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Kdo z hrdosti nepřizná vlastní chyby, nemá hrdost.   Charles Dickens

Jednotné přijímací zkoušky nenechávají nikoho v klidu
Jednotné přijímací zkoušky na střední školy jsou již 
na spadnutí. Žáci se intenzivně připravují, rodiče 
platí drahé doučování a odborníci se přou, zda je 
to krok správným směrem.

Myslím, že je to opět, jako 
s každou změnou ve škol-

ství, mnoho povyku pro nic. Ro-
diče současných deváťáků vyko-
návali přijímačky na střední školy 
s  maturitou naprosto samozřej-
mě a  nikoho tehdy nenapadlo, 
že by tomu mělo být jinak. Dnes 
se přemítá, zda to ubohé žáky 
příliš nestresuje či zda je spra-
vedlivé vložit celý příští profesní 
osud žáka do jedné zkoušky. Ale 
to je přece nesmysl.

Za prvé i  psychická odolnost 
ke studiu neoddělitelně patří. 
Těžko se z  vynikajícího studen-
ta, který není schopný své zna-
losti předvést, může stát žádou-
cí pracovník v  jakémkoli obo-

ru. Za druhé budou mít studen-
ti pokusy dva a počítat se bude 
ten lepší. Námitka společnos-
ti EDUin, že jednotné 
přijímací zkoušky 
„představují skry-
tá rizika spočí-
vající v prohlou-
bení socioeko-
nomické nerov-
nosti v  českém 
vzdělávacím systé-
mu a v možném zne-
užití tohoto nástroje pro 
účelové směřování uchazečů do 
nematuritních studijních obo-
rů“, mi připadá neméně nesmy-
slná. Není právě účelové smě-
řování uchazečů do nematurit-

ních oborů tím, oč jde? Směřo-
vání právě do těch oborů, které 
budou některým deváťákům lé-
pe sedět? Na počátku přece stá-
la myšlenka vytvořit jakousi lať-
ku, kterou by měli překonat jen 
studenti patřící na výběrové ško-

ly nezpochybnitelně.
Radní hlavního měs-
ta Prahy pro školství 

Irena Ropková 
je toho názoru, 
že stanovit jed-
notné přijímací 
zkoušky je vel-

mi dobrý krok. 
„Známky nebo vy-

svědčení ze základ-
ních škol nemají v podsta-

tě příliš velkou relevanci, proto-
že některé základní školy stano-
vovaly známky na vysvědčení lé-
pe, než pak vycházelo v  pilot-
ních jednotných testech, třeba 

o  jeden až dva stupně. Myslím 
si, že to povede ke zvýšení kvali-
ty vzdělávání.“

Kéž by tomu tak bylo. Ně-
kteří odborníci jsou skeptičtěj-
ší. „Přijímací zkoušky budou mít 
vliv na výuku v  základních ško-
lách. Dle zkušeností ze zahraničí 
se bude výuka v  českém jazyce 
a matematice orientovat zejmé-
na na přípravu na přijímací tes-
ty,“ soudí se ve vyjádření EDUin. 
Ano, s tím lze souhlasit. Základ-
ní školy se budou více snažit své 
žáky připravit na zkoušky. A co 
je na tom špatně? Testují se pře-
ce znalosti, které se má žák tak 
jako tak naučit.

Každopádně již brzy uvidíme, 
jak se jednotné přijímačky do 
praxe uvedou. Vsadím se, že za 
pár let nikoho ani nenapadne je 
zpochybňovat.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Ámos jižních Čech
Také Jihočeský kraj již zná 
svého Zlatého Ámose. 
Stal se jím učitel českého 
jazyka Lukáš Lis ze základní 
školy v Soběslavi. Spolu 
s ním do semifinále ankety 
o nejoblíbenějšího učitele 
České republiky postoupila 
Alena Šedivá z táborského 
gymnázia. kt

Bezpečně na internetu
Školáci si nejsou jistí, jaké 
fotografie a osobní údaje 
je bezpečné sdílet na 
internetu. Zjistil to soutěžní 
kvíz projektu Kraje pro 
bezpečný internet, do 
kterého se zapojilo 27 tisíc 
žáků základních a středních 
škol od 8 do 18 let. Obecně 
děti vědí, jak se mají 
bezpečně na internetu 
chovat, na vysvědčení by za 
to dostaly lepší dvojku. čtk

Podpora dětí
Celkem čtyřicet sedm 
libereckých žen nafotilo 
odvážný charitativní 

kalendář. Výtěžek z prodeje 
kalendáře předčil veškerá 
očekávání. Na konto 
Nadace Terezy Maxové 
dětem tak půjde dvě 
stě tisíc korun. Získané 
prostředky poputují 
i na Konto Bariéry a dalším 
charitativním organizacím.

zm

Energetické úspory
Praha zamýšlí v rámci šesti 
škol spustit pilotní projekt 
energetických úspor. Město 
si nyní nechá vypracovat 
projekty. Vytvoření 
projektové dokumentace 
vyjde asi na 34 milionů 
korun. Kolik by stálo 
následné zavedení úspor, 
není jasné. Část peněz chce 
Praha získat z evrop-
ských fondů.         čtk

Zápisník

k l dář ý ěž k d j

„Jsem otřesena, pane řediteli! Ve vaší škole jsme objevili závažný prohřešek – někteří 
učitelé na prvním stupni místo realizace školního vzdělávacího programu učí žáky číst, psát 
a počítat!“
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Povinná maturita z matematiky pro další obory
 Povinná maturita z matema-

tiky bude zavedena v dal-
ších oborech. Na  svém zase-
dání to 20. února schválila vlá-
da.   Po  schválení této povin-
nosti pro žáky gymnázií a lyceí 
od  školního roku 2020/2021 
loni v  prosinci, vznikne ta-
to povinnost i  u dalších obo-
rů vzdělání, a  to od  školního 
roku 2021/2022 (tedy poprvé 

od  jarního zkušebního obdo-
bí 2022). U některých z obo-
rů vzdělání bude nutné s plá-
novanou povinnou matemati-
kou navýšit počet hodin výuky 
matematiky na  nejméně 10 
hodin v  týdenním přepoč-
tu po dobu vzdělávání v rám-
cových vzdělávacích progra-
mech. Na podporu úspěšné-
ho zavedení povinné maturity 

z matematiky se použijí násle-
dující nástroje: zavedení me-
todických kabinetů, podpo-
ra matematické gramotnosti 
na středních školách z operač-
ního programu, revize rámco-
vých vzdělávacích programů, 
reforma financování regionál-
ního školství a další vzdělává-
ní pedagogických pracovníků.

mšmt

Žádosti o dotace na inkluzi převyšují možnosti
O evropské dotace na zlep-

šení podmínek pro han-
dicapované a jinak znevýhod-
něné děti v  běžných školách 
se uchází celkem 34 projektů. 
Zájem převyšuje kapacitu pro-
gramu. Školy i  další subjekty 
žádají celkem o  514 milionů 
korun, ale k dispozici je pou-
ze 300 milionů. Z evropských 
prostředků se budou financo-

vat aktivity, které není mož-
né hradit jako individuální 
podporu žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami ze 
státního rozpočtu.

Pomáhat se může také žá-
kům ohroženým syndromem 
týraného, zneuží vaného ne-
bo zanedbávaného dítěte. Fi-
nancována může být podpo-
ra dětí s problémy při vstupu 

na trh práce, inovativní pří-
stupy vedoucí k  úspěšnému 
začleňování těchto dětí do 
běžných tříd nebo spoluprá-
ce s uměleckým vzděláváním. 
Pro učitele mohou vznik-
nout centra kolegiální pod-
pory, kde budou moci sdílet 
své zkušenosti se společným 
vzděláváním.

čtk

Názory vysokoškoláků na setrvání v Evropské unii
Více než čtyři pětiny stu-

dentů českých vysokých 
škol chodí k  volbám pravi-
delně nebo alespoň většinou. 
Neodrazuje je ani nedůvěra ve 
vliv voleb na situaci v  zemi – 
29 procent z nich si myslí, že 
volby mají šanci něco výraz-
ně změnit nebo ovlivnit. Vy-
plynulo to z  výsledků online 
průzkumu časopisu Student 

mezi 1 121 studenty českých 
univerzit.

