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Pokud j e mysl klidná, budeme vždy šťastní, ať se děje cokoli.   Rúmí

Učitelské povolání má vysokou prestiž. Opravdu?
Kdykoliv se hovoří o prestižnosti učitelského povo-
lání, tak se obecně konstatuje, že není příliš vysoká 
a že je zapotřebí ji zvýšit. Přitom bývaly doby, kdy 
učitelé významnou prestiž měli. Jejich povolání to-
tiž přinášelo nezpochybnitelné výhody.

Nejen že učitelé měli exis-
tenční jistotu, penze, 

možnost bydlení, byli i  obec-
ně oceňovanými „vzdělanci“, 
kteří na vesnici dokázali všem 
poradit. Gymnazijní profesor 
na menším městě patřil k nej-
přednější místní honoraci.

Jako určitý paradox dnes 
proto působí, že v  četných 
průzkumech o prestižnosti po-
volání se učitelé již tradičně 
umisťují v  popředí žebříčků. 
Obvykle jsou před nimi jen lé-
kaři, vědci a vysokoškolští uči-
telé. V  čem je tedy problém 
a  nakolik takové průzkumy 
odpovídají realitě?

Zřejmě v tom, že dotazova-
ní respondenti se vyjadřují spí-
še k obecné potřebnosti a ne-
zbytnosti určitého po-
volání. A to je něco 
úplně jiného než 
prestiž. Každý 
si velmi dobře 
uvědomuje, že 
škola mu dala 
základy vzdělá-
ní a  vybavila ho 
poznatky, z  nichž 
pak čerpá po celý ži-
vot. Mnozí dali svůj hlas uči-
telskému povolání proto, že 
přední místo učitelů v žebříčku 
prestižnosti považovali obec-

ně za správné. Tedy za tako-
vé, jaké by opravdu mělo být. 
Někteří pak byli jistě ovlivněni 
tím, že o vzdělání se velmi čas-
to mluví jako o prioritě.

Z tabulky prestižnosti povo-
lání je přitom zcela zřejmé, že 
dotazovaní do svých odpově-
dí nezakalkulovali ani plato-

vé ohodnocení povo-
lání, ani svůj osob-

ní vztah k  těm-
to povoláním. 
Na to se jich 
ale nikdo ne-
ptal. Právě pro-
to bychom mě-

li čas od času se 
objevující žebříč-

ky správně číst a  in-
terpretovat. A  povšimnout si 
i toho, že právě v obdobných 
průzkumech veřejnosti bývají 
položené otázky formulovány 

„velice obezřetně“. Názorně 
to dokládají dotazy na politi-
ky. Nikdy není položena otáz-
ka na to, kdo nejvíce prospívá, 
případně škodí, nebo kdo nej-
více pro národ či stát pracuje. 
Obvyklá otázka je na to, zda 
lidé příslušnému politikovi dů-
věřují. A občané důvěřují velmi 
často politikům, kteří již něko-
lik měsíců nic konkrétního ne-
řekli ani neudělali.

Pokud by stejní responden-
ti měli odpovídat na otázku, 
zda by chtěli, aby určité po-
volání vykonávaly jejich děti, 
bylo by už pořadí zcela jiné. 
Už by totiž nešlo jen o jakou-
si odtažitou prestiž, ale o  vy-
jádření vlastního, velmi osob-
ního vztahu. Domnívám se, že 
při takto položené otázce by 
již učitelé v  popředí tabulky 
 nebyli. František MORKES
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Významné ocenění
Tři studentky převzaly 
v Karolinu Bolzanovu cenu, 
kterou Karlova univerzita 
oceňuje významné vědecké 
práce svých studentů. 
Ocenění má více než 
dvacetiletou tradici. Rektor 
Tomáš Zima ocenil i desítku 
nejlepších absolventů a další 
studenty za jejich činy 
v humanitární oblasti, za 
reprezentaci univerzity či za 
jejich sportovní výkony. čtk

Méně přihlášek
Na olomouckou Univer-
zitu Palackého přišlo do-
sud téměř 25 500 přihlášek 
zájemců o studium. Je to 
zhruba o 2 500 přihlášek 
méně než loni ve stejném 
období. Uchazeči si mohou 
vybírat z téměř 900 mož-
ných kombinací oborů na 
zdejších osmi fakultách. čtk

Semínko z Prahy
Mateřská škola Semínko 
v Toulcově dvoře z Prahy 
jako první škola v České 
republice splnila všechna 

kritéria v bronzové 
i stříbrné úrovni programu 
Skutečně zdravá škola 
a může se stát pomyslnou 
„vzorovou školou“ 
a „příkladem dobré praxe“. 
Ocenění bylo uděleno 
za splnění potřebných 
kritérií v oblastech kultury 
stravování. pk

Výhody vyhlášky
Nápoje se sníženým 
obsahem cukru se v České 
republice prodávají stále 
více. Je to i díky tzv. 
pamlskové vyhlášce, která 
zakazuje prodávat ve 
školách sladké potraviny. 
Někteří výrobci totiž 
dokázali na situaci pružně 
zareagovat a vyvinuli 
nápoje, které vyhlášku 
splňují a do škol proto 
můžou.                čtk

Zápisník

k i é i b é

„Dost, vyhrál jsi, Honzo! Že můj dědek s tím tvým pásl prasata, tomu bych ještě věřil, ale že 
měli oba maturitu z matematiky, to už je sprostá lež!“
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Budoucí učitelé tvoří hodnocení praxí
Studenti na pedagogických 

fakultách se zapojili do 
tvorby nového systému hod-
nocení pedagogických pra-
xí. Chtějí tak podpořit zkvalit-
nění svého studia a dynamič-
tější rozvoj studentských praxí 
ve školách. Sérii aktivit, které 
mají směřovat k  většímu za-
pojení spolužáků do hodno-
cení úrovně výuky, zorgani-
zovali na začátku letního se-

mestru studenti z  iniciativy 
Otevřeno.

Studenti Pedagogické fa-
kulty Masarykovy univerzity 
v  Brně, kde iniciativa Otevře-
no vznikla, mohli na přelomu 
února a března ve vstupní hale 
celý týden sepisovat připomín-
ky ke studiu a házet je do spe-
ciální schránky. Podobné akti-
vity se na začátku letního se-
mestru konaly také v  dalších 

městech.
Iniciativa Otevřeno funguje 

na šesti pedagogických fakul-
tách. V Plzni studenti zorgani-
zovali podobnou kampaň ja-
ko v  Brně, aby mezi spolužá-
ky vzbudili zájem o  zlepšení 
kvality studia a studijní praxe. 
V  Praze pořádali několik akcí 
zaměřených na inovace, napří-
klad kurz zážitkové pedagogi-
ky pro učitele. čtk

Průmyslové obory jsou stále oblíbené
Průmyslové obory zůstáva-

jí v  Česku stále oblíbené, 
podíl žáků v nich je v posled-
ních letech stabilní. Jejich ab-
solventi se často uplatňují pří-
mo ve svém oboru nebo ale-
spoň v  podobném. Vyplývá 
to z dat, které poskytl Národ-
ní ústav pro vzdělávání. Podle 
jeho informací tyto obory loni 
nabízelo 279 škol, stejně ja-

ko před deseti lety. Dohroma-
dy v nich studovalo přibližně 
41 tisíc studentů. Největší po-
čet studoval obor informač-
ní technologie, a  to 13 775. 
Následovaly obory strojíren-
ství, elektrotechniky a staveb-
nictví, na kterých bylo zapsá-
no 6 600 až 8 100 středoško-
láků. Na ostatní průmyslo-
vé obory chodí výrazně méně 

žáků. Většina školu dokon-
čí, předčasné ukončení stu-
dia nebývá podle ústavu pro 
vzdělávání časté.

