřebou. Při 
rozhodování o  tom, zda je za-
městnancem zamýšlené zvyšo-
vání kvalifikace v souladu s po-
třebou zaměstnavatele, však 
může zaměstnavatel navrh-
nout sjednání kvalifikační doho-
dy. Dohodu lze sjednat kdyko-
liv během zvyšování kvalifikace, 
nejen před jejím zahájením.
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Mgr. Ing. Vít Berka
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Kouzelné 
čtení

Proč bychom měli v  zá-
plavě tabletů a chytrých te-
lefonů zapomínat na krásu 
a  vůni otevřené knihy? 
Knížka umožňuje kaž-
dému snít a přitom si děti 
rozšiřují slovní zásobu a vě-
domosti. Právě proto při-
šlo na trh Kouzelné čtení, 
které pracuje s  obyčejnou 
papírovou knihou, která 
ale má elektronické vy-
chytávky, jež budou bavit 
děti různých věkových ka-
tegorií. Kouzelné čtení se 
skládá z elektronické tužky 
a libovolných knih, které si 
můžete vybrat z široké na-
bídky. Tužka slouží jako 
čtečka speciálních sym-
bolů, které jsou umístěny 
na stránkách knih. Po při-
ložení k jednotlivým obráz-
kům se čtenář dozví, o co 
se jedná, ať už je to zvíře, 
či město. Navíc jsou vždy 
na každé stránce umístěny 
vědomostní kvízy.
Knížku z vydavatelství Albi, 
která získala titul Hračka 
roku 2016, jistě ocení uči-
telé v  mateřských a  zá-
kladních školách. A  navíc 
je to výborný nápad na dá-
rek pod stromeček.

Znáte je?Co znamená v lotyštině „polsterētājs“? Čalouník!
Že se chodilo na zkušenou 

do světa, to je známá věc. 
Letos proto čalouníci, truhláři 
a  aranžérky z  libereckých Ka-
teřinek ze Středního odbor-
ného učiliště nábytkářského 
a SOŠ v Liberci vyrazili na zku-
šenou do lotyšské Rigy. Žá-
ci překvapili tamní firmy svou 
zručností i nápady. Nejvíc bo-
dovali čalouníci.

„Na začátku jsme se trošku 

prali s jazykovou bariérou, ale 
když jsme začali pracovat, tak 
Lotyši hned pochopili, že svo-
je řemeslo máme rádi. Děla-
li jsme hlavně na čalounění re-
staurovaného nábytku. Ten se 
trochu liší od českých kousků, 
jsou na něm patrné vlivy skan-
dinávské i ruské kultury,“ říká 
Jakub Chládek, žák 3. ročníku 
oboru čalouník, a dodává: „Já 
jsem si z Lotyšska odvezl pro-

hloubení praxe a hlavně jisto-
tu, že zvládnu pracovat i v za-
hraničí. Je to fajn pocit, když 
víte, že se rukama uživíte kde-
koliv. A čalouník je krásná, čis-
tá práce. Navíc – kdo by si ne-
chtěl sednout do pohodlného, 
měkkého křesílka s  pěkným 
potahem?“ Z  řad žáků učeb-
ních oborů nejeli do Lotyšska 
ale jen čalouníci. „Poslali jsme 
tam na zkušenou ještě truhláře 
a aranžérky. Truhláři pracovali 
v  soukromé firmě, aranžérky 
navrhovaly design výlohy pro 
prestižní čokoládovnu v  Rize. 
Stážemi v zahraničí učně mo-
tivujeme a chceme jim ukázat, 
že se jim sázka na řemeslo vy-
platila, protože se s ním uživí 
kdekoliv po Evropě. Navíc je 
vidět, že o kvalitní práci našich 
žáků je zájem,“ pyšní se Vác-
lav Tichý, ředitel učiliště. Podle 
jeho slov se do Rigy na stáž vy-
dají ještě tři další skupiny žá-
ků. Výhodou je to, že jim škola 
praxi v zahraničí zajišťuje zdar-
ma. „O financování se nemu-
sí strachovat. Veškeré náklady 
pokryje grant z projektu Eras-
mus+. Šanci vyjet do zahraničí 
tak mají všichni šikovní žáci,“ 
doplňuje V. Tichý.