Za nejdůležitější studenti 
považují volby do Poslanecké 
sněmovny. Naproti tomu vo-
leb do Evropského parlamen-
tu se účastní zhruba dvě třeti-
ny studentů a  necelá čtvrtina 
považuje volby do Evropského 
parlamentu za důležité.

Většina studentů vysokých 

škol si také myslí, že by měla 
Česká republika zůstat v  Ev-
ropské unii. Členství podle 
nich přináší jednodušší vyces-
továvání do zahraničí za stu-
diem nebo za prací, přispívá 
také k  zajištění bezpečnosti 
a hospodářského růstu.

Pro vystoupení z  Evropské 
unie je pouze čtvrtina studen-
tů vysokých škol. čtk
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Jednotné přijímací zkoušky na střední školy se usku-
teční v oborech s maturitou z předmětů český jazyk 
a  matematika. V  letošním školním roce se zavádí 
ve všech školách po dvouletém pilotním ověřování, 
do kterého bylo zapojeno přes dvanáct set střed-
ních škol.

Většina z nich zavedení jed-
notných přijímacích zkou-

šek podpořila. Kladné stano-
visko k  zavedení jednotných 
přijímacích zkoušek má také 
Unie školských asociací ČR – 
CZESHA: „Tato zkouška mů-
že podpořit zvýšení kvality 
ve  vzdělávání. Většina našich 
členských škol se již v  minu-
lých letech dobrovolně zapo-
jila do pilotního ověřování té-
to zkoušky a s jejím průběhem 
máme dobré zkušenosti. Si-
tuace, kdy velká část středních 
škol přijímala uchazeče jen 
na základě hodnocení základ-
ních škol, byla velmi kompli-
kovaná pro  jakoukoli motiva-
ci žáků devátých tříd v závěru 
studia v  základní škole. Zave-
dení povinné přijímací zkouš-
ky však zásadně mění situaci,“ 
míní předseda Unie Jiří Zajíček.

Podporu mají jednotné při-

jímací zkoušky také u  Sva-
zu průmyslu a  dopravy Čes-
ké republiky. „Jednotné přijí-
mací řízení pro maturitní obo-
ry středních škol podporuje-
me zejména z důvodu objekti-
vizace podmínek přijetí v  růz-
ných školách a také ja-
ko ověření minimál-
ní úrovně zna-
lostí a  doved-
ností nut-
ných pro  vstup 
do  středoškol-
ského vzdělá-
vání. Škola si na-
víc může stanovit 
až pro 40 procent hod-
nocení další specifická kritéria 
přijetí, pokud chce posoudit 
i  jiné předpoklady žáků. Změ-
na přijímacích zkoušek byla 
v minulých letech ověřena jak 
v jednotlivých krajích, tak i ce-
loplošně. Z  našeho pohledu 

nemůže omezit přístup k ma-
turitnímu vzdělávání dobře 
připraveným žákům. Žák má 
dvě možnosti zkoušky a záro-
veň ji může opakovat kdykoli 
v  následujících letech,“ uvedl 
Miloš Rathouský, zástupce ře-
ditelky sekce pro vzdělávání.

Ministerstvo školství a  Cer-
mat chtějí školám co nejví-
ce pomoci při organizaci prv-
ních celoplošně povinných při-
jímacích zkoušek na  střed-
ní školy v  oborech s  maturit-

ní zkouškou, a  tak už 
začátkem loňského 

prosince obdrže-
li ředitelé střed-
ních i  základ-
ních škol sadu 
informačních 
a  podpůrných 

materiálů. Letos 
v lednu školy dosta-

ly možnost vyzkoušet 
si jednotné přijímací zkoušky 
nanečisto.

Žáci základních škol i  jejich 
rodiče se už teď mohou se-
známit s  formální i  obsaho-
vou stránkou zkušební doku-
mentace na  webových strán-

kách www.cermat.cz, kde 
jsou v  záložce Jednotná přijí-
mací zkouška – Testová zadá-
ní k  dispozici ilustrační testy 
i  testy z  řádných termínů po-
kusných ověřování organizace 
přijímacího řízení, společně se 
záznamovými archy, do nichž 
uchazeči zapisují své odpo-
vědi, a  klíči správných řešení 
pro jednotlivé úlohy. 

„Jednotné přijímací tes-
ty nebudou obsahovat nic, 
co by bylo nad rámec RVP ZV 
pro  jednotlivé ročníky vzdělá-
vání. K  jejich úspěšnému ab-
solvování by proto mělo stačit 
dobré zvládnutí učiva základní 
školy ve vzdělávacích oborech 
český jazyk a  literatura a ma-
tematika a její aplikace,“ ujiš-
ťuje ředitel Cermatu Jiří Zíka.

Jednotná zkouška je povin-
ná pro maturitní obory bez ta-
lentové zkoušky, obory nástav-
bového studia  a  pro  sportov-
ní gymnázia. Jednotná zkouš-
ka se netýká oborů přijímací-
ho řízení do zkráceného studia 
pro získání středního vzdělání 
s maturitní zkouškou. Uchazeč 
o studium v maturitním oboru 
může podat přihlášku ke  stu-
diu na dvě střední školy nebo 
na dva maturitní obory v rám-
ci jedné střední školy. 

V prvním kole přijímacího ří-
zení má každý uchazeč právo 
dělat jednotnou zkoušku dva-
krát, to znamená v každé při-
hlášené škole nebo oboru jed-
nou, přičemž se pro  rozhod-
nutí o  přijetí využije lepší vý-
sledek. Maximální možný po-
čet dosažených bodů v didak-
tických testech z  matemati-
ky i českého jazyka a literatu-
ry je 50 bodů. Minimální hra-
nice úspěšnosti není centrál-
ně stanovena, školy si kritéria 
pro přijetí stanovují samy.

V  období od  12. až 
do  28.  dubna se uskuteční 
přijímací zkoušky v  oborech 
vzdělávání s  maturitní zkouš-
kou v  prvním kole přijíma-
cího řízení, náhradní termí-
ny jednotné zkoušky budou 
11. a 12. května.

Táňa PIKARTOVÁ
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Jednotné přijímací zkoušky na střední školy poprvé letos v dubnu
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Budou mít vychovatelky jednoznačně stanovenou platovou třídu?
Od začátku letošního roku probíhají jednání s mi-
nisterstvem školství, která jsme vyvolali s požadav-
kem konkrétně v katalogu prací specifikovat plato-
vou třídu profese vychovatel.

Chceme odstranit si-
tuaci, kdy si každý ře-

ditel může zařazovat vychova-
telky podle toho, jak 
se mu to momen-
tálně hodí. Profes-
ní sekci školských 
výchovně-vzdě-
lávacích pracov-
níků by maximál-
ně pomohlo a  zá-
roveň by odstranilo 
veškeré problémy, kdyby 
v námi připomínkovaných bo-
dech katalogu prací bylo jas-
ně určeno zařazování vycho-
vatelek do platových tříd. Za-

tím to řeší jen metodický vý-
klad ministerstva školství. Ten-
to metodický výklad jsme ini-

ciovali na základě pře-
řazování vychovate-

lek do nižších pla-
tových tříd. Me-
todický výklad je 
však jenom do-
poručení, a  tak 

jen málo ředite-
lů  vrátilo vychovatel-

kám jejich platovou třídu 
zpět. Ale i  metodický výklad 
je ve své podstatě  stavěn na 
právních předpisech a  ředite-
lé školských zařízení by jej tedy 

měli dodržovat, protože jsou 
zodpovědní za správné  zařa-
zení profesních skupin peda-
gogických pracovníků.