Zaměstnavatelé mají zájem 
hlavně o absolventy strojíren-
ských a  elektrotechnických 
oborů. Nezaměstnanost ab-
solventů průmyslových oborů 
se pohybuje kolem 7,5  pro-
centa. čtk

Bezpečnostní témata ve výuce
Bezpečnostní témata nejsou 

ve školách dostatečně vy-
učována a  jejich výuka neod-
povídá potřebám společnos-
ti. Vyplývá to ze zprávy, kterou 
vypracovalo ministerstvo vnit-
ra. Ministerstva školství a vni-
tra proto vytvoří mezirezort-
ní expertní skupinu, která bu-

de hledat lepší způsob pro za-
členění bezpečnostních témat 
do výuky. Rámcové vzděláva-
cí programy sice bezpečnost-
ní témata zahrnují, ale školy 
přistupují k  jejich zapracová-
ní do svých vzdělávacích plá-
nů rozdílně. Ministerstvo vnit-
ra považuje výuku za nesysté-

movou a zejména na středních 
školách nedostatečnou. Ana-
lýza také ukázala, že ani ab-
solventi pedagogických fakult 
nejsou na bezpečnostní téma-
ta dostatečně připraveni. Mi-
nisterstvo by to chtělo změnit 
tak, aby z  vysokých škol od-
cházeli učitelé proškolení. čtk
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Plán, jak vyřešit nedostatečnou kapacitu tuzemských 
školních družin a jak změnit platové ohodnocení vy-
chovatelů, představila ministryně školství Kateřina 
Valachová. Počítá mimo jiné s mobilními učebnami 
a zařazením vychovatelů do vyšší platové třídy.

Školní družiny navštěvuje 
v ČR kolem 320 tisíc dětí. 

Poptávka ovšem stále převy-
šuje nabídku, přestože oproti 
školnímu roku 2015/2016 jich 
je v  družinách v  tuzemských 
školách o 16 tisíc více.

Mobilní učebny

Je-li to jen trochu mož-
né, vedení škol kapacitu dru-
žin navyšuje, což je i případ ZŠ 
v Plané nad Lužnicí. „V  letoš-
ním školním roce jsme zájem 
všech rodičů o  umístění dítě-
te do školní družiny uspokojili, 
protože se její kapacita zvýšila 
o 30 míst. Tím se zvýšil počet 
oddělení školní družiny a byla 
přijata nová paní vychovatel-
ka,“ říká Martina Žáčková, ve-
doucí školní družiny jmenova-
né školy.

Ne všude je ovšem zvýšení 
kapacity realizovatelné, pro-
tože zřizovatelé základních 
škol již v uplynulých letech vy-
užili například kabinety apod. 
a  přebudovali je na místnos-
ti sloužící školním družinám, 

tudíž nyní není už technicky 
možné další učebny získat.

Rozhodně ne ideální, nicmé-
ně nikoliv vzácnou varian-
tou navýšení kapacity druži-
ny je více než 30 dětí v  jed-
nom oddělení, což se dá obe-
jít jejich zápisem do další 
třídnice, protože po-
čet skupin nemusí 
odpovídat počtu 
vychovatelů.

M i n i s t r y n ě 
školství Kateři-
na Valachová 
nedávno před-
stavila plán, jak 
by se chybějící pro-
story družin pro další žáky 
daly získat. „Vyřešit to může-
me pomocí mobilních učeben, 
tedy malých montovaných bu-
dov. Ty by si pořizovaly radni-
ce prostřednictvím minister-
stva školství,“ popsala minist-
ryně s tím, že objekty by byly 
umístěny v areálu školy.

Desátá platová třída

Ožehavým problémem je ta-

ké platové ohodnocení vycho-
vatelů v družinách, což potvr-
zuje Jana Brdová, předsedky-
ně sekce školských výchovně-
-vzdělávacích zařízení při škol-
ských odborech, jež inicio-
vala zkraje tohoto roku jedná-
ní na ministerstvu školství prá-
vě kvůli konkretizaci platových 
tříd týkajících se vychovate-
lů. „Jednání jsme vyvolali pro-
to, že chceme jasně defino-
vat naše platové třídy a zame-

zit tomu, aby si každý ředi-
tel mohl zařazovat vy-

chovatelky podle 
toho, jak se mu 
to momentálně 
hodí. Naší pro-
fesní sekci by 
to  maximálně 

pomohlo a záro-
veň by byly odstra-

něny veškeré problé-
my, kdyby v námi připomín-

kovaných bodech platových 
tříd bylo zapracováno to, co 
je pouze doporučováno v Me-
todickém výkladu k  odměňo-
vání pedagogických pracov-
níků. Metodický výklad je bo-
hužel ovšem pouze doporuče-
ní, a tak jen málo ředitelů vrá-
tilo  některým vychovatelkám 
jejich devátou platovou třídu 
zpět,“ vysvětluje Jana Brdová.

Ministryně školství připusti-
la, že vychovatelé ze školních 
družin, z  nichž většina je za-
řazena do platových tříd osm 
a  devět, potřebuje pomoc. 
Nově by měli být přeřazeni 
do desáté platové třídy, kte-
rá představuje měsíční hrubou 
mzdu 21 750 korun. Na zmi-
ňované navýšení platů by bylo 
třeba kolem půl miliardy korun 
ročně. „Problém nízkých pla-
tů vychovatelů je dlouhodo-
bý. Pokusíme se jej vyřešit tak, 
aby se situace zlepšila v průbě-
hu příštího roku,“ řekla minist-
ryně K. Valachová.

K  jejímu návrhu Martina 
Žáčková ze ZŠ v Plané n. L. po-
dotýká: „Myslíme si, že desá-
tá platová třída by byla posta-
čující. Bylo by třeba ustanovit 
právě to, že ředitelé škol ne-
budou disponovat pravomocí 
platovou třídu snížit. Mělo by 
to být uzákoněné.“

Společenské ohodnocení

Jak uvádí Monika Blovská, 
vedoucí školní družiny z  Fa-
kultní základní školy Táborská 
v  Praze, vychovatelů zařaze-
ných do 9. platové třídy ma-
jí dostatek, protože všichni 
mají vysokoškolské vzdělání. 
„Spíš je problém najít dobré-
ho vychovatele, který zvlád-
ne tuto náročnou práci v ko-
lektivu, kde se řadí na téměř 
nejnižší stupeň společenské-
ho hodnocení,“ říká a  uvá-
dí několik příkladů: „Povin-
né hodiny přímé práce s dět-
mi v počtu 29 až 30 dovolu-
jí nadřízeným využívat vycho-
vatele v rámci jeho úvazku ja-
ko suplujícího učitele. Dal-
ší hojně využívané suplování 
je placené pouze jako dozor. 
Není tedy nic neobvyklého, 
že pracujeme s dětmi i  jede-
náct hodin v kuse bez poled-
ní přestávky. Kromě své práce 
jsme levná náhražka za chy-
bějící učitele, i  když ani tam 
práci neodbýváme. Recipro-
cita téměř neexistuje, proto-
že nemoci vychovatelů vykrý-
váme sami.“

Markéta GRULICHOVÁ
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Ministryně školství chce podpořit vychovatelky školních družin
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Kampaň Konec levných učitelů má i letos jasný cíl
Financování regionálního školství, pokračování 
kampaně Konec levných učitelů a zejména námě-
ty ke stabilizaci členské základny byly na programu 
školení předsedů základních organizací školských 
odborů, které proběhlo minulý týden v Praze.

Sešli se zde zástupci Prahy, 
krajů Středočeského, Pl-

zeňského, Libereckého, Ústec-
kého a Karlovarského.

„Reforma financování re-
gionálního školství je velký po-
krok, školy nebudou od škol-
ního roku 2018/2019 
závislé na počtu žá-
ků, ale budou pla-
ceny za oduče-
né hodiny, prá-
ce učitelů bude 
normovaná mi-
nisterstvem škol-
ství přímo na mí-
ru školy, a nebude tak 
záviset na krajských norma-
tivech,“ řekl na úvod předse-
da školských odborů František 
Dobšík. „Konečně dojde také 
na reálné ohodnocení práce 
nepedagogů. Podle výsledků 
pilotáže ministerstva školství 

je v  85 procentech škol nový 
model financování vyhovují-
cí, zbylé školy se budou indi-
viduálně řešit. Samozřejmě, je 
třeba změnu financování pod-
pořit finančně. Změna byla vy-
číslena na 3,5 miliardy korun, 

rozpočet s tím musí počí-
tat,“ dodal F. Dobšík.

Místopředsedky-
ně školských od-
borů  Markéta 
Seidlová poté 
připomněla akti-

vity a úspěchy od-
borů v minulém ro-

ce: „Podařilo se navý-
šit FKSP na dvě procenta, po-
vedlo se zamezit propouště-
ní učitelů na dobu hlavních 
prázdnin, je zavedena jed-
notná státní přijímací zkouš-
ka na střední školy, byly sní-
ženy úvazky ředitelek mateř-

ských škol a dále požadujeme 
i  snížení úvazků ředitelů škol 
základních. V kampani Konec 
levných učitelů se povedlo již 
od září minulého roku zvýšit 
platy ve školství. Kampaň bu-
de letos pokračovat a budeme 
požadovat 15procentní nárůst 
platů ve školství.“

Tím ovšem úspěchy odbo-
rů nekončí. Angažovaly se ta-
ké ve spravedlivém proplácení 
nadúvazkových hodin, v  tom, 
aby si učitelé mohli sami roz-

hodovat o  setrvání na praco-
višti mimo své vyučovací ho-
diny, a  prosazují příplatek za 
třídnictví jednotný pro všechny 
stupně škol.

