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Je-li správný začátek, i konec bude dobrý.   Arabské přísloví

 Vysvědčení může být časem k zamyšlení i pro učitele
S koncem ledna dostali žáci účet, jak si během prv-
ního pololetí ve škole vedli. Vysvědčení. Jedno slo-
vo a kolik vyvolá emocí. V tuto chvíli by měli bilan-
covat také učitelé.

Moje kamarádka má dce-
ru prvním rokem na 

střední škole. Když jí vola-
la v den předávání vysvědče-
ní, aby se dozvěděla, jak do-
padla, ozvalo se lakonické: 
„Ale mami, hlavní přece je, že 
jsme obě zdravé…“ Tomu ří-
kám opravdový nadhled. Ne 
všichni žáci, studenti a zejmé-
na rodiče jej však při pohle-
du na výsledné známky ma-
jí. Jsme takový sebemrskač-
ský národ, takže když se chlu-
bíme svými výsledky, zásad-
ně oznamujeme to nejhor-
ší: Mám tři trojky, říká díven-
ka, která má na vysvědčení 
kromě toho také sedm jed-

niček. Mám dvě čtyřky, hlá-
sí chlapec, jehož průměr le-
ží mezi jedničkou a dvojkou. 
Nevím, kde se to v nás vzalo, 
ale vlastně jen žák, který má 
samé jedničky, se může řád-
ně pochlubit. Myslím, že by 
bylo fajn upozorňovat spíš 
na to, co se dětem povedlo, 
a případně jim naznačit, kudy 
vede cesta ke zlepšení. To je 
také velká výhoda dobře na-
psaného slovního hodnocení, 
které u nás nemá ani tradici, 
ani podporu rodičů a učitelů.

Ještě něco si vždy s vysvěd-
čením uvědomím. Málokterý 
učitel má tu schopnost posu-
zovat svůj předmět v kontextu 

s jinými, tedy to, zda je oprav-
du důležité, aby právě jeho 
učivo žáci perfektně zvládli. 
Mnohokrát jsem se pozasta-
vovala nad tím, proč se dáva-
jí trojky a  čtyřky z  tělocviku, 
výtvarné, hudební či pracov-
ní výchovy. Ale ani občanská 
výchova, informační techno-
logie, psychologie nebo dru-
hý cizí jazyk nejsou tak stě-
žejní, aby je učitelé nemohli 
učit hravou formou a  znám-
kovat s  nadhledem. Je zřej-
mé, že v případě, kdy v polo-
letí žák dostane z výtvarné vý-
chovy jedničku a na konci ro-
ku čtyřku, si s  ním učitel asi 
vyřizuje ještě nějaké jiné zále-
žitosti. Také balancování me-
zi čtyřkou a pětkou z němči-
ny v  roce, kdy s  ní žák jako 
s druhým cizím jazykem začí-
ná, svědčí o nepochopení uči-

tele, že smyslem jeho snažení 
by mělo být probudit v dětech 
myšlenku, že je příjemné ro-
zumět si s kamarády v cizině.

Doba vysvědčení by moh-
la pro učitele být časem, kdy 
přemýšlejí nad smyslem své-
ho známkování. Třeba posel-
ství, že „teď v pololetí ti dám 
o  stupeň horší známku a  ty 
ji do konce roku vytáhneš“, 
moc žáků neoslovuje. Možná 
by více slyšeli na „teď ti dám 
o něco lepší známku, protože 
vím, že na to máš a v druhém 
pololetí mi to dokážeš“.

Stejně však věřím, že větši-
na učitelů svým žákům rozu-
mí, umí je povzbudit, motivo-
vat je k učení a při psaní zná-
mek na vysvědčení vidí mno-
hem dál než jen od pololetí 
k pololetí.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Žaloba zamítnuta
Soud zamítl požadavek 
somálské dívky, která se 
domáhala omluvy a 60 000 
korun od pražské Střední 
zdravotnické školy kvůli 
údajnému zákazu nosit při 
vyučování muslimský šátek 
hidžáb. Žalobkyně tvrdila, 
že ji instituce nepřímo 
diskriminovala v přístupu ke 
vzdělání. Podle soudkyně 
však dívka diskriminaci 
neprokázala, především 
však vůbec nesplnila 
předpoklady pro to, aby se 
stala studentkou. čtk

Souhlas papeže
Před 670 lety dal papež 
Kliment VI. svou listinou 
z 26. ledna 1347 souhlas 
k založení univerzity 
v Praze. Český a římský 
král Karel IV. pak 7. dubna 
následujícího roku vydal 
zakládající listinu pražského 
vysokého učení. Praha se 
tak zařadila mezi centra 
evropské vzdělanosti. čtk

Chytré klíčenky
Kolín v rámci projektu 
chytrého města zavádí 
do škol chytré klíčenky. 

Zavedeny budou zkušebně 
v šesté základní škole. 
Dětem a zaměstnancům 
umožní vstup do školy, 
objednávání obědů, 
ale i vzdělávání pomocí 
moderních technologií. 
Pro zájemce budou 
klíčenky fungovat také jako 
elektronická peněženka. čtk

Kurz dirigentů
Olomouc hostila hudebníky 
z celého světa, kteří na 
půdě Moravské filharmonie 
týden zdokonalovali své 
dirigentské umění. Umělci 
pilovali své znalosti pod 
taktovkou šéfdirigenta 
Novosibirského 
komorního orchestru 
Alima Šacha.        čtk

Zápisník

„No tak to vyšlo víc, než jste očekával. Ale nechápu, proč by to mělo být špatně. 
Vzpomeňte si, jak se z takových čísel radovali na ministerstvu financí!“
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Více míst a lepší platy v družinách
Ministerstvo školství usi-

luje o  zvýšení kapacity 
družin. Nyní pojmou 60 pro-
cent dětí na prvním stupni zá-
kladních škol.

Ministryně školství Kateři-
na Valachová chce také zlep-
šit platové podmínky vycho-
vatelek a vychovatelů, kterých 
je v Česku asi 14 tisíc. Nyní je 
část vychovatelů a vychovate-
lek v  osmé či deváté platové 

třídě. K. Valachová chce všem 
zajistit alespoň desátou tří-
du, což by si podle jejího od-
hadu vyžádalo asi půl miliardy 
korun.

V družinách tráví čas asi 
320 tisíc českých dětí. Kapaci-
ty se podle ministryně školství 
podařilo zvýšit o 16 tisíc míst, 
ani to však mnohde nesta-
čí. V rozpočtu jsou od letoška 
k dispozici peníze na stavební 

investice, které umožní rozší-
ření družin.

Ministryně školství Kateři-
na Valachová chce také umož-
nit školním výpravám bezplat-
né návštěvy vybraných míst 
spjatých s  českou historií. Pa-
trně v květnu ministerstvo zve-
řejní pilotní program, kde mo-
hou školy získat peníze. Pro le-
tošek bude připraveno 30 mi-
lionů korun. čtk

Kraje dostaly více peněz pro školy
Ministerstvo školství roz-

dělilo krajům finanč-
ní prostředky, a to ve výši té-
měř 93 miliard korun. V roz-
počtu pro rok 2017 je mimo 
jiné zahrnuto průměrné zvý-
šení objemu peněz pro ohod-
nocení učitelů o osm procent 
a pro další pracovníky ve škol-
ství o pět procent, což činí té-
měř 6,3 miliardy korun.

Další prostředky již druhý 
rok úspěšně vyjednané v roz-
počtu jsou určeny na plné po-
krytí tzv. zvýšených výkonů 
(843 milionů korun), snížení 
míry vyučovací povinnosti ře-
ditelů MŠ a  malotřídních ZŠ 
(108 milionů korun) a zvýšení 
přídělu do fondu kulturních 
a  sociálních potřeb (306 mi-
lionů korun). Zároveň se pře-

chází z  plošné podpory spo-
lečného vzdělávání na pod-
poru cílenou, která je zamě-
řena na konkrétní speciální 
vzdělávací potřeby dětí a žá-
ků tak, jak žádaly školy. Jde 
o  první částku 449 milionů 
korun, která zahrnuje pod-
půrná opatření, která školy 
poskytují od 1. ledna 2017.

mšmt

Půlroční volno na studium pro učitele
Někteří učitelé s  více než 

patnáctiletou praxí by si 
mohli vybrat zhruba půlroč-
ní volno na studium a  osob-
ní rozvoj. Plánuje to navrh-
nout poslankyně Anna Putno-
vá (TOP 09) jako pozměňovací 
návrh ke kariérnímu řádu uči-
telů, který projednává Posla-
necká sněmovna. Ministerstvo 
školství to nevylučuje.

