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„Pohled odvážného je víc než meč zbabělce.“   Goethe  

Nový rok 2017 – nepopsaný list českého školství
Mám ráda tuto dobu těsně po začátku nového 
roku. Je jako nepopsané listy diáře, který právě 
otvírám a do něhož v průběhu roku mohu zapsat 
cokoli. Ještě netuším, co mě čeká nepříjemného, 
ale naopak se mohu těšit z mnoha příslibů, které se 
možná uskuteční.

Stejně tak čekají nové a někdy 
netušené přísliby české škol-

ství. Má j iž sice narýsované ně-
které záchytné body, které už je 
neminou, ale pořád existuje ši-
roký prostor pro příjemná pře-
kvapení. Již od ledna budou naši 
školáci a učitelé občas trpět hla-
dy. Ze škol zmizely nezdravé po-
traviny, ale v  mnoha případech 
s  nimi zmizely i  školní bufety, 
protože nemají co prodávat. Zá-
konodárci asi už v tuto chvíli tu-
ší, že to s tím důrazem na zdra-
ví poněkud přehnali, a  možná 
nás překvapí změkčením přísluš-
né vyhlášky. Přála bych to hlav-
ně učitelům, ti na rozdíl od žáků 

nestíhají vybíhat ze školy do nej-
bližší večerky.

V březnu čeká mateřské školy 
poprvé povinný zápis všech pě-
tiletých dětí, protože je třeba, 
aby se naučily nezbytné samo-
statnosti před vstupem do školy. 
Nemyslím, že tato nová povin-
nost mateřské školy nějak výraz-
ně zasáhne, protože již dnes je 
navštěvuje drtivá většina popu-
lace. Bude však docela úsměvné 
sledovat, jak zákonodárce do-
nutí pár procent nepřizpůsobi-
vé menšiny změnit hluboce za-
kořeněné návyky. Doufám, že 
nebude chtít, aby si učitelky ma-
teřských škol příslušné děti ráno 

u nich doma vyzvedávaly.
V dubnu nastane premiéra po-

sunutých zápisů do prvních tříd. 
Opatření jistě důvodné, každý 
měsíc se na školní zralosti dětí 
nesporně projevuje. Jenže je to 
opravdu ten zásadní důvod, proč 
u  nás každý rok pětina školou 
povinných dětí zůstává ve škol-
kách? Není to spíš pohodlnost ro-
dičů a benevolence systému, kte-
rý to umožňuje? Soudím podle 
toho, že většinou dnes není pro-
blém, zda se dítě naučí v šesti le-
tech číst a psát, ale v tom, jestli 
před tím paní učitelka získá jeho 
pozornost. Máme totiž ve třídách 
samé silné osobnosti.

Na jaře dojde také poprvé 
na povinné jednotné přijíma-
cí zkoušky na střední školy. Ten-
to nový prvek jistě střední školy 
zaznamenají. Bude zase více pa-
pírování, vyhlašování, odvolává-
ní a vysvětlování. Jak by také ne, 

když jsou zkoušky sice povinné, 
ale jejich výsledky jaksi nepříliš 
závazné. Oni to už ředitelé škol 
nějak zařídí, aby si laťku nastavi-
li podle toho, kolik mají pro stu-
denty míst.

A v květnu ještě jedna novin-
ka, zatím jen pro gymnázia a ly-
cea. Povinná maturita z  ma-
tematiky. Rozporuplná záleži-
tost, která spolehlivě vyvolává 
emoce. Osobně vůbec nechá-
pu, proč. Znalost matematiky je 
přece projev logické inteligence, 
kterou v životě potřebuje každý. 
A vyskakuje snad někdo kvůli to-
mu, že všichni povinně maturují 
z češtiny a cizího jazyka?

Pro začátek nového roku je 
nových úkolů pro české školství 
možná až příliš. Stejně však vě-
řím, že bude prostor i na příjem-
ná překvapení. A  ta bych všem 
učitelům a  pracovníkům škol 
moc přála. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Absolutní vítěz
Absolutním vítězem 
mezinárodní soutěže Best in 
English a zároveň nejlepším 
českým angličtinářem je 
Milan Flachs z gymnázia 
v Českých Budějovicích. 
Soutěže se letos zúčastnil 
rekordní počet studentů – 
15 107 z 683 škol z 28 zemí. 
Nejlepší studenti z Česka 
a ze zahraničí získají 14denní 
jazykový kurz na jazykové 
škole ILAC v Kanadě a pobyt 
na European Summer 
School. mv

Miliardy pro školy
Ministerstvo pro místní 
rozvoj má na vybavení 
základních, středních 
a vyšších odborných škol 
připraveno 3,7 miliardy 
korun z evropských fondů. 
O podporu lze žádat od 
5. ledna 2017 do 31. října 
2022. čtk

Speciální kamera
Pracovníci Elektrotechnické 
fakulty ČVUT v Praze 
v rámci projektu Sledování 
očních pohybů pro 
diagnostiku v neurovědách 
vyvinuli unikátní zařízení, 
které je schopné sledovat 
i ty nejmenší pohyby 
očí, čímž pomáhá 
diagnostikovat vážné 

psychické a vývojové 
poruchy i onemocnění. 
Stejně účinně funguje 
také jako komunikační 
prostředek pro postižené. lp

Obnovená škola
Komunitní základní ma-
lotřídní školu chce v Chříči 
na severním Plzeňsku 
založit spolek Propolis. 
Skupina mladých lidí chystá 
vznik základní školy, jež 
v obci se zhruba 200 oby-
vateli chybí. Od září by 
mohla začít fungovat jedna 
smíšená třída pro asi 13 dětí 
od první do páté třídy. 
Škola ve Chříči zanikla 
v roce 2008.          čtk

Zápisník

„Pro nejbližší období máme jenom samé dobré zprávy. Do roku 2020 Česká republika 
ekonomicky dožene Německo, naši fotbalisté vyhrají mistrovství světa, v Praze na Václaváku 
přistanou mimozemšťané a učitelé budou brát čtyřicet tisíc!“
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Stručný přehled změn ve školách
Rok 2017 přinese do škol 

řadu novinek. Na jaře bu-
dou muset všichni uchaze-
či o studium maturitních obo-
rů napsat testy z  matemati-
ky a českého jazyka, které při-
praví a  vyhodnotí Centrum 
pro zjišťování výsledků vzdělá-
vání. V  září bude poprvé po-
vinný poslední rok předškolní-
ho vzdělávání. Zápisy dětí do 
1. ročníků základních škol pro-

běhnou v  dubnu. Konkrétní 
termín určí ředitel školy. Změ-
na letos čeká také maturanty. 
Slohové práce z českého jazy-
ka se po třech letech, kdy je 
známkovali učitelé ve školách, 
budou znovu hodnotit cent-
rálně. Senát a prezident se bu-
dou zabývat reformou finan-
cování škol a  také návrhem 
kariérního řádu učitelů.

Na jaro plánuje ministryně 

školství Kateřina Valachová vy-
jednávání o  růstu učitelských 
platů v dalších letech a obec-
ně zvyšování objemu peněz na 
vzdělávání. Chtěla by, aby se 
učitelské platy do roku 2020 
zvýšily na 130 procent prů-
měrné mzdy v Česku, tedy asi 
40 000 korun. Na sport bude 
místo šesti miliard naplánova-
ných na rok 2017 žádat mini-
málně 7,5 miliardy korun. čtk

Proti radikalizmu hodiny dějepisu
Kvůli narůstajícímu radika-

lizmu mladých chtějí na 
Slovensku posílit hodiny dě-
jepisu. Měnit se má obsah 
učebnic, přibude i více vyučo-
vacích hodin.

