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Někteří lidé m luví ze zkušenosti, někteří ze zkušenosti mlčí.   Curt GOETZ

Hledá se Zlatý Ámos, toho jména XXIV.
První z šesti regionálních kol ankety o nejoblíbeněj-
šího učitele Zlatý Ámos se minulý týden uskutečnilo 
na zámku Berchtold ve středních Čechách. Do břez-
nového semifinále se probojovala Hana Kolpaková 
ze základní školy v Kouřimi a Miroslav Procházka ze 
základní školy v Žehušicích.

O  postup do dalších kol 
se utkali učitelé a  uči-

telky ze sedmi základních 
škol Středočeského kra-
je. S  každým z  nich přije-
li tři žáci, jejichž úkolem 
bylo nominaci na Zlatého 
Ámose před porotou obhá-
jit. Ohromila mě vynaléza-
vost a  kreativita dětí. Své-
ho nejoblíbenějšího učite-
le představili pomocí origi-
nálních básniček, vlastních 
písniček, vtipných scének 
či plakátů plných kreseb 
a fotografií.

Každý tým k  obhajobě 
přistoupil jinak. Například 
osmáci Radky Kuti-
nové ze Zvoleně-
vsi složili nejen 
text, ale i hud-
bu k originální 
písni, ve které 
vtipně charak-
terizovali svou 
nejoblíbenější uči-
telku. Na fyzikáři Janu 
Podpěrovi žáci oceňova-
li jeho smysl pro humor. 
A  třeťáci Martiny Opové 
z Kolína sehnali k přihláš-

ce ne sto, ale hned tři sta 
podpisů.

Porotu zaujala i  Jana 
Frühaufová z  Hořovic, kte-
rá při výuce i ve volném ča-
se spojuje dva třídní kolekti-
vy – svoje současné žáky ze 
4. A a ty bývalé, nyní z 9. B.

Porota nakonec do praž-
ského semifinále posla-

la Hanu Kolpakovou 
z  Kuřimi, pro niž 
byla nominace 
do ankety Zla-
tý Ámos ohrom-
nou odměnou, 

a  Miroslava Pro-
cházku z  Žehušic, 

který zároveň převzal 
korunu pro nejoblíbenějšího 
učitele Středočeského kraje.

I letos se bude volit Ámos 
Sympaťák, dětský Ámos 

a svého Ámose mohou zís-
kat i  učitelé chemie, fyzi-
ky a  českého jazyka. Mož-
ná, že jeden z nich je právě 
mezi těmi, kteří se předsta-
vili ve středočeském regio-
nálním kole.

Do letošního ročníku an-
kety Zlatý Ámos bylo no-
minováno téměř osmdesát 
učitelů a  učitelek. Jen ne-
celá pětina z nich však po-
stoupí do semifinále a ve fi-
nále bude o  korunku krá-
le českých učitelů bojovat 
pouze šest z nich. To ale ne-
mění nic na faktu, že v na-
šich školách učí stále více 
oblíbených kantorů, o čemž 
jednoznačně svědčí již čty-
řiadvacetiletá historie této 
soutěže. 

Karla TONDLOVÁ
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Vzpomínka
Dvacítka studentů převážně 
vysokých škol drží od půl-
noci 16. ledna do 25. ledna 
hladovku jako vzpomínku 
na sebeupálení studentů 
Jana Palacha a Jana Zajíce 
v roce 1969. „Je to vhodná 
forma připomínky a uctění 
památky nejen Jana Pala-
cha, nejen Jana Zajíce, ale 
všech bojovníků za svobodu 
a demokracii,“ řekl student 
Jan Deutsch. čtk

Marie Baborová
Zooložka Marie Zdenka 
Baborová, která se narodila 
před 140 lety, 17. ledna 
1877, byla první ženou, 
které byl v červnu 1901 
udělen doktorát filozofie 
na Karlo-Ferdinandově 
univerzitě (dnešní UK) 
v Praze. Bylo jí 24 let. čtk

Na pomoc bufetům
Projekt Zdravá kantýna chce 
pomáhat stávajícím i novým 
školním bufetům vyrovnat 
se s takzvanou pamlskovou 
vyhláškou. Má školám 
poradit s výběrem vhodných 
potravin a skladbou 
vyhovujících svačin. Využije 

síť nutričních terapeutů 
a výživových poradců 
projektu Pestrá strava bez 
zbytečné chemie. čtk

Na den fyziky
Pět desítek středoškoláků 
se na den stalo lékařskými 
fyziky. Fakulta jaderná 
a fyzikálně inženýrská 
Českého vysokého učení 
technického v Praze jim 
touto akcí chtěla přiblížit 
studijní obor radiologická 
fyzika, který kombinuje 
fyziku a medicínu. 
Radiologičtí fyzici jsou 
nepostradatelnými členy 
lékařských týmů.   čtk

Zápisník

„No konečně! Ministerstvo povolilo návrat rákosky do škol. Bohužel ne na žáky!“
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Zdravější stravování ve školách
Ministerstvo školství při-

pravilo opatření ke zlep-
šení školního stravování a  vý-
chově ke zdravému životnímu 
stylu žáků. Patří sem podpo-
ra školních jídelen, metodické 
materiály ke zkvalitnění stra-
vování nebo vzdělávací pro-
gram zaměřený na pohyb a vý-
živu. Ministerstvo školství také 
legislativně upravilo možnosti 
dietního stravování ve školách.

„Pamlskovou vyhlášku be-
ru jako symbol politiky minis-
terstva. Je dobře, že vznikla, 
ale není to podstata věci. Pravá 
podstata věci je podpora škol-
ních jídelen,“ upozornila mi-
nistryně školství Kateřina Vala-
chová. Ministerstvo proto při-
pravilo návrh novely vyhláš-
ky o  školním stravování, kte-
rý stanovuje minimální počet 
pracovníků jídelen a  rozšiřuje 

okruh odborníků pro nastave-
ní dietního stravování ve škole. 
Vyhláška má také omezit vybí-
rání záloh na stravné na ma-
ximálně jeden měsíc předem. 
S ohledem na zvyšující se poža-
davky na odbornost pracovní-
ků jídelen také MŠMT ve spolu-
práci s MPSV připravuje návrh 
na zlepšení platového zařaze-
ní pracovníků školních jídelen.

 mšmt

Síť řemeslných dílen pro žáky základních škol
Praha chce zřídit při od-

borných školách a  uči-
lištích síť dílen, v kterých by 
se mohli vzdělávat žáci zá-
kladních škol. Mohly by za-
čít fungovat od začátku no-
vého školního roku. Na vy-
bavení dílen by město chtělo 
získat peníze z  evropských 
fondů.

Systém by měl fungovat na 
bázi spádových dílen, kam 
by s  žáky docházeli učitelé 
z  okolních základních škol. 
Dílny budou mít stejné zá-
kladní vybavení, ke kterému 
by pak přibylo další podle za-
měření té které střední školy. 
Mezi středními školami a uči-
lišti, kde by mohly dílny být, 

jsou například střední odbor-
ná škola stavební a  zahrad-
nická v Učňovské ulici a ško-
la na Zeleném pruhu. O kon-
krétním seznamu se bude ješ-
tě jednat. Do dílen budou 
učitelé s  žáky chodit v  rámci 
výuky, nebude se ale jednat 
o klasický předmět, který ma-
jí děti v rozvrhu. čtk

Koncepce občanského vzdělávání
Vláda chce podle premiéra 

Bohuslava Sobotky ještě 
letos schválit koncepci občan-
ského vzdělávání. Jejím zámě-
rem je upevňování demokra-
tického režimu formou výcho-
vy k aktivnímu občanství a po-
silování schopnosti kriticky 

pracovat s informačními zdro-
ji. B. Sobotka to řekl poslan-
cům v rámci interpelací.

„Otázka formy praktické-
ho zajištění uvedené koncep-
ce zatím není dořešena a bude 
se samozřejmě odvíjet od ko-
nečné podoby této koncepce, 

kterou by vláda měla projed-
nat a schválit ještě v rámci své-
ho mandátu,“ uvedl premiér. 
Koncepci má vládě předložit 
v  květnu ministr pro legislati-
vu Jan Chvojka ve spolupráci 
s ministerstvy školství, sprave-
dlnosti a kultury. čtk
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Základní umělecké školy se staly tradiční součástí 
naší kulturní identity, přesto se čas od času zpo-
chybňoval jejich význam. Přitom ZUŠ jsou první 
a nejdůležitější institucí, kde nadané děti získávají 
možnost kvalitně rozvíjet své nadání.