Petr TUREK

Dvě opavské školy společně v akci Týden pro inkluzi
Žáci 8. A  třídy Základ-

ní školy Šrámkova proži-
li den plný netradičních ak-
tivit a  poznání. Hostitelskou 
školou byla škola pro zrako-
vě postižené a  žáky s  vada-
mi řeči, ZŠ Havlíčkova. By-

ly připraveny aktivity, kte-
ré dětem měly přiblížit ži-
vot handicapovaných. Žá-
ci s klapkami na očích se na 
chvíli vžili do pocitů nevido-
mých, orientovali se v  ne-
známém prostoru, poznáva-

li plastické obrázky, kovové 
mince a  papírové bankovky 
hmatem, třídili reliéfní tvary, 
utkali se v  míčové hře goal-
balle, vyzkoušeli aplikovaný 
stolní tenis showdown. Cí-
lem této akce bylo vytvoření 

vzájemného respektu a tole-
rance mezi dětmi a také uvě-
domění si, že handicap ne-
má a  nemusí člověka vyčle-
ňovat ze společnosti a bránit 
mu v nejrůznějších aktivitách 
a radostech. Karin SOLNÁ

Studenti na zkušené ve Finsku
Část podzimu strávili stu-

denti z SOU a SOŠ Přímě-
tická, ve finském Kajaani. Ta-
mější střední škola je totiž od 
roku 2008 partnerem znojem-
ské Přímky. Spolupráce obou 
škol se rozvíjela nejprve v rám-
ci programu Leonardo da Vin-
ci mobility a od roku 2014 vy-
jíždějí studenti různých obo-
rů díky zapojení do programu 
Erasmus+.

Klára Hanzalová z  oboru 
hotelnictví a  turismus a  To-
máš Lán z  oboru kuchař-číš-
ník měli možnost seznámit se 
s tradiční finskou kuchyní, vy-
zkoušet si obsluhu i  přípra-
vu jídel. Studentky z  oboru 
sociální činnost zase pozna-
ly vysokou úroveň péče o se-
niory a práci s klienty v zahra-
ničí. Budoucí kadeřníci oce-
nili a  využili místní skvěle vy-

bavenou školní provozovnu, 
ve které se seznámili s nejno-
vějšími trendy ve tvorbě úče-
sů a  s  různými technikami 
barvení.

Všichni studenti se shod-
li v  tom, že třítýdenní pobyt 
v 1 700 km vzdáleném Kajaani 
byl skvělým zážitkem, ale pře-
devším prohloubil jejich prak-
tické a teoretické znalosti.

Michaela TROJANOVÁ



10 číslo 38

Vánoce jsou za dveřmi a dobrá kniha pod stromečkem vždy potěší

Charlie Joe Jackson radí: 
Jak na extra známky
TOMMY GREENWALD

Charlie Joe Jackson, který se vyhýbá 
čtení jako čert kříži, si za svůj cíl 

v  první knize Stop čtení, kterou vydalo 
nakladatelství BB/art, stanovil projít dru-
hým stupněm základní školy bez toho, 

že by přečetl jedinou knihu od začátku do konce. A teď je 
zpátky a tentokrát mu nejde o nic menšího než o vyzname-
nání na vysvědčení, jen proto, aby se vyhnul letnímu čtenář-
skému táboru. Jak tedy na to? To zjistí žáci základních škol, 
pokud si knihu přečtou.

TICHÁ HOLKA
TOREY L. HAYDEN

Torey L. Hayden ze stránek Týdeníku 
ŠKOLSTVÍ již dobře znáte. Je autor-

kou řady úspěšných románů, které před-
stavují skutečné příběhy z prostředí škol 
pro děti s  poruchami chování. I  tento-
krát je hrdinkou románu sedmiletá dívka, 

která nemluví, a okolí se zdá, že vůbec nevnímá, že jsou ko-
lem ní nějací další lidé. Spolu s ní se ve třídě sejdou další 
problémové děti a nyní je na umění učitelky, jak si se všemi 
těmito problematickými dětmi poradí. Knihu vydalo nakla-
datelství Portál.

