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Učíš-li syna, učíš jednoho, ale učíš-li dceru, učíš národ.   Abd al-Hamíd

Žáci se učí, že má smysl proměňovat věci k lepšímu
Vláda chce ještě letos schválit koncepci občanského 
vzdělávání. Co je ale vlastně občanské vzdělávání 
a potřebujeme ho vůbec?

Svět se mění každým týd-
nem a neustále reagovat 

na to, co se v něm děje, mu-
sí chtě nechtě i škola. Vypa-
dá to, že do škol se tak tlačí 
neustále něco nového, ino-
vativního, reformního.

Osobně jsem silným za-
stáncem toho, aby se v  co 
největší možné míře využíval 
potenciál, který už ve ško-
lách je. Školy mají výchovu 
k občanství a velké množství 
z nich i žákovské parlamen-
ty. Rozhodně není žádoucí 
zavádět nový předmět nebo 
další „výchovu“.

Současný život v  demo-
kratické společnosti je však 
mnohem pestřejší a  má 

hodně výzev: kde se mladí 
lidé připraví na to, jak roz-
poznat manipulaci ze strany 
politiků, ale i třeba svých 
budoucích nadří-
zených (kritic-
ké uvažování), 
kde si osvo-
jí, že to, co se 
děje v  jejich 
sousedství, se 
jich také týká 
a  že má smysl 
se pokoušet vě-
ci proměňovat k  lep-
šímu (žákovské parlamen-
ty), jak mají sami mladí lidé 
přijmout to, že zdraví a pro-
sperující mají svůj díl spolu-
odpovědnosti za staré, ne-

mocné a nemohoucí (učení 
službou), kde mladí získají 
zkušenost, že politika ze své 
podstaty není jen korupce, 
špína a  svinstvo (návštěva 
demokratických institucí)?

Občanské vzdělávání ne-
má vnutit lidem nějakou 

ideologii nebo po-
hled na svět. Na-

opak díky ob-
čansko-vzdě-
lávacím ak-
tivitám mo-
hou mladí li-

dé a děti od co 
nejnižšího věku 

zažívat, jaké to je, 
participovat na okol-

ním dění. Zároveň se učí mít 
za něco odpovědnost ade-
kvátně svému věku a  svým 
zájmům a také to, jak s tím-
to prožitkem zacházet a jak 

se na jeho základě svobod-
ně rozhodovat. Školy mno-
hé z  toho již dělají, ale ne-
vědí o tom anebo dělají ně-
co velmi podobného a  ne-
vědí, že díky dobře vedené 
reflexi začínají žáky občan-
sky vzdělávat.

Technik, metod a  té-
mat do škol je více – kaž-
dopádně určitě by se v pří-
padě koncepce občanské-
ho vzdělávání nemělo jed-
nat o „učení nějakému ná-
zoru“. Určitě půjde o  roz-
voj dovedností a  postojů, 
v menší míře znalostí. A roz-
hodně půjde o  to, školám 
nabídnout oporu, přede-
vším metodickou, a  finan-
ce k  rozvoji těchto aktivit 
a metod.

Tomáš HAZLBAUER, ředitel 
Centra pro demokratické učení
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Pojistné pro doktorandy
Návrh vicepremiéra 
Pavla Bělobrádka, aby za 
studenty v doktorském 
programu v denním studiu 
hradil zdravotní pojištění 
stát, kabinet nepodpořil, 
ale ani neodmítl. Pokud by 
byla předloha schválena, 
vyžádala by si asi 99 milionů 
korun ročně. čtk

Počty studentů
Většina veřejných vysokých 
škol v Česku přijme pro 
nový akademický rok 
zhruba stejný počet 
studentů jako loni. Podle 
statistiky ministerstva 
školství ubývá studentů 
na všech vysokých školách 
od roku 2009. Loni se 
zapsalo 82 000 lidí, což je 
meziročně o čtvrtinu méně. 
Menší zájem o studium 
postihl hlavně soukromé 
vysoké školy. čtk

Děti dětem
Koncert, při kterém dětem 
patří jeviště i hlediště, 
uspořádal Pionýr spolu 
s Nadací Dětem 3. tisíciletí 
již podvacáté. Hlavními 
postavami programu byli 

i letos úspěšní účastníci 
otevřené kulturní soutěže 
Pionýrský Sedmikvítek, kteří 
na pódiu předváděli své 
hudební a taneční umění. jk

Dětská univerzita
Na Západočeské univerzitě 
v Plzni odpromovalo 61 ma-
lých absolventů Dětské uni-
verzity. Pořádá ji třetím 
rokem Pedagogická fakul-
ta. Polovina dětí je z první-
ho stupně základních škol. 
V zimním semestru dochá-
zely zdarma jednou týdně 
na přednášky a worksho-
py věnované matematice, 
fyzice, technické výchově, 
chemii, biologii, němčině, 
pedagogice, hudební a tě-
lesné výchově.  čtk

Zápisník
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„Tak nevím, tady v třídním výkazu vykazuji chlapce a dívky odděleně. Aby nás někdo 
neosočil, že jsme genderově nekorektní škola!“
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Ilustrační přijímací testy na střední školy na webu
Ilustrační testy k  jednotným 

přijímacím zkouškám na ma-
turitní obory středních škol 
jsou k  dispozici na interne-
tových stránkách Centra pro 
zjišťování výsledků vzdělávání, 
které tyto zkoušky organizuje.

Jednotné přijímací zkoušky na 
střední školy se letos plošně ko-
nají poprvé. Skládají se z  testů 
z matematiky a českého jazyka, 
které obsahují i  otevřené úlo-
hy. Výsledek zkoušky musí tvořit 
alespoň 60 procent celkového 

hodnocení uchazeče, na spor-
tovních gymnáziích 40 procent. 
Nebude ale žádná centrálně sta-
novená minimální hranice získa-
ných bodů nezbytná pro přijetí.

Všichni uchazeči budou mít 
k dispozici dva pokusy, zapo-
čítávat se bude lepší výsledek. 
Pro čtyřleté obory se zkouš-
ky uskuteční 12. a  19. dub-
na, pro víceletá gymnázia 18. 
a  20. dubna. Výsledky školy 
dostanou 28. dubna, řekl ředi-
tel Cermatu Jiří Zíka. Náhradní 

termín bude v květnu.
Testy by neměly sloužit jen 

pro rozřazování uchazečů, ale 
měly by sloužit také jako zpět-
ná vazba pro žáky, školy i  ro-
diče a  měly by být motivační 
pro výuku v  závěrečných roč-
nících základní školy. Minister-
stvo si od zavedení jednotných 
přijímacích zkoušek také sli-
buje, že se na maturitní obo-
ry přestanou dostávat uchaze-
či s nedostatečnými studijními 
předpoklady. čtk

Příprava na ochranu proti útočníkovi
Předejít situacím, kdy ozbro-

jený útočník napadne žáky 
škol, má pomoci pilotní pro-
jekt v  Jihočeském kraji. Podí-
lí se na něm mimo jiné policie 
nebo záchranná služba. Pro-
jekt prevence útoku ve škol-
ním prostředí učí zaměstnan-
ce školy to, jak postupovat při 
vniknutí útočníka do budovy. 
Teoretickou přípravu na tuto 

situaci absolvovali zástupci ví-
ce než 50 procent škol na jihu 
Čech. Jedná se o první projekt 
tohoto druhu v Česku.

„Bezpečnostní riziko útoků 
ve škole je v  našem regionu 
nízké, ale není nereálné. Po-
važujeme za nutné připra-
vit školy na takovou událost 
a  minimalizovat dopad pří-
padného útoku. Projekt jed-

noznačně ukázal, že preven-
ce tohoto typu by mohla být 
dobrým základem k nastarto-
vání bezpečnosti ve školách,“ 
řekl ředitel jihočeské policie 
Luděk Procházka.