K tomu František Dobšík do-
dal, že je třeba do středně-
dobého programu vlády pro-
sadit, aby se platy ve školství 
zvyšovaly o 15 procent tři ro-
ky za sebou s cílem dosáhnout 
130 procent průměrného pla-
tu v republice.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Povinnost zaměstnavatele projednat stížnost s odbory
Pokud o to zaměstnanec požádá, má zaměstnava-
tel povinnost projednat jeho stížnost s odborovou 
organizací. Jak se postupuje u odborově neorgani-
zovaného zaměstnance?

Legislativní rada Českomo-
ravské konfederace odbo-

rových svazů zaujala k  pro-
blému následující stanovisko: 
„Ustanovení § 276 odst. 9 zá-
koníku práce stanoví jedno-
značně povinnost zaměstna-
vatele projednat se zaměst-
nancem nebo na jeho žádost 
s  odborovou organizací ne-
bo radou zaměstnanců ane-
bo zástupcem pro oblast bez-
pečnosti a  ochrany zdraví při 
práci jeho stížnost na výkon 
práv a  povinností vyplývají-
cích z pracovněprávních vzta-
hů. Podle ustanovení §  286 
odst. 1 jsou odborové organi-
zace oprávněny jednat v  pra-

covněprávních vztazích, včet-
ně kolektivního vyjednávání, 
podle tohoto zákona, za pod-
mínek stanovených zákonem 
nebo sjednaných v  kolektiv-
ní smlouvě. Ve smyslu ustano-
vení § 278 odst. 3 se projed-
náním v nejširším slova smyslu 
rozumí jednání mezi zaměst-
navatelem a zaměstnanci, vý-
měna stanovisek a  vysvět-
lení s  cílem dosáhnout sho-
dy. Jestliže zaměstnanec po-
žádá zaměstnavatele, aby na 
základě jeho žádosti projed-
nal stížnost s  odborovou or-
ganizací, tak za zaměstnan-
ce, který je odborově organi-
zovaný, jedná ve smyslu usta-

novení § 286 odstavce 6 záko-
níku práce ta odborová orga-
nizace, jejímž je zaměstnanec 
členem. U  neodborově orga-
nizovaného zaměstnance pak 
jedná odborová organizace, 
která u  zaměstnavatele půso-
bí, a působí-li u zaměstnavate-
le více odborových organizací, 
jedná za zaměstnance ta, kte-
rá má největší počet členů. Po-
kud jde o zaměstnance, je jen 
na jeho rozhodnutí, zda stíž-
nost projedná zaměstnavatel 
pouze s ním, nebo zda ji pro-
jedná s  některým ze zástup-
ců zaměstnanců, tedy i  s od-
borovou organizací, působí-li 
u zaměstnavatele. V této sou-
vislosti není rozhodné, zda jde 
o  zaměstnance odborově or-
ganizovaného, či nikoli.

Je-li tu tedy žádost zaměst-
nance, aby jeho stížnost pro-

jednal zaměstnavatel s  někte-
rým ze zástupců zaměstnan-
ců (s odborovou organizací), je 
zaměstnavatel povinen s  tím-
to zástupcem jednat. Z  obec-
né definice projednání pak Le-
gislativní rada dovozuje povin-
nost zástupce zaměstnanců 
(odborové organizace) ve vě-
ci stížnosti zaměstnance se za-
městnavatelem jednat, i  když 
zákoník práce tuto povinnost 
výslovně nestanoví. Ani zde ne-
ní rozhodné, zda jde o zaměst-
nance odborově organizované-
ho, či nikoli. Postup při projed-
návání stížností zaměstnanců 
na výkon práv a povinností vy-
plývajících z  pracovněprávních 
vztahů může upravit kolektiv-
ní smlouva. Kolektivní smlou-
va však nemůže nahradit indi-
viduální žádost zaměstnance 
o toto projednání.“ Vít BERKA

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Pražské výstavy, na kterých se žáci nudit nebudou
Jsou návštěvy muzeí ztrátou času, nebo zpestřením 
výuky pro učitele i žáky? To záleží na tom, kam se 
vypravíte. My jsme pro vás vybrali takové akce, kte-
ré ctí zásady zážitkové pedagogiky a  kde se děti 
mohou také něco naučit.

V  některých muzeích platí 
dodnes, že se nesmí na nic 

sahat a musí se jen šeptat. Dě-
ti, a přiznejme si, že i nás do-
spělé, pak prohlídka moc ne-
baví. Jinde se drží vzoru baby-
lonských muzeí, kde se konaly 
první historicky doložené lek-
torské programy. Snaží se, aby 
děti během expozice něco za-
žily a návštěvu nevnímaly jako 
trest, ale jako odměnu.

Kde se vaši žáci nebudou 
rozhodně nudit? Kam s  nimi 
můžete směle vyrazit? Učite-
lům dějepisu doporučujeme 
třeba Muzeum hlavního měs-
ta Prahy a chemikům Národní 
technické muzeum. Na Novo-
městské radnici na Karlově ná-
městí v Praze pak najde pou-
čení úplně každý.

Proleťte se Prahou

V  Muzeu hlavního měs-
ta Prahy je k  vidění Langwei-
lův model naší metropole z let 
1826 až 1837, který zachycuje 
podobu Starého Města, Malé 
Strany a Pražského hradu před 
přestavbou na konci 19. a po-
čátku 20. století. Více než dva 
tisíce budov je na barevném 
modelu zachyceno s takovými 
detaily, jako jsou zdobené fa-
sády, dvory, zahrady a hospo-
dářská zástavba nitra domov-
ních parcel i přilehlých pozem-
ků. Řadu zbořených budov 
známe jen z tohoto modelu.

„Praha se stala jediným 
městem na světě, které nabízí 
historický virtuální model měs-
ta v takovém rozsahu a detai-
lech. Díky 3D brýlím a speciál-
nímu projektoru vidí návštěv-
ník všechny záběry prostoro-
vě a stává se tak nepřímo sou-
částí projekce. Animace je do-
plněna stylovou hudbou a pří-
slušnými zvuky, jako jsou na-
příklad zvony, klapot koní, ho-
vory mnichů,“ popisují odbor-
níci z muzea.

Kromě toho, že si lze mo-
del prohlédnout ve 3D podo-
bě, se můžete objed-
nat na komento-
vanou prohlídku 
s  interaktivním 
výkladem a  sa-
mostatnou pro-
hlídkou mode-
lu. Další aktivity 
najdete na infor-
mačních panelech. 
Autoři prohlídku doporu-
čují od šesti let. 

Hurá do laboratoře

Co je pro děti na výuce che-
mie a  fyziky nejzajímavější? 
Jednoznačně experimenty. To 
vědí i v Národním technickém 
muzeu, kde se zapojili do pro-
jektu Kids’ Lab, který vyvinu-
la Chemická společnost BASF. 
V  současnosti se podobné la-

boratoře nacházejí v  35 ze-
mích světa a od října 2012 je 
jedna i v České republice. Tady 
ji nazvali Abrakadabra.

Program pro školy je určený 

dětem 2. až 7. tříd základních 
škol. Získají zde první vědo-
mosti o chemii, objeví chemic-
ký svět pomocí jednoduchých 
experimentů, jejichž hlavním 
tématem je voda. Pochopí, jak 
důležitou roli hraje tato kapa-
lina v našem životě. Mohou si 

vyzkoušet, jak ji ucho-
vávat, aby se dala 

použít v  budouc-
nosti, až bude 
potřebná. Zjis-
tí, jak se zkou-
má a  jaké má 
vlastnosti. V  ji-

ném pokusu uvi-
dí, jak se voda čistí. 

Díky principu dělení směsí 
dokážou separovat nečistoty 
a  čistou vodu. Autoři progra-
mu nezapomněli ani na to, že 
se děti potřebují naučit zod-
povědně ji používat.

Program je bezplatný, musí-
te se na něj však objednat.

Neviditelná výstava

Na poslední z  vybraných 
výstav neuvidíte vůbec nic 

a  v  tom právě spočívá je-
jí kouzlo. Jmenuje se Nevidi-
telná a  je instalovaná na No-
voměstské radnici na Karlově 
náměstí v Praze. Při prohlídce 

se přenesete do světa nevido-
mých. Projdete se bytem, ulicí 
i lesem tak, jak jej vnímají lidé, 
kteří nevidí. Jde o  naprosto 
unikátní zážitek pro děti i do-
spělé, který si budou pamato-
vat ještě dlouho. Navíc se pak 
lépe vcítí do lidí, kteří mají pro-
blémy se zrakem.