Je důležité, aby děti 
spaly s kočkou v posteli
ALBERTO PEZ
ROBERTO CUBILLAS

„Studie na kolínské univerzitě v  Německu prokázaly, 
že 87 procent dětí ve věku od šesti do devíti let, 

které spí v  posteli se svými kočičími mazlíčky, nepoznalo 
noční můry, které děti obvykle rády mučí,“ píše se na jedné 
stránce této malé publikace z nakladatelství Meander. „Vě-
decké studie vysoce hodnotí i dodatečnou výhodu při vyu-
žití koček a kocourů jako nočních společníků dětí,“ pokra-
čuje její autor, a tak nezbývá než zjistit více a potěšit se i mi-
lými ilustracemi, které celou knihu doplňují.

AMAZONIE
JAMES ROLLINS

„Amazonie vás připoutá a nepustí, 
dokud nedočtete do konce. 

J.  Rollins je jedním z  nejvynalézavějších 
vypravěčů dneška. Toto dílo si nesmíte 
nechat ujít,“ píše o  tomto románu Lin-

coln Child. To hodnocení asi není třeba více komentovat. 
Milovníky dobrodružství, napětí i  příběhů, které zachycují 
moc převyšující lidskou představivost, jistě tento román 
z nakladatelství BB/art zaujme. Nechte se unést jeho spleti-
tostí a vstupte do bujné amazonské divočiny.

Sára
ESTHER A JERRY HICKS

Sára je plachá, uzavřená desetiletá 
dívka, která není příliš šťastná. Má 

zlomyslného bratra, který ji neustále pro-
vokuje, kruté a bezcitné spolužáky a  ve 
škole ji to moc nebaví. Je zkrátka jako 
mnoho jiných dětí. To všechno se změní, 
když potká Šalamouna, moudrou nadpozemskou sovu, 
která jí ukáže, jak se na svět dívat jinak, očima bezvýhradné 
lásky. Knihu vydalo nakladatelství Synergie a nejen mladé 
čtenářky potěší a povzbudí. Vždyť návod, jak získat radost 
a štěs tí, potřebuje každý z nás.

Jak být dospělá
EMMA McLAUGHLIN

NIKOLA KRAUS

Náš věk nevypovídá vůbec nic o tom, 
jestli už jsme dospělí, tak by se dal 

stručně shrnout obsah této knihy z  na-
kladatelství Domino. Autorky mezinárod-
ního bestselleru Děvče k dětem, který byl 
zfilmován pod názvem Holka na hlídání, vydaly další knihu, 
která se opět s humorem a nadsázkou věnuje tématu, jak 
si znovu vydobýt své místo na slunci, když jsem se doposud 
věnovala především rodině a můj manžel prožívá krizi střed-
ního věku.

Šimonovy 
pracovní listy 24
KATEŘINA KONVALINKOVÁ

Do přírody za zvířátky, tak zní podtitul 
tohoto pracovního sešitu z naklada-

telství Portál. Jeho cílem je seznámit děti 
zábavnou a hravou formou s nejrůzněj-
šími živočichy a  rozvíjet jejich znalosti přírody. Každá ka-
pitola je zaměřená na jednoho živočicha, k němuž je vždy 
přiřazena autorská písnička na melodii známé lidové písně. 
Díky ní si děti informace snadněji zapamatují. Sešit obsa-
huje i  doplňující aktivity, například výtvarné tvoření, hry 
a mnoho dalšího.