Cílem reformy je hlavně vět-

ší vzdělanost a  poznání žáků 
těžkých období lidstva a  slo-
venského národa tak, jak se 
stala ve skutečnosti. Opatře-
ní proti projevům extremizmu 
u mladých budou součástí no-
vé školní reformy. Ta vstou-

pí v platnost už od následují-
cího školního roku. Studenti 
v rámci dějepisu navštíví kon-
centrační tábory nebo pamět-
ní místa holocaustu a  absol-
vují i diskuze o teroru v době 
druhé světové války. red

Akční show i badatelské aktivity
Libereckým science cen-

trem iQLandia prošlo loni 
425 184 lidí, zhruba o 5 000 
víc než předloni. Dalších 
90 000 turistů navštívilo sou-
sední iQPark určený mladším 
dětem.

Liberecká iQLandia je jed-
ním ze čtyř projektů svého 
druhu, které byly v České re-
publice vybudovány za při-

spění evropských peněz. Dal-
ší jsou v  Plzni, Brně a  Ost-
ravě. Veřejnosti se liberecký 
park za čtvrt miliardy korun 
otevřel na konci března 2014 
a od té doby jím prošlo už více 
než 1,2  milionu návštěvníků. 
Jeho návštěvníky lákají nejen 
expozice, ale i nejrůznější do-
provodné programy a science 
show. Letos například o  jar-

ních prázdninách odstartuje 
hra na téma tajemného spol-
ku iluminátů, kterou dopl-
ní akční science show, bada-
telské aktivity a experimentál-
ní workshopy pro veřejnost. 
V  roce 2018 vybuduje cent-
rum expozici Matematikum, 
kde se děti přesvědčí, že ma-
tematika nemusí být strašá-
kem. čtk
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V mezinárodním šetření PISA 2015, v jehož rámci se 
zjišťuje úroveň přírodovědné, matematické a  čte-
nářské gramotnosti patnáctiletých žáků, si oproti 
předchozímu testování tuzemští školáci pohoršili. 
Zatímco v přírodovědné a matematické gramotnos-
ti patřili svými výkony k průměru, výsledky v gra-
motnosti čtenářské byly podprůměrné.

Asiaté v popředí

Nejvyšší počet bodů v  tes-
tu přírodovědné, matematic-
ké i čtenářské gramotnosti zís-
kali žáci ze Singapuru. Dobře 
si vedli i školáci z dalších asij-
ských zemí, například druhé-
ho nejlepšího výsledku v příro-
dovědné gramotnosti dosáhli 
Japonci. Mezi desítkou nejlep-
ších podle získaných bodů se 
v  jednotlivých gramotnostech 
objevují i  patnáctiletí z Korej-
ské republiky či Tchaj-wanu.

Za zaznamenání stojí i  vy-
nikající výsledky školáků z Es-
tonska, kteří v  přírodovědné 
gramotnosti dosáhli třetího, 
v  čtenářské šestého a  v  gra-
motnosti matematické devá-
tého nejlepšího výsledku ze 
všech testovaných zemí. Daři-
lo se i mladým Finům či školá-
kům z Kanady. Naopak v prů-

měru jako čeští žá-
ci skončili v  pří-
rodovědné gra-
motnosti i  pat-
náctiletí Ra-
kušané, Fran-
couzi, Španělé 
a  Švédové, kte-
ří patřili do průmě-
ru i v gramotnosti mate-
matické. Ve čtenářské gramot-
nosti se stejně jako naši školá-
ci do podprůměru zařadili žá-
ci z Chorvatska, Vietnamu, Ra-
kouska a Itálie.

Oproti minulému testování 
z  roku 2012 si čeští patnácti-
letí školáci pohoršili ve všech 
třech testovaných oblastech, 
i  když nejde o  zhoršení dra-
matické. Jak upozornil ústřed-
ní školní inspektor Tomáš Za-
tloukal, ČR se zařadila do sku-
piny sedmi zemí  OECD, jejichž 

nadprůměrný výsledek z  roku 
2006 se za devět let statisticky 
významně zhoršil.

Ve vzdělávacích oblastech 
živé systémy, systémy fyzikál-
ní a  systémy Země a  vesmíru 
dosáhli čeští žáci oproti roku 
2006 nižších výsledků ve všech 

sledovaných druzích 
škol a  nevykazo-

vali ve zvládnu-
tí přírodověd-
ných vzděláva-
cích oblastí vý-
raznější rozdí-
ly. Měli relativ-

ně lepší znalost 
obsahu přírodních 

věd než znalost proce-
durální, například přípravy po-
kusu. Dovednost vysvětlovat 
jevy vědecky zvládli čeští žá-
ci lépe, ovšem hůře vyhodno-
covali a  navrhovali přírodo-
vědný výzkum. Vědecky inter-
pretovat data a  důkazy zvlá-
dali průměrně. Výsledky PISA 
ukazují, že čeští žáci se v rám-
ci přírodovědných předmě-
tů pouze v omezené míře se-
tkávají s výukou zahrnující ex-
perimentování a  badatelskou 
činnost.

Ohrožené uplatnění

V  šetření jsou testy vypl-
něné patnáctiletými školáky 
podle dosaženého počtu bo-
dů zařazeny do šesti hodno-
ticích úrovní. Od roku 2006 
se podíl českých patnáctile-
tých žáků s  nedostatečnou 
úrovní přírodovědné gramot-
nosti zvýšil o  5 procent a  je-
jich podíl ve dvou nejvyšších 
úrovních se o 4 procenta sní-
žil. Pod úrovní, kterou PISA 
považuje za základní, je po-
díl tuzemských školáků pěti-
nový. Jak uvedl Tomáš Zatlou-
kal, každé páté dítě odchází 
ze základní školy s tak nízkou 
úrovní přírodovědné gramot-
nosti, že to může do budouc-
na ohrozit jeho uplatnění na 
trhu práce.

Šetření ovšem ukázalo, že 
podíl školáků, kteří v  uve-
dené gramotnosti nedosáh-
li ani na druhou základní úro-
veň, se zřetelně liší podle kra-
jů. Zatímco například v Plzeň-
ském, Libereckém, Pardubic-
kém či Zlínském kraji jde o po-
díl kolem 21 procent, v Praze 
pak 13 procent, v kraji Ústec-
kém je tento podíl 35 a v Kar-
lovarském dokonce 38 pro-
cent. Podle ústředního školní-
ho inspektora ovšem tyto od-
chylky nelze vysvětlit výhrad-
ně socioekonomickými rozdíly 
mezi jednotlivými kraji.

Vzdělávací příležitosti

Podle náměstka ministryně 
školství Stanislava Štecha i To-
máše Zatloukala zatím není 
možné z  výsledku posledního 
šetření vyvozovat jednoznačné 
závěry, ale je třeba je podrobit 
další analýze. Již nyní je ovšem 
jasné, že u  nás je vysoká se-
lektivnost školství, kterou po-
tvrzují velké rozdíly ve výsled-
cích žáků mezi jednotlivými 
školami. Český vzdělávací sys-
tém podle této charakteristi-
ky plně nezabezpečuje všem 
žákům v rámci povinné školní 
docházky srovnatelné vzdělá-
vací příležitosti.

Markéta GRULICHOVÁ
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Výsledky českých žáků stačí pouze na průměr
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Povinnosti zaměstnavatele vůči odborové organizaci
Jak vyplývá z §  61 ZP, za-

městnavatel má v  souvis-
losti s  rozvázáním pracovního 
poměru určité povinnosti vůči 
odborové organizaci. Záměrně 
zdůrazňujeme, že v souvislos-
ti s rozvázáním, a nikoliv obec-
ně skončením pracovního po-
měru. Zaměstnavatel je totiž 
povinen s  těmito zástupci za-
městnanců předem projednat 

výpověď z  pracovního pomě-
ru nebo jeho okamžité zruše-
ní (§ 61 odst. 1 ZP), a pokud 
by šlo o  člena orgánu odbo-
rové organizace, který působí 
u  zaměstnavatele, v  době je-
ho funkčního období a v době 
1 roku po jeho skončení, do-
konce si k těmto právním jed-
náním vyžádat předchozí sou-
hlas této odborové organi-

zace (§ 61 odst. 2 ZP). S jiný-
mi případy rozvázání pracov-
ního poměru (tj. dohodou ne-
bo zrušením pracovního po-
měru ve zkušební době) je za-
městnavatel povinen seznámit 
odborovou organizaci ve lhů-
tách s ní dohodnutých (nejčas-
těji v kolektivní smlouvě).