Učitelé by při několikaměsíč-
ním studijním volnu dostáva-
li základní plat. Volno by schva-
loval ředitel školy. A. Putnová 
předpokládá, že by toho využi-
la asi desetina pedagogů. Moh-
li by si rozšířit vzdělání v  kur-
zech při pedagogických fakul-
tách, učitelé cizích jazyků by 
mohli vycestovat do zahraničí, 
pedagogové odborných před-

mětů by mohli strávit několik 
měsíců v praxi. Podobný postoj 
zastává i  ministerstvo školství. 
„Vnímáme, že tato myšlenka 
má podporu napříč politickým 
spektrem. Věřím, že se poda-
ří najít formulaci, aby to vyho-
vovalo zákoníku práce. Musíme 
také spočítat, kolik by to stálo,“ 
řekla náměstkyně pro legislati-
vu D. Prudíková. čtk
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Více tříd, ale v nich méně dětí, dvě učitelky ve třídě 
alespoň 2,5 hodiny denně a možnost zaměstnávat 
chůvy. To jsou ve stručnosti hlavní změny týkající se 
předškolního vzdělávání, které nastínila ministryně 
školství Kateřina Valachová.

Informovala o tom, když 
představila Program pro roz-

voj výukových kapacit mateř-
ských a základních škol. Ve 
školním roce 2015/2016 na-
vštěvovalo tuzemské mateřské 
školy na 360 tisíc dětí, přičemž 
ne ve všech okresech byl a do-
sud je zájem rodičů o umístění 
dítěte v nich z důvodu nedo-
statku míst uspokojen. Posíle-
ní jejich kapacity a dostatečně 
edukativní prostředí považu-
je Kateřina Valachová v  rám-
ci předškolního vzdělávání za 
nezbytný krok.

Kvalitní projekty

Pro rozvoj výukových kapa-
cit mateřských a  základních 
škol má ministerstvo školství 
připraveny tři miliardy korun, 
které rozděluje v rámci tzv. vý-
zev. Aktuálně na základě 4. vý-
zvy se v  letech 2017 a  2018 
uskuteční 20 projektů s  cel-
kovou dotací téměř 300  mi-
lionů korun. Na základě schvá-
lených projektů vznikne devět 
nových tříd a kapacita MŠ bu-
de navýšena o 249 dětí.

„Vycházíme z  toho, že ma-
teřské a  základní školy jsou 
přirozenou a  nepostradatel-
nou součástí obcí a jejich svaz-
ků a spoluvytváří pocit domo-
va a vztah občanů k jejich ob-
ci,“ uvedla ministryně Kateři-
na Valachová. Pozname-
nala také, že pro-
gram slouží i k do-
plnění či zlepše-
ní vybavenos-
ti menších sa-
telitních obcí 
u velkých měst. 
Právě malé ško-
ly v  malých ob-
cích považuje mi-
nistryně za podfinancované. 
Uvedla, že bude usilovat o na-
výšení rozpočtu, aby ještě le-
tos mohla být kapacita mateř-
ských škol navýšena, proto-
že má k dispozici další kvalit-
ní projekty.

Konec přecpaných tříd

Čtyřiadvacet dětí ve třídě, 
což je současný průměr, by za-
nedlouho tam, kde to kapaci-
ta umožňuje, mělo být minu-

lostí. Kateřina Valachová má 
v plánu redukci: „Chci, aby se 
od roku 2018 snížil průměrný 
počet dětí ve třídách z  dneš-
ních čtyřiadvaceti na dvacet.“ 
Na 80 procentech území to 
podle ní kapacity mateřských 
škol umožňují.

Dvě učitelky ve třídě

To ale není v  rámci zeští-
hlování všechno. Již od 1. zá-
ří letošního roku se mění rám-

cový vzdělávací program 
a  v  mateřské ško-

le musí být ve tří-
dě minimálně 
2,5 hodiny den-
ně alespoň dvě 
učitelky na plný 
úvazek. Minist-

ryně to označi-
la za první krok ve 

snižování počtu dě-
tí na třídu s tím, že děti lze 

v důsledku toho dělit do sku-
pin a věnovat se jim mnohem 
individuálněji. Tento krok je 
také nezbytný s  ohledem na 
to, že již nyní je v mateřských 
školách kolem 40 tisíc dvoule-
tých dětí a jejich počet se bu-
de v  dalších letech zvyšovat, 
přestože až v  roce 2020 bu-
dou mít dvouleté děti na při-
jetí do mateřské školy právo.

S  umísťováním dvouletých 

dětí do mateřských škol sou-
visí i  to, že ředitelky mateři-
nek budou moci zaměstnávat 
chůvy, které pomohou s péčí 
o nejmenší a kterých může ve 
školství v jednom školním ro-
ce působit na poloviční úva-
zek kolem sedmi stovek. Pe-
níze na ně půjdou z  evrop-
ských fondů. Jak upozorni-
la Kateřina Valachová, kvali-
fikační požadavky na chůvy 
jsou ovšem přísné. Tuto čin-
nost budou moci vykonávat 
například zdravotní sestry či 
sociální pracovnice.

Potíže s kvalifikací

V  souvislosti s  chystaný-
mi změnami se v předškolním 
vzdělávání ovšem odkrývají 
některá slabá místa. Jak upo-
zornila předsedkyně profesní 
sekce předškolního vzdělává-
ní školských odborů Eva Sou-
kalová, už dnes je problém do 
mateřských škol sehnat kvalifi-
kované učitelky. Mladé peda-
gožky se tam totiž příliš „ne-
hrnou“, a to především ve vět-
ších městech. Proto považu-
je za důležité, že se o  před-
školním vzdělávání začíná více 
mluvit, což napomůže zvýšení 
prestiže učitelek mateřinek.

Změny v  systému se také 
nutně musí promítnout do 
vzdělávání pedagogů. Jak uvá-
dí Dagmar Nejedlá, ředitelka 
ZŠ a MŠ Kameničky, nesmírně 
důležitá je praxe. „Za vhodné 
bych považovala, aby probí-
hala během celého studia pe-
dagogických škol, aby se stu-
denti mohli seznámit s  pro-
středím školek a pochopili, co 
se od nich očekává. V souvis-
losti s chystaným vzděláváním 
dvouletých dětí je třeba, aby 
se do vzdělávacích programů 
pedagogických škol dostaly 
i  předměty, které budou na-
vazovat na pediatrii a  budou 
v  nich zohledněna specifika 
vývoje dětí v uvedeném věku,“ 
říká a dodává, že pedagogické 
školy by rozhodně měly reago-
vat na novinky ve vzdělávání, 
aby si udržely či zvýšily svou 
prestiž. Markéta GRULICHOVÁ
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Předškolní vzdělávání čeká posílení i redukce
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Zlatý Ámos dokazuje, že dobrý kantor stále žije
Tolik pozitivní energie, tolik nápadů a  vzájem-
né podpory najdete snad jen při krajských kolech 
 ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos. Další 
tři kola proběhla v Ostravě, Zlíně a Brně a poslední 
dvě se uskutečnila v Praze.

V  krajských kolech mají 
hlavní slovo žáci, kteří do 

této soutěže své učitele a uči-
telky navrhli. Svou nomina-
ci musí před porotou obhájit 
vždy tříčlenné týmy dětí. Úro-
veň všech regionálních kol by-
la velmi vysoká, výkony vyrov-
nané, a tak porota měla často 
zamotanou hlavu, protože do 
semifinále mohla poslat vždy 
jen dva až tři kandidáty. Vět-
šina dětí byla z prvního stupně 
základních škol, ale oblíbené 

učitele umí ocenit i  žáci dru-
hého stupně a studenti střed-
ních škol.