Vychovatelé školních dru-
žin a  školních klubů byli vždy 
zařazováni do 9. platové tří-
dy. Změna nastala v době, kdy 
chtěli ředitelé škol maximál-
ně šetřit a přestalo jim záležet 
na kvalitě výchovně-vzděláva-
cího procesu v  našich zaříze-
ních. Doufáme, že toto obdo-
bí skončí a vychovatelé se bu-
dou moci plně a kvalitně věno-
vat své profesi, tedy připravo-
vat si své vlastní školní vzdělá-
vací programy pro svá odděle-
ní. Nemáme žádné metodiky 
a  veškeré podklady pro svoji 
práci si musíme obstarávat sa-

mi. A proto se na práci s dět-
mi musíme důkladně připravit 
předem. Nemůžeme vymýšlet 
programy při přímé činnosti 
s dětmi. Nemůžeme také pra-
covat na základě programů, 
které pro všechna naše oddě-
lení v  konkrétních zařízeních 
připraví vedoucí vychovatelka 
nebo někdo jiný pověřený ve-
dením školní družiny či školní-
ho klubu. Každé oddělení má 
svá specifika. Vychovatelka 
musí program pro své oddě-
lení vypracovat podle znalosti 
fyzických i psychických potřeb 
svých svěřenců.

Jana BRDOVÁ 
předsedkyně sekce Školských 

výchovně vzdědávacích zařízení 
ČMOS pracovníků školství

Členské příspěvky školských odborů v roce 2017
Postupuje se podle Finanční-

ho řádu ČMOS pracovníků 
školství, kde je uvedeno:

„Odvod odborovému svazu 
činí na člena 0,6 procenta pla-
tového tarifu 1. stupně jemu 
přiznané platové třídy v přísluš-
né platové stupnici; v případě, 
že vyměřovací základ pro sta-
novení odvodu nedosahuje mi-
nimální mzdy, pak z této mini-
mální mzdy. Pokud jde o  za-

městnance, kterému není sta-
noven platový tarif, odvod se 
provádí z  platového tarifu tří-
dy, která by byla zaměstnanci 
přiznána v pracovním poměru.

U žen na mateřské dovolené, 
členů pečujících o dítě do 4 let 
při čerpání pracovního vol-
na, členů pobírajících přísluš-
né dávky do 3 let věku dítěte, 
nepracujících důchodců, neza-
městnaných a studentů činí ta-

to výše 30 Kč za každý kalen-
dářní měsíc. V případě dlouho-
dobé nemoci (tj. souvisle trvají-
cí déle než 30 dní) se na žádost 
člena, kterou podá své základ-
ní organizaci (individuální člen 
podá žádost příslušné OROS, 
KROS), dočasně snižuje odvod 
členských příspěvků na paušál-
ní částku ve výši 30 Kč za mě-
síc. Za každých celých 30 dní 
nemoci se použije paušální 

částka za jeden měsíc. Za členy 
odborového svazu starší 80 let 
se odvod neprovádí počínaje 
rokem, v  němž dosáhnou to-
hoto věku.“

Pokud základní organizace 
provádějí odvod pololetně na 
ústředí svazu, provádí se plat-
ba za první pololetí do 15. 5. 
kalendářního roku a za druhé 
pololetí do 15. 11. kalendářní-
ho roku. red

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ

Snižování daňového zatížení
Pokud si česká společnost 

bude nadále myslet, že 
pro její rozvoj je nejdůležitěj-
ší udržovat náklady práce na 
co nejnižší úrovni (tzv. konku-
renceschopné) a dále co nej-
více snížit celkové zdanění, 
tak o tuto anomálii ve střed-
nědobém horizontu přijde. 
Česká republika se pak jed-
noduše zařadí po bok mno-
ha jiných chudých zemí, kde 
jsou nízké mzdy doprovázeny 
nízkým zdaněním příjmů (ne 
už však spotřeby), nízkým ne-

bo vůbec žádným pojistným 
na zdravotní péči či důchody.

Snižování daňového za-
tížení zaměstnanců nemů-
že být založeno na prostém 
snižování sazeb, což prová-
děla předchozí vládní koa-
lice a  tím přímo odčerpáva-
la zdroje z veřejných služeb, 
ale jen a  především na po-
stupném vyrovnávání rozdílů 
v daňovém zatížení a pojist-
ných platbách mezi jednotli-
vými skupinami plátců.

Josef STŘEDULA
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Zvolené povolání často přináší žákům rozčarování
Co vlastně motivuje žáky končící základní školní 
docházku k volbě budoucího povolání? Je to osob-
ní zájem o zvolený obor? Nebo naděje na úspěch 
na trhu práce? Odpovědi najdeme v analýze, kte-
rou zpracoval analytický tým Národního ústavu pro 
vzdělávání.

Výzkum zpracovával ná-
zory čerstvých absolven-

tů středních odborných škol 
(2  905 respondentů) a  další 
skupinu tvořili ti, kteří už ma-
jí šest let od ukončení studia 
(891  respondentů). Ti všich-
ni hodnotili své naděje na dal-
ší uplatnění i  to, nakolik stu-
dium a  odborná příprava bě-
hem studia splnily jejich pů-
vodní představy.

Uplatnění rozhoduje

Čerství absolventi patří ke 
skupinám, které jsou nejvíce 
ohroženy vysokou nezaměst-
naností. Jejich úspěch na pra-
covním trhu závisí kromě mo-
mentálně panujících ekono-
mických podmínek zejména 
na úrovni jejich vzdělání, vy-
studovaném oboru a  situaci 
v regionu, kde práci hledají.

„Pro výběr technických obo-
rů jako například strojírenství, 
stavebnictví, elektrotechnika 
nebo informatika jsou žáci jak 
na úrovni učebních, tak matu-
ritních oborů motivováni oče-
káváním snadného uplatně-
ní na trhu práce a dobrého fi-
nančního ohodnocení – napří-
klad v učebních strojírenských 
oborech to uvádí 86 procent 
žáků a  ve stavebních 84 pro-
cent žáků posledních roční-
ků,“ říká Helena Úlovcová, po-
věřená řízením NÚV. „Nově se 
pro žáky učebních technických 
oborů stává nezanedbatelnou 
motivací i  stipendium. V  sou-
ladu s poptávkou zaměstnava-
telů a  nedostatkem pracovní-
ků v technických oborech mo-
tivovalo právě stipendium ne-
bo jiná finanční podpora nej-
častěji budoucí žáky učeb-
ních strojírenských oborů, a to 
v  28  procentech,“ upřesňuje 
H. Úlovcová.

Je celkem logické, že prá-
vě uplatnění na trhu práce je 

v době, kdy už dlouhá léta pa-
tří absolventi škol k  nejmé-
ně žádaným zaměstnan-
cům, pro mnoho bu-
doucích studen-
tů hlavní moti-
vací při volbě 
budoucího po-
volání. Z  toho-
to pohledu jsou 
nejvíce nespoko-
jeni se svou volbou 
žáci ze skupiny učeb-
ních oborů obchod (37  pro-
cent) a potravinářství (30 pro-
cent). Mnozí z  dotazovaných 
absolventů učebních oborů 
zároveň přiznávají, že by se 
zkušenostmi, které získali bě-
hem studia a při hledání první-
ho zaměstnání, dnes raději vo-
lili vzdělání ukončené maturit-
ní zkouškou.

Pedagogové spokojeni

Mladí také narážejí na ně-
co, co bychom trochu s  nad-
sázkou mohli nazvat „ztrátou 
iluzí“. Více než třetina respon-
dentů ze skupiny těch, kteří už 

mají šest let po ukončení stře-
doškolského vzdělání, uvádí, 
že práce, kterou vykonávají, 
neodpovídá představám, kte-
rou o  ní měli v  době, kdy se 
rozhodovali pro studium. Že 
toto stanovisko jasně souvisí 
s postupným získáváním zku-
šeností, potvrzuje i zjištění, že 

z  tohoto hlediska je se 
svou volbou nespo-

kojeno jen 14 pro-
cent nastávají-
cích absolventů.

Ti jsou na-
opak stále ješ-
tě v  mnoha pří-

padech plni na-
dějí, že najdou 

v  oboru uplatnění a  že 
se jim práce bude líbit: na-
příklad je o  tom přesvědčeno 
72 procent vyučených: největ-
ší zájem o  práci ve zvoleném 
oboru mají žáci ve skupinách 
osobní a provozní služby, sta-
vebnictví a strojírenství a stro-
jírenská výroba (kolem 85 pro-
cent). Naopak poměrně nízký 
zájem pracovat v  oboru ma-
jí žáci ze skupin gastronomie, 
hotelnictví a turismus, potravi-
nářství, obchod a zemědělství 
a  lesnictví. Mezi nimi je více 
než třetina těch, kteří si chtějí 
najít práci mimo zvolený obor.