Jak se školy připravují na le-
tošní květnovou akci s  ná-

zvem ZUŠ Open, která má být 
oslavou uměleckého školství 
a  nad níž převzal záštitu Na-
dační fond Magdaleny Kože-
né? Na to jsme se zeptali Jin-
dřišky Kudrlové, prezidentky 
Asociace základních umělec-
kých škol ČR a  ředitelky ZUŠ 
v Písku.

Jak ZUŠ pomáhají v dal-
ším vzdělávání dětí?

Děti si v nich osvojují vlast-
nosti, které se jim budou 
v  dalším životě hodit. Kromě 
samotného umění a  toho, že 
se naučí hrát na nástroj, tančit 
a podobně, se učí zodpověd-
nosti a  postupnému dosaho-
vání cílů. Vidí, že mohou po-
řád někam kráčet, mají zod-
povědnost nejen za sebe, ale 
i za celek. V uměleckých obo-
rech je také důležité uvědomit 

si, že bez práce a přípravy nic 
nejde. Děti mají radost ze 
samotné tvorby, ško-
la podporuje je-
jich kreativitu. 
Učí se přesnos-
ti, dokončovat 
jednotlivé úko-
ly, což jsou me-
chanismy, které 
v  nich budí vlast-
nosti nesmírně důle-
žité pro život.

Jaké změny v umělec-
kém školství letos očekáváte?

S  nástupem ministryně Ka-
teřiny Valachové začaly velké 
přípravy na reformu regionál-
ního školství, která pochopi-
telně hýbe i uměleckým vzdě-
láváním. Dosud jsou ZUŠ fi-
nancovány podle krajských 
normativů. Reforma přinese 
normativy jednotné a  peníze 
půjdou přes kraje rovnou do 

uměleckých škol. Současně in-
tenzivně pracujeme na nove-
le vyhlášky o základním umě-
leckém vzdělávání, která bu-
de reflektovat všechny změ-
ny. Od loňska se schází pra-
covní skupina asociace společ-

ně s  partnery z  minister-
stva školství. Hledá-

me nejlepší alter-
nativy a  myslím, 
že nejpozdě-
ji v lednu 2018 
by tato nove-
la měla vstoupit 

v  platnost. Při-
pomínkujeme ta-

ké kariérní řád, který 
se týká i ZUŠ. Chtěli bychom 

sjednotit záležitosti týkající se 
finančního ohodnocení, aby 
bylo všude uvedeno procen-
tuálně. Mluvíme také o  tom, 
jakou výbavu by měl mít člo-
věk, který se uchází o roli ředi-
tele školy.

Co nyní umělecké škol-
ství trápí, kde vidíte příleži-
tosti ke zlepšení?

Jedna z věcí, která nám dě-
lá starost, jsou absolventi pe-

dagogických škol či konzer-
vatoří, kteří do škol přicháze-
jí. Jsou často málo pedago-
gicky vybaveni. Neznají nové 
trendy ve výuce na jednotli-
vé nástroje a moderní způso-
by techniky hry. Zavedení uvá-
dějícího učitele v rámci kariér-
ního řádu pomůže v metodic-
kém vedení těchto absolven-
tů a celému uměleckému škol-
ství. Mnozí ředitelé umělec-
kých škol ovšem podporují no-
vé učitele už nyní.

Letos se poprvé usku-
teční projekt ZUŠ Open. 
Co pro vás tato aktivita 
znamená?

Moc mě těší podpora umě-
leckých škol ze strany Magda-
leny Kožené a  chystaný pro-
jekt. Větší propagace ZUŠ je 
něco, co zde chybí. Je dobré si 
uvědomit, že díky těmto ško-
lám si vychováváme špičkové 
umělce a zejména další gene-
raci, která přispěje ke kultuře 
celé společnosti. Sportovní ak-
tivity dětí v rodinách i mimo ně 
jsou obecně vnímány jako na-
prosto samozřejmé. Těší mě, 
že nadační fond usiluje o  to, 
aby byla stejnou měrou vní-
mána i  potřeba uměleckého 
vyžití, tvorby a vzdělávání dětí.

Co vám v poslední době 
udělalo radost?

Ráda bych vyzdvihla vyni-
kající počin České filharmo-
nie. Talentovaní žáci ZUŠ z ce-
lé republiky se už potřetí se-
tkali ve  společném orchestru, 
kde s nimi muzicírovali členo-
vé filharmonie. Vzniklé těle-
so vystupuje pod  taktovkou 
šéfdirigenta Jiřího Bělohláv-
ka. Díky podpoře ředitele Da-
vida Marečka a  obrovskému 
zájmu ze strany filharmoniků 
tento projekt opravdu mění 
dětské osudy. Je obtížné po-
psat, co to přináší samotným 
dětem, žákům, pedagogům, 
školám a vlastně i rodičům. Je 
to jedinečná umělecká zkuše-
nost hrát s  nejlepším tělesem 
v České republice a být veden 
světoznámým a  uznávaným 
dirigentem.

Markéta GRULICHOVÁ
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Umělecké vzdělání vede děti ke kreativitě
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Budeme se ptát odborářů v regionech, co by od nás potřebovali
Loňský rok byl pro  školské odbory velice úspěš-
ný. Podařilo se prosadit významné zvýšení platů 
ve  školství. Ani letos však nejsou jejich cíle malé. 
Jak nám sdělila Markéta Seidlová, místopředsed-
kyně školských odborů, budou žádat další zvýšení 
platů, a to o 15 procent.

Co pro to vedení školských 
odborů udělá a  jaké jsou 

jeho nejbližší plány? „Chtě-
li bychom pokračovat v  kam-
pani z  loňského roku za na-
výšení platů. Bude-
me letos chtít zvý-
šení platů mini-
málně o  15 pro-
cent, protože cí-
lem je dostat se 
na  130 procent 
průměrného pla-
tu v roce 2020. To je 
zvýšení minimálně o tři ti-
síce korun pro každého učite-
le. Pokud se bude vyvíjet roz-
počet dobře, a  vypadá to, že 

vzhledem k  loňskému přebyt-
ku ano, budeme požadovat 
zvýšení platů už od září letoš-
ního roku. Meta 130 procent 

znamená, že se platy mu-
sí po tři roky za sebou 

zvyšovat o  15 pro-
cent,“ uvádí Mar-
kéta Seidlová.

„Chceme, aby 
členská základ-
na věděla, že ty-

to požadavky bu-
deme uplatňovat, ale 

aby také počítala s  tím, 
že se na  ni budeme případ-
ně obracet s žádostí o podpo-
ru. V průběhu prvního pololetí 

bychom chtěli organizovat ak-
tivity v regionech. Chceme ak-
tivovat členskou základnu. Za-
tím ještě nebyl stanoven har-
monogram výjezdů, mělo by 
to být asi dvakrát do měsíce,“ 
dodává místopředsedkyně.

Školské odbory právě nyní 
vytvářejí leták, kde bude shr-
nuto, jaké členství v nich při-
náší. Ale nechtějí jen předá-
vat leták, budou s  lidmi více 
komunikovat. Předsednictvo 
školských odborů má za úkol 
stabilizovat členskou základ-
nu. Vítá proto výzvy, které 
přicházejí z  krajů. Například 
v  Pardubickém kraji si v  Ústí 
nad  Orlicí předsedkyně KROS 
dala za  cíl založit aspoň jed-
nu základní organizaci měsíč-
ně a také ona sama chce roz-
šiřovat svoji organizaci o nové 
členy. Co tedy bude nejbližším 
cílem vedení odborů?