Co to znamená? Že pokud 
pracovní poměr skončí napří-

klad uplynutím doby, a to i ji-
nak chráněnému odborové-
mu funkcionáři, nebo smrtí 
zaměstnance, zaměstnavatel 
žádné z  výše uvedených po-
vinností vůči odborové orga-
nizaci nemá. Byť není samo-
zřejmě vyloučeno, že se k nim 
v dohodě s odborovou organi-
zací zaváže nad rámec zákoní-
ku práce. Vít BERKA

Odbory jednaly o rušení platových tabulek
Koncem prosince se kona-

lo jednání zástupců od-
borových svazů s  představiteli 
vlády. Předmětem jednání byl 
návrh nařízení vlády o  plato-
vých poměrech zaměstnanců 
ve  veřejných službách a  sprá-
vě. Účelem navrhované právní 
úpravy je snížení počtu stupnic 

platových tarifů stanovených 
pro odměňování zaměstnanců 
ve  veřejných službách a  sprá-
vě. Do  vnějšího připomínko-
vého řízení byl poslán návrh 
na snížení počtu stupnic plato-
vých tarifů ze současných de-
víti na  šest, a  to od  července 
2017. Navrhuje se sloučit stup-

nice platových tarifů uvedené 
v přílohách číslo 1 až 3, podle 
nichž jsou placeni nepedago-
gičtí pracovníci, a  též v  přílo-
hách č. 5 a 6. Navržené opatře-
ní není ovšem finančně zabez-
pečeno ve státním rozpočtu – 
pro  zaměstnance, jejichž pla-
ty jsou financovány ze státní-

ho rozpočtu, by realizace návr-
hu představovala náklad 1,08 
miliardy korun. Ministr finan-
cí konstatoval, že se na  tuto 
změnu budou hledat finanč-
ní prostředky. Zástupci odborů 
s chystanou změnou souhlasili 
s tím, že by její realizaci uvítali 
již od března 2017. sta

Jasné stanovisko k př ijímání neočkovaných dětí
Ministerstvo zdravotnictví a  ministerstvo školství 
vydaly společné stanovisko k  nutnému očkování 
v případě přijímání dětí do mateřských škol od září 
2017. V tomto stanovisku je jasně určeno, jak mají 
mateřské školy postupovat, kdy mohou a kdy ne-
mohou přijmout neočkované děti.

Mateřské školy mohou při-
jmout i dítě, které se ne-

podrobilo pravidelnému oč-
kování ani nemá doklad, že je 
proti nákaze imunní či se ne-
může očkování podrobit z dů-
vodu trvalé kontraindikace jen 
v  případě, že patří do  skupi-
ny dětí, pro které je předškolní 
vzdělávání povinné. Počínaje 
dnem 1. září 2017 je předškol-
ní vzdělávání povinné pro dítě, 
které před tímto datem dosáh-
lo pěti let a  více a dosud ne-
zahájilo povinnou školní do-
cházku. To jednoznačně plyne 
z účelu, který novela školské-
ho zákona provedená záko-
nem č. 178/2016 Sb. sledova-
la. Tím bylo zavést povinný rok 
předškolního vzdělávání, niko-
li nepřímo novelizovat usta-

novení § 50 zákona o ochra-
ně veřejného zdraví a  prak-
ticky učinit výjimku zakotve-
nou v  tomto ustanovení nad-
bytečnou. Smyslem příslušné-
ho ustanovení školského zá-
kona je připravit děti na  po-
vinnou školní docházku a zvý-
šit jejich připravenost na socia-
lizaci ve školním prostředí.

Výjimku ustanovení § 50 
zákona o  ochraně veřejného 
zdraví je nutné aplikovat pou-
ze na děti, na které se vztahuje 
povinné předškolní vzdělává-
ní, a nevztahovat ji na mateř-
skou školu jako celek. Ostatní 
děti, pro které není předškolní 
vzdělávání povinné, tedy musí 
být před přijetím do mateřské 
školy nadále očkovány v  roz-
sahu, jak vyplývá z § 50 záko-

na o ochraně veřejného zdraví 
ve spojení s § 46 téhož záko-
na a vyhlášky o očkování pro-
ti infekčním nemocem, pokud 
nemají potvrzení, že jsou proti 
nákaze imunní nebo se nemo-
hou očkování podrobit pro tr-
valou kontraindikaci. Prioritou 
při přijímání dětí do předškol-
ních kolektivních zařízení to-
tiž nadále zůstává zachová-
ní kolektivní imunity, to je ta-

kové formy imunity, ke  kte-
ré dochází, když je významné 
množství osob v populaci pro-
očkováno proti konkrétnímu 
onemocnění a  patogen ztrá-
cí schopnost epidemické inci-
dence. Kolektivní imunita ne-
může ovlivnit patogenitu pů-
vodce, ale může snížit cirkula-
ci původce v populaci, případ-
ně vést až k eliminaci původce 
v populaci. sta

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTO: Petr MERTAFOTO: Petr MERTA
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Čtenářské dílny pomáhají žákům vyjadřovat vlastní myšlenky
Čtou současné děti hodně, nebo málo? A děláme 
dost, abychom v  nich probudili lásku k  psanému 
slovu? Ukazuje se, že pouhý vliv rodinného prostře-
dí v době chytrých telefonů a tabletů nestačí, takže 
je dobře, když se i ve škole žáci důvěrně setkávají 
s jinými knihami, než jsou učebnice.

Jednou z cest, jak dětem při-
blížit kouzelný svět čtenářů 

a beletrie, je projekt Čtenářské 
dílny, který probíhá v řadě zá-
kladních škol.

V Základní škole a  mateř-
ské škole Palachova v  Bran-
dýse nad Labem běží Čtenář-
ské dílny už několik let. Boha-
té zkušenosti s nimi má zdej-
ší pedagožka Jana Šestáková, 
která učí na I. stupni. S projek-
tem obvykle začíná na podzim 
ve druhém ročníku.

Jak vlastně taková hodi-
na v  rámci Čtenářských dílen 
probíhá? „Každý žák si přine-
se vlastní knihu. Může si vy-
brat ze své domácí knihovny, 
ale k dispozici mu je pochopi-
telně i  školní knihovna, která 
právě díky podobným projek-
tům získává více peněz na ná-
kup knih. Ideální je naplánovat 
dílny třeba na poslední dvě pá-
teční hodiny.“
Cílem je porozumět textu
„Na začátku si stanovíme 

téma hodiny, například Co se 
mi líbí – nelíbí na hlavním hr-
dinovi. Já ho žákům pro lepší 
pochopení vysvětlím na ukáz-
kové knížce, která je jiná, než 
čtou oni. Pak se dají do čtení. 
Každý si najde své místo, kde 
je mu to příjemné: někdo se-
dí v  lavici, jiný na zemi s pol-
štářkem nebo někde stranou. 
Jde o to, aby děti cítily pohodu 
a mohly se soustředit. Asi po 
15 minutách, což je pro žáky 
nižších ročníků nejdelší vhod-
ná doba, ukončíme čtení a dě-
ti si jdou udělat zápisy do čte-
nářského deníku. Někteří žá-
ci to zvládnou poměrně rych-
le a  sami. Ti, kteří potřebují 
pomoci, konzultují zápisky se 
mnou. Před koncem Čtenář-
ských dílen se s  dětmi sejdu 
v  kruhu na koberci, kde spo-
lečně diskutujeme o  tom, ja-
kým způsobem se téma hodi-
ny projevilo v jejich knížce, jak 

porozuměly textu,“ vysvětluje 
J. Šestáková.

Každý z  žáků čte knihu 
podle svých čtenářských do-
vedností, o četbě si vede čte-
nářský deník s  krátký-
mi záznamy, proto-
že četba vybra-
né knihy probí-
há i v domácím 
prostředí. Děti 
se tak postupně 
naučí skutečně 
porozumět textu, 
pracovat s ním, což 
v praxi znamená, že do-
kážou shrnout hlavní myšlen-
ky, vysvětlit děj, nacházet vy-
brané informace.