„Dříve se zrakově postiže-
né děti učily ve speciálních in-
stitucích, dnes mohou cho-
dit do školy s  dětmi zdravý-
mi. Bohužel se často cítí z ko-
lektivu vyloučeny, protože 
ostatní nevědí, jak se v  je-
jich přítomnosti správně cho-
vat. Ani učitelé někdy nevě-
dí, jak používat výrazy, jako 
jsou ‚vidět‘, ‚sledovat‘, ‚dívat 
se‘, a  jak mají těmto dětem 
správně pomáhat. Na naší vý-
stavě bychom vám chtěli uká-
zat, že  lidé se zrakovým po-
stižením žijí stejně jako zdraví 
lidé. Chtěli bychom  učit lidi, 
jak mají zrakově postiženým 
pomáhat a jak se k nim cho-
vat. V  rámci hodinové pro-
hlídky budete mít možnost 

částečně poznat, jaký je svět 
nevidomých a jak s nimi lépe 
komunikovat,“ zvou autoři 
výstavy.

Markéta KRONOVETROVÁ
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Co je považováno za pracovní úraz
Zaměstnavatel vyhradil místa pro kuřáky před bu-
dovou. Zde zaměstnanci v době přestávky v práci na 
jídlo a oddech kouří. Když během této doby spad-
ne ze střechy led a vážně zraní některého z kuřáků, 
půjde o újmu způsobenou zaměstnanci pracovním 
úrazem?

K  tomuto dotazu zauja-
la Asociace pro rozvoj ko-

lektivního vyjednávání a  pra-
covních vztahů následující 
stanovisko:

„Pracovní úraz definuje  zá-
koník práce ve svém ustanove-
ní § 271k odst. 1 jako poško-
zení zdraví nebo smrt zaměst-
nance, došlo-li k nim nezávis-
le na jeho vůli  krátkodobým, 
náhlým a násilným působením 
zevních vlivů při plnění pracov-
ních úkolů nebo v přímé sou-
vislosti s  ním. Přitom zákon 
odkazuje na svá ustanovení 
§  273 a  274, která vymezují, 
co se rozumí plněním pracov-
ních úkolů a  co úkony v  pří-

mé souvislosti s ním. Mezi ty-
to úkony přitom řadí též úko-
ny obvyklé v  době přestávky 
v práci na jídlo a oddech kona-
né v objektu zaměstnavatele.

Jak dovodila judikatura Nej-
vyššího soudu,  otázku přímé 
souvislosti utrpěného úrazu 
s  plněním pracovních úkolů 
je třeba posuzovat z  hlediska 

místního, časového a  věcné-
ho, tedy zda lze k takové sou-
vislosti dospět vzhledem ke 
vztahu činnosti, při níž k úra-
zu došlo, k plnění po-
vinností, které pro 
zaměstnance vy-
plývají z  pracov-
ního poměru. Po-
kud jde o  vyme-
zení pojmu, ob-
jekt zaměstnava-
tele‘  pro tento účel, 
ve svém rozhodnutí ze dne 
6. června 2006, sp. zn. 21 Cdo 
1824/2005, dospěl Nejvyš-
ší soud k závěru, že odpověd-
nost zaměstnavatele za škodu 
vzniklou pracovním úrazem – 

jde-li o  rozsah úkonů potřeb-
ných k  výkonu práce, úkonů 
během práce obvyklých ne-
bo nutných před počátkem 
práce nebo po jejím skonče-
ní – má své místo, jen v přípa-
dech, kdy zaměstnavatel může 
mít možnost vlastními opatře-
ními ovlivnit úroveň bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci 

a kdy je zaměstnanec povinen 
podrobit se pokynům zaměst-
navatele usměrňujícím jeho 
jednání‘. Za rozhodující pro-
to považoval, zda jde o  pro-
story (budovy, prostranství) ve 
sféře dispozice zaměstnavate-
le, kde je zaměstnanec povi-
nen podrobit se pokynům za-
městnavatele k  zajištění bez-
pečnosti a  ochrany zdraví při 

práci.
V uvedeném pří-
padě se dá před-
pokládat, že úkon 
z a m ě s t n a n c ů 
v  podobě kouře-

ní na vyhrazeném 
místě v  době pře-

stávky v  práci na jíd-
lo a  oddech  má odpovídají-
cí souvislost s výkonem závis-
lé práce, že jde o činnost ob-
vyklou  (zaměstnavatel tuto 
dobu a místo určil přesně k té-
to činnosti) a o objekt zaměst-

navatele, v němž má možnost 
vlastními opatřeními ovlivnit 
úroveň bezpečnosti a  ochra-
ny zdraví při práci zaměstnan-
ců a tito jsou povinni se poky-
nům zaměstnavatele podro-
bit. Proto zaměstnavatel od-
povídá za újmu zaměstnance 
v režimu zákoníku práce.“

Vít BERKA
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Předpisy 
pro lesní školky
Jak jsou právními před-
pisy upraveny požadav-
ky na provoz lesních 
mateřských škol?

Od 14. ledna 2016 platí 
vyhláška č.  465/2016 Sb., 
která  tuto problematiku  
řeší   v § 9:  
„Lesní mateřské školy

(1) V  lesní mateřské 
škole musí být zabezpe-
čen dostatek pitné vo-
dy k  pití, osobní hygieně 
a  pro potřeby poskytnutí 
první pomoci. K donášení 
nebo dovozu pitné vody 
mohou být použity pou-
ze pro tento účel vyčle-
něné čisté a  uzavíratelné 
nádoby zhotovené z  ma-
teriálů určených pro styk 
s potravinami.

(2) V bezprostřední blíz-
kosti zázemí lesní mateř-
ské školy nebo v  zázemí 
lesní mateřské školy mu-
sí být umístěno hygie-
nické zařízení se zácho-
dem a tekoucí pitnou vo-
dou a  prostředky osobní 
hygieny, zejména toaletní 
papír, mýdlo a  prostřed-
ky pro hygienické osuše-
ní rukou.

(3) Zázemí lesní mateř-
ské školy musí být udržo-
váno v čistotě, suchu a ve 
stavu neohrožujícím zdra-
ví dětí, musí být vybave-
no prostředky pro poskyt-
nutí první pomoci a musí 
umožňovat uložení osob-
ních věcí dětí a  materiál-
ního vybavení lesní mateř-
ské školy.

(4) Zázemí lesní mateř-
ské školy dále musí umož-
ňovat ochranu dětí před 
nepříznivými klimatickými 
podmínkami.

(5) Na lesní mateřské 
školy se nevztahují § 3 až 
8 a 10 až 23 a přílohy č. 1 
až 3 k této vyhlášce.“

 Vít BERKA

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Lapbooky – interaktivní knihy, s nimiž nás učení baví
Pracovali na něm celý měsíc. Teď jim slouží jako se-
šit a učebnice zároveň. Učí se z něj, zkoušejí jeden 
druhého i  sami sebe. O  volných chvílích dolepují 
a dokreslují poslední detaily. Tak to je lapbook.

S námětem této interaktivní 
„knihy do klína“ přišla už 

v 80. letech Američanka Tam-
my Duby. Pracovala jako uči-
telka ve školce i  na 1. stup-
ni, kde se s  dětmi pokoušela 
o  první jednoduché „knihy“. 
Postupně rozvíjela i  podobu 
těchto interaktivních knížek. 
Následovaly konference, se-
mináře a  přednášky pro rodi-
če i učitele. Lapbooky byly na 
světě.

Jednoduché skládačky
My jsme se s  dětmi v  Zá-

kladní škole Háj ve Slezsku, 
kde učím, k  lapbookům do-
stali přes sociální sítě. Hleda-
li jsme způsob zaznamená-
ní zápisu z  hodiny nějak no-
vě, kreativně. Nejdříve nás na 
sociální síti Pinterest oslovi-
ly „minibooks“ – skládačky 
různých tvarů a velikostí, kte-
ré jsme nejprve lepili do seši-
tu nebo zakládali do portfolia.

