
10 8. BŘEZNA 2017 XXV. ROČNÍKTÝ
D

EN
ÍK

Nic se nezapomíná pomaleji než urážka a rychleji než dobrodiní.   Martin Luther

Kariérní systém přinese řadu pozitivních efektů
Poslanecká sněmovna pustila do třetího čtení no-
velu zákona o  pedagogických pracovnících, která 
mimo jiné zavádí kariérní systém. Ten mezi učite-
li vzbuzuje rozporuplné reakce. Důvody, proč jej 
podporují školské odbory, nám sdělil jejich předse-
da František Dobšík.

„Kariérní systém se inten-
zivně připravoval už za 

ministra školství M. Chládka 
a určitě je pozitivní, že ho mi-
nistryně K. Valachová transfor-
movala a  předložila ke schvá-
lení. Kromě třístupňového ka-
riérního postupu, o  němž se 
mluví nejvíce, přináší učite-
lům další vedlejší efekty, napří-
klad transparentnější propláce-
ní přespočetných hodin, pra-
vidla pro setrvávání na praco-
višti a  další ustanovení, která 
souvisejí s pedagogickou prací. 
Jeho přínosem je hlavně to, že 
nastavuje pravidla, na nichž se 

dá v budoucnu stavět,“ vysvět-
luje František Dobšík.

„V současné podobě, 
pokud bude kariérní 
systém schválen, 
určitě hned ne-
splní všechna 
očekávání pe-
dagogů. Něja-
ký čas bude na-
bíhat, a to až do 
roku 2021, kdy bu-
dou mít učitelé poprvé 
možnost ucházet se o  kariérní 
stupeň tři. Žádoucím vedlejším 
efektem pro podporu učitelské 
profese bude, pokud se podaří 

znovu ustanovit metodické ka-
binety. Budou-li dobře zorgani-
zovány a  terén je přijme, mají 
šanci zlepšit kvalitu vzdělávání. 
Myšlenka sdílení dovedností, 
zkušeností a  zasíťování škol je 
dobrá, a pokud bude podpoře-
na finančně a organizačně, uči-
telé ji přivítají. Také to, že insti-

tucionální podobu bude 
mít uvádějící učitel, 

který za podporu 
začínajícího uči-
tele dostane již 
od září tři tisí-
ce korun přípla-
tek a pravděpo-

dobně i  snížený 
úvazek, je výborný 

počin. Začínající učitel 
už nebude tápat, než se zorien-
tuje v práci, takže to bude pří-
nosné pro budování jeho ka-
riéry,“ je přesvědčen předseda 

školských odborů a pokračuje:
„Zajímavé bude i  to, jak se 

učitelé zapojí do stoupání v ka-
riérním žebříčku. Mám čerst-
vé informace ze dvou škol. Za-
tímco v první škole se z šedesá-
ti členů pedagogického sboru 
chystají usilovat o třetí kariérní 
stupeň tři učitelé, v druhé škole 
má zájem téměř polovina. Jak 
to dopadne, v  tuto chvíli neví-
me, takže obavy z nadmíry ad-
ministrativní činnosti pořád tr-
vají. Pokud bude novela zákona 
schválena, ministerstvo školství 
zveřejní i standard učitele, který 
nám na některé otázky odpoví. 
Pokud by však kariérní systém 
schválen nebyl, budeme se po 
volbách s novým ministrem do-
hadovat o stejných věcech zno-
va od začátku. A to by jistě ni-
kdo nechtěl.“

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Na pomoc dětem
„S malou pomocí k velké 
radosti“ je název projektu 
na pomoc dětem v nouzi. 
Z prodeje produktů 
P&G v hypermarketech 
Globus poputuje jedno 
procento z ceny nákupu 
prostřednictvím Českého 
červeného kříže k dětem, 
které to potřebují. Akce 
potrvá až do 19. dubna 
2017. zm

Ocenění za pomoc
Čtrnáctiletý Daniel Dono-
val z Havířova pomohl zra-
něným při vážné dopravní 
nehodě. Poskytl jim prv-
ní pomoc a zavolal záchra-
náře. Získal za to ocenění 
Gentleman silnic, které od 
roku 2004 uděluje Policie 
ČR a Česká pojišťovna.  čtk

Lasery a sněhuláci
Červení a modří sněhuláci 
před školou, laserové 
paprsky pronikající 
přes zatažené žaluzie 
nebo dým z pokusných 
výbuchů. To bylo jasné 

znamení pro všechny, kteří 
procházeli kolem Gymnázia 
Komenského v Havířově, že 
zdejší studenty baví přírodní 
vědy, zejména fyzika 
a chemie. Za svou aktivitu 
získali i podporu od Nadace 
ČEZ. dn

Systém stipendií
Středočeský kraj chce 
změnit systém stipendií 
pro studenty technických 
a řemeslných oborů. 
Podpora by neměla být 
poskytována plošně, ale 
měla by být přidělována 
podle studijních výsledků. 
Studenti by si od doby, kdy 
začnou chodit na praxi, 
měli najít svého partnera 
mezi zaměstnavateli. Poté 
se s podporou připojí 
i kraj.                     čtk
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„Už to mám v hlavě dávno vypočítané, ale sorry jako, přece vám nebudu sdělovat výši příjmů!“
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Cesta nedospělých do dospělosti
Mladí lidé v  současné do-

bě odkládají své závazky 
více než dřívější generace, ale 
nedělají to z pohodlnosti. Vět-
šina z nich se chce chovat zod-
povědně, často však vybíra-
jí z velkého množství možnos-
tí a mají menší jistotu, jak se je-
jich život bude vyvíjet. Vyplynu-
lo to z dlouhodobého výzkumu 
s  názvem Cesty do dospělos-
ti, který představili jeho autoři 
z Masarykovy univerzity v Brně.

Výzkumu se zúčastnilo té-
měř 1 600 respondentů, pře-
vážně vysokoškoláků. V začát-
cích výzkumu jim bylo mezi 18 
a 25 lety, v jeho průběhu do-
sáhli ti nejstarší až 29 let věku. 
Ten věk bývá označován jako 
hranice vstupu do dospělosti, 
tj. schopnost přijmout dlouho-
dobé závazky. Současní dospí-
vající ji však odkládají. Nedě-
lají to však záměrně. Ocitli se 
totiž v situaci, kdy jsou první-

mi, kdo má téměř neomezené 
možnosti, postrádají ale vzory, 
podle nichž je možné vybírat 
nejlepší možné řešení. Pokud 
ale nějaké rozhodnutí oslo-
vení lidé považují za důležité, 
dávají si na něm velice zále-
žet a jsou nároční také na svo-
je okolí. Respondenti výzkumu 
mají například vysoké nároky 
a sami je cítí na sobě v oblasti 
hledání zaměstnání nebo poz-
ději v pracovním životě. mu

Univerzitní studium ekonomiky v Kadani
Sociálně-ekonomická fakul-

ta Univerzity Jana Evange-
listy Purkyně v  Ústí nad La-
bem chce v  nadcházejícím 
akademickém roce v  Kada-
ni opět otevřít studium eko-
nomiky. Pokud se podaří zís-
kat dostatek uchazečů, ote-
vře se program celoživotního 
vzdělávání v  prostorách ka-
daňského gymnázia již po-

druhé. V  Kadani bude mož-
né studovat první dva ročníky 
bak alářského programu. Po-
té nastoupí, pokud absolvu-
jí přijímací řízení, k  řádnému 
studiu třetího ročníku do Ústí 
nad Labem.