Tyto dovednosti se pak prů-
běžně procvičují v dalších ho-
dinách. Součástí tohoto pro-
cesu jsou i  referáty, kde dí-
tě ostatním spolužákům kni-
hu popíše, vysvětlí, proč se mu 

líbila, nabídne obrázky a pře-
čte krátkou ukázku, která ho 
zaujala.

„Někdy se pochopitelně sta-
ne, že si děti vyberou knížku, 
která se jim nelíbí. Nenutím je, 
aby ji dočetly, to je normální 
čtenářský proces hledání. Při 

výměně knihy ale musí žák 
ostatním vysvětlit, proč nebyl 
spokojen, co ho na knize zkla-
malo,“ říká J. Šestáková.

„Do Čtenářských dílen také 
zařazuji vlastní tvorbu Třídní 
knihy pohádek, kde se každý 
žák má možnost vcítit do ro-
le spisovatele. Před začátkem 
tohoto projektu se vždy mo-
tivujeme některým z  našich 
známých českých spisovatelů. 

V  loňském školním roce 
to byl J. Lada.“

Podpora rodiny 
pomáhá

A jaké kníž-
ky mají vlast-
ně současné dě-
ti rády? „Me-

zi vybranými titu-
ly převažují ty o  je-

jich současnících, lákají 
je zkrátka příběhy dětí a jejich 
rodin, které se podobají světu, 
v  kterém žijí. Ale na druhou 
stranu jsem tu měla děti, kte-
ré četly i  Dětskou bibli,“ od-
povídá na otázku J.  Šestáko-
vá. Podle ní hraje roli ve výbě-
ru knih také rodinné prostředí. 
Rodiny, které vlastní obsáhlou 

knihovnu, zakládají podobnou 
i  svým potomkům. Na dru-
hou stranu se během intenziv-
ní práce v čtenářských dílnách 
stali čtenáři i ze žáků, kteří ta-
kové zázemí neměli.
Dovednosti pro celý život
Čtenářské dílny mají vý-

znam i  pro samotné pedago-
gy. Vzhledem k tomu, že uči-
tel děti neustále sleduje při 
práci, kontroluje jejich referá-
ty a zápisky v deníku, získává 
průběžně informace o  tom, 
co děti potřebují a na co by se 
měl zaměřit i  v  běžné výuce, 
a  v  neposlední řadě má ta-
ké přehled o současné dětské 
literatuře.

V  rámci tohoto projektu je 
rovněž vhodná spolupráce 
s  místními knihovnami. „My 
máme v  Brandýse velké štěs-
tí, protože zdejší knihovna 
je výborná a  její zaměstnan-
ci nám vycházejí vstříc, takže 
jsem mohla Čtenářskou díl-
nu uskutečnit i  v  těchto pro-
storách. Děti se dostaly do ji-
ného prostředí, které některé 
ještě neznaly, a  díky tomu si 
do knihovny našly cestu,“ říká 
J. Šestáková.

A co je podle jejího osob-
ního názoru největším příno-
sem tohoto projektu? „Určitě 
to, že si děti najdou i v součas-
né době cestu ke knize. Důle-
žité jsou ale i dovednosti, kte-
ré využijí i  v  jiných předmě-

tech a  vlastně v  celém živo-
tě: porozumění textu, schop-
nost o  něm diskutovat, vyjá-
dřit vlastní myšlenky, rozší-
ření slovní zásoby a  také ci-
zích slov,“ shrnuje na závěr 
J. Šestáková.

 Romana SLANINOVÁ
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Odpočinek u více pracovních poměrů
Je možné uzavřít se zaměstnancem-vychovatelem 
dohodu o provedení práce na asistenta pedagoga – 
nočního vychovatele? Může mít dva pracovněpráv-
ní vztahy – první s nepravidelnou pracovní dobou 
(ráno a odpoledne), druhý s pracovní dobou od 22 
do 6 hodin? Může jeden pracovní poměr navazovat 
na druhý bez odpočinku?

Zákoník práce umožňu-
je, aby zaměstnanec u  té-

hož zaměstnavatele uzavřel 
více pracovněprávních vzta-
hů a v § 34b odst. 2 k  tomu 
stanoví:

„Zaměstnanec v  dalším zá-
kladním pracovněprávním 
vztahu u téhož zaměstnavate-
le nesmí vykonávat práce, kte-
ré jsou stejně druhově vyme-
zeny. U  zaměstnavatele, jímž 
je stát, platí věta první jen teh-
dy, jedná-li se o  výkon prá-
ce v  této organizační složce 
státu.“

Práva a  povinnosti z  kaž-
dého pracovněprávního vzta-
hu se posuzují zcela samostat-
ně, bez ohledu na to, zda má 
zaměstnanec více pracovně-
právních vztahů u  téhož za-
městnavatele, nebo když vy-

konává práci ve více pracov-
něprávních vztazích u různých 
zaměstnavatelů.

Pokud jde o případ uvedený 
v dotaze, upozorňuji na vý-
klad zveřejněný v pu-
blikaci „Pracovní 
doba podle zá-
koníku a dalších 
souv i se j í c í ch 
právních před-
pisů“ kolekti-
vu autorů, jinak 
pracovníků MPSV 
(R. Gogová, P. Hůr-
ka, H. Úlehlová), nakl. ANAG 
2012, kde je uvedeno:

„Dovoluji si však tvrdit, že ji-
nak může být posuzována si-
tuace, kdy zaměstnanec má 
souběžná zaměstnání u  té-
hož zaměstnavatele. Práci při-
děluje zaměstnanci v  obou 

vztazích tentýž zaměstnava-
tel a  má přitom dodržet mi-
nimální doby odpočinku, ze-
jména odpočinek mezi dvě-
ma směnami. Zaměstnavatel, 
který zaměstnanci nařídí vý-
kon práce v  druhém vztahu 
v době, kdy čerpá odpočinek 
ve vztahu prvním, si tak mu-
sí být vědom, že v době odpo-
činku musí zaměstnanec pra-
covat pro téhož zaměstnava-

tele v  dalším vztahu. Po-
hlédneme-li na zása-

du uspokojivých 
a  bezpečných 
pracovních pod-
mínek, je patr-
né, že účel práv-
ní úpravy pra-

covní doby ne-
ní naplněn. U  za-

městnanců nebude 
docházet k pravidelnému stří-
dání doby výkonu práce a do-
by odpočinku, nýbrž bude 
v nadměrné míře konat práci 
stále pro téhož zaměstnavate-
le. Jednání zaměstnavatele by 
mělo být považováno za roz-
por s dobrými mravy podle § 3 
občanského zákoníku za pou-
žití §  4 ZP. V  takovém přípa-
dě lze doporučit zaměstnava-
teli postupovat tak, aby doba 
výkonu práce v druhém vzta-
hu nenarušila minimální dobu 
odpočinku mezi směnami ve 
vztahu prvním.“

Obdobné stanovisko je uve-
deno i  v  publikaci „Záko-
ník práce a  související usta-
novení občanského zákoníku 
s  podrobným komentářem“, 
autoři P. Hůrka, J. Morávek, 
Z. Schmied, L. Trylč, K.   Eliáš, 
P.  Bezouška; nakl. ANAG 
2014. Vít BERKA

Podmínky dalšího pracovního poměru
Je možné sjednat se zaměstnancem další pracovní 
poměr u téhož zaměstnavatele? Pokud ano, za ja-
kých podmínek? Může s ním být sjednán další pra-
covní poměr na kratší pracovní dobu?

Platná právní úprava umož-
ňuje, aby měl zaměstnanec 

k zaměstnavateli více pracovně-
právních vztahů (to je více pra-

covních poměrů, případně pra-
covněprávních vztahů vzniklých 
na základě dohod o pracích ko-
naných mimo pracovní poměr).

