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Co bylo těžké snášet, na to se příjemně vzpomíná.   Seneca ml.

Dlouhé diskuze o matematice jako politická zbraň
Ministryně školství v  televizní diskuzi o  maturitě 
z matematiky opravila exministra Petra Fialu, který 
řekl, že se o maturitě z matematiky bavíme již šest-
náct let. Poukázala na skutečnost, že takové disku-
ze probíhaly již od konce 19. století. Měla pravdu.

Přesto by ale bylo zapotřebí 
k  již historickým diskuzím 

o  maturitě z  matematiky ně-
co dodat. Ty dávné diskuze se 
totiž od současných lišily zcela 
zásadně ve dvou podstatných 
věcech.

Současné diskuze o povinné 
maturitě z matematiky vznikly 
především proto, že byly vede-
ny snahou odstranit z  matu-
rity předmět, který vyžadoval 
jak vědomosti, tak i  předchá-
zející studijní úsilí. Prosazova-
li to často lidé, kteří sami měli 
s matematikou nejen u matu-
rity problémy a  rozhodně ne-
považovali znalost matema-

tiky za nedílnou a  potřebnou 
součást požadovaného stře-
doškolského vzdělání.

V  minulosti ale mě-
la matematika na 
středních ško-
lách zcela jiný 
status. Příklad-
ně to dokláda-
la skutečnost, 
že když Jedno-
ta českých ma-
tematiků a  fyzi-
ků v materiálu pro re-
formu gymnázia navrhovala, 
aby se v  humanitních třídách 
nemuselo z  matematiky ma-
turovat, tak byli výrazně proti 

především klasičtí filologové. 
Obávali se, že pak by maturita 
bez matematiky byla vnímána 
jako méně hodnotná.

Druhou odlišností byla sku-
tečnost, že historické disku-
ze o  maturitě z  matematiky 
probíhaly prakticky pouze na 
úrovni středoškolských a  vy-

sokoškolských peda-
gogů. Nebyli v nich 

nijak aktivní ani 
politici, ani zá-
konodárné or-
gány, ani ro-
diče snažící se 
usnadnit dě-

tem studium.
Současné dis-

kuze se ale již více 
než šestnáct let vedou pře-
devším právě mezi politi-
ky – v  parlamentu i  ve vlá-
dě – a řada rodičů jim aktiv-

ně sekunduje. Tedy v podsta-
tě mezi neodborníky. Ti si-
ce mohou mít k dispozici ná-
zory odborníků, ale je jen na 
nich, zda je vůbec budou číst, 
respektovat, či nikoliv. Mno-
ho politiků přitom považova-
lo diskuze o  matematice za 
mimořádně vhodné téma pro 
svá vystoupení a  populistic-
ké zviditelnění. Nikdo se jich 
přitom neptal, zda diskutují 
opravdu se znalostí věci, ne-
bo jen na podkladě svých ne-
gativních vzpomínek na škol-
ní léta.

Osobně se domnívám, že 
veškeré diskuze o  maturi-
tě z matematiky mohly být již 
dávno ukončeny, kdyby je ne-
ovládali a neprodlužovali prá-
vě neodborníci v  zákonodár-
ných orgánech.

František MORKES
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Videa pro cizince
Přes tisíc cizinců složilo do 
konce roku 2016 úspěšně 
zkoušku z českého jazyka 
pro trvalý pobyt v České 
republice. Připravit se 
ke zkoušce má pomoci 
série 18 výukových videí. 
Prostřednictvím kanálu 
YouTube je zveřejňuje 
Národní ústav pro 
vzdělávání. Výuková videa 
o délce zhruba jedné až 
dvou minut zachycují 
každodenní situace. núv

Cyklus kukačky
Vědcům, mezi nimiž jsou 
i čeští odborníci, se podařilo 
detailně zmapovat životní 
cyklus kukačky. Mnohaletý 
výzkum publikovali v knize 
The Cuckoo – The Uninvited 
Guest (Kukačka – nezvaný 
host), která nedávno vyšla 
ve Velké Británii. Publikace, 
jejímž spoluautorem je 
olomoucký přírodovědec 
Tomáš Grim, vyvrací řadu 
mýtů. čtk

Bazar čtení
Druhý ročník charitativní 
akce Bazar čtení 
odstartoval. V rámci 
projektu Čtení pomáhá si 
děti v Praze vyměnily staré 
knížky, a ty, které si žádný 

z malých čtenářů neodnesl, 
putovaly do azylového 
domu Diakonie pro osamělé 
matky s dětmi. kž

Bojovníci v nás
Dětská agrese a její zvlád-
nutí je tématem dvou-
měsíčního preventivního 
programu v YMCA. Pod 
názvem Bojovníci v nás 
startuje koncem úno-
ra v nízkoprahovém klu-
bu Dixie v pražských 
Holešovicích. Až do kon-
ce dubna se mohou děti 
 zúčastnit zdarma.    jh

Zápisník
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„Nebojte se, děti, to je jenom děsivý klaun. Já už se lekla, že k nám zase jde inspekce!“
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Dotace na mobilní školní třídy
S  přispěním státu by mohly 

vznikat mobilní třídy pro prv-
ní stupeň základních škol i škol-
ní družiny. Ministerstvo školství 
plánuje do poloviny roku vy-
psat dotační program, v  němž 
bude pro tyto účely k  dispozi-
ci 250 milionů korun. Stát bu-
de hradit polovinu nákladů, 

druhou polovinu zaplatí obce. 
Po setkání se zástupci Sdruže-
ní místních samospráv a Svazu 
měst a obcí to řekla ministryně 
školství Kateřina Valachová.

Nový program by měl roz-
šířit možnosti čerpání dotací 
na rozšiřování kapacit nižšího 
stupně základních škol včetně 

družin. Ministryně připomně-
la, že kapacita družin v někte-
rých místech nestačí pokrýt zá-
jem rodičů. Ti potřebují také 
dostatečně dlouhou provozní 
dobu těchto zařízení.

Výhodou mobilních učeben 
je rychlejší výstavba než u běž-
ných zděných staveb. čtk

Rodilí mluvčí by mohli učit nejen cizí jazyk
Poslanec Jiří Mihola (KDU-ČSL)

chce, aby rodilí mluvčí bez 
pedagogické kvalifikace moh-
li učit i  jiné předměty než ci-
zí jazyk. Navrhuje to doplnit 
do novely zákona o pedago-
gických pracovnících, kterou 
projednává Sněmovna.

J. Zajíček, předseda Unie 
školských asociací, považuje 
za problematické, že zatímco 

po českých učitelích se poža-
duje pedagogická kvalifikace, 
cizinci by měli výjimku. Podle 
R. Schejbalové z Asociace ředi-
telů gymnázií je to otázka dal-
šího jednání, jak tuto myšlen-
ku legislativně ukotvit. Výjim-
ka by se podle Miholova návr-
hu měla týkat rodilých mluv-
čích, kteří mají vysokoškolské 
vzdělání stejného nebo ob-

dobného zaměření, jako by 
byl jimi vyučovaný předmět. 
Někteří cizinci podle něj ve 
státech, kde získali vzdělání, 
kvalifikaci pro výkon učitelské-
ho povolání splňovali. Tuzem-
ské požadavky jsou ale přísněj-
ší a na českých vysokých ško-
lách není prakticky možné do-
plnit si pedagogickou kvalifi-
kaci v cizím jazyce. čtk

Kostelní zvony zněly na počest univerzity
V Olomouci zněly na počest 

Univerzity Palackého zvo-
ny olomouckých kostelů sva-
tého Mořice, Michala a svaté-
ho Václava. Obyvatelům měs-
ta měly připomenout znovu-
obnovení olomoucké univerzi-
ty v roce 1946. Rozeznění zvo-
nů je již tradičně součástí Aka-
demických dnů.

Olomoucké Akademické dny

se vážou ke dni 21. února 
1946, kdy se rozezněly zvony 
olomouckých kostelů v okamži-
ku, kdy z Prahy dorazila zpráva 
o přijetí zákona o obnově Uni-
verzity Palackého. Univerzita 
byla poté slavnostně otevřena 
přesně o rok později, 21. února 
1947, za účasti československé-
ho prezidenta Edvarda Beneše.

Olomoucká univerzita je 

druhým nejstarším vysokým 
učením v zemi, založena byla 
v roce 1573. Po jejím obnove-
ní v  roce 1946 byly zákonem 
ustaveny čtyři fakulty: boho-
slovecká, právnická, lékařská 
a  filozofická. Univerzita má 
nyní osm fakult, na kterých 
studuje přes 21  tisíc studen-
tů, což je zhruba pětina počtu 
obyvatel Olomouce. čtk
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Po schválení povinné maturity z  matematiky pro 
žáky gymnázií a  lyceí od školního roku 2020/2021 
vznikne tato povinnost i u dalších oborů vzdělání, 
a  to od školního roku 2021/2022, tedy poprvé od 
jarního zkušebního období roku 2022.

Novelizace nařízení vlá-
dy zavádí povinnost tří 

zkoušek u dalších oborů střed-
ních odborných škol v  soula-
du s  Dlouhodobým záměrem 
vzdělávací soustavy s výjimkou 
oborů zdravotnictví, sociální 
činnost a skupiny uměleckých 
oborů.