A právě ve Zlíně porota po-
slala dál učitelky ze dvou střed-
ních škol, Alenu  Ježkovou 
z  uherskobrodského gymná-
zia a   Jaroslavu  Buchalovou 
ze střední pedagogické ško-
ly v  Kroměříži. Spolu s  nimi 
postoupila i   Radka  Kroupová 
z  6.  základní školy v  Šum-
perku. V  brněnském ko-
le se do semifinále dostaly 

dvě učitelky ze základní ško-
ly, Alena  Kocourková a   Věra 
 Pejčochová, která neuvěřitel-
ným způsobem vyučuje fyzi-
ku, což její svěřenci hned ná-
zorně předvedli.

V Ostravě zabodoval  Michal 
Zajíček ze Štěbořic, tedy spí-
še jeho žáci, kteří v  kostý-
mech staroušků vtipně oko-
mentovali toho pěkného uči-
tele, který se v jejich škole ob-
jevil. Porotu zaujala i  Gabriela 
 Ptáčníková, kterou její žáci 
představili v  rozhlasové rela-
ci rádia  Galileo. I když to jsou 
teprve páťáci, vystupovali jako 
protřelí reportéři.

Je již tradicí udělovat titul 
krajského Zlatého Ámose. Pro 

každou školu je ctí, že právě 
tam učí nejoblíbenější učitel 
daného kraje.

V  Moravskoslezském kra-
ji je to Michal Zajíček, v  Olo-
mouckém Radka  Kroupová, 
ve Zlínském Alena  Ježková 
a  v  Jihomoravském Alena 
 Kocourková. Svého krajského 
Zlatého Ámose má i Pardubic-
ký kraj. Stal se jím Pavel Novák 
ze Základní školy Kameničky.

Ale porotu nadchly výko-
ny všech učitelů a  jejich žáků. 
„Dobrý kantor ještě žije,“ shr-
nula pocity všech členů poroty 
Iva Hajnová, zpěvačka, která je 
nejen porotkyní, ale i autorkou 
hudby k populární znělce Zla-
tého Ámose. Karla TONDLOVÁ
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Dotované školní obědy si razí cestu k těm, kteří je potřebují
Děti z rodin, které jsou odkázány na jeden příjem 
nebo pouze na dávky v  nezaměstnanosti, býva-
jí často vyčleněny nejen společensky, ale většinou 
také nedosáhnou na něco tak běžného, jako jsou 
obědy ve školních jídelnách.

Podle údajů Českého statis-
tického úřadu žije v  Čes-

ké republice téměř 15 pro-
cent dětí do 16 let pod hrani-
cí chudoby.

Naštěs tí se v  posledních le-
tech rozběhly projekty, které 
nabízejí v  tomto ohledu po-
moc. Díky nim mají děti ze so-
ciálně problematického pro-
středí možnost stravovat se 
stejně jako jejich spolužá-
ci. Pro ně mají ovšem jídla ze 
školních jídelen mnohem vět-
ší význam: často se jedná o je-
dinou stravu během dne, kte-
rá odpovídá nutričním hodno-
tám vhodným pro jejich věk 
a fyzické potřeby.

Přemíra byrokracie

Dotované školní obědy spa-
dají do kompetence dvou mi-
nisterstev – ministerstva škol-
ství a ministerstva práce a so-
ciálních věcí. Prvně jmenované 
vyčlenilo na letošní kalendář-
ní rok 30 milionů korun. Podle 
údajů z MŠMT, které se vzta-
hují k polovině loňského roku, 
byly z těchto peněz financová-
ny dotované obědy pro 4 591 
žáků z 890 škol v celé repub-
lice. Asi 90 procent financí 
z  celkového rozpočtu distri-
buuje ministerstvo prostřed-
nictvím programu Obědy pro 
děti, který zaštiťuje obecně 
prospěšná organizace Women 
for Women. Do této pomoci 
je zapojeno téměř 4  000 žá-
ků z více než 580 škol. Nejví-
ce jich je v Moravskoslezském 
a Středočeském kraji (62 pro-
cent), za nimi následují kraj 
Královéhradecký (49 procent) 
a Praha (46 procent).

Tato pomoc spolufinanco-
vaná z  rozpočtu ministerstva 
školství se zaměřuje pouze na 
základní školy a  její výhodou 
je, že se dostane i  k  dětem 
z  rodin, které žijí těsně nad 
hranicí chudoby. Mezi příjem-

ci jsou tedy ponejvíce potomci 
z neúplných rodin nebo z pro-
středí, kde finanční rovnováhu 
narušila nemoc, případ-
ně ti, kteří jsou v pé-
či prarodičů.

To, zda se dí-
tě do toho-
to programu 
dostane, zále-
ží hodně na ve-
dení konkrétní 
školy, protože prá-
vě ta žáka hlásí a mu-
sí mít tedy o projektu povědo-
mí. Škole ale pochopitelně při-
bývá další administrativa, což 
se může někdy jevit jako vel-
ká překážka.

„Před třemi roky jsme s  or-
ganizací Women for Women 
spolupracovali, s  její pomocí 
byly propláceny obědy sedmi 
dětem z naší školy. V projektu 
jsme ale v dalších letech nepo-
kračovali, a to hned z několika 
důvodů. Je problematické zjiš-
ťovat, které děti žijí v  sociálně 
slabých rodinách, a  vznikaly 
i obtíže s financováním a admi-
nistrativou. Děti na obědy často 
nechodily, nevybrané obědy se 
musely evidovat a převáděly se 

do dalšího školního roku. Záro-
veň jsme museli získat souhlas 
zákonných zástupců a souhlas 
s přijetím a využitím daru. Pro 
nás to zkrátka znamenalo hod-
ně administrativy a méně užit-

ku,“ popisuje svoje zkušenosti 
Zdeněk Nosek, ředitel ZŠ Dem-
lova z Jihlavy.

Na toto úskalí si stěžují i ve 
školách, které se na vstup do 
projektu připravují.

„Momentálně vybíráme 
vhodné žáky a čekají nás jed-
nání s poskytovatelskou orga-

nizací. Osobně mi ale va-
dí byrokracie, která 

je se vším spojena, 
především žá-
dost zřizovateli 
o  souhlas s při-
jetím finančních 
prostředků for-

mou daru. Z  na-
šeho pohledu ji po-

važuji za formální admi-
nistrativní záležitost,“ je pře-
svědčen Kamil Veigend, ředitel 
ZŠ Mírová z Ústí nad Labem.

A co další kraje?

Další cesta, jak se dostat 
k  penězům na obědy pro so-
ciálně slabé žáky, vede přes 
MPSV. To v  letošním školním 
roce rozdělí mezi potřebné děti 
skoro 20 milionů korun z kraj-
ských projektů Obědy do škol. 
Asi 85 procent této částky po-
chází z evropských dotací.

Na rozdíl od předešlé mož-
nosti jsou Obědy do škol urče-
ny i žákům z mateřských škol, 
ale zase tu platí podmínka, že 
rodiče jsou vedeni po dobu 

tří měsíců jako nezaměstna-
ní a  pobírají dávky v  hmotné 
nouzi. Bohužel se do projektu 
nezapojily všechny kraje (za-
tím jen Liberecký, Jihomorav-
ský, Vysočina a Praha), nicmé-

ně tato situace by se měla 
v příštích měsících zlepšit.