Při sjednání dalších pra-
covněprávních vztahů je tře-
ba dodržet ustanovení §  34b 
odst. 2 zákoníku práce, kde se 
stanoví:

„Zaměstnanec v  dalším zá-
kladním pracovněprávním 
vztahu u téhož zaměstnavatele 
nesmí vykonávat práce, které 

jsou stejně druhově vymezeny.
U zaměstnavatele, jímž je 

stát, platí věta první jen tehdy, 
jedná-li se o výkon práce v té-
to organizační složce státu.“

Pro daný případ to zname-
ná, že v  druhém pracovním 
poměru musí být sjednán jiný 
druh práce. Vít BERKA
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Okamžitá výpověď
Jednomu ze zaměst-
nanců školy byla dána 
výpověď z organizač-
ních důvodů. Během 
výpovědní doby ale 
tento zaměstnanec 
závažně porušil pra-
covní kázeň, což by 
podle našeho názoru 
byl důvod k  okamži-
tému zrušení pracov-
ního poměru. Je ale 
vůbec možné takto 
pracovní poměr zru-
šit, když zároveň již 
běží výpovědní doba?

Okamžité zrušení pra-
covního poměru zaměst-
navatelem je uprave-
no v  §  55 zákoníku prá-
ce. Tento způsob skonče-
ní pracovního poměru je 
výjimečný, zákoník práce 
tuto výjimečnou možnost 
dává jak zaměstnavate-
li (§ 55), tak i zaměstnan-
ci (§ 56). Ustanovení § 55 
upravuje důvody a způsob 
okamžitého zrušení pra-
covního poměru zaměst-
navatelem. Výčet důvo-
dů je taxativní a  jiné dů-
vody být uplatněny nemo-
hou. Jedním z  důvodů je 
i  porušení pracovní káz-
ně zaměstnancem zvlášť 
hrubým způsobem. Zá-
koník práce ani jiný práv-
ní předpis nevylučují mož-
nost okamžitě zrušit pra-
covní poměr se zaměst-
nancem v době, kdy u to-
hoto zaměstnance běží 
výpovědní doba z důvodu 
výpovědi dané podle § 52 
zákoníku práce. Vít BERKAFOTO: Zlata ŠŤÁSTKOVÁFOTO: Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Žáci z Plzně se učí vnímat sport jako zábavu a životní styl
Již třetím rokem je 10. základní škola v  Plzni za-
pojená do sportovního projektu pro školy Sazka 
olympijský víceboj. Tento projekt se soustřeďuje na 
rozvoj pohybu dětí základních škol a  motivuje je 
k dalšímu sportování ve volném čase.

Cílem projektu je přivést 
ke sportování co nejvíce 

dětí základních škol a  věkově 
odpovídajících dětí gymnázií, 
ukázat dětem sport jako zába-
vu a přirozený životní styl, sna-
ží se pomoct jim nalézt tu je-
jich „parketu“, kde se mohou 
uplatnit. Žáci plní během ho-
din tělesné výchovy osm disci-
plín, které prověří jejich oheb-
nost, hbitost, silovou vytrva-
lost, výbušnost, rychlost, sílu 
a další. Nejde o soutěžení, ale 
spíše o  testování schopností 
a dovedností.

Sportovní den
Myšlenka plnění olympijské-

ho diplomu se nám moc líbi-
la, tak jsme se do projektu 
přihlásili. Nejdříve jen někte-
ré třídy, později jsme zapoji-
li už celou školu, tedy všechny 
děti z  1. i  2. stupně. Garant-
kou projektu ve škole je učitel-
ka tělesné výchovy Libuše Slá-
mová. Po zkušenostech z prv-
ního roku jsme se také rozhod-
li, že hlavní testování budeme 
provádět během sportovního 
dne, protože vzhledem k  pl-
nění osnov, počtu vyučovacích 
hodin a  soutěžím, kterých se 
zúčastňujeme během školní-
ho roku, je velice těžké v hodi-

nách tělocviku stihnout otes-
tovat všechny žáky.

Sportovní den nám umož-
ňuje změřit najednou výkony 
všech žáků v šesti disciplínách 
z osmi. Připravíme si vždy jed-
notlivá stanoviště, kterými děti 
procházejí a kde plní jednotli-
vé disciplíny. Výsledky vedoucí 
stanovišť zapisují do přehled-
ných tabulek. Běhy pak pro-
vádíme v  hodinách tělocvi-
ku, kde je máme stejně v os-
novách. Výkony všech dětí ná-
sledně vkládáme on-line na 
stránky projektu.

Na základě splnění osmi dis-
ciplín získá každý žák olympij-
ský diplom, což je vlastně ja-
kési sportovní vysvědčení, kde 
se dozví, jaký je sportovní typ. 
Dostane také doporučení, do 
jakých pohybových aktivit by 
bylo nejlepší se zapojit vzhle-
dem k jeho somatotypu. Dě-
ti získají současně i  odkaz na 
nejbližší sportovní kluby ve 
svém okolí, které tyto aktivity 
provozují. Mají zároveň i srov-
nání, jak jsou na tom se svojí 
fyzickou zdatností oproti stej-
ně staré populaci dětí. Ve vy-
svědčení najdou také návody, 
jak zdokonalit některé pohy-
bové schopnosti, ve kterých 
zrovna neuspěly.

V loňském roce jsme v rám-
ci projektu vyzkoušeli něko-
lik doprovodných soutěží. Dě-
ti například malovaly obrázky 
pro olympioniky do Ria, zpra-
covávaly informace o tom, jak 
dlouho musí například běhat, 
když sní jednu malou čokolá-
du nebo vypijí sladkou limoná-
du. Další z doprovodných sou-
těží se týkala basketbalu, kdy 
žáci měli za úkol natočit krát-
ké video na téma „To je bas-
ketbal“. S natočeným videem 
jsme v  kraji zvítězili a  za od-
měnu k  nám přijela olympio-
nička, basketbalistka Kateřina 
Elhotová. Společně s  dalšími 
členy týmu připravila pro žáky 
školy v  tělocvičně velkou bas-
ketbalovou show. Pro všechny 
účastníky to byl nezapomenu-
telný zážitek.

Olympionici ve škole
Setkání s olympioniky může 

získat každá škola.
I nám se podařilo tako-

véto setkání získat a  do na-
ší školy zavítali v  říjnu úspěš-
ná plážová volejbalistka Kris-
týna Hoidarová Kolocová (pá-
tá na OH v  Londýně) a  spolu 
s  ní sedminásobný mistr svě-
ta ve freestyle footbagu Jan 
Weber (Hakisák), který byl zá-
roveň moderátorem celé akce. 
Dětem předvedl některé triky 
s míčkem a svou vítěznou se-
stavu z  mistrovství světa. Je-
ho vystoupení sklidilo bouřli-
vý potlesk.

Společně s dalšími členy tý-
mu připravili pro 1. a 2. třídy 
„opičí dráhu“. Pro ostatní dě-
ti uspořádali zajímavá sportov-
ní klání. Družstva složená z žá-
ků a  žákyň 3.–9. tříd bojova-
la o  vítězství na několika sta-
novištích, kde si mohla pro-
věřit své dovednosti. Nejdříve 
dětem jejich trenéři disciplínu 
názorně sami předvedli a po-
tom jim jednotlivé výkony mě-
řili a zapisovali. Za svoji snahu 
byli žáci vítězného družstva, 
ale i  ostatní odměněni drob-
nými dárečky. V  závěru by-
la uspořádána autogramiáda 
a všichni měli také možnost se 
s členy olympijského týmu vy-
fotit. Společně jsme si celý tré-
nink báječně užili.

Pro všechny byla návštěva 
olympioniků na škole samo-
zřejmě mimořádnou událos-
tí. Toho, že navíc nešlo o kla-
sickou besedu, ale o  trénink 
s těmito sportovci, kde jsme je 
mohli vidět skutečně zblízka, 
si moc vážíme a  ceníme, by-
la to pro nás obrovská zkuše-
nost. Pro děti se toto setkání 
stalo zároveň velkou motivací 
do budoucna.