Součástí projektu byla prak-
tická část pro zástupce osmi 
škol v Jihočeském kraji, při kte-
ré si vyzkoušeli postup při vnik-
nutí útočníka do budovy.  čtk

Finanční pobídky odborníky nemotivují
Slovensku se ani finanční-

mi pobídkami zatím ne-
podařilo motivovat větší po-
čet slovenských expertů, aby 
se ze zahraničí vrátili do vlas-
ti. Slovenská vláda předloni 
schválila program poskytová-
ní dotací pro mladé odborní-
ky, kteří absolvovali studium 

v zahraničí, a také pro exper-
ty, kteří alespoň deset let pra-
cují v  cizině. Mladí odborní-
ci mohou dostat pobídky do 
10 000 eur (270 000 Kč) a ex-
perti až 50 000 eur (1,35 mi-
lionu Kč), pokud se přestěhu-
jí do vlasti a přijmou zaměst-
nání ve veřejném sektoru. Slo-

venské úřady v rámci projektu 
loni vyhlásily výzvy na 27 růz-
ných pozic, obsadit se ale po-
dařilo jen osm míst. Slovensko 
připravilo dotační program 
v reakci na vysoký počet mla-
dých obyvatel země, kteří stu-
dují v zahraničí a pak v cizině 
zůstanou. čtk
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Babyboom z  let 2008 až 2010 doběhl současnost 
a odráží se ve vážných problémech měst a obcí, kte-
ré řeší nedostatek volných míst v mateřských ško-
lách. Nemalé problémy s nedostatečnou kapacitou 
řeší i rodiče předškoláků, kteří by rádi po mateřské 
nastoupili zpět do práce.

Ve středních Čechách 
je zvláště kritická si-

tuace v  okresech Praha-
-východ a  Praha-západ. 
Odmítání přijetí dětí do 
mateřské školy však trápí 
mladé rodiny téměř v celé 
republice.

Cílem nového operační-
ho programu, který zahá-
jil přijímání žádostí 1. lis-
topadu, je vybudování do-
statečného množství kva-
litních a  cenově dostup-
ných zařízení péče o  děti 
v  předškolním věku. Jed-
na výzva, kterou vyhlá-
silo ministerstvo školství 
v rámci programu pro roz-
voj výukových kapacit ma-
teřských a základních škol 
pro roky 2017 a  2018 
s  dotací 300 milionů ko-
run, skončila přijímáním 
přihlášek k 31. říjnu. Dal-
ší operační program prá-
vě teď s obdobným zamě-

řením a pro stejné období 
navazuje.

„V těchto výzvách jsou 
podporované stav-
by a stavební prá-
ce spojené s vý-
stavbou no-
vých zaříze-
ní péče o dě-
ti předškolní-
ho věku včet-
ně stavebních 
úprav stávající 
infrastruktury, ná-
kup budov, pořízení vy-
bavení budov a  učeben, 
pořízení kompenzačních 
pomůcek. Všechny pod-
porované aktivity a  dal-
ší podrobnosti jsou vždy 
uveřejněny spolu s  vý-
zvou ve specifických pra-
vidlech pro žadatele a pří-
jemce,“ uvedla ministryně 
pro místní rozvoj Karla 
Šlechtová.

Sympatické je, že jsou 

výzvy koncipovány skuteč-
ně pro velmi široké spek-
trum žadatelů. O  finan-
ční podporu mohou žádat 
nejen zařízení péče o děti 
do tří let, tedy školy a škol-
ská zařízení, ale také sub-
jekty, které se jakkoliv po-
dílejí na vzdělávacích akti-
vitách u  předškolních dě-

tí, organizace zřizova-
né kraji, organi-

zace zakládané 
kraji, obce, or-
ganizace zři-
zované obce-
mi, organiza-
ce zakládané 

obcemi, ne-
státní neziskové 

organizace, církve, 
církevní organizace, or-

ganizační složky státu, pří-
spěvkové organizace or-
ganizačních složek státu. 
Žadatel může dosáhnout 
na podporu veškerého vy-
bavení včetně alternativ-
ních pobytových staveb.

Ministerstvo pro místní 
rozvoj nastavení progra-
mu s  ministerstvem škol-
ství konzultovalo a  po 
mnoha jednáních vznikl 

ucelený velkorysý pro-
gram pro příští roky v péči 
o  předškolní děti. Pro vý-
stavbu, rekonstrukci a po-
řízení vybavení pro mateř-
ské školy je celkem při-
chystáno 2,87 miliardy ko-
run. Evropská unie finan-
cuje 85 procent, zbytek 
připadá na národní spolu-
financování. Ministerstvo 
pro místní rozvoj vyhlá-
silo dvě výzvy na podání 
žádosti o podporu v rám-
ci Integrovaného regionál-
ního operačního progra-
mu. Jsou určené pro in-
tegrované projekty reali-
zované v rámci integrova-
ných teritoriálních inves-
tic a  integrovaných plánů 
rozvoje území na území 
aglomerací, které si pod-
poru předškolního vzdě-
lávání stanovily jako jednu 
ze svých priorit.

Ve výzvě určené pro pro-
jekty, které spadají pod in-
tegrované teritoriální in-
vestice, je realizace pro-
jektů specifikovaná úze-
mím pražské (vyjma úze-
mí hlavního města Prahy) 
a  brněnské metropolitní 
oblasti a olomoucké aglo-
merace. Projekty zařaze-
né pod integrované plány 
rozvoje území mohou být 
realizovány na území Li-
berce – Jablonce nad Ni-
sou, Mladé Boleslavi, Čes-
kých Budějovic, Jihlavy 
a Zlína.

Podpora z obou integro-
vaných operačních pro-
gramů bude poskytnuta 
na zvýšení kapacity mateř-
ských škol provozovaných 
podle školského záko-
na a zapsaných do rejstří-
ku škol a školských zaříze-
ní, dětských skupin, slu-
žeb péče o  děti, spolků 
zajišťujících péči o děti do 
3 let a předškolní vzdělá-
vání dětí, jako jsou napří-
klad lesní školky, firem-
ní školky, mateřská centra 
i předškolní kluby.

Táňa PIKARTOVÁ
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Předškolní děti se dočkají nových moderních budov
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Elektronická verze závěrečných zkoušek je zatím nepoužitelná
Jednání podsekce pro střední odborné školy a uč-
ňovská zařízení při školských odborech se zabývalo 
zejména odměňováním mistrů odborného výcviku, 
elektronickou jednotnou závěrečnou zkouškou 
a změnami legislativy ve školství.

Již druhým rokem se ově-
řuje elektronická verze zá-

věrečných zkoušek, která 
by měla být od roku 2018 
uvedena do provozu. „Za-
tím jsou tyto zkoušky v  ta-
kovém stavu, že je žáci ne-
jsou schopni zvlád-
nout. V pilotní ver-
zi u nás z dvace-
ti žáků uspěl je-
den. S pochope-
ním zadání ma-
jí potíže i  učite-
lé,“ hodnotí před-
seda podsekce Josef 
Velík.

Žáci potřebují na zkoušku 
delší čas a školy zas rozložení 
zkoušek na více dnů, proto-
že nemají pro žáky k dispozi-
ci tolik počítačových učeben. 
Učitelé si stěžují na kresle-
ní na počítači, které je nevy-
hovující, na to, že není mož-
né zkoušku zastavit na ma-

lou přestávku, i na to, že žá-
ci s poruchami učení nemají 
prodloužený čas na vykonání 
zkoušky. „Už jsme stejné při-
pomínky posílali na CERMAT 
po loňské pilotáži, ale nic se 

nestalo. V další verzi zkou-
šek jsou pořád stej-

né nesmysly,“ ozý-
vá se jednohlasně 
z terénu.

Jednalo se ta-
ké o úpravě od-
měňování mistrů 

odborného výcvi-
ku. Změna, která by 

se měla objevit v  katalo-
gu prací, spočívá v tom, aby 
byli mistři odborného výcvi-
ku zařazováni do 11. plato-
vé třídy. Požadavek na za-
řazování do 12. platové tří-
dy označila místopředsedky-
ně školských odborů Marké-
ta Seidlová v  tuto chvíli za 
nereálný, podle ní by se mě-

lo usilovat o  zařazování do 
11. platové třídy s tím, že by 
se zároveň mělo žádat zvý-
šení jejich příplatku za ob-
tížnost. „Myslím, že tato va-
rianta je schůdnější než vy-
žadovat pro mistry odborné-
ho výcviku dvanáctou plato-
vou třídu,“ je přesvědčena 
místopředsedkyně školských 
odborů. Zmínila se i  o tom, 
že by konečně měli být jed-
noznačně zařazeni vychova-

telé, a  to do deváté plato-
vé třídy, aby je ředitelé škol 
podle svých potřeb nemoh-
li přeřazovat do osmé plato-
vé třídy. Někteří vychovate-
lé by pak mohli získat i pla-
tovou třídu deset podle ob-
tížnosti své práce. Jak uved-
la M. Seidlová, ministerstvo 
školství je tomuto zásahu do 
katalogu prací příznivě na-
kloněno. 