„Naše ministerstvo oslovilo 
všechny kraje a s jejich zástup-
ci proběhla řada jednání. Roz-
hodnutí některých z  nich při-
pojit, respektive nepřipojit se 
k Obědům do škol mohlo být 
ovlivněno i  specifickou před-
volební atmosférou. V  sou-
časné době připravujeme dal-
ší výzvu týkající se Obědů do 
škol pro školní rok 2017/2018, 
a  proto jsme opět oslovili 
všechny kraje. Jednak proto, 
abychom opět zvýšili povědo-
mí o našem programu, ale ze-
jména proto, abychom získa-
li co nejvíce partnerů. Zvýšení 
počtu zapojených krajů je pro 
MPSV prioritou a  podle první 
odezvy lze usuzovat, že se to 
nejspíše podaří,“ vysvětluje Ji-
ří Vaněk, odborný referent tis-
kového oddělení ministerstva 
práce a sociálních věcí.

Obědy do škol

Dalším důvodem, proč byla 
odezva v krajích zatím tak níz-
ká, může být i  skutečnost, že 
krajské úřady nemohou z ope-
račního programu potravinové 
a  materiální pomoci získat fi-
nanční prostředky na adminis-
traci a řízení projektu, a muse-
jí proto hradit náklady spojené 
s prováděním projektu z vlast-
ních rozpočtů.

„Nicméně kraje, které tyto 
prostředky našly, hovoří o pří-
nosu, který Obědy do škol ma-
jí pro komunitu občanů ohro-
žených sociálním vyloučením. 
Děti, které tuto pomoc dostá-
vají, se lépe začleňují do kolek-
tivu a v řadě případů se zlep-
šila i  jejich školní docházka 
a učební výsledky. Naše minis-
terstvo se snažilo udělat maxi-
mum pro možnou refundaci 
nákladů, které krajům vznik-
ly, ale podmínky operačních 
programů nepovolují financo-
vat náklady partnerských kra-
jů. Tím spíš si vážíme těch úřa-
dů, které přes všemožná úska-
lí finance ve svých zdrojích na-
šly,“ poznamenává J. Vaněk.

Romana SLANINOVÁ
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Změna splatnosti výplaty důchodu
Je možné, aby byla změněna splatnost důchodu?

K  tomuto problému poda-
la výklad Česká správa so-

ciálního zabezpečení (ČSSZ), 
v němž je uvedeno:

Splatnosti důchodu určuje 
ČSSZ (plátce dávky) tak, aby 
byly výplaty rovnoměrně roz-
loženy do sudých dnů 2.–24. 
příslušného výplatního měsí-
ce. Výjimkou jsou splatnosti 
2. a 4., u kterých dochází k po-
stupné redukci na minimum.

Důvodem tohoto rozlože-
ní je technologické zajiště-
ní těchto výplat jak ze strany 
ČSSZ, tak i  ze strany výplat-
ních partnerů, vytvoření před-
pokladu pro plynulé zpracová-
ní změn a rovnoměrné čerpání 
finančních prostředků.

Splatnosti 2. a 4. jsou ome-
zovány ze dvou důvodů – jed-
nak proto, že přinášejí kom-
plikace ČSSZ na přelomu roku 
(finanční prostředky mohou 

být čerpány až v  roce výpla-
ty), ale hlavně proto, že tyto 
výplatní termíny působí pro-
blémy i klientům – prostředky 
na účet mohou být připsány již 
v měsíci předcházejícím měsíci 
výplaty a klienti ztrácejí výho-
dy dané bankovními produk-
ty za předpokladu pra-
videlného měsíční-
ho příjmu.

S  přihlédnu-
tím k těmto zá-
sadám lze vy-
hovět požadav-
kům klientů na 
konkrétní splat-
nost pouze v  dále 
uvedených situacích:

Klient uvede požadavek na 
konkrétní splatnost v  první 
uplatněné žádosti o důchod.

Oba manželé požadují vý-
platu ve stejný den.

Dochází ke změně druhu 

pobíraného přímého důchodu 
(např. invalidního na starob-
ní) a  klient zároveň požaduje 
změnu splatnosti.

Klient se splatností 2. a  4. 
žádá vyšší splatnost.

V  ostatních případech žá-
dosti o změnu splatnosti ČSSZ 
zamítá.

O změnu splatnosti žádají ob-
vykle klienti s výplatou na 

účet, kteří mají vyso-
kou splatnost (na-
příklad 24.), dů-
chod je jejich je-
diným zdrojem 
příjmu a požadu-
jí změnu na niž-

ší splatnost (napří-
klad 10.) z  důvodu 

zajištění finančního zdro-
je pro placení trvalých příkazů 
z účtu. Tito klienti si obvykle ne-
uvědomují, že takováto změna 
splatnosti je spojena s  vyúčto-
váním, které zajištění požado-
vaného finančního zdroje bez-
prostředně neumožní – viz ná-
sledující příklad změny splatnos-
ti z 24. na 10. den v měsíci.

Důchod je vyplacen 24. zá-
ří (důchody se vyplácejí do-
předu, tato výplata je za ob-
dobí od 24. září do 23. října). 
Další lhůtová výplata s novou 
splatností může následovat až 
10.  listopadu. 24. října klient 
obdrží pouze doplatek za ob-
dobí od 24. října do 9. listo-
padu, nejedná se o splátku ce-
lého důchodu, ale pouze o je-
jí poměrnou část vzhledem 
k vyúčtovanému období.

Vít BERKA

Co musí obsahovat platná výpověď
Musí zaměstnavatel uvést ve výpovědi den, kdy 
pracovní poměr skončí?

Důvod výpovědi musí být 
v  jejím písemném vyho-

tovení skutkově popsán, a  to 
tak, aby jej nebylo možné za-
měnit s jiným důvodem (nesta-
čí tedy pouze odkaz na přísluš-
né ustanovení zákoníku prá-
ce). Zaměstnavatel však nemá 
povinnost uvádět ve výpovědi 
délku výpovědní doby ani den, 

kdy pracovní poměr v důsled-
ku této výpovědi skončí. Ne-
uvedení těchto údajů nečiní 
výpověď neplatnou. Na dru-
hou stranu, pokud tyto úda-
je v textu výpovědi jsou, nemá 
to na platnost výpovědi žád-
ný vliv. V § 51 odst. 1 se sta-
noví, že výpovědní doba mu-
sí být stejná pro zaměstnava-

tele i  zaměstnance a činí nej-
méně dva měsíce. Výpověd-
ní doba smí být prodloužena 
jen smlouvou mezi zaměstna-
vatelem a zaměstnancem a ta-
to smlouva musí být písemná. 
Výpovědní doba je tedy buď 
v minimální délce dané záko-
nem, nebo je delší na základě 
dohody zaměstnavatele a  za-
městnance. Tyto skutečnosti 
proto není nutné ve výpovědi 
opakovat. Vít BERKA
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Dovolená 
při zkráceném 
úvazku
Pracuji v  kratším 
úvazku a  pracovní 
dobu mám rozvrže-
nou pouze do dvou 
dnů v  týdnu. Při pl-
ném úvazku je nárok 
na pět týdnů dovole-
né. Na kolik dovole-
né mám nárok já?

Podle ustanovení § 212
odst.  1 zákoníku prá-
ce platí, že právo na do-
volenou za kalendářní 
rok vznikne zaměstnan-
ci, který za nepřetržité-
ho trvání pracovního po-
měru k témuž zaměstna-
vateli u něho konal prá-
ci alespoň 60 dnů v ka-
lendářním roce (předpo-
kládám, že jste zaměst-
nán v pracovním pomě-
ru). Pokud byste pro za-
městnavatele konal prá-
ci po kratší dobu a  po-
čet dnů požadovaný pro 
vznik práva na dovole-
nou by nebyl splněn, 
vzniklo by vám případ-
ně právo na dovolenou 
za odpracované dny. Při 
předpokladu, že váš pra-
covní poměr trvá celý ka-
lendářní rok, odpracuje-
te i v kratším pracovním 
úvazku více než 60 dnů 
a  právo na dovolenou 
vám vznikne.