Ze studijních oborů ukonče-

ných maturitou plánuje praco-
vat v oboru nebo v příbuzném 
oboru asi 78 procent studen-
tů. Nejčastěji se jedná o  stu-
dující zdravotnických (95 pro-
cent) a uměleckých oborů (88 
procent). Ve svém oboru chce 
zůstat i většina budoucích ab-
solventů zemědělských a  pe-
dagogických a sociálních škol 
(kolem 85 procent) a jen o pět 
procent méně studentů tech-
nických oborů. I mezi budou-
cími maturanty však existují 
skupiny studentů, kteří se po 
ukončení studia budou nejspíš 
rozhlížet po jiných oborech.

„Obecně nejčastějším důvo-
dem, proč absolventi maturit-
ních oborů odcházejí praco-
vat mimo obor, je ztráta zájmu 
o  tento obor. Například stu-
denti ekologických oborů nej-
častěji uváděli, že důvodem 
tohoto rozhodnutí je ztráta 
zájmu o obor, nedostatek pra-
covních míst a  lepší nabídka 
v  jiných oblastech. V  gastro-
nomických oborech je nejčas-
tějším důvodem ztráta zájmu 
o obor, nízké platy a horší pra-
covní podmínky, kam spa-
dá mimo jiné i  pracovní do-
ba, která zřejmě komplikuje 
situaci především ženám s ro-
dinami. V dopravních oborech 
žáci nejčastěji odcházejí z dů-
vodu ztráty zájmu o obor, dá-
le část z nich tento obor nepo-
važuje za dostatečně perspek-
tivní,“ vysvětluje Jiří Vojtěch 
z oddělení analýz potřeb trhu 
práce a vzdělávání NÚV.

Jazyky nedostačují

Velmi podstatným zjištěním 
provedené analýzy byly po-
znatky ohledně toho, co po-
važují absolventi, kteří již ma-
jí zkušenosti na trhu práce, za 
dovednosti, kterých se jim po 
studiu nedostává. Jak v přípa-
dě učebních oborů, tak i  od-
borných škol to je především 
nedostatečná znalost cizího 
jazyka (včetně odborných ter-
mínů), praxe v  oboru a  také 
schopnost dobře se prosadit 
a správně komunikovat.

Romana SLANINOVÁ
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Pravidla pro čerpání ošetřovného
Kdy může zaměstnanec čerpat placené volno na 
ošetřování svého dítěte? V jakých případech může 
zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci neplacené 
volno na ošetřování nejen dítěte?

Ošetřovné je jednou z  dá-
vek nemocenského po-

jištění (§  39 až 41 zákona 
č. 187/2006 Sb., o nemocen-
ském pojištění). K jeho posky-
tování podala Česká správa 
sociálního zabezpečení tento 
výklad:

„Ošetřovné je jednou z dá-
vek nemocenského pojiště-
ní, na kterou má zaměstnanec 
právo v  případě, že jeho dítě 
onemocní, stane se mu úraz 
nebo je mu nařízena karanté-
na, v důsledku čehož se o ně 
musí zaměstnanec postarat.

Ošetřovné lze čerpat i v pří-
padě nutnosti péče o dítě pro-
to, že školské nebo dětské za-
řízení, do kterého dítě běžně 
chodí, bylo uzavřeno, napří-

klad z  důvodu epidemie, po-
vodní nebo jiné nepředvída-
telné události, případně one-
mocnění osoby, která o  dítě 
normálně pečuje.

Ošetřovné je možné vy-
platit i  zaměstnan-
ci, který musí krát-
kodobě ošetřo-
vat nemocné-
ho člena své 
domácnosti.

Výše uvede-
né situace jsou 
zároveň překáž-
kami v  práci na stra-
ně zaměstnance podle § 191 
zákoníku práce. Zaměstna-
vatel je tedy povinen omlu-
vit nepřítomnost zaměst-
nance v práci z těchto důvo-

dů, ovšem nárok na náhra-
du mzdy zaměstnanci ne-
vzniká. Zaměstnanec samo-
zřejmě musí důvod své ne-
přítomnosti zaměstnavateli 
prokázat, a to ve většině pří-
padů předložením formuláře 
„Rozhodnutí o potřebě ošet-
řování (péče)“ vystaveného 
lékařem.

Zaměstnavatel je povi-
nen rozhodnutí spo-

lu s  dalšími pod-
klady zaslat pří-
slušné OSSZ, 
která do jedno-
ho měsíce od je-
jich obdržení vy-

platí zaměstnan-
ci ošetřovné. Ošet-

řovné však náleží pou-
ze po dobu prvních devíti dnů 
(u  osamělého zaměstnance 
prvních 16 dnů) potřeby ošet-
řování nebo péče. Pokud pře-
kážky trvají déle, je zaměstna-
nec nadále omluven z  práce, 
ovšem nemá již nárok na žád-
né finanční plnění.

Nárok na ošetřovné nema-
jí podle informací ČSSZ oso-
by samostatně výdělečné čin-
né, zaměstnanci vykonávající 
zaměstnání malého rozsahu, 
zaměstnanci konající práci na 
základě dohody o  provedení 
práce nebo dohody o pracov-
ní činnosti a zaměstnanci pra-
cující z domova.

Plné znění tiskové zprávy 
ČSSZ k problematice ošetřov-
ného naleznete na stránkách 
ČSSZ v  rubrice informace – 
média – tiskové zprávy.“

Vít BERKA

Potvrzení o skončení pracovního poměru
Pokud zaměstnavatel nevydá při skončení pracov-
ního poměru zaměstnanci potvrzení o  zaměstná-
ní, má zaměstnanec možnost požádat úřad práce 
o vydání tohoto potvrzení? Je úřad práce v tomto 
případě povinen potvrzení vydat?

Povinnost zaměstnavate-
le vydat zaměstnanci při 

skončení pracovního poměru 
(ale i  dohody o  pracovní čin-
nosti) potvrzení o  zaměstnání 
je stanovena v § 313 odst.  1 

zákoníku práce. Pokud za-
městnavatel tuto povinnost 
nesplní, nedochází k  přecho-
du povinnosti na úřad práce 
a úřad není ani oprávněn po-
tvrzení vydávat. Žádosti za-

městnance tedy úřad práce 
nemůže vyhovět.

Dotaz zřejmě vznikl ze špat-
ného výkladu a  pochope-
ní § 342 zákoníku práce, kte-
rý upravuje specifický postup 
ve vztahu k  vydání potvrze-
ní o zaměstnání, a to pro pří-
pad zániku pracovněprávního 
vztahu smrtí zaměstnavate-
le – fyzické osoby. Pokud ne-
dojde po smrti zaměstnavate-

le ze strany oprávněných osob 
k  pokračování v  živnosti, pak 
pracovněprávní vztah zaniká.

V takovém případě (a v žád-
ném jiném případě) má kraj-
ská pobočka úřadu práce po-
vinnost vydat zaměstnanci 
potvrzení o  zaměstnání. Uči-
ní tak ale jen za předpokladu, 
že ho o  to zaměstnanec po-
žádá a  předloží mu potřebné 
 doklady. Vít BERKA
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Práce
na dohodu
Zaměstnavatel uza-
vřel se zaměstnancem 
dohodu o  provedení 
práce a došlo již k vy-
čerpání limitu 300 ho-
din. Jak může zaměst-
navatel postupovat, 
když potřebuje, aby 
sjednaná práce byla 
dále vykonávána? Je 
možné zaměstnat to-
hoto zaměstnance na 
dohodu o  pracovní 
činnosti, případně při-
jmout jiného na doho-
du o provedení práce?