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Nové financování nepedagogů spěje ke konečnému řešení
Ministerstvo školství zpracovalo návrh modelu fi-
nancování nepedagogických pracovníků a  poslalo 
jej do všech škol spolu s elektronickou verzí tabul-
ky, do níž stačí vyplnit skutečné údaje za školu, 
a  model počet potřebných nepedagogů automa-
ticky vypočítá.

Model výpočtu nepeda-
gogických pozic je smě-

řován na školu, na počet pra-
covišť a na počet tříd. V nově 
navrhovaném modelu finan-
cování není tedy oproti sou-
časnému rozhodující pouze 
celkový počet žáků. Pro kaž-
dou školu jsou jako základ 
připraveny tři nepedagogické 
pozice jako minimum, podle 
počtu pracovišť jsou pak při-
dávány další, na každé praco-
viště dvě. Na třídu jako sku-

pinu žáků jsou pak počítá-
ny další pozice v rozmezí 0,6 
až 1,0 podle kategorií obo-
rů vzdělání a  náročnosti ne-
pedagogického zabezpeče-
ní provozu oborů vzdělání. Je 
třeba zdůraznit, že tento mo-
del financování se týká pou-
ze provozu školy a  není ur-
čen pro financování jídelen, 
domovů mládeže, školních 
knihoven, družin, klubů ani 
středisek praktického vyučo-
vání. Ředitelé škol by v  tuto 

chvíli měli vyzkoušet model 
na svoji školu a  odpovědět 
ministerstvu školství na krát-
ký dotazník, který by měl po-
tvrdit, zda nastavený model 
požadavkům školy odpovídá. 
Jak sdělila místopředsedkyně 
školských odborů Markéta 
Seidlová, ministerstvo škol-
ství má v tuto chvíli velký zá-
jem nastavit systém financo-
vání správně, a proto vítá při-
pomínky z terénu.

Markéta Seidlová také při-
pomněla, že právě  probíha-
jí výjezdy ministryně školství 
K. Valachové do regionů, kde 
jsou školští pracovníci sezna-
mováni s kariérním systémem 
a standardem učitele. Pokud 
jde o  standard učitele, není 

ještě vypracovaný konkrét-
ní návrh, jeho verze se za-
tím neustále mění. V zákonu 
o  pedagogických pracovní-
cích se mění příplatky za spe-
cializované činnosti, ale také 
příplatek za třídnictví. K  to-
mu existuje několik pozmě-
ňovacích návrhů, v  nichž se 
řeší, zda má být příplatek za 
třídnictví odstupňován podle 
stupně školy či má být fix-
ní. Školské odbory prosazu-
jí stanovení příplatku za tříd-
nictví v procentech z nejvyš-
šího platového stupně třídy, 
do které je daný učitel zařa-
zen. „Chtěli bychom prosadit 
8- až 10procentní příplatek,“ 
uvedla M. Seidlová.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTO: Stanislav JUGAFOTO: Stanislav JUGA
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Neviditelní zaměstnanci škol si také zaslouží ocenění
Postavení pedagogů v naší společnosti, jejich prestiž 
a tím i odpovídající platové ocenění stále pokulhá-
vají za jinými státy. V poslední době se o této pro-
blematice už hovoří, je znát určitý posun.

Zlepšování platových pod-
mínek pedagogů se po-

zvolna řeší, jejich systematické 
vzdělávání a  profesní vzestup 
také a  vážnost jejich profese 
tak pomalu vzrůstá.

Společnost si ale stále nevší-
má postavení, ocenění a důleži-
tosti nepedagogických pracov-
níků pro školský systém. Školní-
ci, uklízečky, hospodářky, eko-
nomky, administrativní pracov-
nice, vedoucí školních jídelen 
a  kuchařky patří do společen-
ství školy spolu s ředitelem, zá-
stupcem a pedagogickým sbo-
rem. Společně vytvářejí kulturu 
školy, svým snažením reprezen-
tují školu na veřejnosti. Školníci 
a uklízečky jsou mnohdy první-
mi zaměstnanci školy, se který-
mi se dítě, žák či student ráno 
ve škole potká. Schopní školní-
ci šetří školám mnoho peněz 
za opravy. Uklízečky nejen uklí-
zí, ale často se starají o zahra-
du a v mateřských školách do-
konce perou, žehlí, pomáha-
jí dětem s  oblékáním. Hospo-
dářky a ekonomky musí exce-
lentně zvládat chod školy, sle-
dovat změny v legislativě, jsou 
partnerem pro ředitele, stáva-
jí se nepostradatelnými členy 
managementu škol. Pracovníci 
školních jídelen mají v součas-
né době stále náročnější prá-
ci, je na ně kladena velká zod-
povědnost. Musí se orientovat 
v  potravinových alergenech, 
v  dietním stravování, v  nutrič-
ním doporučení a vhodné pes-
trosti stravy.

Bez nepedagogických pra-
covníků si nelze chod škol 
a  školských zařízení vůbec 
představit. Bohužel je na tyto 
pracovníky při oceňování zá-
sluh stále zapomínáno, a  do-
konce jsou velice často igno-
rováni řediteli, pedagogickými 
pracovníky, ministerstvem. Ti-
to pracovníci neexistují pro ro-
diče, děti, pro společnost vů-
bec. Jejich náročná práce je 

považována za samozřejmost. 
Přitom je zřejmé, že bez kva-
litních nepedagogických pra-
covníků by školy a školská za-
řízení nemohly v  žád-
ném případě dobře 
fungovat. Je také 
nepřehlédnutel-
né, že díky ne-
prestižnímu po-
stavení nepeda-
gogických pra-
covníků ve spo-
lečnosti a  jejich ve-
lice nízkému ohodno-
cení je stále těžší schopné pra-
covníky ve školách udržet ane-
bo nové kvalitní získat.

Jak zdůraznit postavení 
těchto zaměstnanců ve škol-
ském systému, zviditelnit je-
jich záslužnou práci pro spo-
lečnost a  tím i  zlepšit jejich 

platové ohodnocení? Důleži-
tost a nepostradatelnost těch-
to pracovníků mohou nejlépe 
vyzdvihnout ředitelé škol, zři-
zovatelé a  samozřejmě minis-
terstvo školství.

Prvním krokem by se moh-
lo stát slavnostní poděkování 
za dlouholetou nebo nadstan-
dardní práci v  oblasti školství 
starostou, vedoucím školské-
ho odboru a  řediteli jednot-
livých škol. Mnoho zaměst-
nanců by si tento akt zaslouži-
lo a maximálně by ho i oceni-

lo. Ty ostatní by zcela jis-
tě motivoval v  další 

práci. Vážnost ne-
pedagogických 
pracovníků by 
tím u  pedago-
gů, dětí i  rodi-
čů určitě vzrost-

la. Dalším násled-
ným krokem by mě-

lo být zlepšení jejich fi-
nančního ohodnocení. Lze 
namítnout, že školství se stá-
le potýká s  nedostatkem pe-
něz, že jsou důležitější oblas-
ti, které podporu potřebují, 
určité navýšení platů ve škol-
ství již proběhlo a  probíhá. 
Nepedagogických pracovníků 

se však dotklo jen velice má-
lo. Ze škol postupně odchá-
zejí schopní a  dlouholetí ne-
pedagogičtí pracovníci, kteří 
ke „své škole“ mají přátelský 
vztah, znají dobře její zvlášt-

nosti a svým přístupem budu-
jí pozitivní ovzduší školy. Jejich 
pozice začínají nahrazovat li-
dé, kteří tuto náročnou a neo-
ceněnou práci přijímají pouze 
na krátkou dobu, nebo je za-
stupují dokonce firmy, kterým 
specifika jednotlivých škol jsou 
naprosto lhostejná. Časem se 
může stát, že na složitý pro-
ces harmonizace a pospolitos-
ti školského prostředí zůsta-
nou pedagogové sami, a školy 
se tak mohou stát ne osobními 
organizacemi. A  tento vývoj 
nejvíce pocítí děti, žáci a  stu-
denti. Je nanejvýš nutné začít 
se touto problematikou inten-
zivně zabývat.

Nezbývá než doufat, že se 
postavení nepedagogických 
pracovníků ve školách a  ve 
společnosti časem zlepší a  že 
začnou být vnímáni jako rov-
nocenní partneři a kvalitní za-
městnanci školství. Konečně 
se stanou viditelnými a  oce-
ňovanými. Této změně se na-

víc podaří vylepšit obraz na-
šeho školství v povědomí celé 
společnosti.