„O tom, jak jinak přistou-
pit ke vzdělávání matemati-
ky, jak k  tomu, co již probí-
há, tak k tomu, co je připrave-
no a bude probíhat, budu jed-
nat s učiteli matematiky všech 
stupňů. Ti samotní matema-
tiku a  její ověřování v  uzlo-
vých bodech vzdělání podpo-
rují. Přítomni budou i  zástup-
ci z Rakouska a Polska, kde je 
matematika povinná. Jednání 
se uskuteční v dubnu a je plá-
nováno dlouhodobě. Pro škol-
ství je třeba ještě hodně od-
pracovat. Je to něco, co nikdo 
nedělal, nikdo to nepostrádal 
a nikdo o tom nemluvil deset 
let. Všichni, co chtějí skutečně 
pracovat na zlepšení, ne lacině 
politikařit, jsou vítáni,“ uved-
la ministryně školství Kateřina 
Valachová.

Na podporu úspěšného za-
vedení povinné maturity z ma-
tematiky budou ve školách zří-
zeny metodické kabinety, ne-
zbytná bude také revize rám-
cových vzdělávacích progra-
mů, reforma financování re-
gionálního školství a další vzdě-
lávání pedagogů. Ministerstvo 
školství také kromě po-
vinné maturity z ma-
tematiky připra-
vilo celou šká-
lu opatření, jak 
se bude vzdě-
lávání v  mate-
matice měnit. 
„Představujeme 
si, a také to do bu-
doucna rozpočtově 
zajišťujeme, menší počty dětí 
ve třídách, otevření vědeckých 
center, změnu didaktických 
metod v matematice, přípravu 
vysokoškolských učitelů,“ do-
dala ministryně K. Valachová.

Zavedení povinné maturi-
ty z  matematiky je v  soula-
du s  úsilím  připravit  studují-
cí na výzvy 21. století, zvýšit 
úroveň matematické gramot-
nosti i  s podporou technické-

ho a  přírodovědného vzdělá-
vání, jehož  jsou matematické 
dovednosti nezbytnou součás-
tí. Tento krok podporuje Unie 
školských asociací CZESHA, 
Svaz průmyslu a  dopravy, 
Hospodářská komora i  škol-
ské odbory.

Jednoznačnou podporu po-
vinné maturitě z  matematiky 
vyjádřila například i  Jednota 
českých matematiků a fyziků: 
„Český jazyk, cizí jazyk a ma-
tematika jsou nosnými před-
měty všeobecného vzdělává-

ní v  základních a  střed-
ních školách. I z to-

hoto důvodu mu-
sejí ekvivalentně 
tyto tři předmě-
ty být povinný-
mi předměty 
státní maturitní 

zkoušky na gym-
náziích a  střed-

ních odborných ško-
lách mimo umělecké obory. 
Jednota českých matematiků 
a fyziků jednoznačně požadu-
je zařazení matematiky mezi 
maturitní předměty a zároveň 
zkvalitnění přípravy učitelů 
matematiky na vysokých ško-
lách s pedagogickým zaměře-
ním,“ uvádí předseda Jedno-
ty českých matematiků a fyzi-
ků Josef Kubát.

O nutnosti povinné maturi-

ty z matematiky hovoří i před-
ní český astronom a  astrofy-
zik Jiří Grygar: „Považuji za 
naprosto nutné, aby maturit-
ní zkouška z matematiky byla 
povinná pro všechny střední 
školy s maturitou, snad s  vý-
jimkou škol uměleckého za-
měření. Nadcházející 4. tech-
nická revoluce vyžaduje, aby 
studenti středních škol absol-
vovali solidní matematickou 
výuku, v níž se především ma-
jí naučit logicky myslet, pro-
tože tento způsob myšlení jim 
umožní získat kvalifikovaná 
zaměstnání. Maturita z  ma-
tematiky byla samozřejmos-
tí už v  době monarchie, za 
první republiky a  i v pováleč-
ném období. To se projevilo 
na schopnostech absolventů, 
kteří se navzdory deformacím 
výuky v  humanitních před-
mětech, ale i v přírodních vě-
dách dokázali právě díky vy-
tříbenému logickému myšle-
ní prosadit jako exulanti ne-
bo po převratu při zahranič-
ních stážích a  stipendijních 
pobytech. Chceme-li si udržet 
a  případně zlepšit naši kon-
kurenceschopnost v  meziná-
rodním měřítku, potřebujeme 
kvalifikované zaměstnance, 
kteří obstojí v  nárocích zmí-
něné průmyslové revoluce.“ 
„Dlouhodobě podporuje-
me záměr, aby všechny obory 
středního vzdělání zakončené 
maturitní zkouškou měly po-
vinně matematiku  jako ma-
turitní předmět. Nezařazení 
uměleckých a zdravotnických 
oborů a  oborů sociální pé-
če vnímáme jako dostatečně 
odůvodněné a  nediskriminu-
jící. Souhlasíme i  s navrhova-
ným harmonogramem zave-
dení matematiky jako povin-
ného předmětu, který umož-
ní školám s různými obory do-
statečně zajistit výuku a moti-
vaci žáků pro úspěšné zakon-
čení studia na středních ško-
lách,“ uvedl předseda Česko-
moravského odborového sva-
zu pracovníků školství Franti-
šek Dobšík.

Táňa PIKARTOVÁ
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Povinná maturitní zkouška z matematiky je realitou
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Principy inkluzivního vzdělávání ve vídeňských školách
Měl jsem možnost zúčastnit se studijní cesty, kterou 
pořádala Liga komunitních škol společně s Nadací 
Open Society Fund. Během pobytu jsem navštívil 
základní školy ve Vídni, besedoval s pedagogy i ve-
dením těchto škol a získával informace o přístupu 
k inkluzivnímu vzdělání u našich jižních sousedů.

Při návštěvách jsem měl 
možnost uvědomit si ně-

kolik zásadních rozdílů me-
zi pojetím inkluzivního vzdělá-
vání v Rakousku a  společným 
vzděláváním v našich školách. 
Domnívám se, že některé po-
stoje k řešení integrace dětí se 
speciálními vzdělávacími po-
třebami by bylo vhodné apli-
kovat i  v  našem vzdělávacím 
systému.

Zavítali jsme do školy or-
ganizované pouze pro ob-
dobu našeho prvního stup-
ně, ale také do plně organi-
zované základní školy. Už při 
uvítacím aktu byl zjevný prv-
ní rozdíl oproti našim školám: 
v obou školách nás kromě ře-
ditelky školy přivítala také ře-
ditelka speciálněpedagogické-
ho centra. Ta vykonává funk-
ci jakési „druhé ředitelky“, má 
na starosti organizování a ve-
dení speciálních pedagogů, 
již jsou dané škole ze speciál-
něpedagogického centra při-
děleni a  jsou to stále zaměst-
nanci centra, nikoli školy. Ve 
školách tedy reálně spolupra-
cují v  jednom okamžiku běž-
ní pedagogové a speciální pe-

dagogové. Odpadá tak časově 
a v mnohém i administrativně 
náročné vyhodnocování prá-
ce s  žáky se SVP mezi školou 
a poradenskými zařízeními le-
gislativně nastavené v  našem 
vzdělávacím prostředí.

Speciální pedagogové pra-
cující na plný úvazek jsou při-
dělováni do tzv. integračních 
tříd, a to je další podstatný roz-
díl oproti naší praxi, místo asi-
stentů pedagoga. V  integrač-
ních třídách jsou totiž umis-
ťovány děti s  výraznější po-
třebou podpory do  maximál-
ního počtu pět, respek-
tive šest na druhém 
stupni. Tyto třídy 
mají maximálně 
21 žáků a pracu-
jí v nich vždy dva 
pedagogové: uči-
tel a speciální pe-
dagog. Speciální 
pedagog dále poskytu-
je podporu a pomáhá se vzdě-
láváním dětí v běžných třídách 
daného ročníku. Podle situace 
tak má na starost jednu až tři 
třídy v  daném ročníku, při-
čemž v jedné z nich, integrač-
ní třídě, kmenově učí. Oproti 

našemu systému absolutní in-
kluze, kdy by měly být i  děti 
s  vyšší potřebou podpory za-
řazovány jen do běžných tříd, 
je možné u těchto dětí na zá-
kladě doporučení speciálních 

pedagogů zařazení do 
výše zmiňované inte-

grační třídy, jež by-
la k  tomuto úče-
lu v  dané škole 
vytvořena.

Další personál-
ní podporou a  jis-

tou obdobou na-
šich asistentů pedago-

ga jsou zde dobrovolníci z řad 
studentů či seniorů. Jsou re-
gistrováni na městském úřa-
dě, proškoleni v  základních 
pravidlech chování a  bez-
pečnosti ve škole a  následně 
umístěni do škol podle potře-
by. Zde pomáhají dětem s in-
dividuálním procvičováním 
a  rozvojem základních gra-
motností. Mohou tak podpo-
rovat děti, které například za-
ostávají ve čtení či matematic-
kých dovednostech.