Má-li být studium otevřeno, 
je potřeba, aby se přihlásilo 
alespoň 20 uchazečů. Ti bu-
dou ke studiu přijati bez při-

jímacích zkoušek. Studium je 
placené, probíhá vždy v  blo-
cích v pátek a v sobotu zhru-
ba jednou za tři týdny. Do bu-
doucna se plánuje, že by by-
lo v Kadani možné vystudovat 
dva semestry magisterského 
studia. Zbývající dva semest-
ry pro získání titulu inženýr 
by bylo opět možné dokončit 
v Ústí nad Labem. čtk

Ambice vysokoškolských studentů na vedení
Česká manažerská aso-

ciace zkoumala, jak vy-
sokoškolští studenti vníma-
jí své manažerské schop-
nosti, jaké mají představy 
o  svém budoucím povolání 
a  jak vnímají ideálního ma-
nažera a manažerské schop-
nosti jako takové. Výsledky 
téměř 400 studentů ukazu-

jí, že vysokoškolští studen-
ti mají v oblasti vedení a ma-
nažerských pozic velké ambi-
ce. Šest z deseti studentů vě-
ří, že má předpoklady k  ve-
dení týmu lidí. Vedení lidí ba-
ví celých 79 procent studen-
tů, pro jednu pětinu dota-
zovaných je pozice lídra na-
prosto přirozená. Sebevědo-

mější ohledně předpokladů 
k  výkonu manažerské práce 
jsou muži.

Zkušenosti s  vedením li-
dí získávají studenti nejčas-
těji v  rámci školních projek-
tů (69  procent, volnočasový-
mi aktivitami (63 procent) ne-
bo vlastní iniciativou (53 pro-
cent). vž
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Březen – měsíc, ve kterém mateřské, základní, 
střední i vyšší odborné školy a konzervatoře obdrží 
své rozpočty. V letošním roce v podstatě naposled 
podle normativního způsobu, to znamená podle 
počtu žáků.

Normativním způsobem 
rozepsalo ministerstvo školství 
v tomto roce pro školy a škol-
ská zařízení zřizovaná krajem, 
obcí nebo svazkem obcí téměř 
100 procent všech prostředků. 
Na rozvojové programy připa-
dá, podle údajů ministerstva 
školství, pouze 0,68 procen-
ta disponibilních zdrojů. Vy-
jádřeno v  korunách se jedná 
o  více než 94 miliard korun. 
( POZNÁMKA REDAKCE: V  té-
to částce nejsou zahrnuty vý-
daje na soukromé a  církev-
ní školy a  přímo řízené orga-
nizace.) Ve srovnání se schvá-

leným rozpočtem regionál-
ního školství pro rok 2016 
je rozpočet běžných 
výdajů pro rok 
2017 vyšší při-
bližně o  7,756 
miliardy korun, 
to znamená 
zhruba o  8,97 
procenta.

Pokud se podí-
váme pouze na pení-
ze určené na platy zaměst-
nanců regionálního školství, 
pak na ně připadá více jak 67 
miliard korun. Podle údajů mi-
nisterstva školství je tato část-

ka určena pro 220 376 za-
městnanců a  průměrný roz-
počtovaný měsíční plat dosáh-
ne výše 25 397 korun.

Srovnáme-li letošní fi-
nanční prostředky určené na 
mzdové prostředky a  odvo-

dy s rokem 2016, pak do-
šlo k  jejich navýše-

ní o  8,41 procen-
ta, tj. o  5,267 
miliardy korun. 
Rozpočet pro 
ostatní nein-
vestiční výda-

je je pak vyšší 
o  284,5 milionu, 

tj. o 16,98 procenta.
Normativní způsob fi-

nancování regionálního škol-
ství stejně jako v  předchozích 
letech rozlišuje pět základních 
kategorií podle poskytované-

ho vzdělání. První kategorie je 
určena pro předškolní vzdělá-
vání (kategorie 3–5 let), druhá 
pro žáka, který plní povinnou 
školní docházku (6–14 let), tře-
tí pro střední vzdělávání, včet-
ně denní formy nástavbového 
studia (15–18 let), čtvrtá kate-
gorie zahrnuje žáky vyšších od-
borných škol (19–21 let) a po-
slední pátá pak počet lůžek 
v  krajských zařízeních ústavní 
výchovy (3–18 let). Letošní na-
výšení platů pedagogů o osm 
procent a  nepedagogů o  pět 
procent se proto projevilo 
v  navýšení normativů jednot-
livých věkových kategorií. Ve 
srovnání s rokem 2016 se cel-
kově republikový normativ zvý-
šil o  sedm procent, u  věkové 
kategorie 3–5 let o 7,5 procen-
ta. Mzdové prostředky (včetně 
odvodů) jsou tedy u  pedago-
gů vyšší přibližně o 7,5 procen-
ta, u věkové kategorie 3–5 let 
o 8,3 procenta, u nepedagogů 
pak o 5,35 procenta. Naopak 
„onivky“ byly celkem sníženy 
asi o 1,8 procenta.

První leden 2017 při-
nesl nejen navýšení platů pe-
dagogických i  nepedagogic-
kých zaměstnanců škol a škol-
ských zařízení, ale také navý-
šení příspěvků do fondu kul-
turních a  sociálních potřeb, 
a to o 0,5 procenta. Z původ-
ních 1,5 procenta se tento pří-
spěvek zvýšil na dvě procen-
ta, což odpovídá navýšení fi-
nančních prostředků do FKSP 
o 306 747 247 korun. Toto na-
výšení odpovídá, podle minis-
terstva školství, zvýšení mzdo-
vé části republikových norma-
tivů všech věkových kategorií.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Republikové normativy a jejich vliv na rozpočty škol
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Výše republikových normativů pro rok 2017

Věková
kategorie

NIV
CELKEM
Kč/žáka

MP
Celkem vč. odvodů

Kč/žáka

MPP
Celkem vč. odvodů

Kč/žáka

MPN
Celkem vč. odvodů

Kč/žáka

ONIV
Celkem
Kč/žáka

Zam.
Z./1000 ž.

3 – 5 let 45 242 44 742 34 803 9 939 500 127,612

6 – 14 let 57 747 56 662 47 351 9 311 1 085 129,591

15 – 18 let 66 705 65 635 53 169 12 466 1 070 144,429

19 – 21 let 56 983 56 283 46 857 9 426 700 127,612

KZÚV 273 320 270 820 199 621 71 199 2 500 693,459
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Nechceme rozvolňovat požadavky na učitelskou profesi

Školské odbory společně s  ministerstvem školství 
zformulovaly argumenty proti pozměňovacímu ná-
vrhu poslance Jiřího Zlatušky k novele zákona o pe-
dagogických pracovnících.

Ten vychází z  teze, že v  te-
rénu chybějí učitelé, a  tak 

se snaží do zákona prosadit, 
aby mohli učit i  lidé z  praxe. 
Každý, kdo má vysokou ško-
lu, by mohl nastoupit do ško-
ly, absolvoval by adaptační ob-
dobí, zorientoval se v pedago-
gických dovednostech a  slo-
žil atestaci do druhého kariér-
ního stupně.

„Školské odbory to napros-
to odmítají, jde o dehonestaci 

celého pedagogického vzdě-
lání. Aby kdokoli, kdo vystu-
duje vysokou školu a  najde 
si náhodou místo učitele, na-
stoupil do školy a  učil, to je 
zoufalství vůči dětem,“ říká 
František Dobšík, předseda 
školských odborů. A dále shr-
nuje argumenty proti tomu-
to pozměňovacímu návrhu: 
„Jde o vysoce odbornou pro-
fesi, která má tři nedílné slož-
ky: pedagogicko-psychologic-

kou, didaktickou a oborovou. 
Bez jejich zvládnutí lze těž-
ko hovořit o  kvalitním učite-
li. Naším cílem je kvalita vzdě-
lávání a  té nelze dosáhnout 
bez kvalitních, dostatečně 
připravených učitelů. Pustit li-
di bez pedagogického vzdělá-
ní do škol znamená vědomě 
snižovat kvalitu. Kvalifikova-
ní učitelé mají přímý vliv 
na kvalitu poskyto-
vaného vzdělává-
ní, nelze připus-
tit případné ne-
kvalifikované zá-
jemce, aby si po-
kusem a omylem 
ověřovali nedo-
statky svého pedago-
gického vzdělání na dětech. 
Dalším negativním efektem 
by bylo snížení prestiže uči-
telského povolání a  hodnoty 
pedagogického vzdělání. Je 
historickým výdobytkem, že 
je v České republice pro jeho 
výkon požadováno magister-
ské studium pedagogického 
směru.