FARMA V ÚDOLÍ
TILLY BAGSHAWE

„Vítejte ve Swell Valley, kde o skan-
dály není nouze …“ Farma Wrag-

gsbottom je pro Gabea a Lauru Baxterovy 
to nejdůležitější na světě. Láska a  tra-
dice jim však složenky nezaplatí. Naštěs tí 
Laura dostane nápad, že se o  tajemství svého šťastného 
venkovského života podělí se zbytkem světa. Záměr je to 
dobrý, ale podaří se? Nepromění se v něco úplně jiného? 
Nebude opak pravdou? To zjistíte, pokud si knihu z nakla-
datelství BB/art přečtete.



Vážené čtenářky, vážení čtenáři, soutěžte s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ

Nejkrásnější Vánoce si upečte spolu
Vánoce jsou o  tradicích, 

které v naší zemi přetrvá-
vají dlouhá léta. Jed-
ním ze zvyků, které 
nám přinášejí ra-
dost, je pečení vá-
nočního cukroví. 
Libá vůně linoucí se 
z  trouby dotváří tu 
pravou atmosféru 
adventního času. 

Zkuste letos vypustit honbu 
za nakupo-

váním, protože Vánoce jsou 
především o  čase, který strá-
víme s rodinou, přáteli a lidmi, 
které máme rádi a na kterých 
nám záleží. Upečte si spolu 
krásné Vánoce.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Kolik speciálních mouk 
Babiččina volba najdete 
na pultech prodejen?

Více informací najdete 
na www.babiccinavolba.cz.

Ze správných odpovědí vy-
losujeme dva výherce, kteří 
obdrží dárkový balíček Babič-
čina volba. Odpovědi posí-
lejte na  e-mail soutez@tyde-
nik-skolstvi.cz do 12. prosince 
2016. Do  předmětu uveďte 
„Mouka“.

Královská vánoční soutěž
Vánoce jsou ideálním ča-

sem, kdy se zastavit, od-
počívat, setkávat se s  rodinou 
a přáteli a dopřávat si nevšední 

gurmánské zážitky. Párování 
sýrů s vínem patří nepochybně 
k  velmi příjemným chuťovým 
potěšením, která mohou po-

zvednout sváteční čas doslova 
do  nebeských výšin. Vyzkou-
šejte třeba kombinaci Král Sýrů 
Charakter společně se suše-
nými švestkami, křížalami či 
povidly se skořicí a mandlemi. 
Vše se výborně pojí s portským 
vínem nebo plnějším robust-
nějším a  ideálně už lehce ar-
chivním červeným vínem.

Soutěžte s námi o dva dár-
kové balíčky od Krále Sýrů se 
sýrovými specialitami a lahod-
ným vínem.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
V jakém roce byl patento-
ván název „hermelín“?

Více informací najdete 
na www.kralsyru.cz.

Ze správných odpovědí vylo-
sujeme dva výherce, kteří ob-
drží dárkový balíček od  Krále 
Sýrů. Odpovědi posílejte 
na  e-mail soutez@tydenik-
-skolstvi.cz do  12. prosince 
2016. Do  předmětu uveďte 
„Hermelín“.

Výhry budou po  ukončení 
soutěže k vyzvednutí v redakci 
Týdeníku ŠKOLSTVÍ. V případě, 
že výhra nebude vyzvednuta 
do  tří týdnů od  vyhlášení vý-
sledků, bude postoupena ná-
hradnímu výherci. Na výhru ne-
vzniká právní nárok.

mi přetrvá-
d-

za nakupo-
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PRÁVNÍ RÁMEC ŘÍZENÍ ŠKOL 
A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Autor Jiří Valenta
PARIS 3/2016, 3. upravené 
a doplněné vydání, aktualizace 
1/2014, 460 Kč, brož., 360 stran, 
součástí publikace je CD-R 
s přílohami

Publikace nabízí poměrně ob-
sáhlý a přitom přehledně struk-
turovaný výčet nejdůležitějších 
oblastí práva, které je nutno brát 
v  úvahu při  řízení školy a  škol-
ského zařízení. Nechybí ani pří-
klady z praxe, odvolávky na nej-
důležitější judikaturu a užitečné 
vzory. Všechny pasáže jsou zpra-
covány s  ohledem na  potřeby 
školské praxe, a to jak při výbě-
ru jednotlivých oblastí práva, tak 
i při zpracování jejich obsahu.