Jarmila STŘECHOVÁ
hospodářka FMŠ Sluníčko pod 
střechou, Mohylová, Praha 13

ře

e-
dno

tě m
p

l
ným

lo být

Naše 

téma
šešeNaN
mmmm

ILUSTRAČNÍ FOTO: ArchivILUSTRAČNÍ FOTO: Archiv



6 číslo 7

Okamžitá výpověď a rozhodnutí soudu
Zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď pro poru-
šení pracovní kázně a zároveň ho převedl na jinou 
práci. Zaměstnanec podal žalobu na neplatnost vý-
povědi. Výkon jiné práce odmítl, a proto s ním za-
městnavatel okamžitě zrušil pracovní poměr.

Tento problém byl řešen 
soudně, a  to na základě 

žaloby zaměstnance na určení 
neplatnosti okamžitého zru-
šení pracovního poměru. Ve 
sporu rozhodl pravomocně až 
Nejvyšší soud, který žalobě vy-
hověl. Ve zdůvodnění rozsud-
ku je uvedeno:

Rozvázání pracovního po-
měru výpovědí je neplatné, 
jen jestliže byla jeho neplat-
nost určena pravomocným 
soudním rozhodnutím.  Byla-li 
výpověď z  pracovního pomě-
ru pravomocným soudním 
rozhodnutím označena za ne-
platný právní úkon, nemůže 
mít již od počátku žádné práv-
ní účinky. Její neplatnost na-

stává zpětně k datu, kdy měl 
pracovní poměr tímto rozvá-
záním skončit. To – mimo ji-
né – znamená, že pracovní 
poměr účastníků na zá-
kladě této výpově-
di (tehdy) neskon-
čil a zaměstnan-
ci náleží rov-
něž zpětně (bez 
ohledu na oka-
mžik právní mo-
ci soudního roz-
hodnutí o  neplat-
nosti výpovědi) náhra-
da mzdy ve výši průměrného 
výdělku za dobu, kdy mu za-
městnavatel neumožnil konat 
práci, k  níž se zavázal podle 
pracovní smlouvy a kterou byl 

připraven, schopen a ochoten 
pro zaměstnavatele konat. Ty-
to zpětné účinky zřejmě dopa-
dají i  na rozhodnutí zaměst-
navatele o převedení na jinou 
práci, jehož podkladem je po-
dání výpovědi z  pracovního 
poměru.

Je-li pravomocným rozhod-
nutím soudu vyslovena ne-

platnost takové výpově-
di, má tato skuteč-

nost rovněž za ná-
sledek, že zpět-
ně zanikají pod-
mínky pro pře-
vedení zaměst-
nance na jinou 

práci.
Odmítnutí vý-

konu této (jiné) práce 
ze strany zaměstnance pro-
to nelze za této situace hod-
notit jako porušení pracov-
ní kázně, a tudíž ani jako dů-
vod pro rozvázání pracovního 
poměru okamžitým zrušením 
nebo výpovědí, i  kdyby v do-
bě, kdy zaměstnavatel o  pře-
vedení na jinou práci rozhodl 
a kdy zaměstnanec výkon té-
to práce odmítl, byly (formál-
ně) veškeré zákonem požado-
vané hmotněprávní podmín-
ky pro platné převedení napl-
něny. Byl-li tedy zaměstnanec 
převeden na jinou práci na zá-
kladě neplatné výpovědi ze 
strany zaměstnavatele, nemů-
že odmítnutí výkonu této prá-
ce zaměstnancem založit dů-
vod pro platné rozvázání pra-
covního poměru okamžitým 
 zrušením. Vít BERKA

Věk pro začlenění do dětské skupiny
Pro jakou věkovou kategorii dětí je určena služba péče 
o dítě v dětské skupině podle příslušného zákona?

V § 2 zákona č.  247/2014 
Sb., o  poskytování služby 

péče o  dítě v  dětské skupině 
a o změně souvisejících záko-
nů, se stanoví:

Službou péče o dítě v dětské 
skupině se pro účely tohoto zá-
kona rozumí činnost provozo-
vaná poskytovatelem služby 
péče o dítě v dětské skupině za-

psaným do evidence poskyto-
vatelů ve smyslu ustanovení § 4 
(dále jen „poskytovatel“), spo-
čívající v pravidelné péči o dítě 
od jednoho roku věku do za-
hájení povinné školní docházky 
a  umožňující docházku v  roz-
sahu nejméně 6 hodin denně, 
která je poskytována mimo do-
mácnost dítěte v kolektivu dětí 

a která je zaměřena na zajištění 
potřeb dítěte, na výchovu, roz-
voj schopností, kulturních a hy-
gienických návyků dítěte.

V § 7 odst. 2 uvedeného zá-
kona se pak stanoví, že posky-
tovatel služby péče o  dítě je 
povinen při stanovení počtu 
pečujících osob v jedné dětské 
skupině zohlednit mimo jiné 
i  věk dětí, zejména počet dě-
tí ve věku do dvou let.

Vít BERKA
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Změna 
pracovní 
smlouvy
Zaměstnankyně pra-
cuje na kratší pracov-
ní dobu. Nyní ale po-
třebujeme, aby praco-
vala na plný úvazek, 
a  proto navrhujeme 
změnu pracovní do-
by na 40 hodin týdně. 
Zaměstnankyně ale 
takový postup odmí-
tá. Lze dát v takovém 
případě i výpověď?

Podle ustanovení §  40 
odst.  1 zákoníku práce, 
které se na uvedený pří-
pad plně vztahuje, je mož-
né obsah pracovního po-
měru změnit jen tehdy, 
dohodnou-li se zaměstna-
vatel a zaměstnanec na je-
ho změně. Změnu pracov-
ní smlouvy je nutné pro-
vést písemně.

Pokud v situaci popsané 
v  dotazu zaměstnavatel 
potřebuje, aby zaměstna-
nec pracoval na plný úva-
zek, ale ten nechce při-
stoupit na změnu pracov-
ní smlouvy, pak skuteč-
ně nezbývá jiné řešení než 
se zaměstnancem ukončit 
pracovní poměr.

V daném případě se bu-
de jednat o  organizační 
důvody skončení pracov-
ního poměru, neboť pra-
covní místo s  úvazkem 
kratším se ruší a  zaměst-
navatel zřizuje nové pra-
covní místo na plný pra-
covní úvazek. Rozvázat 
pracovní poměr je pak 
možno dohodou, v  pří-
padě nesouhlasu zaměst-
nance s  dohodou i  výpo-
vědí z  organizačních dů-
vodů podle §  52 odst.  1 
písm.  c) zákoníku práce. 
V  obou případech vzniká 
nárok na odstupné.

Vít BERKA
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Canisterapie učí děti ve speciální škole mnoha dovednostem
Naše Mateřská škola a  základní škola speciální 
 Diakonie v Praze se stará o děti a žáky s těžkým až 
hlubokým mentálním postižením a více vadami, to 
znamená tělesným postižením, autismem, s vadami 
zraku a sluchu.

Žáci se vzdělávají podle škol-
ního vzdělávacího progra-

mu Spolu – škola pro všech-
ny a vedle toho jsou jim nabí-
zeny a do vyučování zařazová-
ny různé terapie – fyziotera-
pie, logopedie, masáže, perlič-
ková koupel, zážitkové hodi-
ny ve snoezelenu, hipoterapie, 
canisterapie. Tyto terapie roz-
víjejí jejich smyslové poznání, 
podporují tělesný rozvoj a na-
vozují příjemné pocity.

Fenky Kessi a Fíbí
Canisterapie v  naší škole 

funguje již mnoho let. Vystří-
dali se různí pejsci – od malých 
až po velké, ale v  posledních 
deseti letech spolupracujeme 
s  fenkami golden retrievera 
Kessi a Fíbí. Pravidelně k nám 
dochází jednou týdně na celé 
dopoledne. Protože v jednotli-
vých třídách jsou žáci s různý-
mi potřebami, tak i hodiny te-
rapie jsou podle toho přizpů-
sobeny. Malé děti si s  pejsky 
spíše hrají, sledují je, zvykají si 
na ně. Ty, co chodí, za nimi bě-
hají, házejí jim pamlsky, pozo-
rují, jak pamlsky různě ukryté 
hledají. U žáků s těžším posti-
žením canisterapie probíhá in-

dividuálně, s  pejsky polohu-
jí. Všemi smysly vnímají jejich 
teplo, dech, srst, pohyby hrud-
níku. Jejich těla, která bývají 
po letech deformována, v kře-
či, se tak uvolní. Stává se, že 
dítěti je poloha tak příjemná, 
že na psovi i usne.