Nastavenou regulaci učitel-
ské profese odborná veřejnost 
podporuje, zákon o  pedago-
gických pracovnících je brán 

jako významná ochrana pe-
dagogické profese před neu-
váženými zásahy. Je nesmysl-
né počítat s  tím, že se učite-
li budou chtít stát vysoce kva-
litní lidé bez pedagogického 
vzdělání, když ze škol utíkají li-
dé se vzděláním kvůli nízkým 
platům. Nejpravděpodobněj-
ší je, že by se do škol chtě-

li dostat lidé, kteří se ne-
jsou schopni uplatnit 

v rámci svých mno-
hem lépe place-
ných profesí. Čili 
lidé nekvalitní.

Stát má vytvá-
řet dostatečnou 

motivaci uchaze-
čů o studium na fakul-

tách připravujících pedagogy, 
tedy k zájmu o profesi učitele, 
vytvářením atraktivních plato-
vých a  pracovních podmínek. 
V evropských zemích není roz-
volňování požadavků na vý-
kon profese obvyklé. Sahá se 
k němu zpravidla jen v přípa-
dě akutního nedostatku učite-
lů, který u nás není. Lidí s po-
třebnou kvalifikací je dostatek, 
ale nízké platy je odrazují od 
nástupu do profese.“

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Anketa o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos jde do finále 
Anketa o  nejoblíbenějšího 

učitele Zlatý Ámos zná své 
finalisty. Stali se jimi Michal 
Zajíček ze Základní školy Stě-
bořice, Alena Šedivá z Gymná-
zia Tábor, Pavel Novák ze Zá-
kladní školy Kameničky, Lukáš 
Lis ze Základní školy Soběslav, 
Hana Kolpaková ze Základní 
školy Kouřim a Radka Dlabalo-
vá ze Základní školy Rokycany.

Šestnáct pedagogů, kte-
ří úspěšně prošli regionální-
mi koly přijelo do  Prahy ten-
tokrát bez žáků. Přesto v tom 
nezůstali sami. Děti je vybavily 
třemi věcmi, o nichž byly pře-
svědčeny, že jim pomohou se-
mifinále nejen přežít, ale i  co 
nejlépe obstát. Nechyběly fo-

tografie, kreslené postavy dě-
tí i učitelů, třídní kroniky a pa-
mátníky, ale ani například kra-
bička poslední záchrany, mo-
del mostní konstrukce, před-
potopní mobil, batoh plný 
plyšáků či čtyřlístek a podkova 
pro štěstí.

Porota v  čele s   Janem Ci-
mickým měla opravdu z čeho 
vybírat. Je moc dobře, že v na-
šich školách učí lidé, kvůli kte-
rým děti do  školy chodí rády, 
které žáci uznávají a váží si je-
jich práce. Nejvíc na nich oce-
ňují přísnost, ale i  spravedl-
nost, smysl pro humor, umění 
naučit i nezáživné věci a ocho-
tu pomoci v každé situaci. „Už 
teď jste všichni vítězové,“ po-

blahopřála všem ministryně 
školství Kateřina Valacho-
vá. „Byla bych nejraději, kdy-
bych mohla navštívit všechny 

vaše školy a  načerpat radost 
a pozitivní energii, která z vás 
vyzařuje.“

Karla TONDLOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

ILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

FOTO: AUTORKAFOTO: AUTORKA
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Mladí lidé mají svůj názor, ale nevědí jak jej uplatnit
Snad každý dobrý kantor zažil chvíli, kdy si polo-
žil otázku: „Co se honí mým žákům v hlavě právě 
v tuto chvíli?“ Zajímavý pohled na duševní svět dětí 
a mladých lidí přinesla nedávná kampaň „Neninam-
tojedno“, kterou uspořádala YMCA, největší a nej-
starší mezinárodní organizace mládeže na světě.

Někdy se může zdát, že 
současná mladá genera-

ce není schopná a ochotná se 
zamýšlet nad světem, který ji 
obklopuje. Že ji zajímá jen ně-
jaká „podivná“ hudba, počí-
tače, chytré telefony a  je vy-
chovávána jen k tomu, že nej-
vyšší hodnotou jsou úspěch 
a  peníze. Učitelé mají štěs-
tí, že pobývají s  mládeží vět-
šinu dne, takže si uvědomu-
jí, že tomu tak není. Že i sou-
časní žáci a  studenti mají ci-

ty a touhy, že si dobře uvědo-
mují neduhy současného svě-
ta a chtěli by se podílet na je-
jich nápravě. Jen někdy nevě-
dí, jak na to a zda někdo o je-
jich názor vůbec stojí. Potvrdi-
ly to i výsledky ojedinělé kam-
paně „Neninamtojedno“.

Názor se říci nebojí

Stále ještě probíhající kam-
paň byla zahájena loni v  létě. 
Zapojit se do ní mohli mladí li-
dé od 6 do 30 let, kteří pro-
střednictvím sociálních sítí ne-
bo papírových kartiček dostali 
šanci vyjádřit se k tomu, co jim 
není v jejich životě lhostejné.

„V  současné chvíli máme 
přes 1 500 názorů a ještě stá-
le přibývají další. Anketní lístky 

jsme rozdali prostřednictvím 
25 poboček, které má  YMCA 
po celé České republice, a po-
dařilo se nám takto získat ná-
zory ze všech 13 krajů a z Pra-
hy. Díky přetrvávajícímu zájmu 
a  velkému ohlasu budeme 
v kampani pokračovat. Dohro-
mady jsme rozdali 4 000 kar-
tiček po celé České republice. 
Spustili jsme také webové 
stránky www.ne-
nimitojedno.eu 
a  kampaň do-

s t a l a 
i  prostor na 
sociálních sí-
tích. Do an-
kety se zapoji-
li respondenti 
nejen z  měst, 
ale i  z  venko-
va,“ popisu-
je metodiku 
kampaně její 
organizátorka 

Vladislava Vidláková.
Nejčastěji se mladí lidé zmi-

ňovali o škole, o vztazích v ro-
dině i  mezi přáteli, o  život-
ním prostředí a virtuálním svě-
tě. Menší chlapci často mluvi-
li o tom, že by chtěli trávit více 
času u  počítače, děvčata na-

opak smutnila nad tím, že dě-
ti tráví u  počítače času příliš 
mnoho. Žáci základních škol 
zmiňovali kamarádství, star-
ší studenti se 
zabývali pro-
blémy v  rodi-
ně a  lidé po 
maturitě měli 
obavu o  svou 
budoucnost 
a také o směr 
vývoje české 
společnosti.

„Mladí lidé 
nejsou lhos-
tejní ke své-

mu okolí, 

zajímá je oprav-
du mnoho vě-
cí. Často se ale 

ozývaly hlasy, 
že je nikdo ne-

poslouchá a  nepřisu-
zuje jejich názoru dostateč-
nou důležitost. To se snažíme 
změnit. Skrze naše progra-
my, ať už je to například Ten 
Sing, Skaut, nebo letní tábo-
ry, pomáháme mladým lidem 
najít své místo ve společnosti, 
objevit svá nadání a  neztra-
tit naději,“ říká V.  Vidláková 
a pokračuje:

„Jako organizace, která 
ročně pracuje s  více než 70 
tisíci lidmi, jsou pro nás vý-
sledky kampaně opravdu dů-
ležité. Doba se neustále mě-
ní a YMCA už od počátku své 
činnosti vždy reaguje na po-
třeby dané doby, ať už se jed-
nalo o  pomoc obětem vá-

lek, prosazování demokra-
cie, nebo o podporu mládeže 
z  ohrožujících životních po-
měrů. Tato kampaň nám po-

máhá zjistit, jak se mladí lidé 
v dnešní době mají, co je zají-
má a co je trápí.“

Rodina je důležitá

Získané informace najdou 
své praktické využití. Napří-
klad v  jedné kartičce si ma-
lá holčička stěžovala, že dě-
ti nerady čtou. YMCA Pra-
ha na to reaguje zapojením 
se do projektu, který propa-
guje čtení mezi dětmi, a  ví-
kendová akce, kterou plánu-
jí, už má naplněnou kapaci-
tu. Na jaře proběhne cyklus 
přednášek a  diskuzí, které 
budou reagovat na podněty 
týkající se migrace, pevných 
mezilidských vztahů i globál-
ních problémů. Tak se mla-
dí lidé dozvědí více o věcech, 
které je zajímají nebo kterých 
se obávají.