Třetí vydání reflektuje zásad-
ní změny v právních předpisech 
ovlivňující řízení škol a školských 
zařízení, ke  kterým došlo v  ro-
ce 2015 a  2016, zejména roz-
sáhlou novelu školského zákona 
a také změny v zákoně o peda-
gogických pracovnících zasahují-
cí pravidla pro uzavírání pracov-
ních poměrů na  dobu určitou 
s pedagogickými pracovníky. Sa-
mozřejmostí je přizpůsobení vý-
kladu vlivu nového občanského 
zákoníku na školskou praxi.

ROČNÍ KALENDÁŘ 
ŘEDITELE ŠKOLY

průvodce paragrafy 
a termíny s kalendářem

Autor Jiří Valenta
PARIS 9/2014, cena 450 Kč, 
brož. 260 stran, soubor 28 map 
formátu A3, součástí publikace 
je CD-R s přílohami

Publikace si klade za cíl vytvo-
řit pro uživatele přehled o termí-
nech a úkolech, které při  řízení 
školy a  školského zařízení uklá-
dají ustanovení právních předpi-
sů. K  jednotlivým datům v prů-
běhu kalendářního roku přiřa-
zuje konkrétní úkoly a  teprve 
u  takto identifikovaného úko-
lu v příslušném termínu přidává 
komentář, resp. výklad příslušné 
části právního předpisu. Základ 
publikace tvoří tzv. „mapy“, tj. 

karty ve formátu A3, které pře-
hledně v  podobě kalendáře 
v  jednotlivých měsících upozor-
ňují na příslušné termíny a s ni-
mi spojenými povinnostmi škol 
a školských zařízení.

BOZP a PO V PŘÍKLADECH 
ŠKOLSKÉ PRAXE

Autoři Jan Romaněnko, 
Pavel Skácelík
PARIS 9/2015, cena 395 Kč, brož. 
392 stran, součástí publikace CD-R 
s přílohami

Publikace je zaměřena 
na  praktické využití právních 
předpisů a  ostatních předpisů 
ve  školské praxi. Součástí tex-
tu jsou různé příklady, otáz-
ky a odpovědi ze školské praxe 
doplněné o  konkrétní ustano-
vení příslušného právního před-
pisu vztahující se ke  konkrétní 
otázce. Měla by zaměstnavate-
lům, zaměstnancům a  odboro-
vým organizacím umožnit zís-
kat základní přehled o  proble-
matice bezpečnosti a  ochrany 
zdraví při práci a požární ochra-
ny u zaměstnanců a bezpečnos-
ti a ochrany zdraví u dětí, žáků 
a studentů.

Součástí publikace je rov-
něž CD, které obsahuje základ-
ní formuláře tvořící dokumen-
taci BOZP, BOZ a PO na školách 
a školských zařízeních.

CESTOVNÍ NÁHRADY A DAŇ 
SILNIČNÍ VE ŠKOLSTVÍ

Autor Karel Janoušek
PARIS 1/2015, cena 440 Kč, brož. 
374 stran

Publikace Cestovní náhrady 
a  daň silniční ve  školství přiná-
ší nejucelenější komentář a pře-
hled zásad, pravidel a  praktic-
kých postupů při  poskytování 
cestovních náhrad zaměstnan-
cům ve  školství (od mateřských 
škol až po  vysoké školy včet-
ně soukromých škol) a  někte-
rým dalším osobám při  tuzem-
ských a zahraničních pracovních 
cestách, odpovědi na nejčastější 
dotazy a řešené příklady včetně 
jejich zaúčtování, vedení valuto-
vé pokladny a dalších souvisejí-

cích oblastí, a to v právním sta-
vu platném k  1. 1. 2015. Sou-
časně vyvrací přetrvávající názor, 
že školy jsou od  daně silniční 
osvobozeny, uvádí ho na správ-
nou míru a  objasňuje povinno-
sti uvedených organizací k  této 
dani. Publikace je doplněna 379 
praktickými příklady.