„Velice se mi líbí nápad se-
tkávat se s našimi členy na ak-
cích, kde dostanou materiály 

o  tom, kolik peněz se nám 
do školství podařilo za minulé 
období získat, ale zároveň do-
stanou příležitost k diskuzi, co 
od vedení potřebují. V součas-
né době máme členskou zá-
kladnu, kde nám ubývají od-
boráři, a  pokud to bude dál 
pokračovat, tak sami našich 
cílů nedosáhneme. Potřebuje-
me silnou členskou základnu 
a chceme od lidí slyšet, co jim 
na  odborech vadí, jakou po-
moc by si od nás přáli. Chce-
me je vybavit argumenty, proč 
je třeba do odborů vstupovat. 
My nepotřebujeme, aby po-
řád někdo říkal, že je všechno 
špatně, naopak chceme posbí-
rat aktivní podněty a najít ar-
gumenty pro  to, jak lidi pře-
svědčit, že být v odborech má 
pro ně smysl. Také chceme vy-
bavit naše členy informacemi, 
o  čem mohou s  řediteli škol 
vyjednávat, aby věděli, na  co 
mají právo.“

 Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Nepeněžní plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb
Podle vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb 
lze z tohoto fondu až na některé výjimky poskytovat 
nepeněžní plnění. Co se takovým plněním rozumí?

V  §  3 odst.  8 vyhlášky 
č.  114/2002 Sb., o  FKSP, 

se stanoví, že „veškerá plně-
ní z fondu, s výjimkou sociál-
ních výpomocí, sociálních půj-
ček a  darů, jsou zaměstnan-
cům poskytována nepeněž-
ní formou“. Podle běžně po-

dávaných výkladů se pod poj-
mem „nepeněžní plnění“ ro-
zumí taková plnění poskyto-
vaná organizací zaměstnan-
ci, kdy celkové náklady na čin-
nost nebo akci jsou uhrazeny 
organizací z  fondu a  zaměst-
nanci jsou poskytnuty za ce-

nu sníženou o příspěvek z to-
hoto fondu. Nepeněžní plně-
ní je rozdíl mezi cenou nebo 
náklady hrazenými organi-
zací z  fondu a  cenou hraze-
nou zaměstnancem. Pod poj-
mem nepeněžní plnění rozu-
míme celkovou hodnotu re-
kreace, celkovou cenu vstu-
penek do divadla, do kina, na 
ples, celkové náklady na kul-
turní či sportovní akce, na re-

habilitaci atd. uhrazené orga-
nizací z fondu kulturních a so-
ciálních potřeb. Účetní doklad 
o  zaplacení zní na jméno or-
ganizace a zaměstnanci (jejich 
rodinní příslušníci) se účast-
ní těchto činností za cenu sní-
ženou o  příspěvek z  fondu. 
Za příspěvek se považuje i pl-
ná úhrada, pokud tak stano-
ví pravidla pro čerpání fondu.

Vít BERKA

Změna Organizačního řádu ČMOS PŠ
V   Organizačním řádu 

ČMOS pracovníků škol-
ství je v  článku 7.1 uprave-
no poskytování právní pomo-
ci zastoupením před soudem 
pro členy odborového svazu. 
Předsednictvo na svém zase-
dání podpořilo návrh jihomo-
ravské krajské rady, která na-
vrhla prodloužit dobu trvání 
členství v  odborovém svazu 
jako jednu z  podmínek po-
skytnutí právní pomoci z šesti 
na dvanáct měsíců.

Nově příslušná část Organi-
začního řádu zní:

Ve vyjádření ZOOS je 
třeba dále uvést, zda ve 
věci bylo neúspěšně mi-
mosoudně jednáno a po-
tvrzeno, zda člen řádně pl-
ní členské povinnosti (zavi-
něné neplacení členských 
příspěvků vylučuje poskyt-
nutí právní pomoci) a zda 
členství v  odborovém sva-
zu trvá ke dni žádosti ale-
spoň 12 měsíců. čmos

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Cílená práce s talentovanými žáky již přináší výsledky
Laická, ale často i pedagogická veřejnost si spojuje 
talentované a mimořádně talentované dítě s pre-
miantem, který se nadšeně a rád učí, vykazuje nad-
průměrné výsledky ve škole, sebevzdělávání se vě-
nuje i doma a vítězí v nejrůznějších soutěžích. Jed-
ná se však o velmi různorodou skupinu žáků.

Mnozí z nich mají problé-
my se socializací či se 

dokonce potýkají s  mentál-
ním handicapem a  jejich po-
byt ve škole nemusí zdaleka 
doprovázet vynikající výsledky. 
I to může způsobit, že výjimeč-
ný talent těchto žáků zůstává 
dlouho nepovšimnut a  neza-
registrují ho ani pedagogové či 
rodiče. Nicméně existují někte-
ré zevšeobecňující rysy, které 
se u  výjimečně talentovaných 
jedinců velmi často vyskytují. 
Tyto děti většinou už od své-
ho prvního roku vládnou bo-
hatou slovní zásobou, býva-
jí nadšenými čtenáři, touží po-
znat, jak věci kolem fungují, 
vyhledávají společnost dospě-
lých a starších kamarádů. Čas-
to ale také žijí ve vlastním svě-
tě knih a počítačů a hůře na-
vazují kontakty s okolím.

Školy talentované 
nepřehlížejí

Důležité je ovšem mít na pa-
měti, že žádná definice ne-
ní jednoznačná, každé tako-
vé dítě je individualita s řadou 
odchylek. Nicméně i  proto se 
může jevit obtížné takového 
jedince včas odhalit a  správ-
ně přistupovat k  jeho výcho-
vě a vzdělávání. A proto se ta-
ké setkáváme s případy, kdy je 
podobné dítě neprávem zařa-
zeno mezi problémové či špat-
ně vzdělavatelné.

Pedagogové si však stále ví-
ce uvědomují nutnost nabíd-
nout těmto žákům adekvát-
ní přístup při vzdělávacím pro-
cesu a hledají cesty, jak zlep-
šovat rozpoznávání jejich výji-
mečného nadání.

Jak uvádí průzkum Vzdělá-
vání a  rozvoj mimořádně in-
telektově nadaných dětí, který 
v loňském roce provedl nadač-
ní fond Qiido, navštěvuje  na-
še školy v  současné době ko-
lem 210 tisíc dětí ve věku me-
zi 5 a 18 lety, jejichž IQ je vyš-

ší než 115, a více než 52 tisíc 
s  IQ vyšším než 150. Výzkum 
pracoval s  odpověďmi ředi-
telů téměř  osmi stovek čes-
kých a moravských škol. Sko-
ro 96 procent z nich se shodu-
je v nutné podpoře těchto 
dětí a  je přesvědče-
no, že jejich vzdě-
lávání je příno-
sem pro samot-
nou školu.

Jenže realita 
při výuce nará-
ží například na 
vysokou vytíže-
nost učitelů: řešením 
by byli asistenti nebo odborní 
garanti, kteří by při tomto dru-
hu pedagogické práce pomá-
hali. Stále také chybí metodic-
ká literatura a učitelé by přiví-
tali i  návody, jak přizpůsobit 
těmto žákům výuku, a tipy na 
vhodné projekty. Pomohlo by 

také průběžné vzdělávání pe-
dagogů a pochopitelně dosta-
tečná příprava budoucích uči-
telů již při studiu.

Cílená práce má smysl
Navzdory všem těmto pře-

kážkám přibývá škol, které se 
věnují cílené práci s talentova-

nými žáky. Například v ZŠ Ro-
dinná v Plzni přistoupili od to-
hoto školního roku k přecho-
dové formě vzdělávání mi-
mořádně nadaných dětí me-
zi integrací a  segregací. „Mi-
mořádně nadaní žáci z  prv-
ních ročníků tvoří segregova-
nou skupinu, která se schá-
zí na čtyři hodiny v  týdnu na 
matematiku. Žáci jsou vzdělá-
váni metodou profesora Hej-
ného. Vyučovací hodiny jsou 

obohacovány rozšířením 
a  prohloubením uči-

va nad rámec běž-
ných učebních 
osnov. Tyto sku-
piny máme 
i v druhé až pá-
té třídě, ale ty 

se scházejí pou-
ze na jednu hodi-

nu týdně. V  prosinci 
2016 jsme realizovali projekt 
Den deskových her a  v  rámci 
této akce měli žáci možnost si 
nechat otestovat IQ podle pra-
videl Mensy,“ popisuje ředitel-
ka Pavla Jedličková.