Alena TUČÍMOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
Libuše Slámová

10. základní škola Plzeň

Nám. Míru 6

E-mail: slamovali@

zs10.plzen-edu.cz
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Volno na pohřeb
Má zaměstnanec nárok na placené volno při po-
hřbu svého dědy? Pokud ano, za jakých podmí-
nek? Je například nutné, aby zaměstnanec žil 
s  dědou ve společné domácnosti? Podle platné 
právní úpravy se v  tomto případě společná do-
mácnost nepožaduje jako podmínka pro nárok 
na placené pracovní volno.

V nařízení vlády č. 590/2006 
Sb. je vymezen okruh a  roz-
sah jiných důležitých osob-
ních překážek v  práci. Podle 
bodu 7 písm. c) přílohy k to-
muto nařízení k účasti na po-
hřbu prarodiče náleží zaměst-

nanci pracovní volno s náhra-
dou platu na dobu nezbytně 
nutnou, nejvýše však na je-
den den. Pokud by zaměst-
nanec zařizoval jeho pohřeb, 
vznikl by nárok na další den 
placeného volna.

Mateřská škola při zdravotnickém zařízení
Který předpis upravuje v  současné době činnost 
mateřské školy při zdravotnickém zařízení?

Činnost mateřské ško-
ly při zdravotnickém za-

řízení upravuje §  1b vyhlášky 
č.  14/2005 Sb., o  předškolním 
vzdělávání. Ustanovení § 1b zní:

„V  mateřské škole při zdra-
votnickém zařízení se mohou 
vzdělávat děti se zdravotním 
oslabením nebo děti dlouhodo-
bě nemocné umístěné v  tom-
to zdravotnickém zařízení, po-
kud to jejich zdravotní stav 
umožňuje.

K  zařazení do mateřské ško-
ly při zdravotnickém zařízení se 
vyžaduje doporučení ošetřující-
ho lékaře a souhlas zákonného 

zástupce dítěte. Rozsah a orga-
nizaci vzdělávání dítěte určuje 
ředitel školy po dohodě s ošet-
řujícím lékařem.

Mateřská škola při zdravot-
nickém zařízení má nejméně 10 
dětí. Třída školy má nejméně 
6 a nejvýše 14 dětí s při-
hlédnutím k  jejich 
spec i á ln ím 
vzdělá-

vacím potřebám a  při zajištění 
jejich bezpečnosti a zdraví.

Lesní mateřská škola nemůže 
být zřízena jako 
mateřská škola 
při zdravotnic-
kém zařízení.“

Uvedený § 1b byl do vyhláš-
ky č. 14/2005 Sb. vložen s účin-
ností od 1. září 2016 vyhláškou 
č. 197/2016 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 72/2005 Sb., o po-
skytování poradenských služeb 
ve školách a poradenských za-
řízeních, a některé další vyhláš-
ky, a následně ještě doplněn vy-
hláškou č. 280/2016 Sb., kterou 
se mění vyhláška č. 14/2005 Sb. 
a některé další vyhlášky.

Nemocenské pojištění
Jaká je výše redukčních hranic pro úpravu denní-
ho vyměřovacího základu v nemocenském pojištění 
pro rok 2017?

Ve Sbírce zákonů ČR, část-
ce 134, rozeslané dne 

26.  října 2016 je publiková-
no sdělení ministerstva prá-
ce a sociálních věcí, kterým se 
vyhlašuje pro účely nemocen-
ského pojištění výše redukč-
ních hranic pro úpravu den-
ního vyměřovacího základu 
platných v roce 2017. „Minis-
terstvo práce a  sociálních vě-
cí podle § 22 odst.  3 zákona 

č. 187/2006 Sb., o nemocen-
ském pojištění, vyhlašuje, že 
v roce 2016 výše

a) první redukční hranice pro 
úpravu denního vyměřovacího 
základu činí 942 Kč,

b) druhé redukční hranice pro 
úpravu denního vyměřovacího 
základu činí 1 412 Kč,

c) třetí redukční hranice pro 
úpravu denního vyměřovacího 
základu činí 2 824 Kč.“
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Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Zajímavosti z dějin českého školství
Dlouhé čekání

Třebaže rektor Karlovy uni-
verzity prof. Bělehrádek ve 
svém vystoupení u  příležitos-
ti otevření lékařské fakulty 
v Hradci Králové (zřizované ja-
ko pobočka Karlovy univerzity) 
v  listopadu 1945 prohlašoval, 
že dojde ke zřízení celé samo-
statné univerzity, musel si Hra-
dec Králové na svou univerzitu 
ještě několik desetiletí počkat.

Pro nemajetné
V roce 1900 byla v Praze za-

ložena Mensa academica vyso-

kých škol pražských, která slou-
čila různé nadace na bezplat-
né obědy nemajetným studen-
tům. Obědy pak dostávali stu-
denti na podkladě Mensou vy-
dávaných poukázek.

Námitky
V roce 1879 argumentoval 

Pražský deník proti povinné os-
mileté školní docházce slovy: 
„Posílání třinácti-čtrnáctiletých 
dítek do školy jest pro venkov-
ské obyvatelstvo břemenem ze 
dvou příčin. Za první jsou dít-
ky rodičům při vypomáhání při 
polních pracích potřebny a  za 

druhé jest v  obyvatelstvu ven-
kovském zakořeněna zásada, 
že kdo si zvykne v  mládí jen 
s  knihou a  perem obcházeti, 
později se těžké polní práce ští-
tí a chce jen lehkým způsobem 
živ býti.“

Podivné zrušení
Akademický čtenářský spo-

lek, který měl na české techni-
ce ze všech spolků nejvíce čle-
nů, byl oficiálně zrušen v  roce 
1889. Důvodem k  jeho zruše-
ní byla spolkem zaslaná zdravi-
ce do Paříže k stoletému výro-
čí vypuknutí Velké francouzské 

revoluce. Zdravice byla zaslána 
na sjezd francouzských studen-
tů konaný při otevření nové bu-
dovy Sorbonny.

Vysokoškolské spolky
V sedmdesátých letech 

19.  století existovalo v  Praze 
37 krajinských spolků sdružují-
cích české vysokoškoláky z ur-
čitého kraje. K  nejznámějším 
patřily Říp, Sázavan, Krakonoš, 
Radbuza a Štítný. Vlastní spol-
ky měli i studenti z  jiných čás-
tí říše: Slováci Detvan, Bulha-
ři Sedjanku a Srbové Šumadiju.

František MORKES
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Mikulášovy 
prázdniny
GOSCINNY/SEMPÉ

Mikulášovy příhody baví 
děti z  celého světa. „Vy-
čerpávající školní rok je 
u  konce. Mikuláš zís-
kal cenu za výmluvnost, 
i když v  jeho případě ne-
ocenili kvalitu, nýbrž 
kvantitu, a  rozloučil se 
se svými spolužáky Ven-
delínem, Viktorínem, Al-
bínem, Augustýnem, Fri-
dolínem, Kryšpínem a Ce-
lestýnem. Učebnice jsou 
uklizeny do skříně a je čas 
myslet na prázdniny,“ tak 
začíná další Mikulášovo 
dobrodružství, které malé 
čtenáře jako vždy potěší. 
Knihu vydalo nakladatel-
ství BB/art.

Mikulášovy 
průšvihy
GOSCINNY/SEMPÉ

Jáchym má trápení. Včera 
nebyl ve škole a  dneska 
přišel děsně pozdě a tvá-
řil se pekelně naštvaně, 
a my s údivem valili bulvy. 
Nepřekvapilo nás ani tak 
to, že Jáchym přišel pozdě 
a  že se tváří naštvaně – 
chodí pozdě v  jednom 
kuse a  tváří se načuřeně 
pokaždé, když musí do 
školy –, ale spíš nám vy-
razila dech paní uči-
telka, jelikož se na něho 
usmála. Tak začíná další 
kniha o  Mikulášovi, kte-
rou doporučujeme.