SPISOVÁ SLUŽBA 
VE ŠKOLSTVÍ

Jak udělat pořádek 
v administrativě

Autor Irena Hajzlerová
PARIS 4/2015, 270 Kč, brož., 165 
stran, CD-R s přílohami

Publikace si klade za  cíl sro-
zumitelnou formou přiblížit vše, 
co se týká spisové služby. Přiná-
ší ukázky podacího razítka, čís-
la jednacího, uvádí, jak správně 
vyplňovat podací deník i archivní 
knihu a rovněž vysvětluje postup 
při vytváření spisového řádu.

V  přílohách naleznete citaci 
zákona i vyhlášky, vzor spisové-
ho řádu včetně vzorů spisových 
a skartačních plánů pro jednot-
livé typy škol, vzory řady dal-
ších dokumentů, které díky to-
mu, že jsou uloženy současně 
i na CD-R, budete moci po do-
plnění vlastních údajů ihned po-
užívat, bez  předchozího pře-
pisování. Publikace vás krok 
za  krokem provede zákonem 
č.  499/2009 Sb. a  vyhláškou 
259/2012 Sb. a  na  příkladech 
z praxe a odpověďmi na nejčas-
tější dotazy vám pomůže nasta-
vit ten správný způsob, jak evi-
dovat, označovat, vyřizovat, 
odesílat, ukládat a skartovat va-
še dokumenty.

PRAKTICKÝ PRŮVODCE 
PRACOVNÍM PRÁVEM 
A ZÁKONÍKEM PRÁCE

Autor Jaromír Richter
PARIS 02/2014, 340 Kč, CD-R, 
258 stran, 1. vydání

Praktický průvodce má být ná-
vodem a  pomocníkem k  osvo-
jení si základních institutů pra-
covního práva a  jejich případ-
ného použití v  praxi tak, jak je 
současná právní úprava vyme-

zuje. Průvodci rozhodně nejde 
o „pouhý“ výklad zákona. Je cí-
leně sestaven ze souboru sché-
mat, dílčích výkladů a vzorů. Ne-
jde o  soubor ukončený. Změny 
a  doplňky zákoníku práce bu-
dou součástí průběžné aktuali-
zace publikace.

VZORY SPRÁVNÍCH 
ROZHODNUTÍ 

S KOMENTÁŘEM
pro ředitele základních 

a mateřských škol
Autor Jaromír Richter
PARIS 2/2007, 2. aktualizované 
vydání, 9/2014, 260 Kč, CD-R, 
153 stran + 60 vzorů správních 
rozhodnutí

VZORY SPRÁVNÍCH 
ROZHODNUTÍ 

S KOMENTÁŘEM
pro ředitele středních škol

Autor Jaromír Richter
PARIS 9/2006, 4. aktualizované 
vydání, 9/2014, 270 Kč, CD-R, 
150 stran + 62 vzorů správních 
rozhodnutí

Cílem vydání těchto publikací 
je snaha o  souborné zpracová-
ní správních rozhodnutí vydáva-
ných řediteli škol podle školské-
ho zákona.

Všechny publikované vzo-
ry jsou doplněny komentářem, 
umožňujícím ředitelům škol 
orientaci v navazujících a souvi-
sejících správně právních institu-
tech, které se váží k jednotlivým 
rozhodnutím či úkonům.

CD-R obsahují soubor 60 
správních rozhodnutí s  možný-
mi úpravami a přímým využitím 
pro střední a základní školství.

Všechny publikace jsou ak-
tualizovány pro rok 2017.

Aktuální nabídka publikací 
pro školy a školská zařízení 2017

OBJEDNÁVKY 
Z NAKLADATELSTVÍ:

PARIS vzdělávací agentura s.r.o., 
Žižkova 2379, 734 01 Karviná 

– Mizerov, tel: 596 338 027 
mobil: 604 264 590, e-mail: 

nakladatelstviparis@seznam.cz

www.paris-karvina.cz