Jednou ze škol, která má 
v  této oblasti skutečně bo-

haté zkušenosti, je ZŠ Máj II 
v  Českých Budějovicích. Prá-
ci s nadanými dětmi se tu vě-
nují od roku 1990, kdy ško-
la vznikla, a tato činnost je od 
roku 2005 už skutečně cílená 
a intenzivní.

„Naši učitelé jsou proškole-

ni, úzce spolupracují s psycho-
logy, se speciálními pedago-
gy a dalšími odborníky a neu-
stále se vzdělávají, průběžně 
si vychováváme další odborní-
ky,“ říká ředitelka Marie Ned-
vědová. „Pro tyto žáky vytvá-
říme ve spolupráci s  psycho-
ložkou individuální vzdělávací 
plán. Talentované děti se mo-
hou účastnit výuky některých 
předmětů společně se starší-
mi žáky nebo mohou dokon-
ce přeskočit ročník. Osvědči-
lo se nám i  skupinové vyučo-
vání a  vnitřní diferenciace žá-
ků v  některých předmětech, 
stejně jako projektové vyučo-
vání a projektové dny. Nadané 
děti využívají svůj intelektuální 
potenciál v  soutěžích a olym-
piádách,“ popisuje osvědčené 
metody M. Nedvědová.
Speciální třídy se osvědčily

Zkušenosti z Českých Budě-
jovic ukazují, že řešením nebý-
vá oddělení mimořádně talen-
tovaných dětí od průměrných 
vrstevníků. „Osobně jsem 
příz nivcem speciálních tříd 
a skupin v běžné základní ško-
le, kde jsou tyto děti v kontak-

tu s ostatními žáky. Tento pří-
stup je velmi důležitý zvláště 
na prvním stupni. Podotýkám, 
že jsme zařízením pro celý Ji-
hočeský kraj, mnozí rodiče se 
do Českých Budějovic za naší 
školou přestěhovali.“

Romana SLANINOVÁ
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Další podpora v nezaměstnanosti
Byl jsem veden v evidenci úřadu práce. Před uply-
nutím podpůrčí doby jsem nastoupil do nové-
ho zaměstnání. Pokud bych zde skončil, za ja-
kých podmínek bych měl opět nárok na podporu 
v nezaměstnanosti?

V  zákoně o  zaměstnanos-
ti, v § 48, je stanoveno, že 

uchazeč o  zaměstnání, které-
mu v  posledních dvou letech 

před zařazením do evidence 
uchazečů o  zaměstnání ne-
uplynula celá podpůrčí doba 
a který po uplynutí části pod-

půrčí doby získal zaměstnáním 
nebo jinou výdělečnou činnos-
tí dobu důchodového pojiš-
tění podle zvláštního právní-
ho předpisu v  délce alespoň 
3 měsíců, má nárok na pod-
poru v  nezaměstnanosti po 
celou podpůrčí dobu. Jestli-
že získal zaměstnáním ne-
bo jinou výdělečnou činnos-
tí dobu důchodového pojiště-
ní v  délce kratší než tři měsí-
ce, má uchazeč o  zaměstná-
ní nárok na podporu v  neza-
městnanosti po zbývající část 
podpůrčí doby. Současně musí 
být splněna podmínka celko-
vé doby předchozího zaměst-
nání v délce 12 měsíců v po-
sledních dvou letech před za-
řazením do evidence uchaze-
čů o zaměstnání.

Vít BERKA

Změna pracovní smlouvy během mateřské
Mám sjednán pracovní poměr na dobu určitou 
a v současné době jsem na mateřské dovolené. Je 
možné i v této době provést změnu pracovní smlou-
vy na dobu neurčitou?

Pro změnu sjednaných pra-
covních podmínek uvede-

nou v dotaze (tj. změna termí-
novaného pracovního pomě-
ru na pracovní poměr na do-
bu neurčitou) platí ustanove-
ní § 40 odst. 1 zákoníku prá-
ce. Podle tohoto ustanove-

ní lze sjednaný obsah pracov-
ního poměru změnit jen teh-
dy, dohodne-li se zaměstnava-
tel se zaměstnancem na jeho 
změně.

Obsah pracovního poměru 
lze takto změnit kdykoliv bě-
hem trvání pracovního pomě-

ru, tedy i v době pracovní ne-
schopnosti zaměstnance, ma-
teřské či rodičovské dovole-
né atd. Zaměstnanec, u  ně-
hož existuje překážka v práci, 
tím není nijak zbaven způsobi-
losti k  právnímu jednání. Ani 
zaměstnavatel nemá v  tako-
vém případě vůči zaměstnan-
ci žádná omezení, pokud jde 
o možnost dohodnout uvede-
nou změnu pracovní smlouvy.

Vít BERKA

Počátek a konec letního času v letech 2017 až 2021
Zavádění letního času je běžné v řadě zemí, třebaže 
nejen u nás jsou proti němu výhrady. Zajímalo by 
nás, kdy bude zaveden letos a jak dlouho se ještě 
o jeho užívání v České republice uvažuje?

Ve Sbírce zákonů ČR, částce 
144 rozeslané dne 8. listo-

padu 2016, je publikováno na-
řízení vlády č.  363/2016 Sb., 
o  zavedení letního času v  le-
tech 2017 až 2021.

Počátek a konec letního ča-
su je upraven v §  2 vládního 
nařízení takto:
Letní čas se zavádí
■ v roce 2017 dnem 26. března,
■ v roce 2018 dnem 25. března,
■ v roce 2019 dnem 31. března,

■ v roce 2020 dnem 
29. března,
■ v roce 
2021 dnem 
28. března.
V těchto dnech 
o druhé hodi-
ně středoevrop-
ského času se po-
sunou hodiny na třetí 
hodinu letního času.
Letní čas končí
■ v roce 2017 dnem 29. října,

■ v roce 2018 dnem 28. října,
■ v roce 2019 dnem 27. října,
■ v roce 2020 dnem 25. října,
■ v roce 2021 dnem 31. října.

V těchto dnech o  tře-
tí hodině letního ča-

su se posunou ho-
diny na druhou 
hodinu stře-
doevropského 
času.

K  vlivu zave-
dení letního času 

na stanovenou týden-
ní pracovní dobu se pak v § 3 
vládního nařízení stanoví:

(1) Stanovená týdenní pra-

covní doba u  zaměstnanců, 
kterým počátek letního ča-
su v letech 2017 až 2021 při-
padne do jejich směny, pokud 
se tato směna v důsledku za-
vedení letního času zkrátí, bu-
de v příslušném týdnu o jednu 
hodinu kratší.

(2) Stanovená týdenní pra-
covní doba u  zaměstnan-
ců, kterým konec letního ča-
su v letech 2017 až 2021 při-
padne do jejich směny, po-
kud se tato směna v  důsled-
ku ukončení letního času pro-
dlouží, bude v příslušném týd-
nu o jednu hodinu delší.

Vít BERKA
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Prodloužení 
zkušební doby
Je přípustné pro-
dloužit zkušební do-
bu v případě, že ne-
byla sjednána v  ma-
ximální možné délce 
(to je tři měsíce, re-
spektive šest měsíců 
u  vedoucích zaměst-
nanců)?

V § 35 odstavce 4 záko-
níku práce se stanoví:

„(4) Sjednaná zkušební 
doba nesmí být dodateč-
ně prodlužována. O  do-
bu celodenních překá-
žek v práci, pro které za-
městnanec nekoná práci 
v průběhu zkušební doby, 
a o dobu celodenní dovo-
lené se však zkušební do-
ba prodlužuje.“

Zákaz prodlužování sjed-
nané zkušební doby pla-
tí i  pro případ, že by-
la sjednána kratší, než je 
maximálně přípustná dél-
ka. K  prodloužení zku-
šební doby může dojít 
pouze ze zákona v přípa-
dech výslovně uvedených 
v  citovaném ustanovení 
§  35 odstavce  4 zákoní-
ku práce.

Vít BERKA
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Cílem každého, kdo fotí, je získat vysněný snímek
S  chytrým telefonem v kapse může dnes fotogra-
fovat každý. Fotografování je však především druh 
umění a zároveň reportážní prostředek zachycující 
realitu kolem nás.