Zajímavým poznatkem byl 
také fakt, že třídy v navštíve-
ných školách nejsou přeplně-
ny technickým vybavením, ne-
byly k vidění interaktivní tabu-
le. Ale například ve škole prv-
ního stupně byly v  každé tří-
dě dva počítače s  tiskárnou, 
kde si děti po dohodě s  uči-

telem mohly individuálně pro-
cvičovat nebo vyhledávat in-
formace nebo tiskárna slouži-
la k aktuální potřebě tisku do-
plňujících materiálů. Nejspí-
še se v Rakousku mnohem ví-
ce investuje do lidských zdro-
jů. Mladý učitel dostává cca 2 
500 € hrubého měsíčně.

Neméně zajímavá byla de-
bata s  inspektorem. Popsal 
systém rozdělování dětí do in-
tegračních tříd (jak jsem zmí-
nil, na rozdíl od nás, kde mo-
hou být děti s potřebou pod-
půrných opatření zařazeny do 
jakékoli třídy) a  přidělování 
speciálních pedagogů. Popsal 
situaci ve vídeňských školách. 
Zmínil, že cílem není zrušit 
speciální školy, ale spíše je 
přetvořit na školy pro všech-
ny. Na můj dotaz, zda tento 
„vídeňský model“ integrač-
ních tříd a  speciálních peda-
gogů je aplikován také v  re-
gionech, odpověděl, že pou-
ze ve velkých městech a  že 
pokud má dítě vážný zdra-
votní či vzdělávací handicap, 
často rodiče řeší jeho vzdělá-
vací potřeby přestěhováním 
právě do měst, kde ve ško-
lách jsou alokovány finanční 
zdroje na speciální pedagogy 
a podporu.

Petr PEČENKA,
předseda RV profesní sekce VP a PŘO

ČMOS pracovníků školství

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Cizí jazyk? Bez drilu, zábavně a nejlépe s individuálním přístupem
Druhý jazyk je velmi důležitý. Otevírá nové obzory. 
Děti poznají odlišné kultury a  zvyky, což přispívá 
k vzájemné toleranci a pochopení. Využijí jej všich-
ni, ať se rozhodnou pro učební obor, nebo pro vy-
sokou školu. Co může výuku zjednodušit a zpříjem-
nit? Inspirovali jsme se u učitelů jazykových škol.

Klaudia Eibnová a Hana Žo-
fková, učitelky ruštiny, které 
jsou autorkami učebnice Po-
jechali, radí, aby témata hodin 
vybraly samy děti: „Ptejte se 
jich na to, o čem si chtějí po-
vídat. Příprava vám možná za-
bere trochu více času, ale na 
druhou stranu hodiny budou 
o to zajímavější i pro vás. Dále 
doporučují takzvaný živý slov-
ník. Děti si samy řeknou, která 
slovíčka by chtěly znát ve spo-
jení s  daným tématem. Když 
žáci s jazykem začínají, netou-
ží po větě, ale zajímá je, jak se 
co řekne. Díky těmto dvěma 
metodám se děti stávají spolu-
tvůrci hodiny a  jsou mnohem 
více motivované.“

Prožité slovo si pamatují

Zastánci waldorfské peda-
gogiky připomínají, že by-
chom neměli zapomínat na 
emoce. Slovo si děti lépe za-
pamatují, když jej procítí, za-
žijí, pořádně procvičí. Povídej-
te si s nimi o tom, jak jim da-
né slovo zní, co jim jeho zvuk 
připomíná. Jaký druh stromu 
si představí, když slyší „tree“? 
Asi jiný, než když se řekne 
„baum“. Waldorfští pedago-
gové kladou důraz také na ří-
kadla, písničky, hry, tanečky 
nebo scénky. Učitel slova do-
provází mimikou, gesty, pohy-
bem. Děti ho napodobují. Pak 
mohou kreslit obrázky, které 
se jim ve spojení s danými slo-
vy vybavily.

Zhudebnit se dá i pozdrav

Učitelka angličtiny Alena 
Vašků, autorka publikace Mu-
sic in the Classroom, využí-
vá při výuce angličtiny nejví-
ce hudbu. Podle ní obohacu-
je verbální prožitek o  pozitiv-
ní emoce, usnadňuje nácvik 

výslovnosti, urychluje zapa-
matování. Dejte si však pozor 
na to, aby melodie nezastíni-
la obsah nebo neskryla 
špatnou výslovnost. 
Děti mohou zpí-
vat pozdrav, růz-
né fráze, měnit 
rytmus, into-
naci, díky zpě-
vu si s  jazykem 
hrají úplně jiným 
způsobem. Hudby 
a  písniček využívají té-
měř všechny soukromé jazy-
kové školy.

Malujte, kreslete, lepte

Jednoduché výtvarné tech-
niky zvládne každý učitel. Proč 
si nezkusit udělat jednu hodi-
nu cizího jazyka jako výtvar-
nou výchovu, při které se bu-
de mluvit jen anglicky? Děti si 
budou hrát a budou používat 

jazyk v praxi. Do toho se pusti-
la například Andrea Rybníčko-
vá z Little boat. S tříapůlletou 
dcerou jsem podobný work-
shop absolvovala a  například 
slovíčko „color“, které znám 
a  běžně používám jako pod-
statné jméno, pro mě získalo 
rázem nový rozměr jako slove-
so vymalovat.

Kdy mluvit česky?

Mělo by se na hodinách an-
gličtiny mluvit jen anglicky? 
Má to své výhody i nevýhody. 
V  bezpečném prostředí třídy 
si děti mohou dovolit nerozu-
mět, v praxi je to pak tolik ne-
překvapí. K. Eibnová a H. Žo-
fková však upozorňují, že dě-

ti demotivuje, když nero-
zumí zadání. Menší 

dítě anglicky neu-
těšíte ani mu ne-
pomůže opis ja-
ko těm větším.

Pravdou ale 
zůstává, že by se 

cizí jazyk měl po-
užívat co nejčastě-

ji, jak vysvětluje Andrea 
Rybníčková: „Díky simulaci při-
rozeně anglicky mluvícího pro-
středí se děti také snáze zba-
vují ostychu mluvit v  cizím ja-
zyce a  získávají jistotu v  tom, 
že je přirozené mluvit i  s  chy-
bami než nemluvit anglicky vů-
bec. Jde o celkové rozproudě-
ní myšlení v anglickém jazyce, 
díky kterému se mnoho vazeb 
a spojení ukládá automaticky.“

Stará dobrá zásada, kterou 
prosazoval už Komenský, ří-
ká, že se má při výuce začít 
od snadného a postupovat ke 
složitějšímu. Je například nut-
né s  mladšími dětmi zkoušet 
poslechová cvičení? Marek 
Kadlec z Wattsenglish upozor-
ňuje na obtížnost klasických 
poslechů bez obrazové složky: 

„Jsou tak náročné, že je zvlád-
ne jen malá část dětí. Tato cvi-
čení děti připravují na jednu 
z  nejnáročnějších dovedností, 
kterou upřímně řečeno využi-
jeme převážně jen při telefo-
nování. Tento náročný úkol je 
pro velkou část dětí demotivu-
jící, protože při jeho plnění ne-
jsou rychle úspěšné.“

Zapojte rodiče

Michal Spěváček z  jazyko-
vé školy Spěváček doporuču-
je zapojit rodiče. Asi se vám to 
v  základní nebo střední škole 
nepovede se všemi rodiči, ale 
řadu z nich zajímá, co se jejich 
děti učí. Na YouTube můžete 
například vybrat pohádky či ji-
ná videa, kde používají kvalitní 
angličtinu, a  požádat rodiče, 
aby je dětem pustili. Doporuč-
te knihu v angličtině nebo co-
koli dalšího, co by mohlo po-
moci, co bude děti bavit a vy 
to ve výuce nestíháte probrat.

Bez drilu, zábavně a  inter-
aktivně, nejlépe s  individuál-
ním přístupem. Na těchto zása-
dách se shodují všichni bez vý-
jimky. Bohužel není tak snadné 

je dostat do praxe, obzvlášť ve 
třídách s třiceti žáky. Snad vám 
jejich aplikaci ulehčí některé 
z uvedených metod. Jak radí K. 
Eibnová a H. Žofková, nejdůle-
žitější je uvědomit si na začát-
ku, jakou třídu mám před se-
bou, jací jsou v ní žáci a co by 
osobně nejvíc vyhovovalo mně.

Markéta KRONOVETROVÁ
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Odborná kvalifikace učitele jazykové školy
Jakým způsobem získává odbornou kvalifikaci uči-
tel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky?