S  ohledem na sjedna-
nou kratší pracovní dobu 
ve vašem případě pra-
covní týden netrvá pět, 
ale pouze dva dny. Z to-
ho vyplývá, že vaše právo 
na dovolenou v  rozsahu 
pěti týdnů bude před-
stavovat po přepočítání 
na dny pouze deset dnů 
dovolené za kalendářní 
rok. Vít BERKA
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Přirozenou cestou probouzíme v dětech úctu ke stáří
Mládí a stáří. Jaké může být spojení 
tak rozdílných, a  přitom tak důle-
žitých období našeho života? Kolik 
dětí má možnost být součástí moud-
rosti svých prarodičů a kolik babiček 
a dědečků má možnost vidět vyrůstat 
svá vnoučata a předávat jim své zku-
šenosti a lásku?

V  Klášterci nad Ohří má-
me Mateřskou školu Duha 

hned vedle domova seniorů. 
Napadlo nás, že bychom dě-
ti a  seniory mohli obohatit 
o  společné setkávání. Na zá-
kladě toho nápadu vznikl pro-
jekt Pojď si se mnou hrát.

Vzájemné sbližování
Celý projekt byl oficiálně za-

hájen v srpnu, kdy se sešly na-
še nejmenší děti ze třídy Kuřá-
tek a Vlaštoviček se seniory na 
zahradě. Nejdříve jsme jim za-
zpívali několik písniček a  po-
tom si všichni dohromady za-
hráli pár her. Děti byly ještě 
hodně nesmělé, nevěděly, jak 
se ke  starším lidem chovat. 
Samy mnohé doma prarodi-
če nemají, tato zkušenost jim 
často chybí. Nechybí jim ale 
bezprostřednost a  díky tomu 
bázeň a ostych postupem ča-
su zmizely. Je krásné se dívat, 
jak po čase dítě k babičce ne-
bo dědečkovi přijde a začne si 
s nimi samo povídat.

Naše vzájemné sbližová-

ní a  společ-
né aktivi-
ty pokraču-
jí pravidelně 
každou stře-
du dopoled-
ne. Pokud 
je dobré po-
časí, chodí-
me na za-
hradu, kde nás mohou sledo-
vat z oken i ti, kteří nemohou 
z  nejrůznějších důvodů ven. 
V případě horšího počasí a sa-
mozřejmě v zimě se scházíme 
v  místnosti arteterapie přímo 
v domově seniorů, kde si děti, 
babičky a dědečkové společně 
hrají, malují a tvoří nejrůznější 
věci z papíru, stříhají, lepí. Dě-
ti přichází také s krátkými vy-
stoupeními, s písničkami, bás-
ničkami a tanečky.

Čtení pohádek
Nezapomněli jsme ani na 

čtení pohádek dětem. Pravi-
delně do školky chodí jedna 
pohádková babička z domova 
seniorů, která předčítá starším 

dětem ve třídách Vlaštoviček 
a Sluníček před poledním od-
počinkem. Děti toto předčítá-
ní vnímají velice kladně, už se 
vždycky moc těší, jsou pozor-
né, je na nich prostě vidět, že 
mají svou babičku moc rády.

Jako každý rok jsme před 
svátky přišli potěšit seniory 
naším předvánočním vystou-
pením. Nejmenší děti ze třídy 
Kuřátek zatančily, Vlaštovičky 
zahrály pohádku O koblížkovi 
a předškoláci ze třídy Sluníčka 
zazpívali písničky. Senioři také 
pilně předem trénovali a  spo-
lečně s  námi si zazpívali zná-
mé koledy.

Kontakt se stářím
Projekt jsme začali v  létě, 

je ale stále otevřený dalším 
novým aktivitám. Uvažujeme 
například o  tom, pokud se 
v domově seniorů najde ně-
kdo, kdo umí hrát třeba na 
kytaru a chtěl by chodit ob-
čas k nám, že bychom si spo-
lu trochu jinak zazpívali. Jde 
nám o to, aby děti měly kon-
takt se stářím, ale i naopak. 
Někteří senioři jsou osamělí, 
ztrácejí chuť do života, po-
třebují vědět, že se o ně něk-
do zajímá, že si s dětmi mo-
hou pohrát. Velké poděková-
ní si zaslouží učitelky z  ma-
teřské školy, které touto ces-

tou vedou děti k  úctě ke 
stáří.

Dřív byli staří lidé pro všech-
ny studnou moudrosti a  těši-
li se všeobecné vážnosti, dnes 
se hodně zapomíná na předá-
vání zkušeností další generaci. 
Stáří je ale přirozenou etapou 
lidského života. Vztah k němu 
můžeme změnit pouze výcho-
vou mladé generace. Náš pro-
jekt u dětí rozvíjí empatii, úc-
tu ke stáří a jeho pozitivní vní-
mání. Zároveň pomáhá aktiv-
ně udržet seniory v  duševní 
a fyzické svěžesti. Obě dvě ge-
nerace vzájemné porozumě-
ní posílí.

Stáří a mládí je součástí živo-
ta a nikdo by na to neměl za-
pomínat. Je krásné vidět ma-
lou dětskou ručku, jak hladí 
vrásčitou ruku babičky. Je dů-
ležité přirozenou cestou v dě-
tech probouzet empatii, úctu 
a  také lásku ke starým lidem. 
Věříme, že naše děti budou 
vždy na chvíle strávené s jejich 
babičkami a dědečky vzpomí-
nat rády a v budoucnu si bu-
dou starších lidí více vážit.

Alena TUČÍMOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
Jarmila Homolková

MŠ Duha, Dlouhá 540

Klášterec nad Ohří

dlouha@ms-klasterec.cz
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Školská rada v základní škole
Kolik členů má mít školská rada zřízená při zá-
kladní škole?

V § 167 odst. 2 školského 
zákona se stanoví: „Škol-
skou radu zřizuje zřizova-
tel, který zároveň stano-
ví počet jejích členů a vydá 
její volební řád. Třetinu čle-
nů školské rady jmenuje zři-
zovatel, třetinu volí zákon-
ní zástupci nezletilých žáků 
a zletilí žáci a studenti a tře-
tinu volí pedagogičtí pra-
covníci dané školy. Členem 
školské rady nemůže být ře-

ditel školy. Ve školách, kte-
ré nejsou zřízeny státem, 
krajem, obcí nebo svazkem 
obcí, plní úkoly zřizovatele 
podle věty první a druhé ře-
ditel školy.“

Při zřízení školské rady je 
zřizovatel povinen stanovit 
počet jejích členů. Ten mu-
sí být dělitelný třemi. Žádný 
předpis ale nijak nevymezuje 
minimální ani maximální po-
čet členů školské rady.

Výpověď v těhotenství
Zaměstnavatel nesmí rozvázat pracovní poměr 
s ženou (zaměstnankyní), která je těhotná. Týká se 
tento zákon i skončení pracovního poměru ve zku-
šební době? Může zaměstnavatel ukončit termíno-
vaný pracovní poměr, když má zaměstnankyně dia-
gnostikováno rizikové těhotenství?

Pokud má těhotná zaměst-
nankyně sjednanou zkušební 

dobu, má zaměstnavatel mož-
nost s ní zrušit pracovní poměr 
ve zkušební době (§ 66 zákoní-
ku práce) bez ohledu na její tě-
hotenství. Zákaz rozvázání pra-
covního poměru se vztahuje 
pouze na výpověď ze strany za-
městnavatele, a to jen na někte-

ré výpovědní důvody. Na skon-
čení pracovního poměru sjedna-
ného na dobu určitou, na skon-
čení ve zkušební době ani na 
výpověď ze strany zaměstnan-
ce nebo na dohodu o rozvázání 
pracovního poměru se žádný zá-
kaz nevztahuje. Žádná ochrana 
zaměstnankyně není ani v  pří-
padě rizikového těhotenství.

Zajímavosti z dějin českého školství
Hledání názvu

V roce 1959 zvažovala vě-
decká rada brněnské uni-
verzity – poté, co již řa-
du let nepoužívala původní 
název Masarykova univer-
zita – změnu svého názvu. 
Volila mezi variantami Uni-
verzita Klementa Gottwal-
da, Univerzita Jana Dobrov-
ského a  Brněnská univer-
zita pracujících. Rozhodla 
se pro Univerzitu Klementa 
Gottwalda. Když minister-
stvo vyžadovalo urychleně 
vhodnější návrh, dostaly se 
do popředí další osobnosti: 
Zdeněk Nejedlý, Jan Evan-

gelista Purkyně a  Johann 
Gregor Mendel.