Už druhým rokem pracuje 
pod vedením Marka Ve-

lechovského v  nymburské ZŠ 
a  MŠ Tyršova kroužek mla-
dých fotografů CWAK. Jeho 
členy se ale mohou stát i  žá-
ci dalších nymburských základ-
ních škol. „Počet členů se po-
kouším držet na deseti. Lépe 
se pak pracuje a můžu se kaž-
dému věnovat i individuálně,“ 
říká M.  Velechovský. Kroužek 
ale není jen o  ovládání foto-
aparátu a focení.

„Snažíme se proniknout ta-
ké do postprodukce, tedy 
úpravy fotek na počítači. Jedna 
hodina je věnována i vlastnímu 
tisku a zpracování fotek přímo 
v minilabu. A další obsah naší 
práce se nabaluje během roku, 
každý rok je částečně plánova-
ný a  částečně improvizujeme, 

například i podle momentální-
ho počasí,“ vysvětluje vedou-
cí kroužku a  pokračuje: „Té-
mata vybíráme jednak podle 
toho, jak se postupně sezna-
mujeme s ovládáním fotoapa-
rátů, jednak v souvislosti s fo-
tografickými soutěžemi. Jed-
nou z největších je třeba Foto-
graf roku, pořádaný časopisem 
FotoVideo.“

Soutěže pro mladé foto-
grafy pořádá ale během škol-
ního roku i  samotná nymbur-
ská škola, a  to jako podporu 
již získaných dovedností. Vítě-
zové se mohou těšit na hod-
notné dary, pořizované s  po-
mocí sponzorů.

Celoroční činnost foto-
kroužku ale není jen o soutě-
žích, práce nadšených adep-
tů fotografického umění na-

cházejí uplatnění také ja-
ko fotodokumentace škol-
ních i dalších akcí a zájemci si 
je mohou prohlédnout na in-
ternetových stránkách školy 
(www.zstyrsova.cz) a  objevují 
se i v Nymburském zpravodaji.

„Cílem každého, kdo fotí, 
bez ohledu na to, zda mačká 
spoušť zrcadlovky, či pouhého 
mobilu, je získat svůj vysněný 
snímek. Ale snažím se žákům 

rovněž vysvětlit, že opravdový 
fotograf si užívá už onu cestu 
k fotce, protože ta se pro něj 
stává cílem. Ona cesta může 
trvat zlomky sekund nebo ta-
ké dny i týdny a někdy se mů-
že ukázat i  nekonečnou. Já 
je mohu naučit, jak fotogra-
fovat, či jim ukázat technické 
vymoženosti, ale tuto cestu si 
musí najít sami,“ říká na závěr 
M. Velechovský. ros

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Dramatický dějepis poskytuje prožitek a námět k diskuzi
Začíná hodina dějepisu 

v  Základní škole Šrámko-
va v Opavě. Učitel dějepisu Ji-
ří Karen vchází do třídy a vyzý-
vá deváťáky, aby odsunuli la-
vice a vytvořili kruh z židlí. Žá-
ci zvědavě skládají židle k  so-
bě. „Blíž, dejte je blíž, ať je ten 

kruh menší,“ vyzývá učitel. 
Následuje drkotání přesouva-
ného nábytku a  smích. „Va-
ším úkolem je nacpat se všich-
ni do kruhu tak, aby se nikdo 
nedotýkal židle,“ doplňuje in-
strukce vyučující. Žáci se na-
tlačí do úzkého prostoru, kde 

jsou doslova jako sardinky. „A 
teď vydržte deset minut,“ do-
končuje zadání pedagog a jde 
si sednout, aby zapsal do tříd-
ní knihy.

Žáci netrpělivě přešlapují. Je 
jim horko. Po třech minutách 
je evidentní, že více nevydr-
ží, a  učitel aktivitu ukončuje. 
„Jak jste se cítili? Bylo to ne-
příjemné? A teď si představte, 
že byste tak museli stát hodi-
nu. A co tři hodiny? Celý den? 
Jak se asi cítili lidé, kteří museli 
jet dva nebo tři dny namačka-
ní v dobytčím vagónu do kon-
centračních táborů? Dnes ote-
víráme téma holocaust.“

V  současné době probíhá 
rozsáhlá společenská deba-
ta o smyslu a metodách výuky 
dějepisu, kdy část odborné ve-
řejnosti zpochybňuje důraz na 
předávání a memorování fak-
tů, které žáci dokážou oka-
mžitě zjistit pomocí chytré-

ho telefonu na Wikipedii. Mo-
derní pedagogický směr kla-
de důraz na rozvíjení historic-
kého vědomí, které umožňu-
je žákům vnímat historii ni-
koliv jen jako uzavřený sou-
bor faktů, který je třeba se na-
učit k  písemnému či ústnímu 
zkoušení, ale spíše jako ote-
vřený problém a námět k dis-
kuzi a interpretaci.

Dramatickou výchovu apli-
kuje absolvent kulturní dra-
maturgie na Slezské univerzi-
tě Jiří Karen jako jeden z  ino-
vativních přístupů k  děje-
pisné  výuce, který respektuje 
právě tyto nové vzdělávací cí-
le. Aktivita popisovaná v člán-
ku spadá spíše do kategorie 
prožitkových her, jejímž smys-
lem je vzbudit zájem a  rozví-
jet empatii žáků. „Dramatic-
ká výchova má ale uplatnění 
ve všech sférách vzdělávacího 
procesu,“ říká učitel. kar
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Předčasný důchod a přivýdělek
Může si osoba pobírající předčasný starobní důchod 
v určitém rozsahu přivydělat?

K  tomuto dotazu poda-
la Česká správa sociál-

ního zabezpečení následující 
odpověď:

„Přestože při výplatě před-
časného starobního důchodu 
není možné až do data dosa-
žení důchodového věku vyko-
návat výdělečnou činnost za-
kládající účast na pojištění, je 
možné si přivydělat. A to buď 
formou tzv. zaměstnání malé-

ho rozsahu (rozhodný příjem 
nedosahuje 2  500  Kč měsíč-
ně), nebo prostřednictvím čin-
nosti vykonávané na zákla-
dě dohody o  provedení prá-
ce, pokud výše započitatelné-
ho příjmu v měsíci nepřesahu-
je částku 10 000 Kč, nebo lze 
vykonávat samostatnou výdě-
lečnou činnost v rozsahu, kte-
rý nezaloží v daném kalendář-
ním roce účast na pojištění.“

Zdraví je důležitější než kšefty
„Docela nerozumím vlně 

nářků nad pamlsko-
vou vyhláškou,“ viditelně se 
podivuje češtinář Výborný. 
„Náš automat nepřetržitě chr-
lil jednu nezdravou potravinu 
za druhou. Předražené čoko-
ládové tyčinky, slané  chipsy, 
křupky, přeslazené nápoje…“ 
„Docela mi vadí rozpolcený 
přístup České středoškolské 
unie. Vrší před sebe stupňu-
jící se požadavky, jimiž napří-
klad dosáhla zrušení platnos-
ti vyhlášky u  žáků středních 
škol. Přitom je docela logické, 
že žáci základních a středních 
škol by měli mít stejnou mož-
nost zdravě se stravovat. Dě-
lat mezi nimi stravovací hrani-
ci je docela úsměvné,“ dopl-
ňuje Hromádka.

„V minulosti jsme poukazo-
vali na průhledné kšefty fir-
my, která každý den krmila 
náš automat od vrchu až do-
lů samými nezdravými slad-
kostmi, bagetami, ham-
burgery. Proto ředi-
tel zrušil automat 
dřív, než zača-
la platit mno-
hými proklína-
ná pamlsko-
vá vyhláška. Br-
zo nato převza-
la naši jídelnu ji-
ná soukromá spo-
lečnost. O  přestávkách 
vstřícně nabízela stejné vype-
čené hamburgery a  bagety. 
Začarovaný kruh,“ povzdych-
ne si Výborný.

„Potíž celé vyhlášky spočí-

vá úplně v něčem jiném. Ce-
lé roky se okázale podbízíme 
svým žákům a jejich rodičům. 
Všemi dostupnými prostřed-
ky bojujeme o  dušičku kaž-

dého z  nich. Snášíme jim 
přímo modré z nebe. 