Získávání odborné kvali-
fikace učitele jazykové 

školy upravuje §  12 zákona 
č.  563/2004 Sb., o  pedago-
gických pracovnících, kde se 
stanoví:

„Učitel jazykové školy s prá-
vem státní jazykové zkoušky 
získává odbornou kvalifikaci 
vysokoškolským vzděláním zís-
kaným studiem

a) v  akreditovaném magis-
terském studijním programu 
v  oblasti pedagogických věd 
zaměřené na přípravu učitelů 
příslušných cizích jazyků,

b) jiného akreditovaného 
studijního programu v  oblasti 

pedagogických věd než podle 
písmene a), vykonáním jazy-
kové zkoušky z  příslušného 
cizího jazyka odpo-
vídající minimálně 
úrovni C1 Společ-
ného evropské-
ho referenčního 
rámce pro jazyky 
a  doplňujícím di-
daktickým studiem 
příslušného jazyka,

c) v akreditovaném ma-
gisterském studijním progra-
mu v  oblasti společenských 
věd zaměřené na příslušné ci-
zí jazyky a

1. vysokoškolským vzdělá-

ním získaným studiem v akre-
ditovaném studijním progra-
mu v  oblasti pedagogických 
věd zaměřené na přípravu 
učitelů,

2. vzděláním v  programu 
celoživotního vzdělá-

vání uskutečňova-
ném vysokou ško-
lou a zaměřeném 
na přípravu uči-
telů nebo

3. studiem pe-
dagogiky nebo
d) jiného akredi-

tovaného magisterského 
studijního programu než podle 
písmen a), b) a c) a

1. vysokoškolským vzdělá-
ním získaným studiem v akre-
ditovaném studijním progra-
mu v  oblasti pedagogických 
věd zaměřené na přípravu uči-
telů nebo

2. vzděláním v  programu 
celoživotního vzdělávání usku-
tečňovaném vysokou ško-
lou a zaměřeném na přípravu 
učitelů

a vykonáním jazykové 
zkoušky z  příslušného cizího 
jazyka odpovídající minimál-
ně úrovni C1 Společného ev-
ropského referenčního rám-
ce pro jazyky a doplňujícím di-
daktickým studiem příslušné-
ho jazyka.“

Vít BERKA

Co je soustavné méně závažné porušování pracovní kázně?
Co považuje zákon za soustavné méně závažné po-
rušování pracovní kázně?

V  §  52 písm.  g) zákoníku 
práce se mimo jiné sta-

noví, že zaměstnanci je mož-
né dát výpověď pro soustav-
né méně závažné porušování 
povinnosti vyplývající z  práv-
ních předpisů vztahujících se 

k vykonávané práci, jestliže byl 
v  době posledních šesti měsí-
ců v souvislosti s tímto poruše-
ním povinnosti písemně upo-
zorněn na možnost výpovědi.

Vymezení soustavnosti zákoník 
práce neobsahuje a ponechává je 

tedy na judikatuře soudů.
Jak v  jednom ze svých roz-

hodnutí dovodil Nejvyšší soud 
výpovědní důvod pro soustavné 
méně závažné porušování pra-
covní kázně „je naplněn, do-
pustí-li se zaměstnanec jen je-
diného méně závažného poru-
šení pracovní kázně, které však 
není ojedinělé; předpokladem, 

který musí být splněn současně, 
proto je, že se předtím – v při-
měřené časové souvislosti – do-
pustil jiných dvou méně závaž-
ných porušení pracovní kázně“.

Uvedený výpovědní důvod 
bude tedy naplněn, jakmile se 
zaměstnanec dopustí alespoň 
tří méně závažných porušení 
pracovní kázně. Vít BERKA

Nárok na podporu v nezaměstnanosti
Má zaměstnanec nárok na podporu v nezaměstna-
nosti, pokud rozváže pracovní poměr výpovědí?

V § 50 odst. 3 zákona o za-
městnanosti je stanovena 

výše procentní sazby podpo-
ry v nezaměstnanosti, která činí 

první dva měsíce podpůrčí do-
by 65 procent, další dva měsíce 
50 procent a po zbývající pod-
půrčí dobu 45 procent průměr-

ného čistého měsíčního výděl-
ku nebo vyměřovacího základu. 
Dále se v § 50 odst. 3 zákona 
stanoví: „V případě, že uchazeč 
o  zaměstnání před  zařazením 
do  evidence uchazečů o  za-
městnání bez  vážného důvo-

du ukončil poslední zaměstnání 
sám nebo dohodou se zaměst-
navatelem, činí procentní sazba 
podpory v nezaměstnanosti 45 
procent průměrného měsíčního 
čistého výdělku nebo vyměřova-
cího základu. Vít BERKA

po- celož
vá

d
d

Právník 

radí

Osobní 
příplatek na 
dobu určitou?
Je možné, aby byl 
osobní příplatek při-
znán zaměstnanci na 
určitou dobu?

Vzhledem k  tomu, že 
osobní příplatek je vyjád-
řením dlouhodobých kva-
lit a  výsledků práce za-
městnance, nelze jej při-
znat na dobu určitou. Ju-
dikatura Nejvyššího sou-
du dovodila, že „přiznání 
osobního příplatku k  pla-
tu zaměstnanci jen na ur-
čitou dobu je v  rozporu 
s  účelem zákona; ve sta-
novení doby poskytování 
osobního příplatku je pro-
to právní úkon zaměstna-
vatele neplatný”.

Přestože uvedený ju-
dikát se týká pouze ne-
platnosti přiznání osobní-
ho příplatku, je zřejmé, že 
osobní příplatek nejenže 
nelze na dobu určitou při-
znat, ale nelze jej na urči-
tou (předem stanovenou) 
dobu ani snížit či odej-
mout. I  to by totiž nepo-
chybně bylo v  rozporu se 
smyslem a  účelem záko-
na. Vít BERKA
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V mateřské škole ve Vejprtech našli recept na pravidelný pohyb
Fyzická kondice i celkový zdravotní stav a také ne-
chuť k jakémukoliv pohybu se u dětí celkově zhor-
šuje. Důležité je proto dětem ukázat, že pohyb je 
normální a  samozřejmou součástí každodenního 
života. O  tom, jak se to daří v  mateřské škole ve 
Vejprtech, nám vyprávěla zdejší vedoucí učitelka 
Romana Romová.

Děti ze ZŠ a MŠ Vejprty jsou 
už druhým rokem zapo-

jeny do projektu Děti na star-
tu. Tento projekt je zaměřený 
na všestranný pohybový rozvoj 
dětí ve věku 4 až 9 let. Ve Vej-
prtech jsme ho poprvé otevře-
li v září 2015. Program se nám 
zalíbil hned od začátku. Je ve-
lice dobré, že se děti při tom-
to cvičení rozvíjejí všestranně 
a nejsou přetěžované.

I když ve Vejprtech je základ-
ní škola a mateřská škola v jiné 
budově, hned od začátku jsme 
se rozhodli, že oslovíme záro-
veň děti z mateřinky i děti star-
ší. Projekt je pro nás výjimeč-
ný právě i společným cvičením 
mladších i starších. Cvičit cho-
dí navíc hodně sourozenců, je 
vidět, jak se vždy na sebe už 
celé dopoledne těší.

Rozdělení do skupin
Po přihlášení školy do pro-

jektu jsme absolvovali důklad-
né proškolení. Děti na star-
tu vedou celkem čtyři škole-
ní trenéři. Děti jsou rozděleny 
do skupin a během jedné ho-
diny absolvují kolečko trénin-
ku – míčové hry, obratnost, 
gymnastiku a atletiku. Cvičeb-

ní hodina začíná rozcvičkou 
a  končí relaxací. Scházíme se 
každé úterý odpoledne. Aby 
se rodiče nemuseli předčasně 
uvolňovat z práce, tak děti pří-
mo ze školky vezme paní uči-
telka, přejde s  nimi ke škole, 
kde vyzvedne další děti z dru-
žiny a  ze školního klubu. Pak 
společně všichni přejdeme do 
tělocvičny.

Nesoutěžíme
Pro všechny je obrovským 

přínosem, že na cvičení mo-
hou chodit všechny děti bez 
rozdílu, ať už jsou sportov-
ně nedané, nebo ne, ať jsou 
tlusté, nebo hubené, prostě 
chodí ten, kdo má zájem se 
aspoň trochu hýbat a  společ-
ně s ostatními se i pobavit. Dě-
ti toto velice oceňují, nemu-
sí se před druhými za nic sty-
dět. Nikdo nikoho neporov-
nává, nesoutěžíme mezi se-
bou. Vyhýbáme se tomu zce-
la záměrně, nechceme, aby 
méně šikovné děti pociťova-
ly frustraci z  jakékoliv prohry, 
méně úspěšného výkonu. Dů-
ležité pro nás je to, aby se dě-
ti naučily, že hýbat se je nor-
mální a přirozené. Každé dítě 

pak zaslouženě dostává od své 
trenérky velkou pochvalu, kte-
rá ho povzbudí a zároveň mo-
tivuje do další práce.

Rozcvička je pro všechny 
společná a  zahrnuje přede-
vším zahřívací a  protahova-
cí cviky. Po ní se už rozdělíme 
do čtyř skupin, kde máme děti 
podle věku. Přece jen je velký 
rozdíl mezi výkonem čtyřleté-
ho a devítiletého dítěte. Každý 
účastník absolvuje čtyři dru-
hy cvičení formou kruhového 
tréninku, která jsou zaměře-
na na rozvoj přirozené moto-
riky a  základní pohybové do-
vednosti. Děti hrají hry s  mí-
či, učí se driblovat, házet. Po-
užíváme nejrůznější druhy mí-
čů, od těch nejmenších až po 
ty největší.