Na mnoha anketních kar-
tičkách psaly děti o  své rodi-
ně a o problémech v ní. „Vý-
sledky kampaně se projeví 
i na pravidelných letních tábo-
rech, které už tradičně vycho-
vávají své účastníky k  tomu, 
aby nebyli lhostejní ke svému 
okolí, vyznávali zdravý životní 
styl a  v  neposlední řadě také 
aby se nebáli projevit svůj ná-
zor a naučili se pomáhat dru-
hým,“ uzavírá V. Vidláková.

Romana SLANINOVÁ

Co je YMCA
Tato organizace má 58  mi-

lionů členů ve 119 zemích svě-
ta. Stojí na křesťanských princi-
pech vzájemné pomoci, je ale 
otevřená všem mladým lidem 
bez ohledu na národnost či vy-
znání. O rozvoj  YMCA v Česko-
slovensku se vedle T. G. Masa-
ryka zasadil třeba i  Václav Ma-
ria Havel, otec bývalého prezi-

denta Václava Havla. Po němec-
ké okupaci byla organizace za-
kázána a  řada aktivních členů 
zaplatila za svou činnost živo-
tem. V  50.  letech byla organi-
zace rozpuštěna. Znovuzalože-
ní se u  nás  YMCA dočkala až 
v roce 1990, dnes má 25 pobo-
ček a  něco okolo tří a  půl tisí-
ce členů.

-

a l a poslo

Naše 

téma
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Výpověď z důvodu neomluvené absence
Jaká hlediska by měl zaměstnavatel uplatňovat, 
pokud chce dát zaměstnanci výpověď z důvodu ne-
omluvené absence?

Zaměstnavatel může z  dů-
vodu neomluvených ab-

sencí přistoupit i  k  rozvázá-
ní pracovního poměru, a  to 
podle intenzity právních před-
pisů vztahujících se k zaměst-
nancem vykonávané práci (mí-
ry porušení tzv. pracovní káz-
ně) – s  přihlédnutím zejména 
k osobě zaměstnance, pracov-
ní pozici, kterou zastává, do-
bě a situaci, v níž došlo k ne-
omluvené absenci, délce jejího 
trvání, důsledkům pro zaměst-
navatele, například k výši ško-

dy zaměstnavateli způsobe-
né – buď výpovědí, nebo oka-
mžitým zrušením ve smyslu 
zejména § 52 písm. g) a § 55 
písm.  b) a  souvisejících 
ustanovení zákoníku 
práce.

Jako určitá orien-
tace může být vyu-
žita soudní judika-
tura. V té je napří-
klad uvedeno:

„Neomluvené za-
meškání práce v  trvání 
5  dnů (podle rozsudku Nej-

vyššího soudu ČR ze dne 21. 
5. 2008, spis. zn. 21 Cdo 
2542/2007) zpravidla předsta-
vuje – obecně vzato – samo 
o sobě porušení pracovní káz-
ně zvlášť hrubým způsobem 
a  odůvodňuje rozvázání pra-
covního poměru okamžitým 

zrušením. Jednání za-
městnance znamena-

jící porušení pracov-
ní kázně však nelze 
posuzovat bez při-
hlédnutí k  dalším 
okolnostem, kte-

ré mohou mít vliv 
na celkové zhodnoce-

ní případu.
Při zkoumání intenzity po-

rušení pracovní káz-
ně zaměstnancem 
a důvodů, pro které 
lze výjimečně rozvá-
zat pracovní poměr 
okamžitým zruše-
ním, musí být kro-
mě délky nepřítom-
nosti zaměstnance 
v práci také přihléd-
nuto zejména k dů-
sledkům jeho ne-
přítomnosti v  práci 
pro zaměstnavate-
le, k  jeho dosavad-
nímu postoji k plně-
ní pracovních úko-
lů, k  míře jeho za-
vinění a  ke způso-
bu a  intenzitě po-
rušení jeho kon-
krétních pracovních 
povinností.“

Vít BERKA

Podmínky dorovnání platu do zaručené mzdy
Absolventka střední školy nastoupila od 1. února 
v příspěvkové organizaci na pracovní místo mzdo-
vá účetní se zařazením 8. platová třída, 1. platový 
stupeň. Náleží jí platný tarif 12 840 Kč, ale nejnižší 
úroveň zaručené mzdy činí 14 800 Kč. Jaká částka 
má být uvedena v platovém výměru?

Podle ustanovení § 136 zá-
koníku práce je zaměstna-

vatel povinen vydat zaměst-
nanci v den nástupu do prá-
ce platový výměr, který musí 
být písemný. V platovém vý-
měru musí být uvedeny úda-

je o platovém stupni a plato-
vé třídě, do nichž je zaměst-
nanec zařazen, a  o  výši pla-
tového tarifu a  ostatních 
pravidelně měsíčně vypláce-
ných složek platu. V  plato-
vém výměru bude tedy uve-

den platový tarif, to je částka 
12 840 Kč (příloha č. 1 k na-
řízení vlády č. 564/2006 Sb., 
o  platových poměrech za-
městnanců ve veřejných služ-
bách a správě).

Do nejnižší úrovně zaruče-
né mzdy podle nařízení vlády 
č. 567/2006 Sb. bude zaměst-
nankyni měsíčně poskytován 
doplatek. Osobní příplatek 
může být podle § 131 zákoní-
ku práce poskytován zaměst-
nanci, „který dlouhodobě do-

sahuje velmi dobrých pracov-
ních výsledků nebo plní větší 
rozsah pracovních úkolů než 
ostatní zaměstnanci“.

Tyto podmínky pro přiznání 
osobního příplatku nemohou 
být u  nově nastupujícího za-
městnance splněny a  přizná-
ní osobního příplatku jen pro 
účely dorovnání platu zaměst-
nance do nejnižší úrovně zaru-
čené mzdy by nebylo v soula-
du se zákoníkem práce.

 Vít BERKA
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Dohoda 
o pracovní činnosti

Se starobním důchod-
cem máme sjednánu 
dohodu o pracovní čin-
nosti. Je nutné dodržo-
vat, že doba trvání pra-
covního poměru na do-
bu určitou nesmí pře-
sáhnout tři roky a  že 
může být opakován 
nejvýše dvakrát?

Pokud byla se zaměst-
nancem uzavřena do-
hoda o  pracovní činnos-
ti, tak se na ni nevztahu-
je ustanovení § 39 zákoní-
ku práce a omezení z  to-
hoto ustanovení vyplýva-
jící. Ustanovení §  39 zá-
koníku práce se výslovně 
vztahuje pouze na pracov-
ní poměr. Ačkoliv ustano-
vení § 77 odst. 2 zákoní-
ku práce nevyjmenovává 
§ 39 jako ustanovení, kte-
ré nelze aplikovat na do-
hody o  pracích konaných 
mimo pracovní poměr, 
neznamená to, že je nut-
né § 39 aplikovat i na do-
hodu o pracovní činnosti. 
To by zcela popíralo účel 
dohod a rozdíly mezi pra-
covním poměrem a  do-
hodami o  pracích kona-
ných mimo pracovní po-
měr. Zaměstnavatel není 
nijak omezen na sjedná-
vání dohody na dobu urči-
tou, a to i  opakovaně.