Začínali jsme jednoduchými 
zakrývačkami, přeložili jsme 
kousek barevného papíru na 
půl, na horní stranu psali téma 
nebo přímo otázku, informa-
ce a  odpovědi jsme pak vpi-
sovali na vnitřní stranu, která 
byla vidět až po otevření. Ná-

sledně jsme je lepili do sešitu 
a doplňovali k nim další infor-
mace. Z  tematických skláda-
ček, obrázků, mapek, časo-
vých os nebo myšlenkových 
map si tak děti tvořily sešit. 
Později jsme začali dělat sklá-
dačky na A4. Nikdo z nás ne-
tušil, že se tak postupně pro-
pracováváme k něčemu, čemu 
se říká lapbook.

Otevírací kniha
Základ lapbooku tvoří otví-

rací „kniha“, kterou jednodu-
še vytvoříte z  tvrdého papíru 
nebo z  barevných papírových 
desek. Jeho obsah pak tvo-
ří zmiňované skládačky – růz-
né harmoniky, kapsičky nebo 
odkrývačky. Do nich schovává-
me zajímavé informace, otáz-
ky, obrázky nebo úkoly. Celý 
lapbook obyčejně spojuje jed-
no společné téma nebo pří-
běh. Velmi důležitý je celý pro-
ces jeho tvorby, protože je to 
právě investovaný čas a práce, 
co děti tak baví.

Napříč předměty
Témata lapbooků můžete 

hledat napříč předměty i vzdě-
lávacími oblastmi. Do lap-
booku schováte slavné egypt-

ské pyramidy, čtenářský de-
ník, vlastního pejska i  příběh 
jednoho čísla nebo příkladu. 
Lap book může připravit i uči-
tel a vytvořit tak například zá-
sobárnu cvičení k vybrané lek-
ci slovíček, soubor informa-
cí nad rámec běžného učiva 
pro nadané děti, vizuální opo-
ru a pomůcku pro děti s poru-
chami učení nebo poslouží ja-
ko trénink pro všechny, kteří si 
chtějí procvičovat své znalosti 
a dovednosti.

Téma Evropa
Zatím poslední lapbook, 

který jsem s  páťáky v  ZŠ Háj 
ve Slezsku plánovala, byl za-
měřen na téma Evropa. Chtě-
la jsem, aby se děti naučily zá-
kladní informace o vybraných 
státech, aby se dobře orien-
tovaly na mapě a  aby se jim 
propojily některé souvislos-
ti z  geografie, historie, z  ev-
ropského kulturního dění i ze 
současnosti. Pracovali jsme 
na něm více než měsíc, využí-
vali jsme texty, hudební pod-
klady i videa a postupně tvoři-
li zásobárnu informací, ze kte-
ré budeme čerpat. Do skláda-
ček jsme schovali známé ev-
ropské památky, slavné osob-
nosti i zajímavé zvyky a tradi-
ce různých národů. Součás-
tí je i  mapa Evropy se zakry-

tou legendou k  členitosti po-
břeží nebo informace o evrop-
ských řekách a pohořích. Před-
ní stranu jsme ozdobili nad-
pisem a  tematickým obráz-
kem, na tu zadní jsme nalepi-
li seznam otázek, který dětem 
(i  rodičům) pomáhá zjistit, ja-
ké znalosti se máme v  tomto 
tématu naučit.

Velká motivace
Přínos této tvořivé práce má 

široký záběr. Můžete trénovat 
paměť a zdokonalovat znalos-
ti k danému tématu. Učíte se 
vyhledávat a  třídit informace, 
klást otázky, shrnovat, logicky 
myslet, plánovat nebo praco-
vat s  citacemi. Trénujete jem-
nou motoriku, objevujete svět 
v  souvislostech, můžete pra-
covat na dovednostech spolu-
práce, hodnocení i  prezenta-
ce. A taky se učíte překonávat 
problémy. A to nejdůležitější – 
jste vlastníkem své originální 
učebnice, tedy i  svého učení. 
A to s sebou nese velkou dáv-
ku motivace.

Pavlína LOŇKOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
ZŠ Háj ve Slezsku

http://ucitelky.weebly.com
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Výchovná skupina v domově
Jak je upraven počet žáků a studentů ve výchov-
né skupině v domově mládeže?

Počet žáků a  studentů ve 
výchovné skupině upravu-
je §  3 vyhlášky č.  108/2005 
Sb., o  školských výchovných 
a  ubytovacích zařízeních. Ta-
to vyhláška byla s  účinnos-
tí od 1.  září 2016 novelizo-
vána vyhláškou č.  197/2016 
Sb. Ke změně došlo i  v usta-
novení § 3, které po provede-
ných úpravách zní: „Organiza-
ce domova

(1) Základní jednotkou vý-
chovně-vzdělávací činnosti 
v  domově je výchovná skupi-

na (dále jen skupina). Kaž-
dou skupinu vede je-

den vychovatel. 
Nejnižší počet žá-
ků a studentů ve 
skupině je 20 
a  nejvyšší po-

čet žáků a studentů ve skupi-
ně je 30. V odůvodněných pří-
padech může ředitel domo-
va zvýšit nejvyšší počet žáků 
a studentů ve skupině až o 3.

(2) Ve skupině složené pou-
ze ze studentů je nejnižší po-
čet studentů 40 a nejvyšší po-
čet studentů 50.

(3) Je-li skupina tvořena 
pouze žáky a studenty uvede-
nými v § 16 odst. 9 školského 
zákona, je počet žáků a  stu-
dentů ve skupině shodný s po-
čtem žáků ve třídě školy samo-
statně zřízené pro žáky uvede-
né v §  16 odst.  9 školského 
zákona podle jiného právního 
předpisu1).

(4) Žáci se ubytovávají v po-
kojích odděleně podle pohla-
ví a popřípadě i podle věku.“

Sb. Ke změně doš
které p
ch zní:

ní jed
lávací 
výcho

en sku
skup

en 
Nejniž
ků a
skup
a  n

Maturitní ples je skvělá věc, ale jak pro koho
V  pátek jsem byl na matu-

ritním plese jednoho gym-
názia pražské periferie, ne-
boť můj nejstarší syn letos 
maturuje. 

Musím říci, že jako dlouho-
letý ředitel střední školy mám 
ze školních plesů fóbii, které 
jsem se zatím zcela nezbavil. 
Není to proto, že nejsem dob-
rý tanečník. Ale pro říďu je ples 
spíš stres a  nutná povinnost. 
Nebo alespoň pro mne býva-
la. Aby se nějaký „plnoletý“ 
student neopil do bezvědomí. 
Aby akce neskončila napros-
tým finančním krachem. Ma-
turanti chtějí mít ples hrozně 
vtipný a tak jako „cool“ a mo-
derní, vy musíte myslet i  na 
80letou babičku přítomnou 
u  každého třetího stolu. Po-
třebujete nadšení a aktivní or-
ganizační práci maturitní třídy, 
ale zároveň si podržet kontro-
lu nad výsledkem. To je z po-
vahy věci kočkopes. Na plese 
jste napůl v práci a fakt moc se 

nepobavíte.
Zaváděl jsem vždy složitý or-

ganizační model jakoby akci-
ové společnosti „Ples“ – ško-
la 50 procent, studenti 50 pro-
cent, se stejným dělením pří-
padného zisku i  případné 
ztráty. Ale ať zave-
dete sebelepší sys-
tém, stejně závi-
síte na třídním 
maturitní tří-
dy. Ten je buď 
výborný a  va-
še pevná opo-
ra, nebo je sice 
dobrým učitelem, 
ale organizační talent 
není zrovna baťovský. V  ještě 
horším případě je to „kama-
rád studentů“ a narušuje křeh-
kou rovnováhu sil při organiza-
ci plesu. V tomto případě vám 
jako řediteli zbývá jen rezigna-
ce a modlitby, neboť tuto ko-
alici nedokážete překonat ne-
bo jen za cenu, že byste ple-
su věnoval 90 procent energie 

a času (vytvořením nějakých ji-
ných koalic s rodiči a částí stu-
dentstva), a škola vám mezitím 
spadla na hlavu.

Ale teď jsem byl v pátek na 
plese v roli tatínka a musím ří-

ci: „Ples je skvělá věc!“
Jasně, nějaká vy-
stoupení a proslo-

vy jsou trapněj-
ší nebo víc tele-
cí než jiné. Ta-
dyhle zbyteč-
ný prostoj. He-
rec ze seriálu, 

který stál maj-
lant, je jako pleso-

vý spíkr pod úrovní pa-
na češtináře Nováka, který by 
to udělal zadarmo a  rád. Ta-
dyhle ti dva maturanti už evi-
dentně popíjejí od oběda. Tro-
cha pozérství od těchhle mla-
dých slečen, které tím zakrý-
vají nejistotu. Ale ono na tom 
vlastně nezáleží.