Procvičují obratnost
V  další skupince si všich-

ni mohou procvičit svou ob-
ratnost, připravujeme nejen 
„opičí dráhy“, ale zařazujeme 
i  další zajímavé aktivity. Ne-
zapomínáme samozřejmě ani 
na gymnastiku a také na atle-
tiku, kde si děti zkoušejí star-
ty, běh, slalom atd. Rádi zařa-
zujeme i  starší hry, které dě-
ti už tak dobře neznají. Jedná 
se třeba o skákání přes šviha-
dlo a školku se švihadlem ne-
bo s míčem.

Letos je vidět, jak se děti 
zlepšily v  pohybové zdatnos-
ti. K porovnání výkonů dětem 

slouží Deníček sportovce, kam 
zaznamenáváme nejenom do-
cházku, ale také dvakrát roč-
ně výsledky v  jednotlivých zá-
kladních disciplínách. Tyto zá-
znamy jsou vodítkem pro děti 
a jejich rodiče, děti tak vlastně 
soutěží samy se sebou.

Zdravá strava
Projekt se zaměřuje také na 

zdravou výživu. Jednou ročně 
pro rodiče pořádáme seminář 
s  výživovým poradcem a  dě-
ti vedeme ke zdravému způ-
sobu stravování. Velkou mě-
rou k tomu přispívají také do-
tace krajů. Loni i  letos Ústec-
ký kraj spolu s projektem Čes-
ko se hýbe finančně podporu-
jí kluby a skupiny projektu Dě-
ti na startu. Díky dotacím mů-
žeme hradit odměny dvěma 
trenérům, zbývající dva tre-
néři jsou placeni ZŠ a MŠ Vej-
prty. Za podporu vděčíme ta-
ké městu Vejprty. Cvičení je 
pro všechny děti zdarma. Ten-
to projekt je pro všechny dě-
ti obrovským přínosem, ale ta-
ké pro nás – během tréninků 
poznáváme děti i trochu jinak 
než ve školce.

Alena TUČÍMOVÁ

Kontakt:
Romana Romová

ZŠ a MŠ Vejprty

Moskevská 723/2

ms.zsamsvejprty@centrum.cz

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady
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Před deseti lety ze škol zmizelo biflování. Nebo??
Celkem bez většího povšimnutí proběhlo deset let 
od zavádění rámcových vzdělávacích plánů a na-
vazujících školských vzdělávacích plánů. Možná se 
to taky jmenuje programů, nikoli plánů, a ne škol-
ských, ale školních.

„Sorry jako“, ale pořád si to 
pletu, neb coby ředitel školy 
jsem RVP nestudoval. Vytáčelo 
mě to od první stránky a nebyl 
jsem schopen to dočíst. To snad 
bylo přeloženo Googlem z ang-
ličtiny, nějaké pořád kompeten-
ce k čemusi. Má kompetenci se-
číst dvě a dvě. Osvojí si kompe-
tenci vyhledat ve slovníku, jak se 
řekne německy pes…

Považuji RVP i  ŠVP za omyl 
a  jednu z  příčin poklesu vzdě-
lanosti průměrného mladého 
člověka.

Ministerstvo sice ještě ne-
mělo takový mediální výtlak ja-
ko dnes, ale reklamní mlhu vy-
pouštělo už před deseti lety 
kvalitní.

„Školy čeká revoluce, budou 

mít obrovskou volnost a  samy 
si připraví svůj vzdělávací pro-
gram. Výuka bude moderní 
a  děti se nebudou vůbec 
biflovat. Nebudou 
přetěžovány zna-
lostmi, ale nau-
čí se nevídané 
dovednosti.“

Hm, v  jádru 
si akorát ško-
ly musely „no-
vé metodické 
pokyny“ státu sa-
my přepsat do vlast-
ního dokumentu. Něco ja-
ko když zlobivý žák po škole ně-
co stokrát opisuje. O volnost či 
různost vůbec nešlo, neb pak 
5  let nechodila inspekce po ni-
čem jiném než po kontrolách, 

zda to má škola „v souladu“ 
a  zda si nějaký pokyn či peda-
gogický majstrštyk nezapomně-
la přepsat. Jednalo se o  celo-
státní slohové cvičení, kdy tisíce 
učitelů opisovaly a různě muto-
valy své dosavadní učební plány 
a pan ředitel to pak v potu tváře 
kompletoval, aby to chytlo žá-

daný „nový kabát“ a „prů-
řezová témata“.

K  reformě vzdě-
lávání v  samotné 
škole však do-
jde jen dvěma 
cestami.

První, že ško-
ly samy chtějí 

něco na své čin-
nosti měnit a  ma-

jí poměrně širokou 
autonomii, aby tyto změ-

ny mohly realizovat, aniž nara-
zí na těžká byrokratická ome-
zení. Tento princip v  ČR není 
uplatňován.

Druhý přístup znamená, že 

školy mají reformu (údajně in-
dividuálního) vzdělávacího plá-
nu nařízenou seshora. A v jádru 
ji nechtějí. Musí se však podro-
bit. Tak RVP kopírují metodou 
Ctrl C, Ctrl V. Jedna škola opi-
suje od druhé. Toto opisování 
je žádoucí a  shora posvěcené. 
Ministerstvo samo organizova-
lo a platilo řadu školení – jak to 
školy mají udělat a sepsat a jak 
být „individuální“.

Proč ty tisíce učitelů, namís-
to aby si v klidu dělaly přípravy 
na hodiny nebo se seznamovaly 
s  novými poznatky svého obo-
ru, psaly podivné litanie? Komu 
a čemu to prospělo?

Těžko říci komu, ale všech-
na data ukazují, že vzdělanosti 
průměrného českého deváťáka 
ani maturanta rozhodně ne. Při-
neslo to byrokracii a nepřehled-
nost i do klíčové oblasti školní-
ho života – do školních osnov 
a učebních plánů.

Václav KLAUS ml.

 Předání zápočtového listu
Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci 
při  skončení pracovního poměru zápočtový list. 
Pokud si ho zaměstnanec po vyzvání nevyzvedne, 
nemusí mu ho zaměstnavatel již posílat. Je to tak?

Tento názor na  postup za-
městnavatele není správný 
a  ze zákoníku práce jej ne-
lze vyvozovat. V  případě po-
tvrzení o  zaměstnání (tzv. zá-
počtový list) se jedná o písem-
nost týkající se skončení pra-

covního poměru. Proto je nut-
né ji podle ustanovení § 334 
odst.  1 zákoníku práce za-
městnanci doručit do  vlast-
ních rukou. A  to buď osob-
ně, nebo prostřednictvím pro-
vozovatele poštovních služeb.

Nárok na proplacení dovolené
Se zaměstnancem byl ukončen pracovní poměr, 
a  to okamžitým zrušením pro  zvlášť hrubé poru-
šení pracovní kázně. Má tento zaměstnanec nárok 
na proplacení nevyčerpané dovolené?

Z  ustanovení § 222 odst.  2 
zákoníku práce vyplývá, 

že náhrada mzdy nebo pla-
tu za nevyčerpanou dovolenou 
přísluší pouze v  případě skon-
čení pracovního poměru. Tato 
povinnost zaměstnavatele ne-
ní přitom nijak odvislá od  to-

ho, jakým způsobem pracovní 
poměr skončil. Tedy i v případě 
okamžitého zrušení pracovního 
poměru podle ustanovení § 55 
odst. 1 písm. b) zákoníku prá-
ce je zaměstnavatel povinen za-
platit zaměstnanci náhradu pla-
tu za nevyčerpanou dovolenou. 

Kde lze plnit povinnou školní docházku?
Vztahuje se vyhláška o základním vzdělávání a pl-
nění povinné školní docházky i na žáky, kteří plní 
povinnou školní docházku na gymnáziu?

V § 39 odst. 1 školského zá-
kona se stanoví, že žák, kte-

rý byl v průběhu plnění povinné 
školní docházky přijat ke střed-
nímu vzdělání, pokračuje v  pl-
nění povinné školní docházky ve 
střední škole (což je i případ uve-
dený v  dotaze). Působnost vy-
hlášky č. 48/2005 Sb., o základ-
ním vzdělávání a  některých ná-
ležitostech plnění povinné školní 
docházky, na tyto žáky upravuje 
§ 24 uvedené vyhlášky, kde se v 
odst. 1 stanoví:

„Tato vyhláška se obdobně 
vztahuje také na vzdělávání žá-
ků nižšího stupně šestiletého 
nebo osmiletého gymná-
zia, s výjimkou ustano-
vení § 1, 2, 4, 
5, 7, 8, 22 
a 23.“

Zároveň pla-
tí i ustanovení 
§ 22 vyhlášky 

č. 13/2005 Sb., 
o středním 

vzdělá

vání v  konzervatoři, kde je 
uvedeno:

„Pokud ve zvláštním právním 
předpise upravujícím základní 
vzdělávání a plnění povinné škol-
ní docházky není uvedeno, že se 
týká i žáků nižšího stupně osmi-
letého a šestiletého gymnázia pl-
nících ve střední škole povinnou 
školní docházku, postupuje se 
podle ustanovení této vyhlášky.“

kladním vzdělávání a pl-
zky i na žáky, kteří plní 
na gymnáziu?