Vít BERKAFOTO: Petr MERTAFOTO: Petr MERTA
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Školáci v Novém Hrozenkově dokázali, že pomáhat má smysl
Přesvědčit děti, že jsou samy schopné změnit věci, 
které se jim nelíbí, naučit je spolupracovat a nebýt 
lhostejné ke světu kolem sebe – to je ve stručnosti 
cíl projektu 72 hodin.

V  rámci třídenní akce se 
mladí dobrovolníci po ce-

lém Česku pouští do libovol-
ných aktivit, které pomohou 
druhým, přírodě nebo jejich 
okolí. Projekt pořádá Česká 
rada dětí a mládeže a do pá-
tého ročníku se zapojila také 
Základní škola v  Novém Hro-
zenkově. Pod heslem: „Pomá-
hám, protože chci…,“ přiložili 
ruku k dílu žáci všech ročníků, 
od čerstvých prvňáčků až po 
deváťáky. „Do projektu jsme 
vstoupili z iniciativy žáků, kteří 
navrhovali zlepšení školní za-
hrady a okolí školy,“ říká ředi-
tel školy Igor Haša. „Návrhy na 
konkrétní aktivity upravili tříd-
ní učitelé, hlavně s  ohledem 
na věk žáků.“

Nejmenší školáci se vyřádi-
li v kuchyni. Nastrouhali jablka 
a  připravili další ingredience, 
z  nichž potom paní učitelka 
upekla voňavé záviny. Balíček 
se sladkým překvapením udě-
lal velkou radost obyvatelům 
zdejšího charitního Domu po-
kojného stáří. Stejně tak je po-
těšilo i pěvecké vystoupení žá-
ků čtvrtých tříd, kteří do do-
mova také zamířili. Po zpívání 
děti neváhaly strávit zde dal-
ší čas, dělaly seniorům společ-
nost a povídaly si s nimi.

Druháci se zase rozhodli po-

těšit všechny spolužáky. Svými 
výtvory vyzdobili prostory u ša-
ten, aby ostatním dětem zlep-
šily náladu hned, jak vejdou do 
školní budovy. Žáci třetích tříd 
se zaměřili na životní prostře-
dí a veřejný prostor. S velkými 
pytli na odpadky se vydali po 
místní cyklostezce a sbírali vše, 
co neukáznění kolaři a chodci 
odhodili. Naplněné těžké pytle 
dokazovaly, že odvedli pořád-
ný kus práce, která má smysl.

Vyšší ročníky si daly za cíl 
zvelebit školní areál a  blízké 
okolí. Pracovití páťáci vybave-

ní hráběmi, lopatami a dalším 
nářadím se postarali o zevrub-
ný úklid kolem školy. Díky je-
jich úsilí také na hřišti vznik-
lo nové ohniště, jako materiál 

posloužily kameny ze břehu 
Bečvy, které děti nanosily. Po-
sléze své dílo spolu s ostatní-
mi vyzkoušely v praxi při opé-
kání špekáčků. Kluci z 6. třídy 
obrousili a  zrenovovali stoja-
ny na kola, sedmáci se pořád-
ně nadřeli, než zasadili pět no-
vých jabloní na školní zahradě. 
Nejstarší žáci si vzali na starost 
úpravu pískového doskočiště 
na hřišti. Dívky přesadily poko-
jové rostliny a obnovily zelené 
koutky na školních chodbách.

Chvályhodná akce se vel-
mi vydařila. Výsledkem bylo 

nejen příjemnější prostředí, ale 
především radost a dobrý po-
cit dětí. Se stejným nadšením 
se v  ZŠ Nový Hrozenkov plá-
nují do projektu zapojit i příští 

rok. „Projekt 72 hodin propojil 
a vhodně doplnil naše aktivity, 
které mu předcházely v  loň-
ském roce, například Work-
shop s  architekty, Den Země 
a aktivity s ekologickou tema-
tikou nebo charitativní školní 
besídka,“ shrnuje Igor Haša. 
„Všechny tyto aktivity posilují 
sociální vazby mezi žáky, uči-
teli a veřejností nebo přispíva-
jí ke zlepšení estetického pro-
středí. Podobné projekty ve-
doucí k  aktivnímu činnostní-
mu učení plně podporujeme.“

Denisa KMEŤOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady
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Příplatek při práci na dohodu
Je možné poskytovat osobní příplatek zaměst-
nanci, který pracuje na základě dohody o pracov-
ní činnosti?

Osobní příplatek jako ne-
nárokovou složku platu lze 
platně přiznávat pouze za-
městnancům v  pracovním 
poměru, nikoli zaměstnan-
cům činným na základě 
dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr. 
To vyplývá z §  77 odst.  2 
písm.  h) zákoníku práce, 
dle něhož se na práci ko-
nanou na základě dohod 

o  pracích konaných mimo 
pracovní poměr nevztahu-
je právní úprava odměňo-
vání, s  výjimkou minimál-
ní mzdy.

Zaměstnanci činní na zá-
kladě dohod o pracích kona-
ných mimo pracovní poměr 
nemohou být odměňováni 
platem, ale pouze odměnou 
z dohody (§ 109 odst. 5 zá-
koníku práce).

Zkouškám života se nevyhneme
„Někdy mám pocit, že 

ve školství začíná-
me při každé dílčí reformě 
od konce,“ zachmuří se Hro-
mádka. „Když se před léty 
postupně zaváděla a  neustá-
le měnila státní maturita, mě-
lo se myslet na její budouc-
nost už v  první třídě základ-
ní školy. Všichni by včas vědě-
li, oč jde a co je čeká. Jednot-
né přijímací zkoušky na střed-
ní školy se dávno mohly stát 
viditelným krokem k  dnešní 
maturitě.“

„Po roce 1989 vznikaly ja-
ko houby po dešti nové střed-
ní školy, které přijímaly kaž-
dého, kdo si uměl jen pode-
psat přihlášku. Tenkrát při-

jímačky ztratily svůj původ-
ní smysl,“ pohotově se přidá-
vá Hartungová. „Všichni dnes 
chtějí mít maturitu a slušivý ti-
tul z vysoké školy. Spole-
čensky potřebná ře-
mesla mladým li-
dem vůbec ne-
voní, proto se 
jim obloukem 
vyhýbají. Letos 
nám do první-
ho ročníku na-
stoupilo sedm žá-
ků oboru zedník, po 
půl roce zůstali pouze 
tři,“ pokračuje Hromádka.

„Jednotné přijímací zkouš-
ky na střední školu jsme před 
mnoha lety bez řečí absolvo-

vali a přežili bez úhony. Když 
jsme psali diktát z češtiny, sta-
čilo v něm udělat jednu nebo 
dvě hrubky a měli jsme smůlu. 

Před nás se dostali úspěš-
nější uchazeči. Stej-

ně funguje každo-
denní život. Ne-
bo sport. Lep-
ší vždy vedou 
peloton. Co je 
na tom  nepo-

chopitelného?“ 
pátravě se zadívá 

z  okna Hartungová. 
„Spíš mi vadí, že letošní 

přijímačky neprověří znalos-
ti z cizího jazyka. Dobře víme, 
jak jsou špatné, ale nahlas to 
nikdo nechce vyslovit.“

„Když nemáš na střední 
školu, půjdeš na řemeslo – 
hřměl můj táta a  já věděl, že 
taková jsou pravidla života. 
Proto jsem se učil. Hodně učil 
a  ještě více dřel, abych nejen 
přijímačky zvládl. Abych pře-
devším sobě dokázal, že ma-
turitu zdárně zdolám. Stejně 
jako vysokou školu. Náročné 
přijímačky nastartovaly naši 
cestu k úspěchu. Marná sláva, 
zkouškám života se nevyhne-
me ani dnes. Letos mají žáci 
navíc dva pokusy. Není žádný 
důvod ke strachu a panikaře-
ní. Stačí, aby se konečně za-
čali pořádně učit,“ zavírá tříd-
ní knihu Hromádka.