Hry na kuchaře
Ve třídě s žáky s vyššími ro-

zumovými schopnostmi ca-
nisterapie probíhá skupinově. 
Učí se, jak se k pejskům cho-
vat, co se smí a  co ne, co je 
bolí a co naopak mají rádi. Žá-
ci se učí pojmenovat části tě-
la, porovnávají počet nohou, 
zda má pes ruce, kde má hla-
vu, oči, uši, zkoumají zuby, ja-
zyk, krk, břicho, vědí, že má 
i  pupík. Hráli si na doktora, 
pejskovi ovázali tlapu, poslou-
chali tlukot srdce fonendosko-
pem, pozorovali čištění zubů, 
česání, stříhání drápků, vě-
dí, že líná, že hárá a musí mít 
kalhotky. Také si zahráli na ku-
chaře, vědí, co pejsci mohou 
žrát a co ne, že mají i své pa-
mlsky. Všechny tyto poznatky 
a  ještě více si mohli ověřit při 
návštěvě veterinární kliniky.

Každý rok probíhají různé 

projektové hodiny. Děti si hrá-
ly na čerty, čarodějnice, indiá-
ny a  spolu s nimi byli i  pejsci 
převlečeni do masek. Zorgani-
zovali jsme psí olympiádu. Pej-
sci závodili a žáci fandili – pro-
bíhali tunelem, přeskakova-
li provaz, běželi slalom, chy-
tali míčky, aportovali. V  sou-
těži Milionář pejsci odpovída-
li štěknutím a plnili úkoly a žá-
ci byli porotci. Sehráli jsme hu-
debně-pohybovou hru Auto-
bus – žáci byli pasažéři a pejsci 
řidiči, všichni převlečení a  vy-
bavení rekvizitami za zpěvu 
písně cestovali po světě. Loni 
o Vánocích jsme mohli zhléd-
nout představení Fíbí a  Štěd-
rý večer. Byla to groteska, Fíbí 
měla lidské ruce a jedla příbo-
rem štědrovečerní večeři.

Canismaturita
Největší akce, která ve ško-

le proběhla, byla canismaturi-
ta. Maturitní zkoušku složilo 
sedm žáků, kteří byli zkoušeni 
ze znalostí ze života psů v teo-
retické i praktické části. V ma-
turitní komisi zasedla caniste-
rapeutka Zuzana Padevěto-
vá se svými svěřenkyněmi Kes-
si a  Fíbí. Každý žák si nejdří-
ve vytáhl číslo maturitní otáz-
ky a pak odpovídal a plnil jed-
notlivé úkoly – roztřídit po-
míchané pamlsky do jednotli-
vých misek, určit, co psi mo-

hou a  nemohou mlsat, seřa-
dit obojky podle velikosti, ur-
čit barvu obojku, hodit velkým 
a  malým míčkem, hodit pa-
mlsek, určit části těla pejsků 
a  ukázat je, zazpívat písnič-
ku o pejscích, určit počet štěk-
nutí atd. Vše bedlivě sledova-
ly a hodnotily tři páry očí přes 
přísně vyhlížející brýle profe-
sorek Zuzany, Kessi a Fíbí. Tý-
den nato se konalo slavnost-
ní předávání canismaturitního 
vysvědčení. Jako čestný host 
byl přizván ředitel školy, kte-
rý všem žákům předal vysvěd-
čení, pogratuloval jim a  na-
vlékl jim přes rameno maturit-
ní šerpu.

Vedle pejsků k  nám ob-
čas zavítají i kočičky. Kočka je 
pro žáky něco jiného. Je men-
ší, takže když jim vyskočí na 
klín, tak je to příjemné, kočka 
se také více přitulí, bývá hebčí. 
Jsou žáci, kteří psy jen pozoru-
jí, nedělá jim dobře jejich veli-
kost a  to, že slintají, to u ko-
ček nevidíme. Při propojení ca-
nisterapie s felinoterapií může 
dojít k okamžitému porovnání 
a každý si přijde na své.

Věra RŮŽIČKOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
MŠ a ZŠ speciální

Diakonie ČCE Praha 5

Vlachova 1502
Praha 5 – Stodůlky
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Místo cizích jazyků budeme studenty učit vaření
„V naší škole učíme ma-

turanty pouze jedno-
mu cizímu jazyku. Angličtina 
úplně zatlačila do kouta dří-
vější ruštinu a  dnes i  němči-
nu,“ povzdychne si Hartun-
gová. „Asi mi nezbude nic ji-
ného, než abych se na stará 
kolena zdokonalovala v  an-
gličtině a  vrátila se do vyso-
koškolské posluchárny.“ „Náš 
ředitel a  jeho zástupci ne-
znají ani jeden cizí jazyk. Už 
před dvaceti lety se česká vlá-
da zavázala Evropské unii, že 
každý maturant-Evropan bu-
de ovládat dva cizí jazyky. Prv-
ní na vyšší úrovni a druhý na 
nižší. Skutek jako vždy ně-

kam utek,“ domýšlí Hromád-
ka. „Vše je o správné motiva-
ci. Mladý člověk by měl sám 
včas rozpoznat, že dnes po-
třebuje znalost dvou 
cizích jazyků, ne 
pouze jednoho, 
a  to ještě mi-
zerně,“ pokra-
čuje němčinář-
ka Hartungová. 
„Za mých stře-
doškolských let 
jsme se bez výjim-
ky učili ruštině a  k  ní 
nám automaticky naordino-
vali angličtinu nebo němčinu 
či francouzštinu.“

„Pamatuji si, jak se první 

roky po roce 1989 učili na-
ši žáci cizím jazykům s nadše-
ním. Sami. S elánem. Bez do-
nucování. Všude vládla jejich 

společenská potřeba. 
Všichni se chtě-

li učit a  naučit. 
O  němčinu byl 
zpočátku ješ-
tě větší zájem 
než o  angličti-

nu,“ vzpomíná 
Hromádka. „Ten-

krát se v televizi ně-
kolikrát týdně opakova-

ly různé jazykové kurzy. Spo-
lečné nadšení neznalo meze. 
Kdo se neučil jazykům, nebyl 
celý člověk. A dnes…? Kdyko-

li zapnu televizi, všude se je-
nom vaří. Pánvička syčí. Hr-
nec klokotá. Talíř se prohýbá 
dobrotami. Kdo nevaří, není 
člověk. Proč se učit cizím ja-
zykům, když to tak bolí a na 
pánvičce to tak svůdně vo-
ní. Vždyť každý počítač a mo-
bil může mít překladač,“ do-
končuje myšlenku Hromád-
ka. „Víš co, Václave, na příš-
tí poradě navrhneme ředite-
li, abychom u nás zavedli mís-
to dalšího cizího jazyka povin-
ný předmět vaření. Náš školní 
vzdělávací program to určitě 
spolkne,“ přesvědčeně kon-
statuje Hartungová.

 Roman KANTOR

Převedení studijního volna
Je přípustné, aby pedagogickému pracovníkovi 
bylo převedeno volno k  samostudiu do dalšího 
školního roku?

Jedním ze způsobů další-
ho vzdělávání pedagogických 
pracovníků je samostudium. 
Čerpání volna k  samostudiu 
upravuje § 24 odst. 7 zákona 
č.  563/2004 Sb., o  pedago-
gických pracovnících. Z toho-
to ustanovení vyplývá, že vol-

no k samostudiu je vázáno na 
školní rok, a výslovně se uvá-
dí, že „nevyčerpané volno či 
jeho poměrná část bez dal-
ších nároků zaniká“.

Převod do dalšího školní-
ho roku tedy zákon neumož-
ňuje.

Zahraniční stravné
Byla již vyhlášena výše základních sazeb zahraniční-
ho stravného pro rok 2017?