Zákoník práce stanoví 
v § 75, že rozsah práce, na 
který se dohoda o provede-
ní práce uzavírá, nesmí být 
větší než 300 hodin v  ka-
lendářním roce. Tento limit 
je pro zaměstnance nepře-
kročitelný. Za situace uve-
dené v dotaze záleží na za-
městnavateli, pro jaký pra-
covněprávní vztah se na 
dokončení potřebných pra-
cí rozhodne. V  úvahu při-
cházejí (a  jsou možná) obě 
naznačená řešení, a  to jak 
uzavření dohody o pracov-
ní činnosti se stávajícím za-
městnancem, tak uzavře-
ní dohody o provedení prá-
ce se zaměstnancem jiným. 
Jediný požadavek, který za-
městnavatel musí splnit, je 
dodržení rozsahu práce, 
která má být zaměstnan-
cem konána.

Vít BERKAFOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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S portálem Umíme česky může být čeština zábavná
Jsou učební předměty, kde se Komenského poža-
davek škola hrou naplňuje víceméně sám. Jenže 
například ve výuce rodného jazyka občas dochází 
inspirace. Zajímavou a zábavnou inspiraci můžete 
najít na internetové stránce www.umimecesky.cz.

Na této stránce najde-
te řadu cvičení a  her, je-

jichž hlavním cílem je naučit 
se správně česky. Přitom je-
jím hlavním tvůrcem není vů-
bec pedagog, ale Petr Jaru-
šek, který vystudoval Fakultu 
informatiky Masarykovy uni-
verzity v Brně, kde získal dok-
torát za práci na téma adap-
tivního učení a  přípravy on-
line nástroje Tutor. Všechny 
své zkušenosti nakonec zú-
ročil právě při tvorbě interak-
tivního portálu Umíme česky. 
A  jak sám přiznává, i on pat-
řil k žákům a studentům, kte-

ří mívali s  češtinou problémy, 
nechal tedy tvorbu náplně ce-
lého portálu na bohemistech.

Zpestření běžných hodin
Portál Umíme česky je pri-

márně určen k  procvičování 
pravopisu a využívat ho lze jak 
při hodinách českého jazyka, 
tak při domácí přípravě. Po-
dobných stránek najdeme na 
internetu víc, ale ty nejsou tak 
hravé, interaktivní a  hlavně 
nenabízejí takovou šíři procvi-
čování pravopisných jevů.

„Naším cílem bylo udělat 
z procvičování pravopisu zába-

vu pro děti i učitele. Portál ne-
může nahradit práci pedago-
gů, ale věříme, že jsme jim na-
bídli pomůcku, která jim uvol-
ní ruce a dá prostor k dalšímu 
zpestření výuky,“ říká Petr Ja-
rušek. Portál učitelům šetří 
čas, protože jeho pomocí mo-
hou například snadno zadat 
domácí úlohy. Nicméně hlav-
ním přínosem je oživení běž-
ných hodin, přičemž každý žák 
může při vypracovávání úko-
lů postupovat svým vlastním 
tempem, a protože jsou cviče-
ní interaktivní, systém sám vy-
světlí žákům, v čem chybovali, 
a nabídne správnou odpověď.

Učitelé si mohou v systému 
sami založit „virtuální“ třídu, 
kde mají možnost sledovat po-
stup svých svěřenců. Mezi cvi-
čeními najdou nejen klasické 

diktáty nebo doplňovačky, ale 
také výukové pravopisné hry.

Portál má nadšené návštěvníky
V  současnosti je na portálu 

registrováno na 350 tříd a den-
ně se k němu připojuje 1 300 
žáků a studentů. Do budoucna 
se mohou těšit na další rozšíře-
ní a  vylepšení. Průběžně jsou 
zadávána nová cvičení a ta stá-
vající jsou aktualizována. Tvůr-
ci stránek také zdokonalují pře-
hledy a statistiky, aby podávaly 
co nejpřesnější údaje o dosaže-
ných výsledcích. Co je však nej-
podstatnější, žákům a učitelům 
z řad uživatelů se portál velmi 
líbí, jak vyplývá nejen z  jejich 
mailů, ale také z toho, že žáci 
na něm v současnosti tráví tři-
krát více času, než tomu bylo 
loni. Romana SLANINOVÁ

Počítačová hra Minecraft pod drobnohledem
Počítačové hry – pro starší generaci prokletí mo-
derní doby, pro mladší ročníky náplň volného času 
a někdy až chorobný únik od reality.

Jednou z  nejpopulárnějších 
počítačových her součas-

nosti je Minecraft, který v  ro-
ce 2009 vyvinul Švéd Mar-
cus Persson. Dodnes se po ce-
lém světě prodalo na 22 mi-
lionů kopií této hry, ale hrát 
ji lze také zdarma jako demo-
verzi. Právě Minecraft je mezi 
českými dětmi velmi oblíbený 
– malých hráčů jsou u nás ti-
síce. Bližší údaje nelze bohu-
žel získat vzhledem k tomu, že 
hru lze také stáhnout bez evi-
dence a nikdo rovněž nepočí-
tá hráče demoverzí.

Díky výzkumu Fenomén Mi-
necraft, který provedlo Cent-
rum prevence rizikové virtuální 
komunikace Pedagogické fa-
kulty Univerzity Palackého 
v  Olomouci, jsou k  dispozici 
zajímavé a alarmující informa-
ce o chování dětských hráčů.

Do průzkumu se zapoji-
lo 2 300 aktivních, především 
dětských hráčů Minecraftu. 

Průzkum ukázal, že u této hry 
tráví téměř 24 procent dotá-
zaných více než 11 hodin týd-
ně a skoro 14 procent dokon-
ce 15 hodin. A asi 44 procent 
usedá ke hraní každý den. 
I  když je hra mezi odborníky 

a  počítačovými nadšenci po-
važována za jednu z těch kva-
litních, které mohou dětem 
přinášet i jistou formu vzdělá-
ní, negativní projevy převažu-
jí. Hráči se setkávají s různě zá-
važnými formami kyberšikany, 
tou nejčastější je tzv. griefová-
ní, což znamená, že jim někte-
rý jiný hráč zničil to, co si již ve 
virtuálním prostředí vytvořili. 

Téměř 29 procent dětí přizná-
vá, že ztrácí kontrolu nad ča-
sem, který u Minecraftu strávi-
lo, a asi pětina z nich připouš-
tí i  zdravotní problémy, jako 
jsou pálení očí, bolesti rukou, 
zad, zápěstí, hlavy či poruchy 
spánku. Objevují se také poru-
chy stravování nebo naprosté 
narušení obvyklého harmono-
gramu dne. ros

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

ILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Matematika se špatně učí
Na první pohled jednodu-

ché a  jasné konstatování 
může ale mít i značně odlišné 
významy. Obvykle je chápá-
no pouze tak, že matematiku 
ve školách špatně učí učitelé. 
A  mnozí jim radí, jak výuku 
zatraktivnit, aby byla pro žá-
ky zajímavá, zábavná a v ne-
poslední řadě i méně náročná.

Co když je ale podstatou to-
ho, že se matematika špatně 
učí právě vlastní obsah i rozsah 
vyučované látky? S  tím už sa-
motní učitelé mnoho dělat ne-
mohou. Obzvláště když jsou li-

mitováni předepsaným počtem 
vyučovacích hodin. Existuje ale 
i  další možná interpretace vě-
ty, že matematika se špatně 
učí. Učí se špatně žá-
kům, protože učit 
se matematice vy-
žaduje i pravidel-
nou soustavnost 
a  studijní kázeň. 
Pro žáky je je-
jí učení – protože 
vyžaduje přemýšle-
ní – mnohem náročněj-
ší než učení se některým jiným 
předmětům.

Nyní se zvažuje, že by se tří-
da na výuku matematiky dě-
lila a  výuka by se realizovala 

v  menších skupinách. Mě-
lo by s  tím počítat 

už vládní naříze-
ní k  návrhu no-
vého systému fi-
nancování. Dě-
lení by nebylo 
povinné, záleže-

lo by na rozhod-
nutí ředitele, který 

by musel zvážit prosto-
rové i materiální nároky a ta-
ké bezpečnost žáků.