Roman KANTOR
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Práce na dohodu o dovolené
Umožňuje zákoník práce, aby zaměstnanec během 
své dovolené vykonával pro stejného zaměstnava-
tele práci na dohodu o provedení práce?

V ustanovení § 34b odst. 2 
zákoníku práce je uve-

deno: „Zaměstnanec v  dal-
ším základním pracovněpráv-
ním vztahu u  téhož zaměst-
navatele nesmí vykonávat prá-
ce, které jsou stejně druhově 
vymezeny. U  zaměstnavate-
le, jímž je stát, platí věta první 
jen tehdy, jedná-li se o výkon 
práce v téže organizační slož-
ce státu.“

Zmíněné základní pracov-

něprávní vztahy jsou defino-
vány v §  3 zákoníku práce, 
že není vyloučeno, aby za-
městnanec pracoval pro té-
hož zaměstnavatele v  pra-
covním poměru a  součas-
ně na základě některé z do-
hod o pracích konaných mi-
mo pracovní poměr. Práce 
na základě dohody může vy-
konávat i  v  době, kdy čer-
pá dovolenou z  pracovního 
poměru.

Platné právní důvody pro odvolání ředitele školy
V  jakých případech podle platné právní úpravy 
může zřizovatel odvolat ředitele školy?

Tuto problematiku upravuje 
§ 166 odst. 5 školského zá-

kona, kde se stanoví:
„Ředitele školské právnic-

ké osoby zřizované minis-
terstvem, krajem, obcí nebo 
svazkem obcí, ředitele příspěv-
kové organizace a  vedoucího 
organizační složky státu nebo 
její součásti může zřizovatel 
odvolat z vedoucího pracovní-
ho místa z důvodů

a) závažného porušení nebo 
neplnění právních povinnos-

tí vyplývajících z jeho činností, 
úkolů a pravomocí na vedou-
cím pracovním místě ředitele, 
které bylo zjištěno zejména 
inspekční činností České 
školní inspekce nebo 
zřizovatelem,

b)  ná-

vrhu České školní 
inspekce podle 
§ 174 odst. 14,

c)  pravomoc-
ného roz-

hod-

nutí soudu o  neplatnosti od-
volání předchozího ředitele 
z  funkce nebo pravomocné-
ho rozhodnutí o  neplatnosti 
rozvázání pracovního poměru 
s předchozím ředitelem.“

Řediteli odvolanému z  dů-
vodu uvedeného v odst.  5 
písm. c) náleží odstupné ve vý-
ši nejméně čtyřnásobku jeho 
průměrného výdělku.

e platné právní úpravy 
ditele školy?
tí vyplývajících z jeho činností, 
úkolů a pravomocí na vedou-
cím pracovním místě ředitele, 
které bylo zjištěno zejména
nspekční činností České 
školní inspekce nebo 
zřizovatelem,

b)  ná-

vrhu České školní 
inspekce podle 
§ 174 odst. 14,

c)  pravomoc-
ného roz-

hod-

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka
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Putování sněhové vločky v primátorské školce

Během projektového týdne 
v naší MŠ Klíček Primátora 

Hájka v Uherském Brodu, jsme 
se sněhovou vločkou putova-
li severním pólem, Asií, Ameri-
kou a cestu zakončili v Evropě.

Děti si na zahradě postavi-
ly iglú a dělaly pokusy s ledem 
i sněhem. Rozlišovali jsme sto-
py zvířat ve sněhu, krmili ptáč-
ky. Další den jsme si hráli na 
indiány a  naučili se pozdravy 
v několika jazycích, přes japon-
skou písničku jsme se dosta-
li až do Evropy. Děti si připra-
vovaly vlajky, hledaly informa-
ce v knihách i časopisech. Se-

známily se s glóbem, vypraco-
vávaly pracovní listy, malova-
ly a tvořily. Využili jsme národ-
ností našich rodičů, kteří nám 
během týdne připravovali zají-
mavá dopoledne. Rodiče na-
bídli dětem spoustu možnos-
tí, jak se seznámit s  odlišnou 
kulturou a  národními zvyky. 
Zaměřili se na oslavy přícho-
du nového roku, rodinné osla-
vy i  přípravu tradičních jídel. 
Přes fotografie jsme nahlédli 
i do mateřské školy v Itálii. Slo-
vensko jsme si připomněli pís-
ničkami, pohádkou a  tatínek 
Anetky vyprávěl o  své zemi. 

Pozvání mezi děti přijali i rodi-
če Olivie, kteří přišli v  národ-
ních barvách a o Itálii si připra-
vili velmi poutavou prezenta-
ci. Rodiče Adelinky z Ukrajiny 
mluvili o svých tradicích a ná-
rodních zvycích, ukázali dětem 
fotografie, pustili tradiční pís-
ničku. Děti s nimi počítaly do 
deseti v různých jazycích, zají-
mala je slovíčka: Jak se to řek-
ne u vás? Naši dopolední be-
sedu zakončil povídáním ta-
tínek Emilky z  Vietnamu. Ro-
diče nám připravili ochutnáv-
ku svých tradičních pokrmů, 
pečiva, ovoce a  čajů. Nejhez-
čí chvilka nastala, když si ro-
diče z  různých národů sed-
li ke kulatému stolu a při šál-
ku čaje si sdělovali informace 
o  svých zemích. Byla to dob-
rá ukázka toho, že porozu-
mění světa v širších souvislos-
tech a schopnost společně ko-
munikovat v neustále se mění-
cích podmínkách jsou předpo-
kladem pro spokojenost kaž-
dého jedince i celé společnos-
ti. Myslíme si, že léta předškol-
ního vzdělávání jsou tím pra-
vým časem, kdy je namístě vy-
užít přirozené zvídavosti dětí 
k  vysvětlování rozdílnosti me-
zi jednotlivými kulturami a  je-
jich hodnotami.

Ivana GARAJOVÁ

Sully:
Zázrak na řece Hudson
CHESLEY B. „SULLY“ 
SULLENBERGER III. 
a JEFFREY ZASLOW

Ve čtvrtek 15. ledna 2009 
celý svět s napětím sledo-
val, jak kapitán „Sully“ 
Sullenberger obratně na-
vedl porouchané letadlo 
společnosti US Airways na 
hladinu řeky Hudson, kde 
s ním nouzově přistál. Za-
chránil tak životy všech 
155 cestujících letu 1549. 
Svým činem nejen zabrá-
nil tragédii, ale stal se 
i  obdivuhodným hrdinou. 
Jeho příběh připomíná, že 
stále existují hodnoty, za 
něž stojí bojovat. Knihu, 
která se stala předlohou 
stejnojmenného filmu, vy-
dalo nakladatelství XYZ.

Znáte je?

Na Javorník za námi přijel i Krakonoš
Šestnáct nadšených lyžní-

ků z MŠ Pražská, Doksy, se 
se svými učitelkami v lednu vy-
pravilo na nedaleký Javorník.

Pořádně teple se oblék-
nout, nasadit lyžařské helmy 
a  všechny prstíky umístit do 
pravých lyžařských rukavic, to 

byla fuška. A  co teprve najít 
své lyžáky, zapnout správně 
všechny přezky a  zaklapnout 
lyžaře do vlastních lyží. Zpoce-
né nebyly děti, ale paní učitel-
ky, naši instruktoři a rodiče.