Znáte je?

hym má trápení V

Žáci se vydali na cestu do vesmíru
Ve čtvrtek těsně před Váno-

cemi čekala žáky Základní 
školy Hornická v  Chomutově 

v rámci projektového dne ces-
ta do vesmíru. A  protože by-
ly Vánoce za dveřmi, měl celý 

den i vánoční atmosféru.
Pro mladší žáky jsou stále 

ještě vesmírem pohádky. Páťá-
ci se pochlubili mimozemšťa-
nům tanečky, písničkami, dě-
ti kouzlily, malovaly a  ukáza-
ly jim, jaké máme vánoční zvy-
ky. Starší žáci vymýšleli, jak by 
trávili Vánoce v kosmické lodi, 
vytvářeli ve skupinách vlast-
ní planety s  lidmi, jejich zvyky 
a  tradicemi, jazykem, flórou 
a  faunou. Devátá třída disku-
tovala o pravděpodobnosti si-
tuace ve filmu Armageddon 
a v druhé devítce žáci vypouš-
těli balónky, na které si napsali 
svá přání. Zuzana HEJCMANOVÁ

Řemeslo má budoucnost již podeváté
Adventní doba je na Přímě-

tické ve Znojmě vyplně-
na mnoha akcemi. V  listopa-
du jde o den otevřených dveří, 
poté se všichni těšíme na Vá-
noční výstavu odborných do-
vedností žáků, jež nás vždy 
příjemně naladí. A  končíme 
Řemeslem. Jde o naši předvá-

noční aktivitu, jejíž celý název 
zní Řemeslo má budoucnost. 
Je určena žákům 8.  a  9. tříd 
základních škol, aby si praktic-
ky vyzkoušeli obor, který ma-
jí v úmyslu zapsat v březnu do 
svých přihlášek.

Letošního ročníku se zúčast-
nily na čtyři stovky žáků ze tři-

nácti základních škol Znojem-
ska. Ti se rovnoměrně a hlav-
ně podle svého zájmu rozdě-
lili na pracovní stanoviště jed-
notlivých oborů, které má ško-
la ve vzdělávací nabídce. Zde 
pak absolvovali soutěžní úko-
ly. Připravili je pro ně jejich bu-
doucí spolužáci oborů auto-
mechanik, truhlář, kuchař-číš-
ník, prodavač, kadeřník, ces-
tovní ruch, hotelnictví a  turis-
mus, sociální činnost, podni-
kání, obchod a  služby a  kos-
metička. Úkoly byly různé – 
poznávání značek, práce se 
dřevem, balení dárků, péče 
o vlasy i pleť, příprava pokrmů, 
poskytování první pomoci či 
znalostní kvízy. Každý učební 
i studijní obor nakonec vyhlásil 
nejlepší tři budoucí uchazeče.

Lucie PLÁŇKOVÁ

Začalo to jarmarkem, vrcholilo akademií
V  úterý před Vánoci se 

v  Kulturním zařízení ve 
Valašském Meziříčí konala vá-
noční akademie naší základní 
školy Křižná. Odpoledne pro-
bíhal v  kavárně vánoční jar-
mark, kde si rodiče a  ostatní 
návštěvníci měli možnost za-
koupit výrobky žáků školy. Vý-
těžek z  jarmarku bude věno-
ván dennímu stacionáři Diako-
nie ve Valašském Meziříčí. Ná-
sledovala vánoční akademie, 
při níž se tradičně uskutečni-

la dvě vystoupení. Viděli jsme 
představení převážně s vánoč-
ní tematikou, ale nechybě-
ly ani scénky, hra na hudeb-
ní nástroje, pěvecké a  taneč-
ní vystoupení 
od baletu až 
po tance mo-
derní. Aka-
demie měla 
velký úspěch, 
protože dě-
ti vše pečli-
vě připravily 

a nacvičily. Věříme, že se všich-
ni už nyní těší na další ročník 
akademie.

Marie HNILICOVÁ, 
Dorota PŘÍLESKÁ, 7. A

kulášovy příhody b
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Nejčastější zdravotní potíže učitelů a jak na ně
Učitelé jsou posuzováni a hodnoceni zejména po stránce intelektuální a duševní. Ale co jejich fy-

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

NACHLAZENÍ, 
BOLEST V KRKU

Zimní období představuje 
pro naše tělo doslova zatěžká-
vací zkoušku. Řešíme nachla-
zení, ucpaný nos i bolest v kr-
ku. K uvolnění dýchacích cest 
zahrnujících oblast hltanu, hr-
tanu a  průdušek a  celkové-
mu posílení organismu při-
spívají bylinné extrak-
ty z heřmánku, ty-
miánu, lípy, aný-
zu, kmínu, fe-
nyklu, chmele, 
truskavce, bo-
rovice a  léko-
řice. Plní úkol 
aktivace dýcha-
cí cesty, pročiště-
ní organismu a přispí-
vají ke správné činnosti dýcha-
cích cest, působí mírně anti-
septicky a  napomáhají vykaš-
lávání hlenu. Pomoci mohou 
i  esenciální oleje neboli sili-
ce z  borovice, citrónu, máty, 
eukalyptu, badyánu a  fenyk-
lu, které uvolňují pocit napětí. 
Výborným pomocníkem je ta-
ké med, který uklidňuje sliznici 
krku a pomáhá zlepšení funk-
ce hladkých svalů průdušek.

Zkuste byliny
Odbornice na přírodní léčbu 

Jana Ranušová upozorňuje ta-
ké na rdesno ptačí neboli trus-

kavec: „Je to poměrně univer-
zální bylinka, která mimo jiné 
podporuje látkovou výměnu 
a  zlepšuje vylučování odpad-
ních látek, uvolňuje nepříjem-
ný hlen a  zlepšuje odkašlává-
ní. I proto ji doporučuji užívat 
zvláště nyní, v zimním a pro or-
ganismus náročném období.“

Mezi další pomocníky při 
nachlazeních a bolestech v kr-

ku patří tymián. „Je to 
výtečný dezinfiká-

tor, což věděli už 
staří Egypťané, 
kteří jej využí-
vali pro potře-
by balzamová-
ní. Dnes víme, 

že může ulevo-
vat při problémech 

spojených se zahleně-
ním, chrání třeba ale i před vy-
čerpáním organismu,“ dopl-
ňuje Jana Ranušová.

Zima a  teplé nápoje pat-
ří k sobě neoddělitelně, a tak 
pokud chceme účinek bylin-
ného sirupu ještě více podpo-
řit a současně se hezky vnitř-
ně prohřát, můžeme vyzkou-
šet také tzv. zahřívací nápo-
je. „Cítíte-li se zahleněni, do-
poručuji pít teplý nápoj s ob-
sahem zázvoru, skořice ne-
bo třeba chilli. Dopřejte si ta-
ké dostatek spánku a  pozi-
tivního myšlení,“ radí Jana 
Ranušová.

Truskavec čili rdesno je sta-
rá léčivá rostlina. Používá se ja-
ko protizánětlivý a  močopud-
ný prostředek a  k  usnadně-
ní odkašlávání a uvolnění hle-
nů. Podává se ve formě odva-
ru, který se vaří jen dvě minu-
ty, nebo nálevu. Na jeden šá-
lek vody použijeme 1 až 2 lžič-
ky, denně pijeme až 4 šálky.

Tymián
Tato bylina je výborným de-

zinfekčním prostředkem ze-
jména dýchacích cest. Je to 
pronikavě vonící bylina, kte-
rá se už 4 000 let používá jed-
nak jako koření v kuchyni, jed-
nak jako léčivé přírodní antibi-
otikum. Z tymiánu připravuje-
me čaj, tinkturu, nálev, klokta-
dlo a  obklady. Nejčastěji po-
užívaný je ale čaj z  tymiánu. 
Do 150 ml vroucí vody přidá-
me dvě lžičky sušeného tymi-
ánu, směs necháme vyluho-
vat pět minut a pak scedíme. 
Pijeme 2x denně, nejlépe co 
nejteplejší.