Na vysvědčení jim 
zapisujeme lep-
ší známky, než 
jaké si zaslou-
ží. Notorické 
zlobivce ochra-

ňujeme. Vinu 
za neprospívající 

žáky svaluje ředitel 
na nás. Jen aby si rodi-

če nestěžovali, jen aby v lavi-
cích sedělo dost žáků…! Pak 
slyšíme nejen v televizi, že ro-
diče nemají čas, aby svým 
vlastním dětem doma připra-

vovali zdravé svačiny. Radě-
ji rozevřou  peněženky, ať si 
přes den něco (?) koupí. Jed-
no, jestli cestou do školy, ne-
bo pohodlněji přímo ve ško-
le. A  ještě k  tomu dáme ka-
fíčko, aby hodina nebyla nud-
ná,“ rozvíjí svou zkušenost 
Hromádka. „Mnozí rodiče už 
dávno přehráli výchovu svých 
dětí na školu, která má podle 
rozhodnutí našich politiků žá-
ky pouze vzdělávat. Pokud 
firmy provozující školní au-
tomaty a bufety neumějí ne-
bo nechtějí nabídnout potra-
viny, které neútočí na zdraví 
mladého člověka, nechť jdou 
prodávat do supermarketů. 
Zdraví je přece důležitější než 
obyčejné  kšefty.“

 Roman KANTOR

Vedení dokumentace škol
Změna vyhlášky o  vedení dokumentace škol 
a školských zařízení a školní matriky.

Ve Sbírce zákonů ČR, 
částce 76 rozeslané dne 
22. června 2016, je publiko-
vána vyhláška č.  202/2016 
Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 364/2005 Sb., o vede-
ní dokumentace škol a škol-
ských zařízení a  školní ma-
triky a  o  předávání údajů 
z  dokumentace škol a  škol-

ských zařízení a ze školní ma-
triky (vyhláška o dokumenta-
ci škol a  školských zařízení), 
ve znění pozdějších předpi-
sů. Součástí novely vyhlášky 
je i změna přílohy č. 2 a do-
plnění o novou přílohu č. 3. 
Vyhláška č. 202/2016 Sb. na-
byla účinnosti dnem 1. zá-
ří 2016.
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přímo
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ň
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Vyhláška o přijímacím řízení na střední školy
Je již v platnosti nově připravovaná vyhláška o při-
jímacím řízení na střední školy?

Ve Sbírce zákonů ČR, částce 
139, která byla rozeslaná 

31. října 2016, byla publiková-
na vyhláška č.  353/2016 Sb., 
o přijímacím řízení ke střední-
mu vzdělávání. Vyhláška na-
byla účinnosti 31. října 2016. 
Zároveň byla zrušena vyhláš-
ka č.  671/2004 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti o  or-
ganizaci přijímacího řízení ke 
vzdělávání na středních ško-
lách, a vyhlášky, které ji nove-
lizovaly. V § 19 a § 20 společ-

ných a přechodných ustanove-
ní vyhlášky č. 353/2016 Sb. je 
uvedeno:

„§ 19
Ustanovení této vyhláš-

ky, s výjimkou ustano-
vení o přijíma-
cí zkoušce, 
se ob-
d o b -
n ě 

použijí také na 
přijímání ke 
vzdě láván í 
v  konzerva-

toři.

§ 20
Tiskopisy zápisového lístku, 

vyrobené přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky podle 
dosavadní právní úpravy, lze 
používat do vyčerpání jejich 
zásob za podmínky jejich do-
plnění o nově stanovené údaje 
v tiskopise uvedeném v příloze 
této vyhlášky, nejdéle však do 
31. srpna 2017.“

avovaná vyhláška o při-
oly?
ých a přechodných ustanove-
vyhlášky č. 353/2016 Sb. je 

vedeno:
„§ 19

Ustanovení této vyhláš-
y, s výjimkou ustano-
ení o přijíma-
zkoušce, 

e ob-
o b -
ě 

použijí také na
přijímání ke 
vzdě láván í 
v  konzerva-

toři.

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka
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KATEŘINA 
ARAGONSKÁ
Pravá královna
ALISON WEIROVÁ

Fantasticky živý portrét 
královny Kateřiny Aragon-
ské, první ze šesti žen Jin-
dřicha VIII., bourá mnohé 
mýty o  této hrdé Špa-
nělce. Autorka ji nevykres-
luje jako jednoznačnou 
oběť dějinných zvratů. Na 
stránkách knihy ožívá cha-
rismatická, nezlomná, od-
vážná a milující žena, která 
na prahu stáří marně bo-
juje o  lásku manžela, bu-
doucnost své jediné dcery 
i  o jednotu univerzální 
církve a  spojenectví mezi 
Anglií a  Španělskem. Jin-
dřich VIII. však nutně po-
třebuje syna a  nástupce 
trůnu, kterého mu ona 
ve svém věku už dát ne-
může. Strhující čtení pro 
milovníky historie.

Znáte je?Kdo chce číst, zajde do knihobudky
Vyber si knihu, vlož knihu, 

tak funguje sdílení knih ve 
znojemských podnicích. Ten-
to komunitní projekt sdílení 
knih zdarma funguje úspěšně 
v  řadě zemí po světě i  u nás 
v různých městech. Ve Znojmě 
se do něj zapojilo už několik 
kaváren, čajoven i  restaura-

cí a dokonce také knihkupec-
tví. Je určena pro všechny, kte-
ré baví objevování a četba no-
vých knížek a  prožívání dob-
rodružství s  novými hrdiny. 
„Půjčování knih funguje zcela 
zdarma, nejsou potřeba žádné 
registrace nebo zálohy, prostě 
si vezmete knížku a zase ji po 

čase vrátíte, nebo ještě lépe 
přinesete nějakou jinou. Vzdě-
lávání nemá být byznys a čet-
ba nemá být jen pro ty, kteří 
si mohou dovolit knihy kupo-
vat,“ říká Bohumil Kašpárek.

Do sdílení knih ve Znojmě 
se také nově zapojila střední 
škola na Přímětické, kde ná-
vštěvníci naleznou dokonce 
dvě mobilní knihobudky. „Na-
še škola poskytuje služby širo-
ké veřejnosti. O  návštěvníky 
tu rozhodně nemáme nouzi. 
Napadlo nás proto zpříjemnit 
jim čekání četbou. Jednu kni-
hovničku jsme umístili do ka-
deřnické provozovny. Druhá 
je v prostorách školního baru. 
Tam si u  dobré kávy můžete 
nyní přečíst i knihu,“ vysvětlu-
je pedagožka Kateřina Kotou-
čová. red

Ministryně školství se setkala s úspěšnými studenty
Prosinec, který je tradičně 

měsícem nadělování, při-
nesl talentovaným a nadaným 
českým studentům i  dva spe-
ciální dárky v podobě setkání 
s ministryní školství Kateřinou 
Valachovou a  předávání cen 
udělovaných Nadačním fon-
dem Jaroslava Heyrovského. 
Spolupořadatelem obou těch-
to událostí, které proběhly na 
sklonku minulého roku, byl 
Národní institut pro další vzdě-
lávání, jenž se prostřednictvím 
svého oddělení Talentcentrum 
systematicky podporou nada-
ných a  talentovaných zabývá. 

Mimo jiné je organizátorem 
čtrnácti celostátních soutě-
ží, vytváří zázemí projektu Tal-
net a je i garantem rozvoje Sí-
tě podpory nadání.

Setkání ministryně škol-
ství s  vynikajícími českými re-
prezentanty a  reprezentant-
kami v  mezinárodních soutě-
žích a odborných akcích je pro 
ně v  posledních dvou letech 
skutečně atraktivní odměnou, 
protože se ho ministryně Kate-
řina Valachová osobně účast-
ní. Její přítomnost po celou 
dobu akce i její přirozený způ-
sob jednání byl nepochybně 

pro všechny – nejen pro stu-
denty, ale i pro jejich pedago-
gický doprovod – velkým mo-
tivačním faktorem v jejich dal-
ším úsilí a  práci. O  tom, že 
to ani pro paní ministryni ne-
ní jen nějaká formální povin-

nost, svědčí její příspěvek na 
Facebooku. Atmosféru set-
kání a  rozhovory s  některými 
úspěšnými studenty zachytila 
také reportáž České televize.