Lyžařský výcvik zahájily dě-
ti každý den krátkou rozcvič-
kou – běhání ve sněhu je ná-
ramná legrace. První den náš 
lyžařský instruktor Miloš Ma-
chytka vysvětlil dětem vše po-
třebné. Jak se lyže nosí, jak se 
na nich stojí, kam se má správ-
ný lyžař dívat, jak má zato-
čit a  zastavit, jak se naklánět 
a hlavně jak to udělat, aby ly-
že poslouchaly. První nesmělé 
klouzavé krůčky se záhy pro-
měnily v suverénní sjíždění, za-

táčení a zastavování.
Poslední den našeho dová-

dění na sněhu jsme vylepši-
li krásnými vtipnými převleky. 
Na Javorníku nelyžovaly dě-
ti, ale tygřík, lvíček, kohoutek, 
kočička, rytíř, mušketýr, čaro-
děj, princezna i víla a další pře-
krásné masky. Hned ráno na-
stalo veliké pozdvižení, když 
za dětmi přijel pán hor – Kra-
konoš. Všechny děti už získa-
ly nadvládu nad lyžemi a bra-
vurně je ovládaly. Obřím slalo-
mem jsme zakončili nejen pá-
teční den na svahu, ale celý ly-
žařský kurz. Všechny děti i na-
ši skvělí instruktoři si vysloužili 
medaili a pamětní list.

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

MENOPAUZA
Budeme se věnovat živo-

tosprávě v  období menopau-
zy, která přichází průměrně 
mezi 49. a 51. rokem věku že-
ny. Už několik let předtím však 
dochází k  hormonálním změ-
nám, které jsou provázené ví-
ce či méně nepříjemnými pří-
znaky. Nejedná se tedy o jed-
norázový zvrat, ale o  několi-
kaletý proces proměny žen-
ského organizmu. Doba, kdy 
u žen dochází k přechodu, ne-
ní určena pouze geneticky, 
ovlivňuje ji také zdravotní stav 
a  některé další faktory, jaký-
mi jsou například kouření ne-
bo obezita.

Pocity osamění
„Ženy v  přechodu se čas-

to cítí osamělé, protože jejich 
dospělé děti vyletí z  hnízda 
a už nestojí o tolik maminkov-
ské péče a pozornosti. Pocity 
osamění ve spojení s  hormo-
nálními změnami v organi-
zmu s  sebou přinášejí vel-
ký nápor na životosprávu. 
Hormonální změny totiž 
způsobují objektivní změ-
ny chutí, většinou smě-
rem k nezdravému způso-
bu stravování – méně ze-
leniny, více tuku a  cukru. 
Ženy mají typicky příjem-
né pocity z konzumace jíd-
la, obvykle sladkého,“ vy-
světluje Tamara Starnov-
ská z Oddělení klinické vý-
živy Thomayerovy nemoc-
nice v  Praze a  dodává: 
„Změny chuťových prefe-
rencí, nakonec i  samotné 
chuti k  jídlu jsou obdob-
né jako v  těhotenství. Na 
rozdíl od těhotenství trva-
jícího necelý rok však pře-
chod a doba po něm často 
představuje třetinu celkové 
délky života ženy. V  pře-
chodu jsou navíc ženy ná-
chylné k  experimentová-

ní s dietami, většinou ne zrov-
na tím nejšťastnějším způso-
bem.“ Nejčastěji to bývá tak, 
že snaha o  ozdravění stravo-
vání často znamená nedosta-
tek důležitých živin ve stra-
vě, v  jídelníčku obvykle chy-
bí vejce, mléčné výrobky 
a maso.

Nevhodné slo-
žení jídelníčku 
a  nedostatek 
pohybu pod-
porují takové 
negativní zdra-
votní prognó-
zy, jako je zvýše-
ná hladina LDL cho-
lesterolu, nižší hladina 
HDL cholesterolu, zvýšená hla-
dina triglyceridů (triacylglyce-
rolů), vyšší krevní tlak. Se změ-
nou hormonálních hladin do-
chází také k  nevyhnutelným 
změnám v rozložení a ukládá-
ní tuku v  těle, ženská posta-
va se zakulacuje, především 
na břiše a  v pase, což je jed-

ním z  významných rizikových 
faktorů srdečních a  cévních 
onemocnění.

Trávicí obtíže
„K dalším nepříjemným pří-

znakům přechodu patří zadr-
žování vody v  organizmu 

a  vysychání sliznic, 
vedoucí mimo ji-

né k  problé-
mům s  tráve-
ním až zácpě. 
Trávicím obtí-
žím napomáhá 
i změna stravo-

vání, která mění 
složení střevní mi-

kroflóry, mohou se vy-
skytnout projevy zvýšené mo-
tility tenkého střeva vedoucí 
k  řidší stolici. Důsledkem pak 
je i  porucha vstřebávání ně-
kterých živin a změny charak-
teru stolice, bolesti břicha, na-
dýmání, škroukání. Postup-
né až plíživé změny stravová-
ní spojené s obdobím přecho-

du s sebou přináší také riziko 
srdečně cévních onemocnění 
a osteoporózy,“ připomíná Ta-
mara Starnovská.

Důvodů, proč by se ženy ne-
měly starat jen o své blízké, ale 
především o sebe a svoje zdra-
ví, je tedy více než dost. „Čím 
dříve ženy začnou s  ozdra-
vováním svého životního sty-
lu, tím lépe, a to ideálně ještě 
v době, kdy si příliš rizik neu-
vědomují, tedy okolo 40. roku 
věku,“ je přesvědčená Tamara 
Starnovská.

Pravidelný pohyb
Ozdravení návyků pomů-

že eliminovat průvodní proje-
vy přechodu, znamená to ale 
zásadní analýzu stravování. 
Pokud hrozí, že některé kon-
zumované potraviny mohou 
způsobit zažívací obtíže, kon-
zultace s  odborníkem je roz-
hodně rozumnější než samo-
péče a  zkoušení desítek „za-
ručených“ diet.

„Celková životospráva 
ženy v  přechodu do me-
nopauzy, lépe ale ještě 
dříve, by měla být ideálně 
s absencí kouření a zamě-
řená na pravidelnou po-
hybovou aktivitu. Jídelní-
ček by měl být pestrý, vy-
vážený, bez zbytečných 
excesů a  reakcí na různé 
módní vlny, s důrazem na 
složky, které jsou u  žen 
v tomto období velmi dů-
ležité. Víc než vhodné je 
denně ráno snídat a  bě-
hem dne jíst pravidelně, 
vyvarovat se přemíry tu-
ků a cukrů v potravinách, 
preferovat rostlinné tu-
ky, libová masa, zakysa-
né mléčné výrobky, tvrdé 
sýry, během dne pít při-
měřené množství nesla-
zených a nealkoholických 
nápojů,“ uzavírá radou 
Tamara Starnovská.

Táňa PIKARTOVÁ
ILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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ŠABLONY OD A DO Z
Jste ředitelkou, ředitelem mateřské nebo základní školy a rádi byste zažádali o finanční podporu 
z OP VVV na aktivity uvedené ve výzvách na šablony pro MŠ a ZŠ, ale nevíte, jak správně postupo-
vat? Právě z tohoto důvodu pro vás pracovníci Řídicího orgánu OP VVV připravili přehled základních 
doporučení a rad, které byste neměli opomenout.

1.Zvolte správný typ výzvy – 
Řídicí orgán OP VVV vyhlá-

sil na šablony pro MŠ a ZŠ dvě 
výzvy, jejichž rozdíl tkví v od-
lišné územní realizaci projektu. 
Zatímco výzva č. 02_16_22 je 
určena pro mateřské a základní 
školy mimo hlavní město Praha, 
výzva č. 02_16_23 je určena 
pro mateřské a základní školy 
v  Praze. Znění výzev a  jejich 
přílohy jsou uvedeny na http://
opvvv.msmt.cz v záložce Výzvy 
OP VVV / Vyhlášené výzvy.

2.Pečlivě se seznamte 
s podmínkami předmětné 

výzvy, abyste zjistili, které akti-
vity jsou podporovány. Nezapo-
meňte se seznámit se všemi pří-
lohami výzvy a pravidly pro ža-
datele a příjemce.

3.Přípravu žádosti o  pod-
poru neodkláde j te 

na později – nezapomeňte, že 
časový rámec výzvy je omezen, 
a to do 30. 6. 2017. Doporu-
čujeme tedy přípravu projektu 
žádosti zbytečně neodkládat.