Zázvor
Půldruhého metru vyso-

ká rostlina se žlutými květy je 
známá především díky svým 
oddenkům, které mají příjem-
nou, byť intenzivně pikant-

ní, typickou chuť, kterou způ-
sobují různé esenciální ole-
je. Zázvor, který má také an-
tibakteriální účinky, se pěstu-
je v  jihovýchodní Asii, západ-
ní Africe a  karibské oblasti. 
Výborný je jako čaj. Nastrou-
haný nebo na kousky nakrá-
jený zázvor zalijeme vařící vo-
dou. Podle chuti můžeme při-
dat kousek celé skořice a hře-
bíček, případně dochutit me-
dem a citrónovou šťávou.

Skořice
Skořice je kůrou stromu zva-

ného skořicovník. Pěstuje se 
v  různých tropických oblas-
tech, na Srí Lance, na jihu Čí-
ny, v  Thajsku a  Indonésii. Dí-
ky jejím antibiotickým a  pro-
tiinfekčním účinkům je skoři-
ce spolu s medem považována 
za vhodnou přírodní prevenci 
i terapii při chřipce, nachlazení 
i angíně. Med se skořicí může-
me považovat za přírodní lék. 
V  jedné polévkové lžíci me-
du důkladně rozmícháme ne-
celou polovinu kávové lžičky 
mleté skořice a  necháme pět 
minut stát. Pak přidáme pár 
kapek citrónové šťávy, ještě 
jednou zamícháme a můžeme 
konzumovat, nejlépe dvakrát 
denně, ráno a večer. Úleva od 
projevů nachlazení se dostaví 
už druhý den. Táňa PIKARTOVÁ
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Chcete funkční imunitu? Nutností jsou mléčné výrobky
Pro naprostou většinu lidí našeho etnického 
původu je konzumace mléka a  mléčných vý-
robků mimořádně prospěšná nejen s ohledem 
na obecné výživové dopady, ale dokonce i na 
funkci imunitního systému.

Podstatou imunitního sys-
tému je rychlé množení T, B 
lymfocytů poté, co k  němu 
pronikne antigenní podnět, 
tedy látka, která způsobuje 
tvoření protilátek. Po identi-
fikaci patogenních mikrobů 
musí buňky vrozené imunity 
rychle dozrávat v kostní dřeni. 
Buněčná množení jsou přímo 
závislá na dostupnosti amino-
kyselin, které naše tělo získává 
trávením bílkovin.

„Snadno stravitelné bílko-
viny v optimálním složení získá 
naše tělo z mléka. Tyto bílko-
viny jsou zdrojem stavebních 
kamenů a  aminokyselin pro 
množení buněk imunity,“ vy-
světluje prof. RNDr. Jan Krej-
sek, CSc., v rámci projektu Bílé 
plus.

Tvoření nových buněk je 
mimořádně komplexní pro-
ces, který je usměrňován en-
zymy. Replikace našich genů, 
která předchází dělení bu-
něk, je regulována vitamíny ze 
skupiny B.

„Zde hraje svou roli opět 
mléko, které je bohatým 
zdrojem celého spektra vita-

mínů B, a tím pádem pozitivně 
ovlivňuje buněčné množení,“ 
pokračuje profesor. „V  prů-
běhu imunitní odpovědi jsou 
tvořeny biologické ,působky‘, 
které jsou svým složením bíl-
koviny. Naše tělo denně pro-
dukuje ně-
kolik gramů 
p ro t i l á t e k , 
opět bílko-
vin. K  pro-
cesu tvorby 
bílkovin jsou 
naprosto nezbytné aminoky-
seliny a stopové prvky bohatě 
obsažené v mléce.“

Vitamín D 
reguluje imunitu

Zcela zásadní postavení ve 
výživě má mléko pro svůj vy-
soký obsah vitamínu D. Je 
třeba zdůraznit, že vitamín D 
se nachází v  tukové složce. 
Je tedy v dostatečné míře pří-
tomen v  plnotučném mléce, 
másle a  tučných mléčných 
výrobcích.

Vitamín D je spolu s  vápní-
kem a  fosforem, obsaženými 
v mléce, nezbytný pro obnovu 

kostní hmoty, tj. brání osteo-
poróze. Tato skutečnost je 
dlouhodobě známá a  nezpo-
chybnitelná. Výzkumy posled-
ních let však ukazují na další 
účinky vitamínu D v  regula-
cích našeho těla. Až překva-
pivě velká je jeho úloha v  ří-
zení imunity.

„Buňky imunitní soustavy 
mají receptory pro vitamín D. 
Tyto receptory po vazbě  vi-
tamínu D regulují přepis ně-
kolika stovek genů. Vznikají 

, p ů s o b k y ‘ , 
které tlumí 
poškozuj íc í 
složky zánětu 
a  brání tak 
rozvoji imu-
nopatologic-

kých reakcí. Vitamín D zasa-
huje do rovnováhy mezi imu-
noregulačními T lymfocyty. 
Pokud imunoregulační sub-
sety T lymfocytů nejsou v rov-
nováze, může se imunita obrá-
tit proti vlastnímu tělu. Výsled-
kem jsou závažná imunopa-
tologická onemocnění, např. 
roztroušená skleróza mozko-
míšní nebo revmatoidní artri-
tida,“ pokračuje pan profesor.

Nejprospěšnější jsou 
kvašené mléčné výrobky

Mléko obsahuje desítky po-
psaných biologicky aktivních 
látek, cytokinů, růstových fak-
torů a  antibakteriálních pep-
tidů, které posilují slizniční 
i systémovou imunitu.

„Nejvíce informací o  pro-
spěšných účincích na zdraví 
lidí máme o zkvašených mléč-
ných výrobcích jogurtového 
typu, které vznikají působením 
vybraných mikroorganismů 
mléčného kvašení.“

Jejich zdravotní prospěš-
nost jako první vědecky po-
psal jeden ze zakladatelů imu-
nologie Ilja Mečnikov kon-
cem 19.  století. Mléčné kva-
šení zlepšuje vstřebávání ži-
vin. Mikroorganismy však při 
fermentaci mléka vytvářejí 

zdraví prospěšné látky, které 
posilují bariérové funkce střev 
a chrání tak před patogenními 
mikroby.

„Kvašené mléčné výrobky 
přirozeně obsahují mikroflóru, 
kterou označujeme jako pro-
biotické mikroby. Probiotické 
mikroorganismy mají uni-
kátní vlastnosti. Přežívají agre-
sivní prostředí žaludku a  mají 
schopnost přilnout na sliz-
nici střeva a  přechodně se 
zde množit. Velmi zjednodu-
šeně řečeno, posilují obranné 
reakce těla a  tlumí poškozu-
jící složky, které by mohly vést 
k  imunopatologickým proce-
sům a  onemocnění,“ dodává 
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., 
v rámci projektu Bílé plus. Více 
informací najdete na www.bi-
leplus.eu.

O projektu Bílé plus:
Účelem projektu Agrární 

komory ČR Bílé plus v  letech 
2014–2016, který navazuje 
na podobný projekt realizo-
vaný v období let 2011–2013, 
je podpořit spotřebu mléka 
a  mléčných výrobků v  ČR 
a  nově i  SR. Projekt Bílé plus 
je podporován z  prostředků 
Evropské unie a České repub-
liky. Financování je rozděleno 
v poměru 50 % EU, 30 % ČR 
a 20 % z vlastních prostředků 
AK ČR. Více informací na 
www.bileplus.eu.

KAMPAŇ JE FINANCOVANÁ Z PROSTŘEDKŮ 
EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY.

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
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Vstupenky na www.zlatyamos.cz

Vstupenky na www.zlatyamos.cz

Galavečer Zlatého Ámose

Kantorský bálKantorský bál

Hotel Ambassador – Zlatá Husa, Václavské nám. 5, Praha 1.
Začátek v 19.30 hodin. Vstupné 250 Kč.

K tanci i poslechu hraje plesový orchestr OH BAND.
Legendy se vrací a Petr Šiška, Rangers a Iva Hajnová, 

cimbálová muzika ZÁDRUHA. Moderuje Zdeněk Vrba.

Korunovace Zlatého Ámose 2017.
Vstupenky objednávejte na zlatyamos.cz nebo mailem na zlatyamos@zlatyamos.cz.
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