Síla tradice. Je to stejné, jako 
to bylo v roce 1988, když jsem 

maturoval já. Babička zaslze-
la, když mi dávali tu stužku na 
tom nástupu. I v roce 2017 má 
jak tchyně, tak moje maminka 
v očích dojetí, jak tam ten náš 
kluk stojí. Naposledy jako kluk.

Po dvaceti devíti letech jdu 
s maminkou tančit waltz. Ten-
krát mě chválila, dnes ne, ale 
ani mě nehubuje – protože ho 
dost možná tancujeme spolu 
naposledy.

A když se musíme sklonit 
před silou tradice a  běhu ča-
su – nezakončím zase vtipem, 
ale citátem mého oblíbeného 
komentátora G. K. Chesterto-
na: „Okolní svět je možno vi-
dět buď jako večerní soumrak, 
nebo jako ranní šero. Všech-
no, i  spadlý kaštan, můžeme 
chápat buď jako potomka, ne-
bo jako předka. Že jsme dědi-
ci dějin, si většinou uvědomu-
jeme; že jsme také předky, ba 
dokonce praotci z dávnověku, 
to už málokdy.“

 Václav KLAUS ml.
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Porušení pracovní kázně
Jak vymezuje zákoník práce stupně porušení pra-
covní kázně?

Zákoník práce pojem „pra-
covní kázeň“ již nepoužívá 

a  v  souvislosti s možností roz-
vázat pracovní poměr z  tako-
vého důvodu mluví o  poruše-
ní povinnosti vyplývající z práv-
ních předpisů vztahujících se 
k  zaměstnancem vykonávané 
práci. Pro jednoduchost ozna-
čení „pracovní kázeň“ v  textu 
použijeme.

Zákoník práce rozlišuje cel-
kem tři stupně intenzity poru-
šení povinností (ve vazbě na 
potenciální rozvázání pracovní-
ho poměru výpovědí nebo oka-
mžitým zrušením):1. soustav-
né méně závažné porušování 
povinnosti (§ 52 písm.  g) ZP), 
2. závažné porušení povinnos-
ti (§ 52 písm. g) ZP), 3.porušení 
povinnosti zvlášť hrubým 
způsobem (§ 52 
písm.  g) a §  55 
odst.  1 písm.  b) 
ZP). Jak je patrné 
z  tohoto pře-
hledu, niž-
ší stupeň in-

tenzity porušení „pracovní káz-
ně“, než je méně závažné po-
rušení, zákoník práce neupra-
vuje. Každé porušení povin-
nosti, které nedosahuje poru-
šení „pracovní kázně“ zvlášť 
hrubým způsobem nebo závaž-
ného porušení „pracovní káz-
ně“, je proto vždy méně závaž-
ným porušením „pracovní káz-
ně“, a  nelze tedy v  takovém 
případě tvrdit, 
že zaměstna-
nec se sice 
dopustil po-
rušení povin-
nosti, nikoliv 
ale takovou 
intenzi-
tou.

novení § 3, k
ných úpravác
ce domova

(1) Základn
chovně-vzděl
v  domově je 

na (dále je
dou 

de
N

e rozlišuje cel-
intenzity poru-
(ve vazbě na 

ázání pracovní-
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žné porušování 
2 písm.  g) ZP), 
ušení povinnos-
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ně“, a  nelze tedy v  takovém 
případě tvrdit, 
že zaměstna--
nec se sice 
dopustil po-
rušení povin-
nosti, nikoliv 
ale takovou
intenzi-
tou.

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít BerkaNa vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka
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Seniorky čtou dětem z pardubické školky
Každou středu po obě-

dě nasedá do přistavené-
ho auta před domovem pro 
seniory Dubina v  Pardubicích 
dvojice babiček. Odjíždějí do 
nedaleké školky, kde pravidel-
ně už téměř dva roky tamním 
dětem před odpoledním spa-
ním čtou pohádky.

„Naši senioři jsou z této spo-
lupráce nadšení. Jednu na-
ši klientku to dokonce inspi-
rovalo k  tomu, že začala pro 
děti psát autorské pohádky 

a básničky,“ říká vedoucí do-
mova Monika Kopecká. Řeč je 
o  87leté Růženě Smetanové, 
která výmluvně říká: „Vzhle-
dem k mému stáří mi to dává 
takový impuls, že mám ještě 
chuť do života. A mám hroz-
ně ráda děti.

Čtu podle toho, jak děti zlobí. 
Když zlobí, tak je pohádka jen 
jedna. Když nezlobí, tak jsou 
pohádky dvě, někdy i  tři,“ říká 
šibalsky. Před tím ale vždy před-
chází ještě říkanka, kterou pro 

děti sama složila: Jsem jedna 
z pohádkových babiček, ráda se 
dívám do dětských očiček, jsou 
čistá jak lesní studánky, šťastná 
jsem, když čtu jim pohádky.

„Hledali jsme možnost, 
jak propojit seniory s  dět-
mi. Spousty z  našich klientů 
totiž nemají vlastní potom-
ky ani vnoučata, nemají pro-
to ani příležitost se s dětmi se-
tkávat,“ popisuje motivaci ve-
doucí M. Kopecká. A  to, že 
jsou samotné děti z návštěv ci-
zích babiček a dědečků nadše-
né, bylo zřejmé už při prvních 
čteních. Podle ředitelky mateř-
ské školy M. Korfové jsou pra-
videlná setkávání klíčová pro 
samotné děti: „V dnešní uspě-
chané době je dobré zvyknout 
si nejen na skupinu vrstevníků 
nebo rodičů, ale také na se-
niory a na lidi, kteří se budou 
kolem nich dále v životě vysky-
tovat. Ať už jde o jiné genera-
ce, nebo národnosti.“

Lukáš HOUDEK

Vlajku pro Tibet vyvěsili také ve Znojmě
Stejně jako v  loňském roce, 

tak i  letos se některé úřa-
dy, školy a instituce ve Znojmě 
připojily k  mezinárodní kam-
pani Vlajka pro Tibet. Mezi ni-
mi nechyběla ani střední škola 
na Přímětické ulici.

Desátého března na mnoha 
místech vlála vedle české vlaj-
ky i  jiná, na které byla vyobra-
zena hora v pozadí se sluncem. 
Tento den si totiž lidé na celém 
světě připomínají výročí povstá-
ní Tibeťanů proti čínské okupa-
ci Tibetu. Letos si opět, již po 
padesáté osmé, připomínáme 
výročí této okupace jako Den 
práv Tibetu. Roku 1950 vpad-
li vojáci komunistické Číny do 

Tibetu. Docházelo k  neustálé-
mu porušování lidských práv. 
A tak lidé 10. března 1959 po-
vstali. Povstání bylo krvavě po-
tlačeno a  o  život přišlo více 
než 80 000 lidí. Čínská okupa-
ce se podepsala na tibetské ze-
mi mnohem děsivěji. Od vpádu 
bylo zničeno více než šest tisíc 
buddhistických klášterů, ve věz-
nicích, pracovních táborech či 
na hladomor zemřelo přes mili-
on Tibeťanů. Tibet je kvůli oba-
vám z  demonstrací spojených 
s  výročím březnového povstá-
ní v období od února do květ-
na každoročně zcela uzavírán.

Kampaň Vlajka pro Tibet má 
symbolický charakter a je vyjá-

dřením solidarity s  národem, 
který se snaží přežít pod oku-
pací cizí země. Tibetská vlaj-
ka je jedním z nejvýraznějších 

symbolů, který Tibeťané v  Ti-
betu používají při nenásilných 
protestech.

 Kateřina KOTOUČOVÁ

Jak 
být milejší
KAREL NEŠPOR

Emocím by měl věnovat 
velkou pozornost každý 
z nás. Podstatným způso-
bem totiž ovlivňují kvalitu 
života, zdraví a schopnost 
správně uvažovat. Půvab-
nou krajinou zdravých 
emocí vás bude v  knize 
provázet Jasoň (který chce 
mít ve všem jasno). Zdravé 
emoce snadno vznikají za 
příznivých okolností, např. 
ve společnosti sympatic-
kých lidí, v krásné přírodě 
nebo při poslechu melo-
dické hudby. Jestliže po-
dobné situace a  pro-
středí vyhledáváte, už to 
je vlastně způsob, jak si 
pozitivní emoce navo-
dit. Tato čtivá, praktická 
a  srozumitelná kniha vy-
šla v nakladatelství Portál.

Znáte je?