4.Nezapomeňte si zařídit 
elektronický podpis. Veš-

kerá administrace projektu pro-
bíhá elektronicky, proto je ne-
zbytné mít jako předklada-
tel žádosti o podporu elektro-
nický podpis. Pro získání elek-
tronického podpisu je třeba se 
obrátit na  některou z  certifi-
kačních autorit uvedených na 
http://www.mvcr.cz/clanek/
prehled-udelenych-akreditaci.aspx.

5.Pečlivě se seznamte 
s  aplikací MS2014+, 

ve  které bude probíhat kom-
pletní administrace va-
šeho projektu. Na  stránkách 
http://opvvv.msmt.cz v záložce 
Fondy EU / Žadatelé a  pří-
jemci / Monitorovací systém 
2014+ naleznete odkaz na pří-
ručku, která vám pomůže krok 
po kroku vyplnit formulář žá-
dosti o podporu.

6.V  listopadu roku 2015 
byl školám v rámci šetření 

realizovaného pro potřeby vý-
zvy Místní akční plány rozvoje 

vzdělávání (MAP) rozeslán do-
tazník, jehož vyplnění je pod-
mínkou možnosti čerpání fi-
nančních prostředků prostřed-
nictvím šablon. Při  zpracová-
vání dotazníků si školy ujasnily, 
ve kterých oblastech by se měly 
a  chtěly rozvíjet. Na  základě 
toho si důkladně promyslete, 
z jakých šablon projekt sestavit. 
Nezapomeňte, že povinná ša-
blona je z té oblasti, která byla 
v dotazníkovém šetření vyhod-
nocena jako nejslabší.

7.Nezapomeňte, že je sta-
novena minimální a ma-

ximální výše finanční pod-
pory. Minimální výše pod-
pory je 200 000 Kč. Maximální 
výše podpory na jeden projekt 
se stanoví dle tohoto vzorce: 
200 000 Kč + (počet dětí/žáků 
školy x 2 200 Kč) = maximální 
částka na školu.

8.Připravili jsme pro  vás 
kompletní „kuchařku“ 

příkladů dobré praxe, která 
vám pomůže při sestavení ak-
tivit/šablon vašeho projektu. 
Dokument je dostupný v dal-
ších přílohách vyhlášené výzvy 
na http:// opvvv.msmt.cz v zá-
ložce Fondy EU / Výzvy OP VVV 
a doporučujeme se s ním blíže 
seznámit.

9.U  šablon, jejichž výstu-
pem je podpořený peda-

gog, je nutné dodržovat sta-
novenou minimální podporu 
vzdělávání pro  jednoho peda-
goga ve výši 24 hodin napříč 
celým projektem (např. DVPP, 
tandemová výuka nebo nové 
metody ve výuce).

10.Pokud má více ZŠ 
nebo MŠ jednoho ad-

ministrátora, dejte pozor, aby 
byla příloha „Výsledky z dotaz-
níkového šetření MAP“ vložena 
pod správnou ZŠ nebo MŠ.

11.V  příloze Kalkulačka 
indikátorů je nutné 

uvést počet dětí/žáků dle počtu 
uvedeného ve statistických vý-
kazech k    30. 9. 2016.   Ne-
správně uvedený počet dětí/

žáků způsobuje i  nesprávný 
výpočet maximální výše dotace 
a ve svém důsledku může vést 
k překročení rozpočtu.

12.V čestném prohlášení, 
které se týká toho, 

zda škola je, či není zřízena 
pro  děti/žáky se  SVP, si dejte 
pozor, zda uvádíte správné 
informace.

13.Doba realizace pro-
jektu je výzvou sta-

novena pevně na  24 měsíců, 
dbejte tedy na správné nasta-
vení předpokládaného začátku 
realizace a  předpokládaného 
konce realizace projektu.

14.Ve výsledkových indi-
kátorech „Celkový po-

čet dětí, žáků a studentů v pod-
pořených organizacích“, „Počet 
dětí a žáků s potřebou podpůr-
ných opatření v  podpořených 
organizacích“ a  „Počet dětí, 
žáků a studentů Romů v pod-
pořených organizacích“ je třeba 
vyplnit výchozí hodnotu i před-
pokládanou cílovou hodnotu. 
Hodnoty se nastavují k datu fi-
nalizace žádosti o podporu.

15.Výsledkový indi-
kátor „Počet pra-

covníků ve  vzdělávání, kteří 
v praxi uplatňují nově získané 
poznatky a  dovednosti“ je 
nutné ponížit o  opakující se 
osoby z  výstupového indiká-
toru „Počet podpořených osob 
– pracovníci ve  vzdělávání“. 
Zatímco výstupové indikátory 
jsou pevně spjaty s realizací ša-
blon a  jejich výše musí odpo-
vídat počtu zvolených šablon, 
tak ve výsledkovém indikátoru 
je nutné vykazovat pouze fy-
zické osoby.

16.Milník „Celkový po-
čet účastníků“ neza-

hrnuje všechny osoby vykázané 
ve výsledkovém indikátoru „Po-
čet pracovníků ve vzdělávání, 

kteří v praxi uplatňují nově zís-
kané poznatky a dovednosti“. 
Vzhledem k  tomu, že projekt 
musí být koncipován tak, aby 
všechny podpořené osoby do-
sáhly minimálně 24 hodin vzdě-
lávání (tzv. bagatelní podpory), 
potom výsledkový indikátor 
„Počet pracovníků ve  vzdě-
lávání, kteří v  praxi uplatňují 
nově získané poznatky a  do-
vednosti“ se musí rovnat indi-
kátoru „Celkový počet účast-
níků“ (tedy počtu podpoře-
ných osob, které byly podpo-
řeny 24 hodinami vzdělávání).

17.Čestné prohlášení 
o výběru režimu pod-

pory de minimis (u  žadatelů, 
kteří nejsou příspěvkovou or-
ganizací obce či kraje, tj. pouze 
u  soukromých a  církevních 
škol) dbejte na správný výpo-
čet a v závěrečné části „Prohlá-
šení o výběru režimu podpory“ 
zatrhněte   režim de minimis 
pouze  v případě, že se jedná 
o  režim podpory de minimis. 
V  příkladech dobré praxe je 
uveden návod k vyplnění této 
přílohy.

18.Nezapomeňte vyplnit 
všechny relevantní pří-

lohy a čestná prohlášení, které 
jsou nedílnou součástí výzvy. 
Veškeré tyto přílohy naleznete 
u  vyhlášené výzvy. Přípustné 
jsou pouze originály.

19.V  případě nejasností 
nezapomeňte své 

projektové záměry konzulto-
vat. Veškeré kontakty nalez-
nete v prvním excelovském do-
kumentu v „dalších přílohách“ 
vyhlášené výzvy. Případně nám 
můžete zaslat svůj dotaz na 
dotazyZP@msmt.cz, či vy-
užít nově zřízenou konzul-
tační linku +420 234 814 777, 
která je dostupná od pondělí 
do pátku v čase 9.00 – 15.00.
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Byla zřízena konzultační linka 
pro vý zvy na šablony

Vážení žadatelé a příjemci výzev 
na šablony pro MŠ a ZŠ I 
a šablony pro SŠ a VOŠ I,

dovolujeme si vás informovat o zřízení konzultační 
linky pro zodpovídání dotazů souvisejících s přípravou 
a předkládáním žádostí o podporu a realizací projektů 

výzev č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ 
a ZŠ I a výzev č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol 
formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony 

pro SŠ a VOŠ I.

Na konzultační linku se žadatelé a příjemci mohou 
aktuálně obracet, a to telefonicky nebo e-mailem.

Pro telefonické konzultace je určena linka 
+420 234 814 777 dostupná 

od pondělí do pátku v čase 9.00–15.00 hod.

Pro e-mailové dotazy je určena adresa dotazyZP@msmt.cz.
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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.