„Tato vyhláška se obdobně
vztahuje také na vzdělávání žá-
ků nižšího stupně šestiletého 
nebo osmiletého gymná-
zia, s výjimkou ustano-
vení § 1, 2, 4, 
5, 7, 8, 22 
a 23.“

Zároveň pla-
tí i ustanovení 
§ 22 vyhlášky 

č. 13/2005 Sb.,
o středním 

vzdělá

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

dou 
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-
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jí po

Jak to

vidím...
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Děti prožily Den s hendikepem
Pedagogové ze Základní 

školy ve Spálově uspořá-
dali ve spolupráci s  Charitou 
Odry pro své žáky výjimečný 
projekt Být jiný neznamená 
být horší aneb Den s hendike-
pem. Ve spálovské škole dlou-
hodobě pracujeme s celou řa-
dou dětí, které potřebují spe-
ciální přístup ve vzdělávání. 
Proto jsme se rozhodli uspořá-
dat akci, která by žákům při-

blížila život těch, jejichž zdraví 
není stoprocentní. Na počát-
ku byla inspirace z  jiné školy, 
v prosinci se začal nápad roz-
víjet a dostal konkrétní podo-
bu. První část dne byla ve zna-
mení poznávání a druhá byla 
naplněná aktivitami. Pracovní-
ci charity umožnili žákům set-
kání s hendikepovanými lidmi, 
ukázali jim speciální pomůcky, 
které jim život usnadňují, při-

pravili přednášku o  stařecké 
demenci a  prezentaci svého 
volnočasového střediska, Níz-
koprahového centra pro děti 
a mládež Manhattan.

Poté se žáci rozdělili do vě-
kově smíšených skupinek a za-
stavovali se na jednotlivých 
stanovištích u  pedagogů, se 
kterými si zkoušeli různé čin-
nosti tematicky spjaté s  hen-
dikepy. Pro žáky bylo zajíma-
vé vyzkoušet si kreslit nohou 
či ústy, psát opačnou rukou 
nebo si zavázat tkaničku jed-
nou rukou, číst Braillovo pís-
mo, projít poslepu trasu se sle-
peckou holí, naučit se základní 
fráze znakové řeči a  odezírat 
ze rtů a mnohé další aktivity.

Chtěli bychom inspirovat 
další pedagogy k  podobným 
aktivitám, neboť jsou osvěžu-
jícími prvky života školy.

Kateřina HRABCOVÁ

Projekt SUSO vstoupil do druhého dvacetiletí
Hlavní disciplíny jsou jako 

v  předcházejících letech 
dvě: truhlář a zedník. Soutěží-
cí se utkali o  postup do celo-
republikového finále připrave-
ného na září při mezinárodním 
stavebním veletrhu FOR ARCH.

Účast mladých truhlářek je 
v soutěži SUSO více méně vzác-
ností, tentokrát to však děvčata 
dotáhla přímo na vedoucí pozi-
ce. Lucie Hrubá a Sára Brabco-

vá z SOU nábytkářského a SOŠ 
Liberec obsadily první pozici, 
když těsně předstihly tým mla-
dých mužů z SOŠ Litvínov.

Často se mluví o tom, že že-
ny v  mnoha profesích muže 
porážejí především svou sys-
tematičností a  precizností. To 
v tomto případě podle mana-
žera soutěže Davida Surmaje 
platilo stoprocentně:

„Potěšil nás úspěch mladých 

truhlářek. Děvčata byla dobře 
připravena. Prokázala vysokou 
úroveň ve všech dílčích disci-
plínách, což byl základ úspě-
chu. Těšíme se na ně ve finá-
le, kde budou určitě ozdobou 
truhlářského řemesla.“

V druhé hlavní zednické ka-
tegorii zvítězili Vít Morgen-
stern a Mykhailo Deyak z Aka-
demie řemesel Praha.

Martin JEŽEK

Připoutej se, 
nebo umře 
jednorožec
JOHANNES HAYERS, 
FELIX ACHTERWINTER

Odlehčený, vtipný a  zá-
bavný rádce obsahuje 
100 tipů určených zou-
falým rodičům, kteří mají 
pocit, že už při výcho-
vě vyzkoušeli naprosto
všechno, ale přesto si se 
svými potomky nevědí 
rady. Autoři nashromáž-
dili nejlepší výchovné 
triky svých přátel a  zná-
mých, docela normál-
ních rodičů. Je Marie nor-
mální, jestliže nutí svou 
malou dcerku zapnout 
si bezpečnostní pás vy-
hrožováním, že když to 
neudělá, umře jednoro-
žec? Triky, které vymysleli 
rodiče, jsou neobvyklé, 
občas neuvěřitelné, zá-
keřné, kreativní, origi-
nální, lstivé, ale přede-
vším zábavné. Kniha není 
seriózní rádce, je to lásky-
plná prosba: „Začněte si 
ze svých dětí znovu uta-
hovat.“ Ať už jsou ci-
tovaní rodiče normální, 
nebo ne, ať už jsou je-
jich výchovné triky le-
gální, nebo ne, důležité 
je jedno: že fungovaly. 
Publikaci hledejte v  na-
kladatelství Portál.

Znáte je?

Kadeřnice sbíraly zkušenosti přímo v praxi
Projektu StudentStyle se zú-

častnilo několik studentek 
oboru vlasová kosmetika ze 
Střední odborné školy na Pří-
mětické ve Znojmě. Jedná se 
o  každoroční soutěž pro žáky 
odborných učilišť, kterou po-
řádá nejhustější síť kadeřnic-
kých salónů v Česku. Student-
Style. Je určena žákům třetích 
ročníků oboru kadeřník či stu-
dentům nástavbového studia 
odborné školy s  čerstvým vý-
učním listem z  kadeřnického 
oboru. V  rámci odborné stá-
že získávají mladí budoucí ka-
deřníci cenné zkušenosti. Kaž-

doročně organizovaná stáž 
se soutěží, která probíhá v  le-
tošním roce od 1. listopadu 
do 28. února, má jasně daná 
pravidla. Žáci absolvují v  salo-
nech týdenní stáž, v rámci kte-
ré poskytují veškeré kadeřnic-
ké služby. Sbírají za své úkony 
body, které jim klienti přidělu-
jí přímo v provozovně. Rozho-
dující je tedy aktivita a kvalita 
poskytovaných služeb. Výher-
ci získávají hodnotné ceny. Tři 
výherci, kteří dosáhnou nejvyš-
šího počtu bodů, získají škole-
ní u profesionálního kadeřníka 
v Itálii. Kateřina KOTOUČOVÁ
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1. Za zážitkami a kultúrou – 
BRATISLAVA

Termín: 7. 3. – 12. 3.
Program: Historické a  kultúr-
ne zaujímavosti Bratislavy, pol-
denné vychádzky spojené s náv-
števou divadelných predstavení 
(historická budova SND – opera, 
nová budova SND – balet, RND – 
činohra, Reduta – koncert), mú-
zeum, galéria, Devín, Sandberg, 
Kamzík, Železná studnička, Da-
nubius.
Cena: 169 € za ubytovanie v ho-
teli – 2-posteľové izby s vlastným 
sociálnym zariadením, polpen-
ziu, sprievodcu.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra 
 Šajgalová, Novomeského 13, 
977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com 
sajgalova.luba@post.sk

2. Za krásami a kultúrou 
východu – KOŠICE

Termín: 30. 3. – 2. 4.
Program: Košice – metropo-
la východu, Dóm sv. Alžbety, 
Štátne divadlo spojené s  náv-
števou divadelných predstavení 
(3 x v  historickej budove – ba-
let, opera, muzikál), historické 
pamiatky, kaštieľ Budimír, Soli-
var – technická pamiatka, Opá-
lová baňa, Tokajská oblasť– piv-
nica s ochutnávkou, jaskyňa Ba-
radla, múzeum Trebišov.
Cena: 87 € za ubytovanie v Ko-
šiciach – v  novozriadenej turis-
tickej ubytovni Strojár, bunkový 
systém so sociálnym zariadením, 
polpenziu, dopravu počas prog-
ramu, sprievodcovské služby.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra 
Šajgalová, Novomeského 13, 
977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com, 
sajgalova.luba@post.sk

3. Z ORAVY ZA POZNANÍM 
– pamiatky UNESCO 

– TVRDOŠÍN
Termín: 28. 4. – 1. 5.

Program: Historické a  kultúr-
ne zaujímavosti Oravy, dreve-
ný kostol Tvrdošín – UNESCO, 
galéria M. Medveckej, galéria 
ART, fakultatívny výlet Krakow 
– UNESCO, Wieliczka – UNES-
CO, Wadowice, po stopách Já-
na Pavla II.