Ti, kteří pak byli vybráni jako 
laureáti cen Nadačního fondu 
Jaroslava Heyrovského, se opět 
mohli seznámit s  pamětníky 
tohoto našeho prvního nosi-
tele Nobelovy ceny i s přední-
mi českými odborníky, z nichž 
tentokrát zvlášť upoutal bý-
valý dlouholetý ředitel Ústavu 
pro jazyk český AV ČR a pat-
ron olympiády v  českém jazy-
ce Karel Oliva. Jiří ZAJÍC

Pořádná zima přeje sportování
Díky vydatné sněhové na-

dílce se v  lednu mohl 
uskutečnit již šestý ročník Hrá-
deckého biatlonu. Atraktiv-
ního závodu, který se skládal 
z  běhu na lyžích a  střelby ze 
vzduchové pušky, se zúčast-
nilo 21  závodníků z  řad žá-
ků a žákyň 6. až 9. ročníku ZŠ 
Hrádek. Závodilo se ve čtyřech 
kategoriích: 6. až 7. třída dív-
ky, chlapci; 8. až 9. třída dív-
ky, chlapci.

Celý závod probíhal ve vý-
borné atmosféře, k  níž roz-

hodně přispěly i  vynikající vý-
kony našich reprezentantů 
v biatlonu, které předváděli ve 
světovém poháru. Některé zá-
vodníky od účasti neodradila 
ani skutečnost, že na běžec-
kých lyžích stojí poprvé v živo-
tě. Za hlasitého povzbuzování 
svých spolužáků všichni zdár-
ně absolvovali celou trať i střel-
bu. Každý ze závodníků za svůj 
výkon obdržel sladkou odmě-
nu, výborný teplý čaj a  první 
tři závodníci v  každé katego-
rii diplom a medaili. V jednot-

livých kategoriích se na prvním 
až třetím místě umístili tito zá-
vodníci: kategorie 6. až 7. tří-
da dívky – A. Šístková, H. Klí-
mová; 6. až 7. třída chlapci – 
F.  Perlinger, J. Šonský, J.  Ka-
rafa; 8. až 9.  třída dívky – 
A. Matoušová, T. Perlingerová, 
K. Šeflová; 8. až 9. třída chlap-
ci – D. Kulle, J. Krejčí, P. Kas-
tner. Určitě jim patří gratula-
ce a všem účastníkům i pořa-
datelům se sluší poděkovat za 
skvělou atmosféru.

Herbert POHL
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Nejčastější nemoci a zdravotní potíže učitelů
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 pomoci.

MIGRÉNA

Migréna bývá někdy mylně 
zaměňována s  běžnou tenz-
ní bolestí hlavy. Migréna, kte-
rá bývá i častým onemocněním 
učitelů, je však mnohem váž-
nější onemocnění, které  dlou-
hodobě nepříznivě ovlivňuje 
kvalitu života postižených pa-
cientů. V  průběhu záchvatu, 
tzv. ataku, migrény není člověk 
schopen vykonávat běžné akti-
vity. Záchvat přitom může trvat 
až tři dny.

Pulsující bolest bývá nezřídka 
provázena nevolností až zvra-
cením, zvýšenou citlivostí na 
světlo, pachy i  zvuky. Někte-
rým atakům předchází i tzv. au-
ra v podobě světelných zábles-
ků, výpadků zorného pole, br-
nění nebo poruch řeči.

Samotný záchvat jen zřídka 
nastoupí spontánně. V napros-
té většině případů tělo reaguje 
na spouštěče, jež aktivují ge-
nerátor migrény v mozku. Pro-
to se lékaři snaží osvětlit sou-
vislost mezi různými spouštěči 
a záchvatem migrény. Úsilí za-
měřené na rozpoznání spouš-
těčů má potenciál význam-
ně ovlivnit průběh migrény. 
Předcházení spouštěcích fak-
torů totiž může vést ke sníže-
ní počtu záchvatů i ke zmírně-
ní jejich průběhu, a tedy k ná-
slednému celkovému zklidnění 
a následně i  zkvalitnění života 
pacientů.

„Jedním ze spouštěčů, kte-

rý pacienti často sami uvádě-
jí, jsou sluchové vjemy, přede-
vším hluk a  různé nepříjemné 
zvuky. Nejsou sice zkoumané 
tak často jako jiné vli-
vy, nicméně je po-
tvrzuje asi polo-
vina pacientů. 
Někteří paci-
enti také popi-
sují, že u  nich 
migrénu vyvo-
lává hluk v kom-
binaci s ostrým ne-
bo blikajícím světlem – 
například si stěžují, že nemo-
hou sledovat film nebo televi-
zi. Obvykle zdůrazňují inten-
zitu, dobu trvání a  nesnesitel-
nost spouštěcí situace,“ říká 
Marek Hakl, primář Oddělení 
léčby bolesti Fakultní nemocni-
ce Brno.

Mezi top deset spouště-
čů patří vedle sluchových vje-
mů i pachové a vizuální stimu-
ly a  samozřejmě i  jídlo a  vli-

vy prostředí. Jako nej-
častější a  nejrozší-

řenější spouštěč 
je však jedno-
značně ozna-
čován stres. Na 
druhém místě 
jsou to slucho-

vé vjemy, násle-
duje hlad a  vyčer-

pání. Mezi první desít-
ku faktorů, které přímo ovliv-
ňují spuštění záchvatu migré-
ny, patří také hormonální vlivy, 
tedy fáze ženského cyklu, dále 
nedostatek spánku nebo změ-
ny jeho rytmu, změny počasí, 
vizuální vjemy, čichové vjemy 
a konzumace alkoholu.

Pro prevenci je klíčové co 
nejpřesněji rozpoznat spouš-
těč migrény a snažit se mu vy-
hnout. Pacienti by se měli vy-
varovat všech předpokláda-
ných vlivů, které na jejich bo-
lest hlavy působí. Hluk pat-
ří mezi spouštěče, které mů-
žeme mnohdy ovlivnit, i  když 
samozřejmě ne vždy. Někte-
ré spouštěče ale nelze ovlivnit 
už vůbec, je to například po-
časí nebo hormonální změny. 

U migrény se předpokládá, že 
se účinek jednotlivých spouště-
čů navzájem sčítá, takže regu-
lace i  několika méně podstat-
ných, ale celkem dobře ovliv-
nitelných spouštěčů může za-
bránit dosažení kritické hrani-
ce, kdy dochází ke spuštění zá-
chvatu migrény.

Dojde-li už k  ataku, je roz-
hodující a  klíčové zmírnit je-
ho průběh a  tlumit příznaky, 
hlavně bolest. První pomo-
cí jsou běžné léky proti boles-
ti, pro tlumení migrény a tenz-
ní bolesti hlavy. Jejich výhodou 

je, že využívají kombinaci tří 
účinných látek, tedy parace-
tamolu, kyseliny acetylsalicylo-
vé a  kofeinu, což zvyšuje je-
jich účinnost a hlavně urychlu-
je nástup účinku. Pro psychic-
kou pohodu se pacientům do-
poručuje, aby nosili jednu dáv-
ku akutního léku pořád s  se-
bou a  tím se zbavili strachu, 
že zůstanou v  případě náhlé-
ho ataku migrény bez pomoci.

Táňa PIKARTOVÁ
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Jak stravou ovlivnit nachlazení a další nemoci
Je prokázáno, že až 70 procent všech onemocnění je způsobeno nesprávným 
 životním stylem. Naše zdraví je tedy většinou v našich rukách. Kromě přiměře-
ného množství pohybu je další ze základních podmínek života dostatečný příjem 
kvalitní stravy. Čím tedy zastrašíte následující choroby?

Civilizační onemocnění
Hlavní příčinou úmrtí jsou 

kardiovaskulární onemocnění 
(CVO) – nemoci srdce a  cév. 
Celkově zatím stojí v pozadí tzv. 
metabolický syndrom (abdomi-
nální obezita, vysoký tlak, poru-
cha glukózové tolerance, dys-
lipidémie). Nicméně největší 
„zbraní“ proti této nemoci je 
strava!

„Kdo chce snížit riziko pro-
blémů se srdcem, měl by se 
soustředit na  to, aby byla jeho 
strava bohatá na  tučné ryby, 
rozpustnou vlákninu (ovesné 
vločky a  luštěniny) a  zeleninu 
a ovoce. Snědením kousku ze-
leniny nebo ovoce ke  kaž-
dému jídlu snížíte riziko úmrtí 
na  kardiovaskulární onemoc-
nění o 27 procent,“ upozorňuje 
PhDr.  Karolína Hlavatá, Ph.D., 
v  rámci kampaně na  podporu 
mléka a mléčných výrobků Bílé 
plus.