Skauti mají časopis pro předškoláky
Původně časopis pro nejmlad-

ší skautskou věkovou kate-
gorii nyní skauti představují ši-
roké veřejnosti, zejména mateř-
ským školám. Nabízí tak dětem 
i pedagogům spoustu podnětů 
k činnostem a společným hrám.

Ben Já Mína je nový ilustro-

vaný časopis pro děti ve vě-
ku 4 až 7 let. Je o  partě ka-
marádů Benovi, Míně, vedou-
cí Jance a jejich dobrodružství. 
S pomocí dospělého i nečtou-
cí holky a kluci hravě zvládnou 
všechny úkoly v oblastech, ja-
ko je tvoření, pokusy, vaře-

ní, poznávání místa, kde žije-
me, vyprávění, příroda a mno-
ho dalších. Děti vede k aktivi-
tám, bádání i tvorbě.

Pro vedoucí a  pedagogy je 
ke každému číslu k  dispozici 
metodický materiál.

Jitka TAUSSIKOVÁ
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Zdravotní potíže učitelů a jak na ně
Učitelé jsou posuzováni a hodnoceni zejména po stránce intelektuální a duševní. Ale co jejich fyzic-
ká schránka? Zaměřili jsme se na zdravotní potíže, které pedagogům znepříjemňují život.

RAKOVINA PRSU

Zákeřná nemoc, která je ce-
losvětově stále na vzestupu 
a  zlepšení se neočekává. Dva 
nepříjemné trendy: zvyšující 
se počet nemocných a klesají-
cí věk pacientek. Taková je ra-
kovina prsu, choroba, která už 
podle odborníků snese ozna-
čení civilizační nemoc.

Celosvětové tažení proti ra-
kovině prsu nabírá v  posled-
ních letech stále větší obrátky. 
Osvětové projekty se střída-
jí jak na běžícím pásu, média 
toto téma rozhodně neignoru-
jí. Nemoc se však chová jakoby 
tomu všemu navzdory.

„Dnes víme, podle našich 
i  celosvětových studií, že rizi-
ko vzniku rakoviny prsu bude 
pravděpodobně nadále stou-
pat. Bohužel se zároveň sni-
žuje i věková hranice, a i to je 
celosvětový trend. U  nás má-
me nejmladší pacientky kolem 
dvaceti pěti let věku. Naštěs-
tí je jejich počet zatím velmi 
nízký, ale varovné to určitě 
je,“ říká vedoucí lékařka ma-
mografických center skupiny 
 MEDICON Regina Šírová.

Pravidelná prevence

Mladší ženy přitom nespa-
dají do celosvětově rozšířených 
preventivních programů, kte-
ré v posledních letech výrazně 

pomohly k  včasnějšímu odha-
lení nemoci. V  České republi-
ce se věkovou hranici pro pra-
videlná preventivní vyšetření 
hrazená pojišťovnami podaři-
lo snížit na 45 let. Ve většině 
evropských zemí včetně Ame-
riky a Austrálie začínají preven-
tivní programy až od padesáti 
let. V roce 2010 byla u nás na-
víc zrušena horní hranice pro 
screeningová vyšetření. V sou-
časné době má tedy žena ná-
rok na preventivní vyšetření od 
45 let až do konce života.

Riziko s věkem roste

Stále většinově platí, že zda-
leka nejohroženější skupinou 
pro vznik rakoviny prsu jsou 
starší ženy po padesát-
ce. To ovšem ne-
znamená, že by 
mladší ženy mě-
ly být výrazně 
klidnější. Ne-
moc je totiž zá-
keřná v mnoha 
ohledech.

„Víme, že s vě-
kem riziko rakoviny 
prsu stoupá, nicméně cho-
vání nádoru s  rostoucím vě-
kem je zároveň příznivější. Ji-
nými slovy, pokud diagnosti-
kujeme rakovinu prsu u  mla-
dých žen, dosti často se jed-
ná o  rychle rostoucí, agresiv-
ní nádory a léčba v těchto pří-

padech je složitější nežli u žen 
vyššího věku,“ upozorňuje 
R. Šírová.

Plošné vyšetření mladé po-
pulace přitom podle odbor-

níků nemá s  ohledem 
na výskyt nemo-

ci zatím valný vý-
znam. Ve věku 
v  rozmezí 20 
až 45 let, než 
se žena zařadí 
do preventiv-

ního programu, 
je tedy nesmírně 

důležité pravidelné 
samovyšetření. Lékaři k  to-

mu doplňují několik praktic-
kých rad, aby samovyšetření 
bylo co možná nejefektivnější.

Samovyšetření

„Samovyšetření je ideální 
provádět po menstruačním 

krvácení, kdy je mléčná žláza 
odpočinutá, relaxovaná a  má 
nejméně hmatných bulek, což 
je to, s čím přicházejí pacientky 
nejčastěji. Pokud si žena zjis-
tí nějakou abnormalitu, kte-
rá nevymizí s  cyklem, případ-
ně systematicky roste, zvětšu-
je se, může i nemusí být boles-
tivá, doporučujeme, aby žena 
neprodleně přišla na vyšetře-
ní,“ vypočítává Regina Šírová.

Pro samovyšetření je také 
velmi důležitá poloha prsou. 
Vyšetření ve stoje by následně 
mělo pokračovat i  vleže. Ze-
jména u  objemnějších prsou 
můžou být dolní partie pře-
kryty gravitací tkání, a  je pro-
to důležité prohmatat ňadra 
vleže na boku a vždy tu stra-
nu, která je nahoře, a i partie 
u hrudní strany.

I muži v ohrožení

Málo se mluví o tom, že ra-
kovina prsu postihuje i  muž-
skou populaci. Týká se téměř 
výlučně starších ročníků, zasa-
ženo je zhruba jedno procen-
to populace a  nemoc nemá 
vzrůstající tendenci. Zdánlivě 
se tak nádorová onemocnění 
prsou dotýkají mužů jen vel-
mi okrajově. Díky partnerským 
vztahům muže a ženy jde však 
o  onemocnění, které se silně 
dotýká i  jinak zdravých part-
nerů. Rakovina prsu tedy mů-
že významně zasáhnout do ži-
vota obou partnerů.

Táňa PIKARTOVÁ
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4. ročník soutěže o nejkrásnější kreativní sešit
PRAVIDLA SOUTĚŽE

Zakoupení kreativních sešitů pro celou třídu (min. množ-
ství je 15 ks sešitu 544 nebo 20 ks 512, 524 či 644).

Každý žák si navrhne svůj originální sešit (povoleny jsou 
jakékoliv výtvarné techniky – lepení, malování apod.).

Soutěž má dvě části, třídní a celostátní.

Třídní kolo
Žáci ve  třídě vytvoří svůj in-

dividuální kreativní obal a uči-
telé vyberou 3 nejpovedeněj-
ší výrobky. Učitel žáky odmě-
ní již obdrženými cenami (jsou 
součástí objednávky). Dále uči-
tel díly ofotí (naskenuje, max. 
velikost do 5 MB) z obou stran 

a zašle na kodexsesit@seznam.
cz. U jednotlivých fotek uveď-
te jméno, třídu a školu. Každý 
z nich pak bude zařazen do ce-
lostátní ho kola o hlavní ceny.
Celostátní kolo

Všechny sešity, které dojdou 
na náš e-mail, budou zapoje-
ny do velké meziškolní soutě-
že o „Nejkrásnější kreativní se-
šit 2017“.

Soutěž probíhá od  1. 3. 
2017 do  10. 5. 2017. Jmé-
na výherců budou zveřejněna 
na www.kodex-opava.cz.

Slosování proběhne 15. 5. 
2017. Ceny budou rozeslány 
na zúčastněné školy.
KDE OBJEDNÁVAT
E-mail: kodexsesit@seznam.cz
Web: www.kodex-opava.cz
Tel.: 553 791 751
Mobil: 724 633 464-5

V  objednávkách uvádějte 
objednávkový kód sešitů, IČO, 

adresu Vaší školy a  kontaktní 
jméno.

Druhy kreativních sešitů
Obj. kód Druhy sešitů Cena*
01033 Sešit 512P A5 / 10 listů pomocná linka 20 Kč
08639 Sešit 523 A5 / 20 listů linka 20 Kč
07969 Sešit 524 A5 / 20 listů linka 20 Kč
04744 Sešit 544 A5 / 40 listů linka 25 Kč
08235 Sešit 644 A6 / 40 listů linka 17 Kč

* Ceny jsou včetně DPH.

