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Uvidíš-li, jak lev cení tesáky, nemysli si, že se směje.   Básník al-Mutanabbí

Letošní maturanti aneb Vadí? Nevadí!
„Kolem letošních ma-

turitních písemek 
z  češtiny se vyrojilo hodně 
otázek, připomínek a  ne-
skrývané kritiky,“ zahajuje 
přestávku češtinář Hromád-
ka. „Žáci se na mě hned se-
sypali jako podrážděné vče-
ly a  nervózně chrlili desít-
ky dotazů…“ „Divíš se jim? 
Mnozí si neuměli vybrat ani 
jedno z deseti témat. Když 
se už konečně pro něja-
ké rozhodli, často správ-
ně nepochopili jeho zadá-
ní,“ přidává se mladší kole-
ga Výborný.

„Musím přiznat, že zada-
vatelé písemek jim situaci 
příliš neusnadnili. U druhé-
ho tématu měli ,vypravová-
ní s prvky sci-fi rozvíjející vý-

chozí text‘. Osmička nabíze-
la ,vypravování navazující na 
výchozí text‘. Jak propast-
ný může asi být rozdíl mezi 
rozvíjejícím a navazujícím?“ 
kroutí hlavou Hromádka. 
„Máš pravdu. U třetí-
ho tématu moh-
li ,s  prvky feje-
tonu‘. Měl, ne-
bo neměl to 
být fejeton?“ 
ptá se mladší 
kolega.

„Jedno se však 
letošním maturan-
tům upřít nedá. Mnohým 
neschází smysl pro humor. 
Sotva odevzdali své výtvory, 
okamžitě vtrhli na interne-
tové sítě a vzájemně si klad-
li desítky netrpělivých dota-

zů. ,Vadí, že jsem zapomněl 
na nadpis? Vadí, že jsem 
napsal zprávu v  budoucím 
čase? Vadí, že jsem vypus-
til odstavce? Vadí, že jsem 
ve vypravování nepoužil pří-

mou řeč?‘ Následu-
jí samoobsluž-

né odpovědi 
s mnoha hrub-
kami. Jednou 
vadí, podru-
hé nevadí. Zá-

chrana! Naše 
profesorka říkala, 

že nevadí. Maturan-
ti si možná neuvědomili, jak 
svými stesky oživili starou 
hru vadí-nevadí,“ konečně 
se trochu pousměje češti-
nář Hromádka. „Inu, teď už 
bude záležet jen na vyško-

lených hodnotitelích Cerma-
tu, zda jim maturitní práce 
budou, či nebudou vadit.“

„Škoda, že se horká in-
ternetová diskuze maturan-
tů kolem jejich písemek zú-
žila pouze na účelovou tech-
nologii zvanou vadí-nevadí, 
a to s prvky docela velkého 
sebevědomí (nevadí!). Při-
tom by se spíš měla věnovat 
podstatě maturitní zkouš-
ky: Umím? Ne umím! Dove-
du? Nedovedu! Mám stu-
dijní předpoklady? Nemám! 
Pokud maturanti tonou po 
čtyřech letech vzdělávání 
v  základních neznalostech, 
někomu by to mělo hodně 
vadit. Komu asi?“ zvedne 
Výborný hlavu ke stropu.

Roman KANTOR
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Zlaté české ručičky
Máte ve svém okolí 
kamarády, známé či kolegy, 
jejichž děti jsou žáky 
středních škol? Zapojte 
je do soutěže o titul 
Zlaté české ručičky 2017. 
Stačí vyrobit hračku a do 
30. června ji poslat na 
ČMKOS. Hračku dostanou 
děti z dětských domovů. 
Více informací získáte 
na webových stránkách 
odborů. rs

Ceny fair play
Ministerstvo školství ve 
spolupráci s Českým klubem 
fair play udělilo Školní ceny 
fair play. Školáci základních 
i středních škol i učitelé si 
odnesli celkem sedmnáct 
ocenění za záchranu života, 
ušlechtilé mravní činy, 
čestné sportovní jednání 
a celoživotní přínos. Na 
slavnostním vyhlášení jim 
byly předány zajímavé ceny. 
Ve stejný den vyznamenal 
Český klub fair play také 
české sportovce. mšmt

Rozumíme penězům
Školáci druhého stupně 
základních škol mohou 
začít natáčet videa na téma 