Cena: 89 € za ubytovanie v  In-
ternáte SŠ v Tvrdošíne, bunkový 
systém, 2-posteľové izby, 1 noc 
aj s  polpenziou, 2 noci v  hote-
li s  raňajkami, dopravu busom 
podľa programu, sprievodcov-
ské služby.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra 
Šajgalová, Novomeského 13, 
977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com 
sajgalova.luba@post.sk

4. PIENINY – krížom krážom – 
Červený Kláštor

Termín: 1. 7. – 8. 7.
Program: Komplexné pozná-
vanie Zamaguria a  Pienin, prie-
lom Dunajca, prielom Lesnic-
kého potoka, Haligovské skaly, 
hrebeň Spišskej Magury, Jezer-
sko – jazero, Tri koruny, Sokoli-
ca – Sokolí chodník, hrebeňom 
Malých Pienin – Vysoké skalky, 
expozícia PIENAP-u, hrady – Ne-
džidza, Čorštýn, Stará Ľubov-
ňa – hrad a skanzen, Litmanová 
– Zvir, z Jaworiek – možnosť la-
novky, Ščawnica – poľské kúpeľ-
né mesto, aj variant B pre menej 
zdatných turistov.
Cena: 147 € za ubytovanie 
v penzióne v Červenom Klášto-
re v  2- a  3-posteľových izbách, 
polpenziu, dopravu počas prog-
ramu a prednášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra 
Šajgalová, Novomeského 13 
977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com 
sajgalova.luba@post.sk

5. KOMÁRNO A OKOLIE
Termín: 4. 7. – 11. 7.

Program: Kultúrne a  historic-
ké pamiatky regiónu – Komár-
no, pamiatky a osobnosti, mest-
ské opevnenie, Rímske lapidá-
rium, sútok Váhu a Dunaja (plav-
ba loďou), hvezdáreň v  Hurba-
nove, Štúrovo – Ostrihom (ba-
zilika), slávnosti ľudových reme-
siel Podhájska, historický vodný 
mlyn Kolárovo, termálne prame-
ne juhozápadného Slovenska – 
Podhájska, Štúrovo, Veľký Me-
der, Patince, Komárno.
Cena: 125 €, dieťa do 8 ro-
kov s  polovičnou porciou veče-
re 110 € za ubytovanie v DM pri 
SPŠ Komárno v 2- až 5-posteľo-
vých izbách so spoločným sociál-

nym zariadením na chodbách 
(v dostatočnom množstve), pol-
penziu (raňajky a  večere s  po-
lievkou), dopravu autobusom 
denne podľa programu.
Prihlášky: Mgr. Ľubica Ježová, 
Vnútorná okružná 55/16, 
945 01 Komárno
č. tel.: 0904 214 479 
e-mail: lubicaje@centrum.sk

6. Putovanie po západných 
Tatrách a Orave – Tvrdošín

Termín: 8. 7. – 15. 7.
Program: Putovanie po Západ-
ných Tatrách – Sivý vrch, Baní-
kov, Lúčna, Spálená – lanovka, 
Plačlivé, Ostrý Roháč, Juráňo-
vá dolina, Chocholowská dolina 
na poľskej strane Tatier, Oravská 
priehrada, Slanický ostrov, galé-
rie, drevený kostol v Tvrdošíne – 
UNESCO, Babia hora, múzeum 
oravskej dediny, Oravice, aj va-
riant B pre menej zdatných tu-
ristov.
Cena: 132 € za ubytovanie v In-
ternáte SŠ v  Tvrdošíne, bunko-
vý systém, 2- a  3-posteľové iz-
by, plnú penziu (obedy vo forme 
balíčkov), dopravu podľa prog-
ramu a prednášky.
Možnosť komfortnejšieho uby-
tovania:
Cena: 171 € za ubytovanie – 
penzión v Tvrdošíne, 2-posteľo-
vé izby so sociálnym zariadením, 
polpenziu, dopravu podľa prog-
ramu a prednášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra 
Šajgalová, Novomeského 13, 
977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com 
sajgalova.luba@post.sk

7. Za krásami a poznaním 
stredného Považia

Termín: 10. 7. – 16. 7.
Program: Základňa je vhodná 
pre všetky vekové kategórie, ne-
náročná turistika kombinovaná 
s  výletmi autobusom, návšteva 
pamiatok Beckovský, Trenčian-
sky a, Čachtický hrad, Veľká Ja-
vorina (turistika), Bradlo – Ko-
šariská (rodisko M.R.Štefánika), 
návšteva miest Nové Mesto nad 
Váhom (turistika), Myjava, Tren-
čín, Trenčianske Teplice, Piešťany 
– kúpeľný ostrov a plavba loďou, 
prehliadka Múzea S.Štúra v  Lu-
bine, Ľ.Podjavorinskej v  Bzin-
ciach pod Javorinou. kúpanie – 

plaváreň, jazero, športové vyži-
tie.
Cena: 123 € za ubytovanie v In-
ternáte SOŠ Stará Turá v  2- až 
3-posteľových izbách so spoloč-
ným sociálnym zariadením na 
chodbe, polpenziu a  1 obed, 
časť vstupov a  dopravu podľa 
programu.
Prihlášky: Mgr. Anna 
Machajdíková, Hrnčiarové 597, 
916 12 Lubina
č. tel.: 0915 386 995 
e-mail: anenka@centrum.sk

8. MALÁ FATRA – DOLNÝ KUBÍN
Termín: 15. 7. – 22. 7.

Program: Poznávanie Malej Fat-
ry – Malý a Veľký Rozsutec, Dol-
né, Horné a  Nové diery, Veľ-
ký Fatranský Kriváň, Steny, Ob-
šívanka, Suchý, Kraviarske, Veľ-
ký Choč, Dolný Kubín – galéria, 
Vyšný Kubín, Tupá a Ostrá skala, 
Leštiny – kostol UNESCO, Mar-
tinské hole – pre záujemcov aj 
ferrata HZS.
Cena: 138 € za ubytovanie v In-
ternáte OA Dolný Kubín, 2-pos-
teľové izby, polpenziu, dopravu 
podľa programu a prednášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra 
Šajgalová, Novomeského 13, 
977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com 
sajgalova.luba@post.sk

9. SNINA – HORNÝ ZEMPLÍN 
– POLONINY

Termín: 22. 7. – 29. 7.
Program: Poznávanie Horné-
ho Zemplína a  Polonín turistic-
ko-exkurznou formou – Snin-
ský kameň, Vihorlat, rašelinisko 
Podstávka (rosička okrúhlolis-
tá), Morské oko, Medová baba, 
Rjaba skala, Kremenec – Stužic-
ký prales, Sninské rybníky, dre-
vené kostolíky východného ob-
radu, observatórium a  planetá-
rium Kolonické sedlo, Hostovic-
ké lúky (kosatec sibírsky), mú-
zeum A.Warhola v  Medzilabor-
ciach, Starinská priehrada, Krás-
nobrodský monastier, Humenné 
– múzeum a skanzen, Osadné – 
kostnica.
Cena: 129 € za ubytovanie v in-
ternáte SOŠ v Snine v 2- a 3-pos-
teľových izbách so spoločným 
soc. zariadením, polpenziu, do-
pravu vlastným autobusom pod-
ľa programu.
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Prihlášky: Svetluša Oriňáková, 
Vihorlatská 1412/42, 
069 01 Snina
č. tel.: 0908 069 928 
e-mail: orinakovci@pobox.sk 
www.exod-snina.szm.sk

10. KOŠICE A OKOLIE
Termín: 24. 7. – 30. 7.

Program: Košice (Dóm sv. Alž-
bety, Košický zlatý poklad, Ro-
došto, Urbanova veža), Jasov – 
kláštor, jaskyňa, Betliar – kaštieľ, 
Spišský Štvrtok, Spišská Sobota, 
Spišská kapitula – cirkevné pa-
miatky, Levoča, Dargov, Trebišov 
– kaštieľ, Tokajská vinohradnícka 
oblasť (ochutnávka vína v pivni-
ci), kaštieľ Budimír, Michalovce, 
Zemplínska Šírava.
Cena: 137 € za ubytovanie vo 
vysokoškolskom internáte v pô-
vodnom stave, v  3-posteľových 
izbách, (manželia ubytovaní sa-
mostatne), umývadlo a  WC pri 
každej izbe, sprchy spoločné, 
(možnosť ubytovania na 2-pos-
teľových hosťovských izbách 
s  príslušenstvom, chladničkou, 
televízorom..., za príplatok 7 €/
osoba/noc), polpenziu a  auto-
busovú dopravu podľa progra-
mu.
Prihlášky: Mgr. Mária Fedorcová, 
RNDr. Eva Vladovičová, 
SOŠ technická, Družstevná 1737, 
066 01 Humenné, č. tel.: 
057/77 20 454, 0903 129 149 
e-mail: eva.vladovicova@gmail.com