Jméno Jana Evangelisty 
Purkyně pak měla univerzita 
v názvu od roku 1960 do ro-
ku 1990, kdy získala zpět svůj 
původní název.

Práva vysokého učení
Privilegiem Maxmiliána  II. 

z roku 1573 byla olomoucké 
koleji propůjčena práva vyso-
kého učení. Tedy právo pro-
movat vlastní studenty na 
všechny hodnosti a  se stej-
nou platností, jako měly uni-
verzity v Německu, Itálii, Špa-
nělsku a  ve Francii. Císař-
ským dekretem ze 17. května 

1860 byla univerzita v  Olo-
mouci zrušena a  jako torzo 
se zachovala pouze teologic-
ká fakulta.

Obnovení univerzity
Vládní návrh na obnove-

ní univerzity v  Olomouci při-
jalo Prozatímní Národní shro-
máždění 21. února 1946. 
Slavnostní otevření univerzi-
ty, která měla nést jméno mo-
ravského rodáka Františka Pa-
lackého, se konalo za účas-
ti prezidenta republiky, před-
sedy a členů vlády a zástupců 
veřejného a  politického živo-
ta 21. února 1947. Fakulty fi-
lozofická a pedagogická však 

zahájily výuku již v zimním se-
mestru 1946/1947.

Neuvěřitelné výhody
Poměrně velký zájem o stu-

dium na pražské polytechni-
ce počátkem 19. století byl 
nesporně ovlivněn tím, že se 
mohl zapsat prakticky každý 
– i  bez jakýchkoliv studijních 
zkušeností a  znalostí. Ne-
existovala žádná sumární zá-
věrečná zkouška a  studen-
ti často nechodili ani k  díl-
čím zkouškám. Po zapsání ke 
studiu nemuseli platit žádné 
školné a byli také osvobozeni 
od vojenské služby.

František MORKES

Dovolená při výpovědi z organizačních důvodů
Zaměstnanec dostal výpověď z organizačních důvo-
dů pro nadbytečnost. Výpovědní doba činí dva mě-
síce a běží v lednu a v únoru. Vzhledem k tomu, že 
zaměstnavatel nemá pro zaměstnance v tuto dobu 
práci, došlo k dohodě, že zaměstnanec nebude do-
cházet do zaměstnání. Jde o překážku v práci na stra-
ně zaměstnavatele a zaměstnanec pobírá náhradu 
platu. Má zaměstnanec za tyto dva měsíce vý-
povědní doby nárok na dovolenou?

Podle § 348 odst. 1 písm. a) 
zákoníku práce se za výkon 

práce považuje rovněž do-
ba, kdy zaměstnanec nepra-
cuje pro překážky v práci (te-
dy též překážky na straně za-
městnavatele podle § 208 zá-

koníku práce), s výjimkou do-
by pracovního 
volna poskyt-
nutého na žá-
dost zaměst-

nance, by-

lo-li předem sjednáno jeho 
napracování.

Zaměstnanci je tedy po do-
bu výpovědní doby nutné za-
počítat jako odpracované veš-
keré překážky v práci na stra-
ně zaměstnavatele a  lze tedy 
předpokládat, že za měsíc le-
den a únor zaměstnanci s nej-
vyšší pravděpodobností právo 
na dovolenou za odpracované 
dny podle § 214 zákoníku prá-
ce vzniklo.

ěď z organizačních důvo-
ovědní doba činí dva mě-
ru. Vzhledem k tomu, že 
aměstnance v tuto dobu 
aměstnanec nebude do-

o překážku v práci na stra-
tnanec pobírá náhradu 
tyto dva měsíce vý-
olenou?

koníku pppppppráce), s výjimkou do-
by pracovního 
volna poskyt-
nutého na žá-
dost zaměst-

nance, by-

ce vzniklo.

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka
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Vyzvědačka
PAULO COELHO

V  Coelhově románu Vy-
zvědačka, který vydalo 
nakladatelství Argo, ožívá 
skutečný příběh Maty 
Hari, slavné kurtizány ob-
viněné ze špionáže, jež 
byla před sto lety popra-
vena pro velezradu. Mata 
Hari byla tanečnice šoku-
jící a  těšící publikum za 
první světové války a stala 
se důvěrnicí některých 
z nejbohatších a nejmoc-
nějších mužů té doby. 
Odvážila se překonat mo-
ralismus a provinční men-
talitu počátků 20. sto-
letí, ale nakonec za to za-
platila vlastním životem. 
Když v  pařížském vězení 
čekala na popravu, jed-
ním z  jejích posledních 
přání bylo pero a  papír, 
aby mohla psát dopisy.

Znáte je?Mladí výtvarníci zkrášlili měto
Ve východočeském Týniš-

ti nad Orlicí protíná jed-
nu z hlavních ulic frekvento-
vaná železniční trať. Místní 
obyvatelé musí využít pod-
chod pro pěší. Nehezký po-
nurý tunel ovšem ke vstu-
pu příliš nelákal. Městský 
úřad proto loni oslovil všech-
ny složky pracující s  mlá-
deží. „Do společné akce se 

pak pustila týnišťská Základ-
ní škola a  Dům dětí a  mlá-
deže,“ říká Hana Šimánová, 
učitelka ZŠ a vedoucí výtvar-
ných kroužků v DDM. Ze čtyř 
předložených návrhů na vý-
zdobu podchodu si městská 
rada vybrala dva: Město v le-
sích a Pod vodou.

Dva dny pak v  podchodu 
mezi plechovkami s  barvou 

a  nákresy tvořilo 21  dětí pod 
vedením paní učitelky Šimá-
nové a paní Bahníkové a Jen-
číkové z  DDM. „Základní ša-
blony dostaly děti předkresle-
né, vybarvování a další obraz-
ce už tvořily samostatně dle 
fantazie. V rybníku tak máme 
i  sardinky a  korálové rybky, 
alespoň to je barevné,“ popi-
suje tvůrčí proces Hana Šimá-
nová. Nadšení žáci poskytli své 
nápady a  šikovné ruce, měs-
to se postaralo o financování. 
Stěny po obou stranách pod-
chodu tak rozsvítila a zútulni-
la krásná malba, která těší dě-
ti i dospělé.

Tím ale mladí umělci nekon-
čí. Na jaře se chystají na malbu 
stěny vstupní haly Domu dě-
tí a mládeže. V 9. třídách pro-
bíhá již 6. ročník fotografické 
soutěže, v druhém pololetí de-
váťáci v rámci kreativní výcho-
vy malují na plátno a  svá dí-
la poté prezentují na výstavě 
v hale školy.

Denisa KMEŤOVÁ

Po bronzu usiluje MŠ Semínko o stříbro
Mateřská škola Semín-

ko získala na konferen-
ci Skutečně zdravá škola bron-
zovou medaili, a to jako vůbec 
první pražská mateřská škola. 
Ocenění bylo uděleno za spl-
nění potřebných kritérií v  ob-
lastech angažovanosti a  kul-
tury stravování, kvality jídla 
a  místa jeho původu a  vzdě-
lávání o něm. Nyní se MŠ Se-
mínko snaží získat stříbrnou 
medaili.

Pokud jde o  požadavky na 
výrobu pokrmů, musí být mi-

nimálně ze 75 procent tvoře-
ny z  čerstvých a nezpracova-
ných surovin, dětem musí být 
podávány pouze neslazené 
nápoje. „Zástupci Skutečně 
zdravé školy nás již v  minu-
losti několikrát oslovili, aby-
chom se do projektu přihlá-
sili. Nakonec jsme se rozhod-
li certifikací projít loni na pod-
zim. Z medaile máme radost, 
je důkazem toho, že pro dě-
ti vaříme zdravě a  kvalitně,“ 
říká Iveta Garciová, vedoucí 
školní jídelny.