Zdánlivě to vypadá jako 
zcela nový krok vpřed pro 
zkvalitnění výuky a  zlepšení 
výsledků. Také jsem si to mys-
lel. Ale jen do doby, než mi 
manželka řekla, že takhle ma-
tematiku za totality na gym-
náziu učila. Zatímco polovi-
na třídy měla cizí jazyk, dru-
há polovina měla matema-
tiku a  po hodině se polovi-
ny vyměnily. A to tehdy zda-
leka nebyly výsledky maturit-
ních zkoušek z  matematiky 
tak tristní jako v  posledních 
letech. František MORKES

Pracovní volno na zkoušku
Jak postupovat při poskytování pracovního vol-
na v  případě, že zaměstnanec má konat přijí-
mací zkoušku ke studiu? Je vůbec zaměstnava-
tel povinen pracovní volno v  takovém případě 
poskytnout?

Zaměstnavatel má povin-
nost poskytnout svému za-
městnanci pracovní volno 
k vykonání přijímací zkoušky. 
Toto volno se poskytuje v ne-
zbytně nutném rozsahu a ne-
přísluší za něj náhrada mzdy 
nebo platu. Úpravu poskyto-
vání tohoto pracovního volna 
obsahuje § 232 odst. 2 a 3 zá-
koníku práce, kde se stanoví:

K účasti na přijímací zkouš-
ce přísluší zaměstnanci pra-
covní volno v  nezbytně nut-
ném rozsahu.

Za pracovní volno poskyt-
nuté k  vykonání přijíma-
cí zkoušky, opravné zkouš-
ky, k  účasti na promoci ne-
bo obdobném ceremoniálu 
nepřísluší náhrada mzdy ne-
bo platu.
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Minimální mzda pro invalidu
Od 1. ledna 2017 je nově upravena výše mini-
mální mzdy a zaručené mzdy. V jaké výši je mi-
nimální mzda a  zaručená mzda stanovena pro 
případy omezeného pracovního uplatnění za-
městnance?

Výši minimální a  zaruče-
né mzdy upravuje s  účin-

ností od 1. ledna 2017 naří-
zení vlády č.  336/2016 Sb., 
kterým se mění nařízení vlády 
č.  567/2006 Sb., o  minimál-
ní mzdě, o nejnižších úrovních 
zaručené mzdy, o  vymezení 
ztíženého pracovního prostře-
dí a o  výši příplatku ke mzdě 
za práci přesčas ve ztíženém 
pracovním prostředí. Uvede-

ným nařízením vlády byl zru-
šen §  4 předchozího naříze-
ní vlády č. 233/2015 Sb., kte-
rý upravoval sazby minimál-
ní mzdy a nejnižší úrovně za-
ručené mzdy při omezeném 
pracovním uplatnění. V  roce 
2017 tak bude platit jednotná 
úprava pro všechny zaměst-
nance, bez ohledu na to, zda 
jsou či nejsou poživateli inva-
lidního důchodu.

Podmínky stoprocentního osobního ohodnocení
V  jakých případech je možné poskytovat zaměst-
nanci osobní příplatek až do výše 100 procent pla-
tového tarifu?

Poskytování osobního příplat-
ku upravuje § 131 zákoníku 

práce, kde se v odst. 2 stanoví:
„Zaměstnanci, který je vy-

nikajícím, všeobecně uznáva-
ným odborníkem a  vykoná-
vá práce zařazené do desá-
té až šestnácté platové třídy, 
může zaměstnavatel poskyto-
vat osobní příplatek až do vý-
še 100 procent platového tari-
fu nejvyššího platového stup-
ně v platové třídě, do které je 
zaměstnanec zařazen.“

Pojem vynikající, všeobec-

ně uznávaný odborník záko-
ník práce blíže nespecifikuje. 
Toto posouzení proto přísluší 
zaměstnavateli. Měřítkem by 
měly být výsledky práce kon-
krétního zaměstnance, 
kterých dosáhl v ur-
čitém obo-
ru nebo 
po -

volání. Ze samotného pojmu 
„vynikající, všeobecně uzná-

vaný odborník“ 
je zřejmé, že 
by profesio-
nální úspěš-

nost takto 
ozna-

čovaného zaměstnance mě-
la být známá a  oceňovaná 
i v rámci širšího území, popří-
padě širší odborné veřejnosti, 
nikoli jen v podmínkách kon-
krétního zaměstnavatele.

Jsou-li splněny zákonné 
podmínky a  zaměstnavatel 
shledá důvody pro poskyto-
vání osobního příplatku, mů-
že jej v tomto případě zaměst-
nanci poskytovat už od vzniku 
pracovního poměru.

žné poskytovat zaměst-
do výše 100 procent pla-

ně uznávaný odborník záko-
ník práce blíže nespecifikuje. 
Toto posouzení proto přísluší 
zaměstnavateli. Měřítkem by
měly být výsledky práce kon-
krétního zaměstnance, 
kterých dosáhl v ur-
čitém obo-
ru nebo 
po -

volání. Ze samotného pojmu 
„vynikající, všeobecně uzná-

vaný odborník“ 
je zřejmé, že
by profesio-
nální úspěš-

nost takto 
ozna-

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka
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Fyzikální olympiádu vyhrál Jindřich Jelínek
Velkým úspěchem studen-

tů Gymnázia Olomouc-
-Hejčín skončilo celostátní ko-
lo Fyzikální olympiády, které-
ho se v  Rumburku zúčastni-
lo 51 studentů ze všech kra-
jů České republiky. Vítězem se 

stal student hejčínského gym-
názia Jindřich Jelínek, dva dal-
ší úspěšní fyzikáři z Olomouce 
skončili na 8. a 12. místě. Stří-
bro a bronz si odvezli studenti 
pražských gymnázií.

„Na fyzikální olympiádu 
jsem se přihlásil, protože mě 
fyzika baví. Úlohy byly zajíma-
vé a muselo se nad nimi dost 
přemýšlet, ale všechno se to 
dalo zvládnout,“ prozradil ví-
těz Jindřich Jelínek, který díky 
svému talentu v prosinci vyhrál 
Mezinárodní olympiádu v ast-
ronomii a  astrofyzice v  indic-
kém Bhubaneswaru.

Jindřich Jelínek a  další čty-
ři letošní účastníci dostanou 
šanci své výborné výsledky po-
tvrdit jako reprezentanti Čes-
ké republiky na 48. meziná-

rodní fyzikální olympiádě, kte-
rá se uskuteční v červenci v in-
donéské Yogyakartě. Na loň-
ském klání ve švýcarském 
Curychu obsadili Češi v  kon-
kurenci 87 států čtyřicátou 
příčku.

Organizátoři letos připravi-
li soutěžícím nejen těžké úlo-
hy, ale i  bohatý doprovodný 
program. Účastníci absolvo-
vali například prohlídku míst-
ního barokního klenotu Lorety 
Rumburk, přednášku o Alber-
tu Einsteinovi a  Jamesi Cler-
ku Maxwellovi, který Einstei-
na inspiroval při formulování 
speciální teorie relativity, nebo 
se mohli něco dozvědět o pře-
krásné krajině zdejšího Česko-
saského Švýcarska.

Vladislav SOBOL

Lyžařský výcvik žáků v Plavech se vyplatil
Jako každý rok i  letos jsme 

uspořádali pro žáky ZŠ Plavy 
lyžařský výcvik. Při jeho realizaci 
nám velmi vychází vstříc perso-
nál vleku v Plavech. Letošní po-
časí nám velmi přálo, a  proto 
jsme se na kvalitní sníh těšili.

Tradičně byly děti rozděle-
ny do skupin podle lyžařské-
ho umu a  tak, aby rozvíjely 
právě ty schopnosti, které by-
ly pro ně v  danou chvíli nej-
příhodnější. Poslední den vý-
cviku čekalo malé lyžaře zá-
polení ve slalomu, které by-
lo do poslední chvíle napínavé 
a kde s chutí fandili nejen ne-
lyžaři, ale také rodiny a přátelé 
závodníků. Medaile si odnes-
li kluci a  holky v  kategoriích 

mladších i  starších žáků. Ško-
la a instruktoři si pro oceněné 
připravili chutné užitečné od-
měny. O některých umístěních 
rozhodovaly doslova setiny. To 
nám ukázalo, že všichni uděla-
li během výcviku obrovský po-
krok. Nejen začátečníci, kte-

ří se již druhý den nebáli pus-
tit provázku a nechat se vyvézt 
na vlek, ale také zkušení borci, 
kteří vypilovali techniku. Již se 
těšíme na další ročník a dou-
fáme, že i příští rok nám bude 
sněhová nadílka přát.