Výše základních sazeb za-
hraničního stravného pro 

rok 2017 je stanovena vyhláš-
kou č.  366/2016 Sb. Vyhláš-
ka je publikována ve Sbírce zá-
konů ČR částce 146 a nabyla 
účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Základní sazby zahraniční-
ho stravného v cizí měně jsou 
v příloze k této vyhlášce. V § 2 

vyhlášky č.  366/2016  Sb. se 
stanoví, že pro základní saz-
by zahraničního stravného 
pro rok 2016 nevyúčtované 
do 31. prosince 2016 se pou-
žije vyhláška č.  309/2015 Sb. 
Jinak je ovšem tato vyhláš-
ka upravující sazby zahranič-
ního stravného pro rok 2016 
zrušena.

Potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru
Má zaměstnavatel povinnost vydat zaměstnanci 
potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního po-
měru i v případě, že zaměstnanec neodevzdá před-
měty, které mu byly svěřeny na písemné potvrzení?

Podle ustanovení §  313 
odst.  1 zákoníku práce je 

zaměstnavatel povinen při 
skončení pracovního poměru, 
dohody o provedení práce ne-
bo dohody o pracovní činnos-
ti vydat zaměstnanci potvrze-
ní o zaměstnání a uvést v něm 
všechny určené údaje. Vydá-
ní potvrzení o zaměstnání za-
městnanci není zaměstnava-
tel oprávněn vázat na jiné sku-
tečnosti, než je vlastní skon-
čení pracovního poměru. To 
znamená, že vydání potvrze-
ní o zaměstnání nelze ani pod-
miňovat včasným odevzdáním 

nástrojů, ochranných pracov-
ních prostředků a  jiných po-
dobných věcí, které zaměst-
navatel svěřil zaměstnanci 
na písemné potvrzení (§ 255 
odst.  1 zákoníku práce). Za-
městnavatel musí výše uve-
denou povinnost splnit 
při skončení pra-
covního po-
měru, 
to je 

v poslední den jeho trvání, po-
kud se se zaměstnancem ne-
dohodne jinak. Zaměstnanec 
se může domáhat vydání po-
tvrzení o  zaměstnání i  žalo-

bou u  soudu. 
Pokud by za-
městnanec byl 
v důsledku ne-

vydání po-

tvrzení o  zaměstnání odmít-
nut v  dalším zaměstnání, od-
povídá mu za vzniklou škodu 
zaměstnavatel, který nespl-
nil svou povinnost. To je uve-
deno i  v  rozsudku Nejvyššího 
soudu ČR ze dne 12. 11. 1998 
sp. zn. 21 Cdo 1214/98, kde 
se mimo jiné stanoví: „Nespl-
ní-li organizace vydat pracov-
níku při skončení pracovního 
poměru potvrzení o  zaměst-
nání a uvést v něm skutečnosti 
stanovené pracovněprávními 
předpisy, odpovídá za škodu 
pracovníku tím vzniklou podle 
ustanovení § 187 odst. 2 ZP.

y na písemné potvrzení?
nástrojů, ochranných pracov-
ních prostředků a  jiných po-
dobných věcí, které zaměst-
navatel svěřil zaměstnanci 
na písemné potvrzení (§ 255 
odst.  1 zákoníku práce). Za-
městnavatel musí výše uve-
denou povinnost splnit 
při skončení pra-
covního po-
měru, 
to je 

se může domáhat vydání po-
tvrzení o  zaměstnání i  žalo-

bou u  soudu. 
Pokud by za-
městnanec byl
v důsledku ne-

vydání po-

ustanovení § 187 odst. 2 ZP.

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka
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POSTEL HOSPODA 
KOSTEL
ZBIGNIEW CZENDLIK, 
MARKÉTA ZAHRADNÍKOVÁ

Není kněz jako kněz – 
Zbigniew Czendlik je 
toho skvělým důkazem. 
Studium Bible je podle 
něj nuda, nerad zpovídá 
své farníky, a  chce-li ně-
kdo pokřtít, dlouho ho 
odrazuje. Díky knize Po-
stel, hospoda, kostel, kte-
rou vydalo nakladatelství 
Argo, můžete nahlédnout 
do soukromí jednoho po-
zoruhodného muže a zjis-
títe, jak vnímá mezilid-
ské vztahy, život i  Boha. 
A  kromě toho můžete 
v  publikaci najít i  odpo-
vědi na otázky, proč se 
Zbigniewu Czendlikovi 
nelíbilo ve Vatikánu a  jak 
zvládá celibát.

Znáte je?Mladí vědci se opět sešli v Uherském Hradišti
Nefalšovaná akademická 

atmosféra vládla na Dět-
ské vědecké konferenci, kte-
rou již popáté pořádala Zá-
kladní škola Čtyřlístek v Uher-
ském Hradišti.

Dětská vědecká konference 
se v Uherském Hradišti poprvé 
konala v  roce 2011. „Teh-
dy naše škola na všech svých 
úrovních (ZŠ i  MŠ) pracova-
la spolu s Přírodovědeckou fa-
kultou Univerzity Palackého 
v Olomouci a Gymnáziem Les-
ní Čtvrť ve Zlíně na  projektu 
zaměřeném na nadané děti,“ 
popisuje začátky jedna z orga-
nizátorek, učitelka ZŠ Čtyřlís-
tek Simona Němečková.

„V  průběhu let si konfe-

rence vydobyla určité reno-
mé, někteří účastníci se na ni 
každoročně vracejí. Cílem této 
akce je povzbudit žáky v jejich 
zájmu o vědu, dát jim prostor 
pro prezentaci výsledků jejich 

práce a  také možnost potkat 
se se zajímavými lidmi. Do-
konce se zde našli žáci z  růz-
ných škol s podobnými zájmy 
a  začali pracovat na společ-
ném projektu,“ říká Simo-
na Němečková. „Chceme ta-
ké podpořit učitele, kteří jsou 
ochotní se často nad rámec 
svých povinností nadaným dě-
tem věnovat a vést je k vědec-
ké práci.“

Do 5. ročníku Dětské vě-
decké konference se přihlási-

lo 15  škol a  přibližně 80  dě-
tí, které přednášely buď v  sa-
mostatném výstupu, nebo ve 
skupinkách. Žáci se zabýva-
jí takovými tématy jako napří-
klad Kvantová mechanika ne-
bo Spotřeba elektřiny v  počí-
tačových učebnách školy. Nej-
mladší účastníci konference 
přijeli ze ZŠ Malenovice – žáci 
teprve 2. třídy si přichystali té-
ma Za vůní bylinek po hradech 
a zámcích.

Projekt má i  své patrony. 
A  protože se jedná o  konfe-
renci, přítomní hosté se, stej-
ně jako děti a vyučující v publi-
ku, zapojovali do diskuze, kte-
rá vždy následuje po jednot-
livých prezentacích. Díky to-
mu, že výstupy svých spolužá-
ků v  mnoha případech přijely 
podpořit i  třídní kolektivy, ně-
které přednáškové sály doslova 
praskaly ve švech a atmosféra 
konference byla velmi živá.

„Naše Dětská vědecká kon-
ference je zaměřena na žáky 
základních škol a  odpovída-
jící ročníky víceletých gymná-
zií, ale nezapomínáme ani na 
podporu nadaných dětí v ma-
teřských školách. Pro tyto dě-
ti zlínského kraje naše škola 
pořádá každoročně matema-
ticko-logickou soutěž Čmelda 
Pepík,“ doplňuje aktivity Čtyř-
lístku Simona Němečková.

Denisa KMEŤOVÁ

Originální kulinářský zážitek aneb Cvrček na másle
V rámci festivalu Cesty svě-

tem proběhla ve znojem-
ské střední škole na Přímětic-
ké skutečně originální beseda. 
Lektor David Švejnoha během 
ní totiž prezentoval hmyz ja-
ko kulinářskou surovinu, která 
je s výjimkou vyspělých západ-
ních států zcela běžná ve vět-
šině zemí naší planety. V Afri-
ce, jihovýchodní Asii a v sever-
ní části Latinské Ameriky na 
konzumaci hmyzu doslova zá-
visejí lidské životy. Například 
v  Japonsku jsou běžně k  do-
stání dárkové koše plné jedlé-
ho hmyzu, který je nazýván su-
rovinou třetího tisíciletí. Obsa-

huje totiž unikátní množství 
bílkovin, a  to až šedesát pro-
cent, nenasycené mastné kyse-
liny a další cenné látky.