Skutečně zdravá škola je 
komplexní program zdravého 
školního stravování. Jeho cí-
lem je dosáhnout toho, aby si 
děti jídla vážily a vychutnaly si 

ho, znaly jeho hodnotu a na-
učily se, jak vzniká. Momen-
tálně je zapojených 238 škol 
a 20 z nich již splnilo bronzová 
kritéria. Pavel KAŠPAR

Rok zahájili úspěchem v prestižní soutěži
Již 9. ročník soutěže pro 

adepty baristického a bar-
manského řemesla Žatecký 
Cup 2017 se konal 18.  led-
na. Celkem třicet čtyři stu-
dentů z  dvanácti škol z  ce-
lé ČR se pustilo do zápolení 
ve třech kategoriích. Všich-
ni účastníci museli před-
vést nejen své odborné do-

vednosti, ale také teoretické 
vědomosti.

Ačkoli je Znojmo vyhlášeným 
vinařským krajem, v  čepování 
piva v  rámci kategorie Junior 
Beer Competition zaznamenali 
v soutěži velký úspěch studenti 
znojemské SOU a SOŠ  SČMSD 
Přímětická. Erika Juránková 
(obor cestovní ruch) přivezla 

do Znojma za bezchybné če-
pování chmelového moku zla-
to. Bronzovou medaili získal 
Vladimír Doležal, student dru-
hého ročníku oboru hotelnictví 
a  turismus. Žáci gastronomic-
kých oborů tak opět prokázali, 
že jsou perfektně připraveni na 
svá budoucí povolání.

Kateřina KOTOUČOVÁ
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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 pomoci.

ŽELEZO
Nezastupitelná role 

v krvetvorbě
S využitím železa v krvi se po-

jí řada mylných představ. Řek-
něme si, jaká je skutečnost.

Tělo si tento nezbytný sto-
pový prvek samo vytvořit ne-
umí, a proto ho potřebuje při-
jímat každý den. Železo je ve-
lice důležité pro tvorbu he-
moglobinu, tvoří ta-
ké součást enzymů 
a v našem těle se zú-
častňuje řady meta-
bolických procesů. 
Hlavní úlohou hemo-
globinu je transportovat kys-
lík z plic do všech tkání naše-
ho těla. Každá červená krvin-
ka vykonává tuto práci asi čty-
ři měsíce, poté musí být na-
hrazena novou. Každý dospě-
lý člověk má přibližně 25 mi-
liard červených krvinek. Kostní 
dřeň jich vyprodukuje asi 170 
milionů během 24 hodin – 
ovšem pouze pokud má k dis-
pozici dostatek železa, proto-
že bez tohoto prvku přijíma-
ného ze stravy nelze vyprodu-
kovat funkční hemoglobin.

Na únavu spánek, na bledý 
obličej procházka?

Pokud je naše únava krátko-
dobá a je způsobena probdě-
lou nocí či náročným obdobím 
v práci nebo doma, pak nám 
skutečně chybí vydatný spá-
nek a  více odpočinku. Stejně 
tak pobledlé tváři po dni v té-
měř nevětrané místnosti pro-
spěje procházka na čerstvém 
vzduchu. Nicméně právě jak 
dlouhodobá únava, tak ble-
dá pokožka patří k  nejčastěj-
ším projevům nedostatku že-
leza. V  takovém případě je 
pro zlepšení stavu třeba vě-
novat pozornost dostatečné-
mu množství tohoto stopové-
ho prvku. Mezi další projevy 
nedostatku železa patří láma-

vé nehty a  vlasy, rozpraskané 
koutky úst, bolesti hlavy, ale 
také zhoršená schopnost sou-
středit se.

Jídlo někdy nestačí

Našemu tělu by měla zajis-
tit dostatek železa pestrá a vy-
vážená strava. Existují však dvě 
zásadní ALE. Zaprvé je třeba si 
přiznat, že zdaleka ne všich-
ni konzumujeme to, co lze 
skutečně označit za plno-

hodnotnou a  vyváže-
nou stravu. A  zadru-
hé existují skupiny li-
dí, které mají v určité 

životní fázi vyšší nároky 
na množství železa. Patří 
k  nim například tě-
hotné a kojící že-
ny, ženy s  pro-
b lemat ickým 
menstruačním 
cyklem, ale ta-
ké dospívající 
a pak starší lidé. 
Nedostatek žele-
za je spojen rovněž 
se ztrátou krve, a  týká se 
tedy i dárců krve a lidí po ope-
racích. V menší míře má ztráta 
železa také spojitost s  inten-
zivním pocením.

Sníst není totéž co vstřebat

Poměrně rozšířená je před-
stava, že konzumace na že-
lezo bohatých potravin může 
souviset se zažívacími potíže-
mi, či dokonce zácpou. Prav-
dou je, že se to týká nadměrné 
konzumace železa, často navíc 
ve formě, která není pro 
naše tělo dobře vstřeba-
telná. V  případě dobře 
vstřebatelného žele-
za v  rozumné míře 
není třeba se těch-
to problémů obá-
vat. Potrava, kte-
rou za den prů-
měrně sníme, ob-
sahuje sice přibliž-
ně 10 až 50 mg že-

leza, ale jen 10 až 15 procent 
z tohoto množství se do naše-
ho těla vstřebá. Počítáme-li, 
že přibližná denní ztráta že-
leza u žen v produktivním vě-

ku jsou 2 mg, je zřejmé, 
že v  některých pří-

padech náš den-
ní příjem nesta-
čí ani na její 
pokrytí. Vstře-
batelnost že-
leza podporu-

jete, pokud zá-
roveň s ním kon-

zumujete zdroj vita-
minu C. Naopak tanin ob-

sažený například v kávě a čaji 
biologickou dostupnost že-
leza snižuje a s jeho kon-
zumací je tedy dobré 
alespoň půl hodin-
ky počkat. V případě 
doplňků stravy s ob-
sahem železa už mů-
žete vybírat takové, které zá-
roveň obsahují látky podporu-
jící jeho vstřebávání.

S čím může souviset únava

Řekne-li se menstru-
ační problémy, řada 
žen řeší hlavně bolest. 

Pokud ale pociťu-
jí únavu, zpravi-
dla je vůbec ne-
napadne spojit ji 
právě s úbytkem 
krve při  men-
struačním cyk-
lu. Ztrátu žele-
za, o  které na-

še tělo přichází spolu s krví při 
obvyklém cyklu, je tělo schop-
né kompenzovat. „V případě 
poruch cyklu, ať už jde o silné 
nebo nepravidelné krvácení, či 
prodlouženou menstruaci tr-
vající déle než sedm dní, však 
dochází až k dvojnásobně vět-
ší ztrátě krve,“ říká gyneko-
log Mário Bumbera. Pokud ty-
to poruchy dlouhodobě neře-
šíte, může s nimi souviset ne-
dostatek železa, který se pro-
jeví právě únavou.

Co nám pomůže

Mezi potraviny bohaté na 
železo patří ovoce, a to i suše-

né, rozinky, čerstvé i su-
šené meruňky, višně, 

třešně, jahody, ma-
liny, ostružiny, bo-

růvky, švestky, čer-
ný rybíz, datle, fíky, 

hrušky, avokádo nebo 
také  grep. Z  ořechů můžeme 
vsadit na pistácie, kešu, lísko-
vé oříšky, mandle, kokos i pa-
ra ořechy. Dost velké množství 
železa obsahuje červená řepa, 
brokolice, mangold, chřest, 
celer, zelí, pórek nebo hlávko-
vý salát a také proslulý špenát. 
Dostatečné množství železa 
mají obiloviny, například  žito, 
pšenice, oves i  ječmen, také 
čočka, hrách, fazole a  cizrna. 
Pokud chceme sáhnout po do-
plňku stravy, pak je nejvhod-
nější takový, který obsahuje vi-
taminy skupiny B (B1, B2, B6, 
B12). Táňa PIKARTOVÁ
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Aloha
JANA MOSELY

Příběh plný dobrodružství, roman-
tiky, lásky a  duchovního růstu je 

podtitul knihy, v níž se s její autorkou 
můžete vydat za  poznáním, abyste 
našli stejně jako ona překvapivé od-
povědi na  mnohé základní otázky 

o  životě. Jana  Mosely v  roce 2003 odjela na  druhý ko-
nec světa a tam poznávala jiné kultury, učila se nové ja-
zyky a věnovala se různým formám jógy. Vydalo naklada-
telství PRÁH.