Výherní kreativní sešit roku 2016

Co tedy balíček pro školy 
v přírodě obsahuje? 
V základu od nás získáte: 

  snídani formou bufetu
  dopolední a odpolední svačiny pro děti
  teplé obědy (polévka + hlavní chod) – 
možno zajistit formou balíčku s sebou 
na výlet

  servírované večeře
(polévka + hlavní chod + dezert)

  zajištění pitného režimu
V případě zájmu lze balíček rozšířit o:

  autobusovou dopravu dle přání
  jízdu na bobové dráze + vstup 
do Monkey parku

  vstup do Vodního ráje
  jízdu na koloběžce ze Špindlerovy boudy
  opékání špekáčků přímo před hotelem
  večerní diskotéku s DJ
  kvalifi kovaného průvodce na túry

To vše a více od 360 Kč za dítě/noc! 
Na každých 20 dětí pak 1 dospělá 
osoba zdarma!

Jsme otevřeni osobním domluvám.

Školy v přírodě Hotelklik a. s. 
www.hotelklik.cz | sales@hotelklik.cz
+420 734 445 183

Nabízíme pro školy a školky jedinečnou možnost prožít školu v pří-
rodě v  srdci Krkonošského národního parku s  ubytováním na  jed-
nom z  našich tříhvězdičkových hotelů. Všechny hotely se nachází 
do deseti minut od centra Špindlerova Mlýna a nabízí kromě kvalit-
ního pravidelného stravování i personál s obsluhou a doslova kou-
sek k většině stezek, které jsou ve Špindlerově Mlýně k dispozici. 

Díky své poloze v blízkosti lanovek jsou hotely vhodné 
pro lyžařské kurzy.

Hotel Venuše*** 
Hotel Venuše může poskytnout až 
70 míst k přespání. 

Hotel Tři růže***+
Hotel Tři růže se nachází v centru měs-
ta a má kapacitu na ubytování až pro 
60 osob.
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Naučte se desatero kvalitního chleba
Chléb je základní lidská potravina již tisíce let. Pro náš organismus má optimál-
ní složení. Dneska navíc můžeme vybírat mezi tolika druhy, že si každý přijde 
na své. Jak ale poznáme ten, který je vyroben  pouze přírodním kvasem? Podle 
čeho vybírat chleba v obchodě? Jak ho správně skladovat a zamrazit?

1. Jaké u nás máme 
druhy chleba?

„Skupiny chlebů se člení 
podle podílu mouky na  chléb 
pšeničný (min. 90 % pšeničné 
mouky), chléb žitný (min. 90 % 
žitné mouky), chléb žitno-pše-
ničný (více než 50 % žitné a více 
než 10 % pšeničné mouky), 
chléb pšenično-žitný (více než 
50 % pšeničné a více než 10 % 
žitné mouky), chléb celozrnný 
(min. 80 % celozrnné mouky), 
chléb vícezrnný (min. 5 % ví-
cezrnných obilnin) a chléb spe-
ciální (min. 10 % speciálních 
plodin – olejnin, luštěnin, zele-
niny apod.),“ vysvětluje Ing. Ja-
romír Dřízal ze Svazu pekařů.

2. Vyšší podíl živého 
kvasu = vyšší kvalita 
chleba

Chléb je podle platné vy-
hlášky definován jako pekař-
ský výrobek kypřený kvasem, 
popřípadě droždím. Má mít 
tvar veky, bochníku nebo for-
mový. Obecně platí, že čím je 
v  těstě více přírodního živého 
kvasu, tím je chléb kvalitnější 
a déle vydrží.

3. Čerstvý chléb, nebo 
ze zmrazeného 
polotovaru?

Čerstvým chlebem se rozumí 
výrobek, jehož celý technolo-
gický proces výroby nebyl pře-
rušen zmrazením nebo jinou 
technologickou úpravou ve-
doucí k  prodloužení trvanli-
vosti a  který je zároveň nabí-
zen k prodeji max. do 24 hod. 
po  upečení. Pokud je chléb 
z polotovaru, v místě prodeje 
musí být viditelné označení 
„ze zmrazeného polotovaru“.

4. Chléb prospěje
vašemu zdraví

Chléb tvoří základ výži-
vové pyramidy. Jedná se o vý-
znamný zdroj energie, vita-

minů řady B, železa, vápníku 
a vlákniny. Ta působí proti ci-
vilizačním chorobám, snižuje 
hladinu cholesterolu, je pre-
vencí cukrovky a  má prebio-
tický účinek v  tlustém střevě 
(prevence rakoviny). Vyšší po-
díl žitné mouky v  chlebu pů-
sobí blahodárně také na peri-
staltiku střev a pomáhá při pro-
blémech se zácpou stejně jako 
i ovesná či ječná mouka.

„Žito má vysokou nutriční 
hodnotu a  pestrou škálu mi-
nerálních látek. Chleby z  ce-
lozrnné mouky příznivě pů-
sobí na glykemický index – vy-
rovnávají hladinu cukru v krvi 
– a  jsou bohaté na  vitaminy, 
minerální látky a  esenciální 
mastné kyseliny,“ upřesňuje 
předseda Svazu pekařů.

5. Jak by měl vypadat 
chléb v obchodě?

Správný tvar konzumního 
chleba by měl být pravidelný, 
neporušený, optimálně kle-
nutý a bez ostrých hran. Kůrka 
kaštanově hnědá či zlato-
hnědá, stejnoměrně zabar-
vená, neporušená, popř. při-
měřeně moučená, polotlustá 
a  pružná. Vnitřek chleba ne-
boli střídka by měl být stejno-
rodý, dobře propečený a  zá-
roveň vláčný, velmi pružný, 
bez trhlin, stínů a vlhkých míst.

6. Jak správně uchovávat 
chléb?

Jestliže je chléb správně vy-
robený a propečený, jedná se 
o  poměrně trvanlivou potra-
vinu. V průběhu skladování se 
samozřejmě mění kvůli řadě 
fyzikálně-chemických reakcí, 
které nazýváme stárnutí.

„Tento nežádoucí proces 
nejrychleji probíhá při  teplotě 
0–10 °C, proto chléb nikdy ne-
skladujte v ledničce, ale ideálně 
při teplotě 20–25 °C zabalený 

do  čisté utěrky, což umožní 
chlebu lépe dýchat. Nenechá-
vejte chléb na vzduchu (vysu-
šuje jej) a na světle (snižuje ob-
sah vitaminů). Je-li chléb ještě 
teplý nebo vlažný, před  ulo-
žením ho vždycky nechte vy-
chladnout,“ radí odborník.

7. Prodlužte trvanlivost 
zmrazením

Mějte na paměti, že ho mu-
síte dát zamrazit co nejčers-
tvější a  vložit do  uzavřených 
umělohmotných obalů. Pokud 
chleba nakrájíte na krajíce, od-
dělte je od sebe mikrotenovou 
fólií. V případě potřeby ho roz-

mrazujte samovolně při poko-
jové teplotě, můžete využít 
i  rozmrazovací funkci mikro-
vlnné trouby.

8. Sledujte informace 
na obalu

Z etikety na baleném chlebu 
zjistíte důležité informace: ná-
zev výrobku, druh a  skupinu 
chleba, hmotnost, seznam 
složek, výživové hodnoty, aler-
geny, datum minimální trvan-
livosti, výrobce a  jeho adresu 
a  zemi původu. Sledujte peč-

livě informace na etiketě a vy-
bírejte chléb dle svých indivi-
duálních potřeb.

9. Napoví značky kvality
Hodně o  kvalitě vý-

robku napoví značka, sledujte 
proto na  obalu loga kvality. 
Nejznámějšími jsou Klasa a Re-
gionální potravina.

„Aby získal chléb toto ozna-
čení, musí splňovat náročná 
kritéria na svou kvalitu. Značka 
Klasa je prestižním oceněním, 
které  si zaslouží  ty nejpocti-
vější a  nejkvalitnější výrobky. 
Zelenomodré logo Regionální 
potravina na obalech výrobků 
spotřebiteli zase zaručí, že pro-
dukt i suroviny použité při jeho 
výrobě pochází z domácí pro-
dukce,“ dodává Ing.  Jaromír 
Dřízal ze Svazu pekařů.

10. Najděte si „svého 
pekaře“

Denně se u nás vyrobí 1 mi-
lion kusů chleba. Prodává 
se nejen v  marketech, ale 
i ve zhruba 2 500 specializova-
ných pekařských prodejnách. 
Pokud vám některý zachutná, 
požadujte po  obchodnících, 
aby jej objednali od výrobce – 
rádi vám vyhoví.

Více zajímavých informací 
najdete na www.akademie-
kvality.cz.