Žáci hmyz ochutnali, před-
nášku zhodnotili jako nejlep-
ší, co zatím absolvovali. Kon-
zumoval se cvrček banáno-

vý na másle, Zophobas na 
chilli a česneku  (velký mouč-
ný červ) a  smažený šváb. 
Hmyz  je vždy z  kontrolova-
ného chovu, krmený pouze 
přírodními surovinami.  „Byl 
to pro mě neskutečný záži-
tek. Ochutnal jsem všechno. 
Cvrčci připomínali banáno-
vé chipsy, červi mi evokova-
li chuť chilli con carne a sma-
žený šváb byl asi nejlepší. Při 
skusu to jen křuplo. Připomí-
nal trošku pražené oříšky,“ 
popsal netradiční gurmán-
skou zkušenost student Vla-
dimír Doležal.

Kateřina KOTOUČOVÁ

N í k ě j k k ě
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Nejčastější zdravotní potíže učitelů a jak na ně
Učitelé jsou posuzováni a hodnoceni zejména po stránce intelektuální a duševní. Ale co jejich fy-
zická schránka? I ta je pro tuto profesi důležitá, ne náhodou se říká – ve zdravém těle zdravý duch. 
A proto jsme se zaměřili na zdravotní potíže, které pedagogům znepříjemňují život, a pokusili se 
najít způsob, jak jim od nich pomoct.

DIABETES
Dnes budeme hovořit o dia-

betu, o  nemoci, která nebo-
lí. Už z  tohoto faktu vyplý-
vá, jak zákeřná je to choroba. 
V České republice bylo v  loň-
ském roce evidováno 928 ti-
síc lidí trpících diabetem a tato 
čísla neustále rok od roku ros-
tou. Podle odhadů odborníků 
by v  roce 2035 mohl cukrov-
kou trpět dokonce každý de-
sátý obyvatel Česka, učitele 
samozřejmě nevyjímaje. Léka-
ři odhadují, že dalších 250 tisíc 
osob o své nemoci zatím neví.

Většina pacientů, je to asi 
92 procent, má diabetes 2. ty-
pu, který většinou souvisí s ne-
zdravým životním stylem. 
A právě počet těchto diabeti-
ků v  posledních letech přímo 
raketově stoupá. Přitom osmi 
z deseti případů diabetu 2. ty-
pu by se dalo předejít změnou 
životního stylu. Základem je 
vyšší fyzická aktivita a  změna 
životosprávy.

„Zamýšleli jste se někdy 
nad otázkou, jak vlastně tráví-
te běžné dny a čemu věnujete 
čas? Plánujete úkoly v  životě 
tak, aby vás vždy alespoň tro-
chu bavily? Je dobré najít si cíl, 
proč chtít udělat třeba i malou 
změnu životního stylu, a smě-
řovat k němu s rozmyslem. Pak 
můžete mít radost z dosažení 

dlouhodobějšího úspěchu,“ 
připomíná Jarmila Jirkovská 
z Diabetologického centra In-
terní kliniky 1.  LF UK a  ÚVN 
Praha.

Prevence vzniku diabetu je 
následující:
► Zajímejte se o své zdraví.

Buďte aktivní, ptejte se svých 
lékařů na všechno, co potře-
bujete v  rámci svého zdraví 
vysvětlit.
► Myslete na to, co jíte. 

Volte potraviny, které 
vám chutnají, ale 
zároveň si jimi 
nepoškozujete 
zdraví. Neku-
pujte zbytečná 
lákadla.
► Přemýšlej-

te, jaký druh 
pohybu by vás 
bavil. Zkuste mu pak 
věnovat trochu času. Je napří-
klad známo, že prevenci cuk-
rovky stačí i  třicet 
minut chůze den-
ně. Choďte, cvič-
te, hýbejte se. Po-
kud to sami neu-
děláte, nikdo jiný 
to za vás neudělá. 
Pozitivní vliv pohy-
bu prospěje i  vaší 
náladě.
► Nepodceňuj-

te preventivní prohlídky 
u  praktického lékaře. V  krev-

ních odběrech 
vám kontroluje 
i hladinu cukru.
► Zajímejte se 

o  hodnotu své 
glykémie. Zna-
mená to sledo-
vání hodnot cuk-
ru v krvi, zejména 
pokud patříte me-
zi osoby rizikové 
pro vznik cukrov-
ky. Ke zmíněným 
rizikům patří obe-
zita, zvýšený cho-
lesterol, zvýšený 

krevní tlak, diabe-
tes u rodičů, u žen 
v těhotenství. Gly-
kémii si můžete 
kontrolovat i  sa-
mi doma na glu-
kometru. Pokud 
naměříte kdyko-
liv během dne ná-
hodnou hodno-
tu ≥ 7,0 mmol/l, 
je vhodné oznámit 
to praktickému lékaři.

► Dostatek spán-
ku. Nenahradíte 

ho ničím jiným.
► Nekuřte. 

Nebo se ale-
spoň snažte 
kouření ome-
zit a pomalu se 

tohoto zlozvyku 
zbavovat. Hodně 

mohou pomoci i pro-
tikuřácké ambulance. I  po-
stupné krůčky směřují k úspě-

chu a  každá nevykouřená ci-
gareta hraje ve prospěch vaše-
ho zdraví.
► Věnujte pozornost do-

poručením lékaře a  zdra-
votní sestry. Jsou na vaší 
straně ve snaze zabránit vzni-
ku nemoci nebo už existující 
nemoc vhodně léčit.
► Žijte s úsměvem a nech-

te se co nejméně vést stresem. 
Nikdy nevíte, co bude zítra, ke 
změně životního stylu využijte 
už dnešek.

Pozor na hypoglykémii 
a hyperglykémii

Hypoglykemická příhoda, 

která je snadno zaměnitel-
ná s  jinými potížemi, dokon-
ce i  s  opilostí, je vážný, život 
ohrožující stav. Člověk v  hy-
poglykemickém šoku se mů-
že chovat i agresivně nebo na-
opak zmateně. U  diabetika 
k tomuto stavu dochází tehdy, 
když poklesne hladina krevní-
ho cukru, přičemž je kritickou 
hranicí 3,9 mmol/l. Riziko hy-
poglykémie se týká především 
diabetiků 1. typu a těch diabe-
tiků 2. typu, kteří jsou léčeni 
inzulínem.

Hypoglykémie, jejíž přízna-
ky jsou například slabost, ne-
volnost, studený pot, mra-
venčení, zvýšená tepová frek-
vence nebo bušení srdce, je 
závažný akutní stav, při kte-
rém rychle dochází k poško-
zení mozkových buněk, mů-
že způsobit bezvědomí. Hy-
perglykémie je označení pro 
zvýšenou koncentraci glukó-
zy v  krvi nad normu. U  dia-
betiků se za optimální hladi-
nu glykémie, k níž také smě-
řuje terapie, považuje nalač-
no rozmezí 4 až 6  mmol/l, 
stejně jako u  zdravého člo-
věka. Rozmezí 6 až 7 mmol/l 
je ještě uspokojivá hodno-
ta, ovšem nad 7  mmol/l je 
už neuspokojivá hladina gly-
kémie. Mezi příznaky pat-
ří žízeň, nevolnost, hluboké 
rychlé dýchání, nízký krevní 
tlak, acetonový zápach z úst, 
nejasné vidění, únava, boles-
ti břicha.

Táňa PIKARTOVÁ
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V Číně se začíná ve školkách učit Konfucius
S čepičkou vzdělanců na 

hlavě se děti sklánějí před 
sochou Konfucia. Tohoto 
učence, který byl kdysi v  li-
dové Číně zakázán, nyní za 
podpory úřadů rehabilitova-
ly soukromé školky. Děje se 
tak ve společnosti, která ztrá-
cí své kořeny. „Naše úcta ná-
leží Mistru Konfuciovi, děku-
jeme za dobro vašeho vyučo-
vání,“ odříkává třicítka žáčků 
ve věku od dvou do šesti let.

Jejich školka je v  budo-
vě, která září novotou a  na-
chází se v průmyslové metro-
poli Wu-chan v  centrální Čí-
ně. Děti zajíkavě předčíta-
jí suchopárné průpovědi pro-
mítané na obrazovku. Pěti-
letý Ču Paj-čchang se svěřu-
je, že mravoučným zásadám 
ve staré čínštině moc nerozu-
mí, ale odříkává je s  nadše-
ním: „Je to velmi zajímavé,“ 
říká. Soukromá škola Ti-c‘-

-jüan (škola žáků, kteří se se-
tkávají se svým osudem) byla 
otevřena se souhlasem obec-
ního úřadu v roce 2015 a má 
160 žáků.