Lenka ROTHOVÁ

Návrat
do kavárničky 
v Kábulu
DEBORAH 
RODRIGUEZOVÁ

V  malé kavárně ve vál-
kou rozervaném Ká-
bulu svedl osud dohro-
mady pět žen z  jedi-
ného důvodu: aby po-
máhaly – jedna druhé 
i  všem ostatním. Volné 
pokračování Kavár-
ničky v  Kábulu přivádí 
na scénu staré známé 
postavy i  nové tváře. 
Nechte se znovu pohl-
tit silou přátelství a od-
danosti, lásky a  ztráty 
na místech, která jsou 
od sebe tak vzdálená, 
a přece k sobě mají blíž, 
než byste čekali. Pokra-
čování skvělého románu 
přeložila Jitka Jeníková 
a  vydalo nakladatelství 
Argo.

Znáte je?

Peníze, hra o touze po štěs tí ve Švandově divadle
V  sobotu 18. března bude 

mít v pražském Švandově 
divadle premiéru inscenace Pe-
níze, jejíž reprízy jsou pak na-
plánované na 20. a 29. břez-
na. Všechna představení bu-
dou uvedena i  s anglickými 
titulky.

Hra o  tom, že když je pe-
něz nedostatek, provedou li-
dé i  nečekané věci, se opírá 
zejména o  výborně napsaný 
divadelní scénář, jehož au-

torem je Dodo Gombár, re-
spektovaný režisér a  záro-
veň i  umělecký šéf Švando-
va divadla. Jeho text zvítě-
zil v  Anonymní dramatic-
ké soutěži agentury Aura-
-Pont za rok 2015 a v podo-
bě scénického čtení byl uve-
den už v  roce 2016 na No-
vé scéně Národního divadla 
v  Praze. Nyní se Peníze ko-
nečně dočkají i svého plného 
inscenačního ztvárnění v režii 

Mikoláše Tyce, čtyřiatřicetile-
tého syna filmového režisé-
ra Zdeňka Tyce, který na se-
be upozornil například režií 
komediální detektivky Umění 
vraždy v Divadle Na Fidlovač-
ce a má za sebou řadu zda-
řilých režií v  divadlech v  Br-
ně, Pardubicích atd. Hlav-
ní postavy ve hře ztvární Eva 
Josefíková, Robert Jašków, 
Luboš Veselý, Tomáš Petřík 
a  Andrea  Buršová. red
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Poplatky a podpora studentů vysokých škol v Evropě
Na podzim minulého roku vydala evropská síť Eurydice publikaci Poplatky a podpora studentům ve 
vysokoškolském vzdělávání v Evropě 2016/17, která porovnává evropské vzdělávací systémy z hle-
diska dvou oblastí tradičně charakterizujících vysokoškolský sektor. Jednak jsou to poplatky za stu-
dium (zejména školné a jeho výše, administrativní poplatky), jednak podpora studentům ve formě 
stipendií, grantů či půjček.

V některých zemích, napří-
klad ve Skandinávii, Němec-
ku1) či Řecku, se za vysoko-
školské studium neplatí žád-
né poplatky, ve většině evrop-
ských zemí však studenti ně-
jakou formou přispívají, ať již 
administrativními poplat-
ky, nebo v podobě školného. 
V  asi polovině zemí platí po-
platky všichni studenti (např. 
Francie, Velká Británie [vyjma 
Skotska], Španělsko, Belgie, 
Itálie), v  dalších státech však 
platí pouze tzv. part-time stu-
denti (měřeno podle nižší stu-
dijní zátěže); tak je tomu na-
příklad v Polsku, Dánsku, Slo-
vinsku či Skotsku.

Další skupinu platících stu-
dentů tvoří ti, kteří překro-
čí standardní dobu studia (na-
př. v České republice, na Slo-
vensku či Rakousku) nebo ma-
jí špatné studijní výsledky, re-
sp. nedosáhnou na určitý po-
čet kreditů (Estonsko, Polsko 
či Chorvatsko).

Konečně, některé země (Li-
tva, Lotyšsko, Maďarsko, Ru-
munsko či Srbsko) mají tzv. 
státem dotovaná místa (sta-
te subsidised places), přičemž 
studenti vzdělávající se v těch-
to pozicích nemusí platit po-
platky (platí je za ně stát). Roz-
hodování, svázané s  tím, kdo 
dosáhne na dotované stu-
dium, je zpravidla založe-
no na prospěchu a  studijních 
výsledcích.

Stipendia, granty, půjčky
Všechny evropské země po-

skytují alespoň jeden ze dvou 
typů přímé podpory studen-
tům, kterými jsou na jedné 
straně stipendia, resp. gran-
ty, na straně druhé půjčky. 
Ve většině států existují oba 
typy podpory, tzn. stipen-

dia i půjčky, v některých jsou 
dokonce stipendia a  půjč-
ky provázány a  jsou dostup-
né ve formě jakýchsi balíčků 
(např. v  Německu, Norsku či 
Švýcarsku).

ČR patří k  zemím, kde stát 
podporuje studenty pouze 
formou stipendií, stejně jako 
například ve Francii, Španěl-
sku, Itálii či Rakousku. Napro-
ti tomu Anglie a Island jsou je-
diné dvě země, kde existuje 
pouze podpora ve formě sys-
tému studentských půjček na 
životní náklady. Systém půj-
ček je zde však velmi propra-
covaný, jejich výše se odvíjí od 
mnoha faktorů (zda student 

bydlí s rodinou, či samostatně, 
v  Londýně, či mimo něj). Na-
víc, absolvent je splácí, pouze 
pokud dosáhne příjmu nad ur-
čitou hranici (21 000 GBP v ro-
ce 2016).

Co se týče typů stipendií, 
v některých skandinávských ze-
mích či v Lucembursku existu-
je systém univerzálních grantů, 
což znamená, že určitou formu 
podpory dostávají všichni ne-
bo téměř vši chni studenti2) bě-
hem svého studia, a to v týden-
ních nebo měsíčních částkách. 
Například ve Švédsku mají ná-
rok na finanční podporu všich-
ni řádní (full-time) studenti po 
dobu šesti let, v roce 2016 či-

nila 704 SEK na týden po dobu 
40 týdnů v roce.

Sociální stipendia
Většina systémů poskytu-

je rovněž sociální stipendia 
( need-based grants) s  cílem 
podpořit znevýhodněné stu-
denty. Nárok na tento typ sti-
pendií je podmíněn socio-eko-
nomickými kritérii, z nichž nej-
častější je celkový příjem rodiny. 
Některé země, například Bul-
harsko, Řecko, Francie, Itálie, 
Irsko či Rakousko, mají systém 
grantů založených na kombi-
naci sociálních a  prospěcho-
vých kritérií. Tento typ stipen-
dií má za cíl ocenit dobré stu-
dijní výsledky s prioritou znevý-
hodněným studentům. Stipen-
dia jsou udělována na zákla-
dě ohodnocení výchozí sociální 
a ekonomické situace studenta 
a  jeho studijních výsledků. Vá-
ha, jakou dávají jednotlivé ze-
mě těmto dvěma kritériím, se 
liší. Litva, Bosna a Hercegovina, 
Island či Srbsko jsou jediné ev-
ropské země, které nemají sys-
tém sociálních stipendií.

Co se týče prospěchových 
stipendií (merit-based grants), 
nabízí je 18 evropských vzdě-
lávacích systémů, mezi ni-
mi i  Česká republika. Ve vět-
šině států mají nárok na pro-
spěchová stipendia ti studen-
ti, kteří mají dobré studijní vý-
sledky během vysokoškolské-
ho studia, někdy se však ná-
rok odvíjí od výsledků stu-
dia na střední škole (Francie, 
baccalauréat).
1) V  Německu sice legislativa 

umožňuje vybírat poplatky za 
prodlouženou dobu studia, 
žádná vysoká škola však dosud 
toto právo v praxi neuplatnila.