Důležité je, abyste přiměřeně 
kombinovali živočišné (máslo) 
a  rostlinné tuky (např. olivový 
olej). „Prevenci nemocí srdce 
a  cév si můžete užívat. Vyža-
duje totiž také díky vysokému 
obsahu vitaminů E, B, hořčíku, 
draslíku, vlákniny konzumaci 
ořechů nebo občasné zařazení 
sklenky vína a  hořké čokolády 
do  vašeho jídelníčku. Pomáhá 
i pití čaje.“
Jak na zvýšený cholesterol

„Cholesterol si udržíte 
ve  správné hladině díky mléku 
a  mléčným výrobkům. Podle 
řady studií má totiž konzu-
mace těchto produktů s  ob-
sahem tuku do  2 % hypocho-
lesterolemický efekt,“ vysvět-
luje odbornice.

Předpokládá se, že probio-
tické bakterie mohou trávit cho-
lesterol a snížit tak jeho vstřebá-
vání v zažívacím traktu.
Vysoký krevní tlak

„V prevenci tohoto onemoc-
nění je důležité navýšit ve  své 
stravě draslík (banány, sušené 
meruňky, brambory, zelenina), 
vápník (mléko a  mléčné vý-
robky) a  N-3 mastné kyseliny 

(především ryby – losos, mak-
rela, sleď, pstruh). Je také po-
třeba omezit v potravě sodík – 
méně solte.“
Chci co nejlepší imunitu!

Kdo by nechtěl být co nejvíce 
zdravý – to totiž znamená méně 
starostí. Jak si ale stravou imu-
nitu zvýšíme? I zde platí několik 
jednoduchých pravidel.

„Jezte pestře, hodně pijte 
a  ujistěte se, že jíte dostatek 
bílkovin, např. mléčné výrobky, 
libové maso, drůbež, ryby, 
vejce,“ vyjmenovává specia-
listka vhodné potraviny pro zvý-
šení obranyschopnosti orga-
nismu. „Dopřávejte si zaky-
sané mléčné vý-
robky (mají bla-
hodárný vliv 
ve  střevě, což 
je centrum imu-
nity), dýňová se-
mena (mají vy-
soký obsah zinku), para oře-
chy (obsahují selen) a  pijte ze-
lený čaj.“
Bojujte proti ledvinovým 
kamenům

Základem proti těmto nepří-
jemnostem je příjem dostateč-
ného množství tekutin a  kon-
zumace nízkotučných mléčných 
výrobků.

„Ukazuje se totiž, že vápník 
(obsažený právě v  mléce,  jo-
gurtech, tvarohu apod.) po-
máhá vázat šťavelany, které se 
uplatňují při vzniku ledvinových 
kamenů.“
Trápí vás menstruační 
obtíže? Nemusí!

Možná vás to překvapí, ale 
výzkumy upozorňují, že ženám 
pomáhají proti obtížím spoje-
ným s  menstruačním cyklem 
mléčné výrobky!

„V  dlouhodobé studii sledu-
jící více než 3 000 žen se uká-
zalo, že ty, které přijímaly více 
mléčných výrobků, měly o 40 % 
nižší riziko vzniku premenst-
ruačního syndromu než ženy, 
jež mléčné výrobky jedí málo,“ 
zmiňuje expertka.

Současně je ale důležité zvý-
šit i příjem vitaminu D (je také 

obsažen v mléce a mléčných vý-
robcích), navýšit hořčík (špenát, 
luštěniny, celozrnné obiloviny), 
vitamin E (rostlinné oleje, se-
mena, ořechy), železo (červené 
maso, vnitřnosti) a  výrobky ze 
sóji (obsahují fytoestrogeny). 
Nespavost? Možná vám 
pomůže sklenka mléka

Možná to zní jako „bab-
ská rada“, ale sklenka teplého 
mléka s  medem pomáhá na-
vodit spánek. A důvod? Mléko 
obsahuje aminokyselinu trypto-
fan, ze které se tvoří serotonin, 
jenž napomáhá spánku.
Jak na onemocnění dásní

Této nepříjemnosti přispívá 
nízký pří-
jem vápníku, 
který posiluje 
kost v  čelisti. 
Pomáhá tak 
ničit bakterie 
vyvolávaj íc í 

kazivost zubů a záněty.
„Kromě potravin bohatých 

na vápník konzumujte dostatek 
celozrnných potravin pro  sta-
bilní hladinu krevního cukru 
a ovoce a zeleninu pro navýšení 
antioxidačních látek.“
Otrava jménem „opar“

Buď nás trápí hodně, nebo 
máme to štěstí, že se nám tyto 
problémy vyhnuly. Zasvěcení 
dobře vědí, jakou bolest může 
opar způsobit. A  ještě k  tomu 
může vypadat docela hrozivě.

„Bylo zjištěno, že herpes viry 
způsobující opary využívají jako 
,potravu‘ aminokyselinu argi-
nin. Pokud přijímáme potraviny 
bohaté na aminokyselinu lysin, 
působení argininu se snižuje. 
Ideální je sníst během dne ale-
spoň 3 gramy lysinu.“

Kde byste lysin hledali? Pře-
devším v mase (hovězím, kuře-
cím, rybách), ale i  v  mléčných 
výrobcích (sýr čedar, cottage, 
bílý jogurt, mléko).
Jogurty proti průjmům

Zakysané mléčné výrobky (jo-
gurty, kefíry, zákysy…) můžete 
konzumovat nejen jako chut-
nou svačinu, ale i coby prevenci 
i léčbu průjmů.

„Obzvlášť důležité je je-
jich užívání po  antibiotické 
léčbě. Mají schopnost obohatit 
střevo prospěšnými bak teriemi. 
Mléčné výrobky obsahující lak-
tobacily také omezují závaž-
nost rotavirových průjmů u dětí 
a  mají své uplatnění i  v  pre-
venci respiračních onemocnění 
u dětí.“
Jak se nejlépe chránit proti 
rakovině?

I zde platí následující – navýšit 
příjem zeleniny a  ovoce (zvlášť 
vhodná brukvovitá zelenina), 
celozrnných potravin, tučných 
ryb a  luštěnin. Dobrou volbou 
je i zelený čaj.

„Nezapomínejte ani na  an-
tioxidanty, jejichž zdroji jsou 
hrozny, čaje, česnek, cibule 
i  hořká čokoláda,“ připomíná 
odbornice. „Konkrétně v  pre-
venci rakoviny prsu, tlustého 
střeva a rekta se uplatňuje pře-
devším vápník (mléko a mléčné 
výrobky) a vitamin D (ryby, játra, 
žloutky, mléko, sýry).“
A co třeba senná rýma?

Studie naznačují, že hladinu 
histaminu v krvi a tím i projevy 
senné rýmy významně snižuje 
pravidelná konzumace zakysa-
ných mléčných výrobků.
Žaludeční vředy 
– ubraňte se jim!

V  dnešní uspěchané době 
jsou naše stravovací návyky vše-
lijaké a pak můžeme začít trpět 
žaludečními vředy. Stojí nám to 
ale za to, když prevence je po-
měrně jednoduchá?

„Zastavte se na chvilku a za-
myslete se, jak se stravujete. 
Důležitou obranou před  žalu-
dečními vředy je pravidelný jí-
delní režim, menší, ale častější 
porce jídla a vyhýbání se koře-
něným a  horkým pokrmům,“ 
vysvětluje odbornice přes vý-
živu. „Vředy ,zastrašíte‘ zaky-
sanými mléčnými výrobky, pro-
tože nepříznivě působí na bak-
terii Helicobacter pylori, čas-
tého původce žaludečních 
vředů. Urychlují i  jejich hojení. 
A samozřejmě se snažte co nej-
méně se stresovat,“ dodává 
PhDr.  Karolína Hlavatá, Ph.D., 
v  rámci kampaně na  podporu 
mléka a mléčných výrobků Bílé 
plus.
Více informací na www.bileplus.eu.
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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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