„Navštívili jsme dvě stát-
ní mateřské školy, než jsme si 
tuhle vybrali,“ říká Paj-čchan-

gův otec Ču Ming-chuej, 
jehož neodradilo půlroč-
ní školné ve výši 7  000 jüa-
nů (26 000 Kč). „Nechápeme 
všechno, co náš synek recitu-
je, ale máme radost, že se učí 
zásady, podle kterých Čína ži-
la asi 2 000 let.“

Pohovor na Oxfordu
Pákistánka Malala Júsuf-

zaiová, nejmladší drži-
telka Nobelovy ceny za mír 
a  bojovnice za právo dívek 
na vzdělání, absolvovala při-
jímací pohovor na prestižní 
Oxfordské univerzitě. Chtěla 

by studovat filozofii, politolo-
gii a ekonomii. Nyní čeká na 
výsledek.

Jak uvedla pákistánská te-
levize Geo, tyto tři obory si 
obvykle vybírají budoucí brit-
ští politici, společenští akti-
visté a  novináři. Júsufzaiová 
pákistánským médiím řekla, 
že pohovor nebyl jednodu-
chý. Nositelka Nobelovy ce-
ny v řadě dřívějších rozhovo-
rů vyjádřila touhu stát se pá-
kistánskou premiérkou.

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Strnadi na Novém Zélandu
Čeští vědci z  Přírodově-

decké fakulty Univerzity 
Karlovy zjistili, že na Novém 
Zélandu zpívají strnadi obecní 
s  největší pravděpodobnos-
tí stejně jako před 150 lety 
ve Velké Británii. Tito drobní 
pěvci s nápadně žlutým zbar-
vením byli kdysi dovezeni na 

ostrov v  jihozápadní části Ti-
chého oceánu. Zatímco v ze-
mi svého původu, Británii, 
kvůli úbytku populace během 
té doby strnadi zřejmě ztratili 
některá svá „nářečí“, na No-
vém Zélandu jsou tato nářečí 
dodnes slyšet, řekl autor stu-
die Pavel Pipek z  Přírodově-

decké fakulty.
Cílem projek-

tu podle vědců 
bylo zjistit, co se 
stane s  ptačím 
zpěvem, když se 
ptáci vysadí na 
opačném konci 
světa.

Studijní obor podle bezdomovce
Jedna soukromá škola ve 

Varšavě zavedla studij-
ní obor, který vymyslel bez-
domovec. Nábor uchazečů 
o  vzdělání v  oboru mentor 
seniora právě začal a škola si 
za semestr účtuje 1 600 zlo-
tých, tedy téměř 10 000 ko-
run. „Pustili jsme se do to-
ho, protože věříme, že ta-
kové pomocné profese ma-
jí vzhledem k demografické 
situaci budoucnost,“ uved-
la ředitelka školy Joanna 
Lizutová.

Jednašedesátiletý   Ma-
rek Zakrzewski, bývalý no-
vinář a  nyní bezdomovec 
z  Varšavy, tvrdí, že dosa-
vadní systém péče o seniory 
je špatný, protože stát po-
máhá buď aktivním jedin-
cům, nebo těm, co už jsou 
na umření, ale opomíjí ob-
rovské množství starších lidí, 
kteří si s  21.  stoletím nevě-
dí rady. „Devět milionů Polá-
ků je starších šedesáti let. Za 
dvacet let bude v této věko-

vé skupině 40 procent Polá-
ků. Do roku 2050 na jednu 
osobu v  produktivním věku 
připadne jeden důchodce,“ 
vypočítává M. Zakrzewski 
a zdůrazňuje, že je v  zájmu 
státu, aby si senioři co nej-
déle dokázali poradit sami. 
Podle něj to ale nevyřeší uni-
verzity třetího věku, které 
navštěvuje jen 100 000 z de-
víti milionů seniorů v Polsku.

S problémem by mohli po-
moci mentoři seniorů, soudí 
M. Zakrzewski. Mentor se-
niora není pečovatel či asi-
stent, ale společník a  školi-
tel v samostatnosti. Mento-
ři podporují starší lidi, kteří 
dosud nebyli aktivní, proto-
že se nedokázali najít v rych-
le se měnící realitě. Zakrzew-
ski připouští, že absolventy 
zprvu nejspíš čekají krušné 
začátky, protože obcím mo-
hou chybět peníze, aby je 
zaměstnávaly. Věří však, že 
si lze poradit založením fir-
my či družstva.

Milion dolarů za zákaz jít na WC
Bývalá studentka střední 

školy v San Diegu v Kali-
fornii vysoudila od školských 
úřadů 1,25 milionu dolarů 
(asi 31,6 milionu Kč) za to, 
že jí učitelka nedovolila od-
skočit si na toaletu, ale při-
měla žákyni ulevit si do kbe-
líku. O verdiktu informovala 
místní, celostátní i zahranič-
ní média.

Úřady nejprve odmít-
ly odškodnit studentku pů-
vodně požadovanou část-
kou 25  000 dolarů (asi 
632 000 Kč) za incident, kte-
rý se odehrál v  roce 2012. 

Dívka, které je nyní 19 let, 
tvrdí, že učitelka jí během 
vyučování nedovolila od-
skočit si na toaletu, přesto-
že to naléhavě potřebova-
la, ale místo toho jí nařídila, 
aby použila v šatně sousedící 
s třídou kbelík a ten pak vy-
prázdnila do výlevky. Ponižu-
jící příkaz učitelky podle ža-
loby vystavil studentku po-
směškům a oplzlostem a při-
vodil deprese. Dívka, která 
musela dvakrát změnit ško-
lu, se pokusila o sebevraždu. 
I po pěti letech stále podstu-
puje terapii.

čtk
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Závazná objednávka

Objednáváme … ks „Účetnictví školských příspěvkových organizací“

Přesná adresa pro fakturu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PSČ, město  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Místo dodání (je-li odlišné od fakturační adresy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Č. účtu  . . . . . . . . . . . . . . . . . IČO  . . . . . . . . . . . . .  telefon  . . . . . . . . . . . . .

Datum objednávky  . . . . . . . . .  podpis (u organizací razítko)  . . . . . . . . . . . . .

PARIS vzdělávací agentura s.r.o.
Nakladatelství a vydavatelství
Žižkova 2379, 734 01 Karviná – Mizerov
tel. 596 338 027
nakladatelstviparis@seznam.cz
www.paris-karvina.cz

nabízí školským příspěvkovým 
organizacím 

a jejich zřizovatelům publikaci

Účetnictví školské 
příspěvkové organizace
2. aktualizované vydání
autor Ing. Zdeněk NEJEZCHLEB

Nabízíme aktualizované vydání publikace „Účetnictví školské příspěvkové orga-
nizace“, kterou naše nakladatelství vydalo v březnu 2015. Obsah původní pub-
likace je aktualizován na právní stav března 2017 a je dále doplněn o řešení ně-
kterých nových problémů vzniklých ve vazbě na změny daňové legislativy (daň 
z příjmů, zákon o rezervách) v roce 2017.
Publikace je zaměřena na komplexní výklad problematiky účetnictví školských 
příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky. Výklad je 
doplněn velkým množstvím praktických příkladů. K jednotlivým problémům 
dále naleznete na přiloženém CD další detailnější analýzy, příklady, judikáty sou-
dů a další metodické materiál, které jsou většinou převzaty ze stránek www.
pouctuje.cz, které autor administruje.
Publikace se podrobně věnuje mimo jiné této problematice:
▶ Účetní metody
 Oceňování
 Odpisování (včetně základů daňového odepisování)
 Pravidla pro časové rozlišení nákladů a výnosů
 Opravné položky
▶ Komplexní oblasti
 Dlouhodobý majetek a jeho účtování
 Zásoby
 Fondy
 Transfery
  Hlavní a doplňková činnost včetně metod rozdělení nákladů
▶ Účtování na vybraných účtech (neřešených výše)
 Aktivní a pasivní účty
 Výsledkové účty
 Podrozvahové účty
▶ Účetní závěrka a její prezentace
Ukázku z připravované publikace najdete na stránkách www.paris-karvina.cz
Publikaci mŮžete objednat na výše uvedené adrese a kontaktech nakladatel-
ství PARIS.
PARIS 4/2017, cena 398Kč (plus manipulační náklady), brož., 400 stran, CD-R 
s přílohami

Evropská 
jazyková 

cenaLabel 2017

Termín pro zaslání 
 19. 3. 2017.

www.naerasmusplus.cz
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