2) S  omezením na tzv. full-time 
studenty a osoby s místem trva-
lého bydliště v daném regionu.
Více na http://eacea.ec.europa.

eu/education/eurydice/.

Kdo platí poplatky?

FOTO: ArchivFOTO: Archiv
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Eidam – nejoblíbenější český sýr pod lupou
Když se řekne slovo sýr, málokomu v České republice se 

na první dobrou nevybaví eidam. Možná jste si dokonce 
kdysi mysleli, že se jedná o český sýr. Nejspíše proto, že je 
u nás dlouhodobě nejoblíbenější a nejprodávanější. Víte 
ovšem, jaké jsou jeho benefity kromě toho, že je chutný 
a velmi dobře využitelný? Tušíte, jak se vyrábí? Setkali jste 
se s jeho náhražkami? Podle čeho je poznáte? A co byste 
měli určitě sledovat na jeho etiketě?

1. Podle barvy poznáte 
jeho kvalitu

Eidam se řadí mezi  polo-
tvrdé sýry, na řezu smetanově 
až sýrově žluté barvy, která by 
měla být stejnoměrná po  ce-
lém řezu.

„Pokud je sýr moc světlý až 
bílý, znamená to, že nemusí 
být dostatečně vyzrálý. V  pří-
padě, že se vyskytuje bledá 
barva po  okrajích, může se 
jednat o  sůl, která neměla 
po  vysolení eidamu dostatek 
času na  to, aby rovnoměrně 
prostoupila celým sýrem, a ei-
dam je tedy méně kvalitní,“ 
vysvětluje Josef Pánek, ředitel 
závodu Madeta Řípec.
2. Základem je kvalitní 

mléko
Technologie výroby eidamu 

vyžaduje mléko vysoké ja-
kosti. Základním požadav-
kem je, aby mléko pro  vý-
robu sýru bylo od  zdravých, 
správně krmených a  ošetřo-
vaných krav. Dále musí být 
takto získané mléko po nado-
jení odborně ošetřeno a ucho-
váno do doby odvozu do mlé-
kárny. Uhodnete, kolik je po-
třeba nejkvalitnějšího mléka 
pro výrobu 1 kg eidamu? Ce-
lých 10,5 litru!
3. Na čem všem závisí 

kvalita eidamu?
U  mléka určeného k  vý-

robě eidamu se hodnotí chuť 
a vůně, chemické složení a pří-
tomnost možných mikroorga-
nismů. Významným fakto-
rem pro  jakost eidamu je ob-
sah bílkovin a solí rozpustných 
v  mléce. Kromě těchto kom-
ponent závisí výroba sýrů také 
na  mléčném tuku a  cukru. 
Z bílkovin je nejdůležitější ka-
sein, jednoduché bílkoviny (al-
buminy a globuliny) odcházejí 
do syrovátky.

4. Jak se eidam vyrábí?
Při výrobě eidamu je kromě 

odpovídajícího složení mléka 
vysoké kvality také důle-
žitý přídavek čistých mlékař-
ských kultur. Začíná se pas-
terací, kdy se mléko zahřívá 
na teplotu 72–74 °C po dobu 
20–30 sekund. Účelem paste-
race je usmrcení škodlivých mi-
kroorganismů. Následuje stan-
dardizace mléka, při  které se 
upravuje obsah tuku v mléce. 
Dále probíhá sýření a následné 
zpracování sýřeniny na výrob-

níku. Odděluje se syrovátka 
a  napouští se sýrové zrno 
do  forem, kde se pak lisuje. 
Poté dochází k solení, díky ně-
muž se eidam konzervuje. Sýry 
získávají slanou chuť a  zpev-
ňuje se jejich tvar.

„Solení probíhá nejčastěji 
v lázni, která umožňuje rovno-
měrné prosolení, a tedy i níz-
kou  spotřebu soli. Pak se  ei-
dam zabalí a  probíhá zrání 
ve zracích sklepech minimálně 
6 týdnů.
5. Obsah sušiny a tuku

Podle platné legislativy je 
nutné u sýrů uvádět obsah su-
šiny a tuku (v %). Tuk se uvádí 

buď jako absolutní, popř. čas-
těji jako tuk v sušině (t. v suš.). 
Obsah tuku v sušině je možné 
vypočítat podle jednoduchého 
vzorce (t. v  suš. = tuk/sušina 
x 100 %). Zajímavá je souvis-
lost mezi obsahem tuku a váp-
níku. Čím je v eidamu nižší ob-
sah tuku, tím je vyšší obsah 
bílkovin a také vápníku.
6. Rostlinné náhražky sýrů

V posledních letech se v ob-
chodech objevují rostlinné al-
ternativy k  mléčným výrob-
kům, kdy je některá z  mléč-
ných složek nahrazena jinou. 
Nejčastěji se jedná o  záměnu 
mléčného tuku tukem rost-
linným, což výrobek zlevňuje. 
Tyto produkty se mohou vy-
rábět i  prodávat, ale nesmějí 
se označovat jako mléčné vý-
robky a také se nemohou na-
zývat sýrem. Je potřeba rozli-

šovat poctivé mléčné výrobky 
od  těch vyrobených z  rostlin-
ných alternativ. Proto sledujte 
etikety se složením výrobku.

„Složení přírodního sýru ei-
dam je jednoduché. Je to 
mléko, jedlá sůl a  mlékáren-
ské kultury. Pokud sýr kromě 
těchto složek neobsahuje žád-
nou další, např. barvivo nebo 
ochucující přísadu, výrobce 
nemusí složení sýra více ro-
zepisovat. Sýr je považován 
za  tzv. jednosložkový výro-
bek,“ informuje Josef Pánek.

Rostlinné alternativy k  eida-
 mu a  obecně k  sýrům nesmí 
mít ve svém názvu slovo „sýr“ 

nebo „sýrový“. Tyto analogy 
mívají označení například li-
dový smažák, směs na  pizzu, 
eidam alternative apod. Jejich 
základem tedy není mléko.
7. Odlišujte zemi původu 

od země zpracování
Všechny výrobky živočiš-

ného původu musí být opat-
řeny oválnou veterinární znač-
kou zdravotní nezávadnosti. 
Konkrétního výrobce sýru je 
možné zjistit podle údajů uve-
dených uvnitř značky. Pís-
menná zkratka označuje zemi 
posledního zpracování vý-
robku (např. CZ patří České 
republice), následující číslo je 
veterinární registrační číslo 
daného výrobního provozu, 
podle kterého je možné vý-
robce dohledat na webu SVS 
http://www.svscr.cz/public/
app/subjekty/web_all.php.
8. Loga kvality = záruka

Na obalech některých nejen 
mléčných výrobků se objevují 
různá loga se značkou kva-
lity. Nejznámějšími jsou Klasa 
a  Regionální potravina. Aby 
eidam získal toto označení, 
musí splňovat náročná kritéria 
na svou kvalitu.

„Značka Klasa je  prestiž-
ním oceněním, které  si za-
slouží ty nejpoctivější a nejkva-
litnější výrobky. Zelenomodré 
logo Regionální potravina 
na  obalech výrobků spotře-
biteli zase zaručí, že produkt 
i suroviny použité při  jeho vý-
robě pochází z  domácí pro-
dukce,“ objasňuje odborník.

„Výrobky mohou nést dále 
značku České cechovní normy 
(ČCN), která je zárukou, že je 
sýr vyráběn v  souladu s  nad-
standardními požadavky 
ČCN pro sýr eidam. Označení 
Česká potravina, kterou ga-
rantuje Ministerstvo zeměděl-
ství, zaručuje, že je eidam vy-
roben z  mléka, které pochází 
z  České republiky, a  zároveň 
jeho výroba proběhla na  na-
šem území,“ doplňuje ředitel 
závodu Madeta Řípec.

Další zajímavé informace 
včetně receptů najdete na 
www.akademiekvality.cz.
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Vstupenky na www.zlatyamos.cz

Vstupenky na www.zlatyamos.cz

Galavečer Zlatého Ámose

Kantorský bálKantorský bál

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

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

cimbálová muzika ZÁDRUHA. Moderuje Zdeněk Vrba.

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