11. Po výhľadoch z Liptova – 
LIPTOVSKÝ JÁN

Termín: 29. 7. – 5. 8.
Program: Komplexné pozná-
vanie kultúrnych a  prírodných 
krás Liptova, kúpele Liptovský 
Ján, Chopok, Ďumbier, Ohniš-
te, Stanišovská jaskyňa, Prosiec-
ka a Kvačianska dolina, dom Mi-
lana Rúfusa v  Závažnej Porube, 
Čierny Váh – prečerpávacia elek-
tráreň, prírodný prameň Kaďa, 
Bobrovecká dolina – Babky, Sivý 
vrch, Žiarska dolina – Baranec, 
Plačlivé, aj variant B pre menej 
zdatných turistov.
Cena: 169 € za ubytovanie 
v  penzióne v  Liptovskom Jáne, 
2-posteľové izby so  sociálnym 
zariadením a TV, polpenziu, do-
pravu podľa programu a  pred-
nášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra 
Šajgalová, Novomeského 13, 
977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201 

e-mail: sajgal.luba@gmail.com 
sajgalova.luba@post.sk

12. VYSOKÉ TATRY – 
Tatranská Lesná

Termín: 29. 7. – 5. 8.
Program: Klasické Vysoké Tat-
ry – základňa je určená pre všet-
kých, ktorí chcú spoznať krá-
su našich veľhôr, bez ohľadu 
na vek a  fyzickú kondíciu. Tú-
ry sú prispôsobené tak, aby ich 
časť zvládli i menej zdatní turis-
ti a  zdatní turisti absolvujú ce-
lú trasu. Program sa realizu-
je v  skupinkách podľa zdatnos-
ti účastníkov. Navštívime zná-
me vysokohorské chaty, tatran-
ské doliny i  štíty. Po túrach bu-
dú pripravené zaujímavé disku-
sie z oblasti včelárstva a liečenia 
včelími produktmi, liečivých rast-
lín a kvetov Tatier.
Cena: 148 €, deti od 5 do 10 ro-
kov 85 € za ubytovanie v  pen-
zióne Karpatia v Tatranskej Les-
nej, v  2-posteľových izbách 
s možnosťou prísteliek, s teplou 
a  studenou vodou, spoločným 
sociálnym zariadením, polopen-
ziu, daň z ubytovania a organi-
začné výdavky.
Prihlášky: Mgr. Eva Matejová, 
966 74 Veľké Pole 24
č. tel.: 0911 292 704 
e-mail: e.matejova@gmail.com

13. VYSOKÉ TATRY – 
antistresový pobyt

Termín: 30. 7. – 5. 8.
Program: Poznávanie kultúr-
nych a  historických pamiatok 
podtatranskej oblasti, turistické 
vychádzky (Zadné a Predné Me-
ďodoly, Malá Svišťovka, Skalna-
té pleso, Zelené pleso, Poprad-
ské pleso, Malá a Veľká studená 
dolina, vodopády,...), fakultatív-
ne možnosť Poľsko – Zakopané 
resp, Nowy Targ, rehabilitačné 
a relaxačné procedúry.
Cena: 148 € za ubytovanie 
v  RZ  OZ PŠaV CROCUS v  Kež-
marských Žľaboch, (2-posteľo-
vé izby so sociálnym zariade-
ním a bunky s dvomi 2-posteľo-
vými izbami, s  možnosťou jed-
nej prístelky a  sociálnym zaria-
dením, v každej izbe je chladnič-
ka a TV), WIFI, fitnes, stolný te-
nis, rôzne spoločenské hry, špor-
tové náradie, ohnisko na opeka-
nie, detské a  športové ihrisko – 
všetko v  cene, polpenziu (veče-
re s polievkou, výber z dvoch je-
dál), možnosť doobjednať obedy 

alebo balíčky, 1x wellness (sau-
ny, vírivky a bazén), možnosť do-
objednať ďalšie služby a masáže, 
3x doprava autobusom, závereč-
ný večer, organizačné poplatky.
Prihlášky: Mgr. Ľuboš Kvašňák, 
Lomnická 2, 080 05 Prešov
č. tel.: 0903 620 414, e-mail: 
lubos.kvasnak@gmail.com

14. TATRY – ŽDIAR
Termín: 5. 8. – 12. 8.

Program: Komplexné poznáva-
nie Tatier – Belianskych, Vyso-
kých, aj na poľskej strane for-
mou vysokohorskej turistiky, 
Meďodoly, dolina Zeleného ple-
sa – Jahňací štít, Slavkovský štít, 
Morské oko, Husí krk, dolina 
Piatich poľských plies, Košielec 
– dolina Gasienicová, Orlia Perč, 
Červené vrchy, Spišská Belá – 
múzeum J. M. Petzvala, Spišská 
Sobota – kostol a múzeum, ter-
málne kúpalisko Vrbov, goralská 
kultúra – Goralský dom, aj va-
riant B pre menej zdatných tu-
ristov.
Cena: 139 € za ubytovanie 
v penzióne v Ždiari v 2- a 3-pos-
teľových izbách s  vlastným so-
ciálnym zariadením, polpenziu 
a dopravu počas programu.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra 
Šajgalová, Novomeského 13, 
977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com 
sajgalova.luba@post.sk

15. PREŠOV A OKOLIE
Termín: 7. 8. – 13. 8.

Program: Prešov (kostol sv. Mi-
kuláša, Rákocziho palác, syna-
góga, Caraffova väznica, kalvá-
ria), Solivar, Fintice – kaštieľ, Ha-
nušovce nad Topľou – kaštieľ, 
archeopark, Sabinov (Obchod 
na korze, oltáre), Stará Ľubov-
ňa – hrad, skanzen, Hniezdne – 
Nestwillepark, Bardejov, Barde-
jovské kúpele, Bodružal – dre-
vený kostolík, Dukla – pamätník, 
vyhliadková veža, Markušovce 
– kaštieľ, Spišský hrad, Žehra – 
kostol, Hodkovce – kaštieľ.
Cena: 137 € za ubytovanie 
vo vysokoškolskom interná-
te, 2-posteľové študentské izby 
s vlastným sociálnym zariadením 
a balkónom, (možnosť ubytova-
nia na hosťovských izbách – te-
levízor, chladnička, za príplatok 
5 €/osoba/noc), polpenziu a au-
tobusovú dopravu podľa prog-
ramu.

Prihlášky: Mgr. Mária Fedorcová, 
RNDr. Eva Vladovičová, 
SOŠ technická, Družstevná 1737,
066 01 Humenné, č. tel.: 
057/77 20 454, 0903 129 149
e-mail: eva.vladovicova@gmail.com

16. Veľká Fatra z Liptova – 
LIPTOVSKÉ REVÚCE

Termín: 12. 8. – 19. 8.
Program: Poznávanie Veľkej 
Fatry – liptovská časť – Ostre-
dok, Krížna, Zvolen, Nová ho-
ľa, Rakytov, Čierny kameň, Bo-
rišov, Sidorovo, Vtáčnik, Mali-
né, Vlkolinec – UNESCO, Šíp, 
Malá Fatra – Šútovský vodopád, 
Chleb, Donovaly, Kozie chrbty, 
Korytnica, Chočské vrchy – Li-
kava hrad, Svätý kríž – kostol, 
kúpele Lúčky – vodopád, kúpa-
nie, Čutkovská dolina, Maliné 
Brdo, kúpanie v Liptovskej Osa-
de, aj variant B pre menej zdat-
ných turistov.
Cena: 136 € za ubytovanie 
v  penzióne v  Liptovských Re-
vúcach v 2- a 3-posteľových iz-
bách s  vlastným sociálnym za-
riadením, polpenziu, dopravu 
počas programu, prednášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra 
Šajgalová, Novomeského 13, 
977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com 
sajgalova.luba@post.sk

17. HOREHRONIE – BREZNO
Termín: 19. 8. – 26. 8.  

Program: Komplexné pozná-
vanie Nízkych Tatier, Homôlka, 
Ďumbier, Jaskyňa mŕtvych Ne-
topierov, Chopok, Kotliská, Slo-
venské Rudohorie – Tlstý javor, 
Zákľuky, Čiernohronská želez-
nička, lesnícky skanzen vo Vyd-
rove, Muránska planina – Čerto-
vá roklina, ozubnicová železni-
ca, hrad Ľupča, Hronsek – kos-
tol UNESCO, Špania dolina, his-
torické a  kultúrne zaujímavosti 
Horehronia, aj variant B pre me-
nej zdatných turistov.
Cena: 131 € za ubytovanie v In-
ternáte SŠ v  Brezne, bunkový 
systém izieb, 2- a  3-posteľové 
izby, polpenziu, dopravu podľa 
programu a prednášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra 
Šajgalová, Novomeského 13, 
977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201 
e-mail: sajgal.luba@gmail.com 
sajgalova.luba@post.sk
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Týden mozku je jedinečný cyklus přednášek o  nejnověj-
ších objevech a  trendech ve  výzkumu mozku a  neurově-
dách, který již podevatenácté pořádá Akademie věd ČR 
v  termínu od  13. do  17. března 2017. Akce je součástí 
tzv. Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně 
za  zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech vý-
zkumu mozku. Vstup na všechny akce v rámci Týdne mozku 
je zdarma. Z  důvodu omezených kapacit přednáškových sálů 
je však vyžadována registrace na www.tydenmozku.cz.

Závazná objednávka

Objednáváme … ks „Právní rámec řízení škol a školských zařízení“

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 školám, školským zařízením, dalším 
pedagogickým institucím, odborovým organizacím 

a orgánům státní správy ve školství odbornou publikaci

Právní rámec řízení škol 
a školských zařízení

PEDAGOG MEZI PARAGRAFY
3. vydání – Autor Jiří Valenta

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

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

výchovného poradce pro sekundární 
cyklus Evropské školy ve Varese, Itálie 

Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce
www.msmt.cz 

pod sekcí
EU a zahraničí/Studium v zahraničí/Evropské školy.

Týden mozku
13. – 17. března 2017