Tři metry vášně
HALINA PAWLOWSKÁ

V další ze svých knih, kterou vydalo 
nakladatelství Motto, známá au-

torka píše o zápalu líbit se mužům na-
tolik, aby podlehli své touze. Jedině 
takoví muži jsou totiž vhodní a  dá se 
s nimi počítat do života.

Její příběh by se dal shrnout do jedné 
věty: Budu vám vyprávět, jak jsem ko-

nečně našla ten ideální model!

Laskonky
BARBARA NESVADBOVÁ

V  nakladatelství Motto vyšla další 
kniha oblíbené autorky Barbary 

Nesvadbové. Tentokrát jde o  soubor 
povídek a  fejetonů s  jasným pozná-
ním, že vlastní pláč je vždy jednodušší 
než smutek cizích lidí.

A řeč je samozřejmě o tom, co při-
nášejí různé životní situace, jako je na-
příklad nešťastná zamilovanost či šťastný flirt.

Veselý rok 
s pohádkami

EVA ŠTANCLOVÁ

Kniha s ilustracemi Patricie Koubské 
je souborem krátkých pohádek, 

které jsou motivací k hrám s předško-
láky v  mateřských školách. U  každé 
pohádky jsou uvedeny výchovné cíle, 
potřebné pomůcky a doplňující cvičení 
i  případné náměty na  další rozvíjející aktivity. Předškolní 
děti si pomocí her osvojují a  upevňují znalosti potřebné 
ke vstupu do školy. Vydalo nakladatelství Portál.

Ten, kdo tě miloval
MARIE POLEDŇÁKOVÁ

První kriminální román populární re-
žisérky Marie Poledňákové, který 

vyšel v nakladatelství Euromedia, je 
plný nejen napětí a sympatických po-
stav, ale i  humoru a  ironie, na  které 
jsou lidé v  jejích dílech zvyklí. Děj ro-
mánu čtenáře zavede do  lázeňského 

maloměsta, kde hlavní hrdinka Vanda Kalinová nejdříve 
ztratí manžela a poté narazí na velmi zvláštní dokumenty.

Ztracené
EVA URBANÍKOVÁ

Autorka ve své knize vydané nakla-
datelstvím Motto popisuje šest ži-

votních osudů, které nenechají nikoho 
lhostejným. Šest žen vypráví o  lásce, 
jakou předtím nezažily, o  naději, 
o stěhování, o konvertování k islámu, 
o  zklamání, o  nové rodině, o  zmize-
lých dětech, o podplacených soudech, o samotě a bezmoc-
nosti, o boji proti zvykům a zákonům muslimských zemí.

Jak přežít
první (k)rok

V knize z nakladatelství PRÁH, která 
je praktickým průvodcem nejri-

zikovějším obdobím samoživitelství, 
ukazuje obecně prospěšná společnost 
Women for Women na příkladu sedmi 
žen a jejich typických životních situací 
možnosti, jak obtížné podmínky řešit 
a  zvládat či eliminovat jejich následky. Publikace poslouží 
ženám, které zůstaly na výchovu a zabezpečení potřeb své 
rodiny samy.

Umělci 
v mateřské škole
IVANA ROCHOVSKÁ, 
DAGMAR KRUPOVÁ

Autorky v knize s podtitulem Akti-
vity zaměřené na  interpretaci vý-

tvarného umění, kterou vydalo nakla-
datelství Portál, chtějí poukázat na vý-
znam využívání umění coby prostředku 

vytváření základů vizuální gramotnosti u  dětí v  mateřské 
škole. Ve své knize pracují s klasickými i současnými díly svě-
tových, slovenských i českých umělců a výtvarníků.

Knihy pro potěšení, poučení i zábavu
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nabízí školám, školským zařízením, dalším 
pedagogickým institucím, odborovým organizacím 

a orgánům státní správy ve školství odbornou publikaci

Právní rámec řízení škol 
a školských zařízení

PEDAGOG MEZI PARAGRAFY
3. vydání – Autor Jiří Valenta

Neznalost zákona neomlouvá – tato stará zásada platí beze zbytku i dnes a měla 
by být dostatečnou motivací ke studiu alespoň základních souvislostí, které vy-
plývají z našeho právního řádu při řízení školy a školského zařízení.
Předkládaná publikace si klade za cíl pomoci ředitelům a dalším vedoucím pra-
covníkům škol a školských zařízení, ale také odborným pracovníkům orgánů ve-
řejné správy orientovat se ve spleti právních norem. Dílo je strukturováno tak, 
aby jej mohli používat efektivně jak začínající ředitelé, kteří teprve hledají základ-
ní souvislosti, tak i zkušení řídící pracovníci, kteří se potřebují rychle dobrat k od-
povědi na konkrétní otázku z vybrané oblasti práva. Podtitul „Pedagog mezi pa-
ragrafy“ vystihuje také skutečnost, že základní vhled do právních souvislostí pro-
cesu vzdělávání by měli mít i jednotliví pedagogičtí pracovníci. Proto by před-
kládaná publikace neměla chybět v žádné sborovně a učitelské knihovně, pro-
tože dává odpovědi na otázky, které řeší všichni pedagogové.
Publikace nabízí poměrně obsáhlý a přitom přehledně strukturovaný výčet nej-
důležitějších oblastí práva, které je nutno brát v úvahu při řízení školy a škol-
ského zařízení. Nechybí ani příklady z praxe, odvolávky na nejdůležitější judi-
katuru a užitečné vzory. Všechny pasáže jsou zpracovány s ohledem na potře-
by školské praxe, a to jak při výběru jednotlivých oblastí práva, tak i při zpra-
cování jejich obsahu.
Třetí vydání reflektuje zásadní změny v právních předpisech ovlivňující řízení 
škol a školských zařízení, ke kterým došlo v roce 2015 a 2016, zejména rozsáh-
lou novelu školského zákona a také změny v zákoně o pedagogických pracovní-
cích zasahující pravidla pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou s pe-
dagogickými pracovníky. Samozřejmostí je přizpůsobení výkladu vlivu nového 
občanského zákoníku na školskou praxi.
Autor čerpal z mnohaletých zkušeností garanta a lektora studia pro ředitele škol 
(tzv. funkčního studia), z bohaté konzultační praxe v oblasti řízení škol a samo-
zřejmě z ohlasů a požadavků účastníků nesčetných seminářů a přednášek v rám-
ci jeho lektorské činnosti. Z tohoto důvodu může být tato publikace vhodným 
materiálem pro ucelenou přípravu ředitele školy a školského zařízení k výkonu 
jeho funkce na všech úrovních a formách této přípravy.
Z obsahu ▶ základní pojmy z teorie práva  ▶ ústavní právo  ▶ občanské právo  
▶ pracovní právo  ▶ školská legislativa  ▶ správní právo  ▶ rodinné právo  ▶ fi-
nanční právo  ▶ vzory, schémata a pracovní pomůcky.
Součástí publikace je vložené CD-R, které obsahuje úplné znění vybraných práv-
ních předpisů, všechny vzory dokumentů uvedených v textové části publikace 
a některé další užitečné materiály ke stažení.
Publikaci lze objednat na výše uvedené adrese a kontaktech nakladatelství Paris.
PARIS 3/2016, cena 460,- Kč (+ manipulační náklady), brož., 368 stran, CD-R 
s přílohami.

Sobota 25. bř
ezna 2017

Vstupenky na www.zlatyamos.cz

Vstupenky na www.zlatyamos.cz

Galavečer Zlatého Ámose

1717

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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