„Práva spotřebitele“. Dvě 
třídy, kterým se to podaří 
nejlépe, vyhrají zážitkový 
pobyt na Letní škole 
Rozumíme penězům ve 
Svobodě nad Úpou. Více na 
www.rozumimepenezum.
cz. ll

Linka bezpečí
Projekt Linka bezpečí ve vaší 
třídě, který formou kurzů 
pořádaných v základních 
školách po celé České 
republice pomáhá dětem 
hledat řešení krizových 
situací v interaktivní podobě 
na předem vybrané téma, 
je obnoven. Více na http://
spolek.linkabezpeci.
cz/pro-skoly/.          lp

Zápisník

P á tř bit l “ D ě

„Pět, dva, čtyři, tři… to beru, paní učitelko. Babiš měl všechno za jedna a jaké teď z toho má 
problémy!“
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Češky nemají zájem o studium informatiky
České dívky mají malý zá-

jem o studium přírodních 
věd a  informatiky v porovná-
ní s dalšími evropskými země-
mi. Ve srovnání s deseti jinými 
evropskými státy je zájem dí-
vek v Česku o matematiku, fy-
ziku, chemii, přírodovědu a in-
formatiku od počátku nižší 
a mnohem rychleji opadá. Vy-
plývá to z  průzkumu společ-
nosti Microsoft mezi 11 500 
dívkami. Průzkum vedle Čes-

ka zahrnul Finsko, Francii, Itá-
lii, Irsko, Německo, Nizozem-
sko, Polsko, Rusko, Slovensko 
a Velkou Británii.

Věda a  technologie Češ-
ky nejvíc baví ve dvanácti le-
tech, už ve třinácti ale začne 
jejich zájem prudce klesat. Jed-
ním z důvodů může být podle 
konzultanta ministerstva škol-
ství Ondřeje Neumajera pře-
chod z prvního na druhý stu-
peň školy. Tuto hypotézu podle 

něj částečně podporuje i to, že 
na Slovensku nastává pokles 
zájmu o rok dříve, tedy ve dva-
nácti letech. První stupeň tam 
totiž končí čtvrtým ročníkem, 
zatímco u nás trvá až do pá-
tého ročníku. Podle průzkumu 
tvoří ženy 20 procent absolven-
tů oboru informatiky v Evropě, 
v České republice je to 16 pro-
cent. V  IT pracuje jen devět 
procent Češek, evropský prů-
měr je 16 procent. čtk

Projekty budou řešit zdravotnictví a bezpečnost
Ministerstvo  školství se 

chystá jednat s  Evrop-
skou komisí o  financování 
dvou velkých projektů, kte-
ré mají řešit problémy čes-
kého zdravotnictví a  zajiště-
ní bezpečnosti České repub-
liky. Chtělo by je financovat 
z  operačního programu Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání, kte-
rý řídí. Celkové náklady kaž-

dého projektu by mohly pře-
sahovat 50 milionů eur, sděli-
lo ministerstvo.

„Ministerstvo školství vy-
bralo pro diskuzi s Evropskou 
komisí dva projekty, a to pro-
jekt Univerzity Karlovy a pro-
jekt Kriminalistického ústavu 
Praha,“ uvedla ministryně Ka-
teřina Valachová na stránkách 
ministerstva.

Projekt  MEPHARED 2 se chce 
zaměřit na rozvoj vzdělává-
ní a spolupráci Lékařské fakul-
ty a Farmaceutické fakulty Uni-
verzity Karlovy v  Hradci Krá-
lové. Druhý projekt vypraco-
val Kriminalistický ústav v Pra-
ze a jeho záměrem je vybudo-
vání moderního centra pro vě-
decko-výzkumnou činnost čes-
ké policie. čtk

Oxford odmítl dar 44 milionů korun
Oxfordská univerzita od-

mítla dar 1,4 milionu li-
ber (44,1 milionu korun) od 
českého podnikatele Pavla Ty-
kače. Peníze chtěl věnovat na 
výuku češtiny. Britské univerzi-
tě ale vadilo, že P. Tykače v mi-
nulosti vyšetřovala švýcarská 
prokuratura a že mu taky ob-
stavila majetek. Přední britské 

univerzity čelí kritice kvůli přijí-
mání peněz od nedůvěryhod-
ných dárců.

Jako problém v  jednání 
s  univerzitou podle mluvčího 
manželů Tykačových J. Chu-
domela byla snaha univerzity 
použít finanční dar i na výuku 
dalších jazyků, včetně ruštiny. 
„Druhým problémem bylo teh-

dejší vyšetřování některých fi-
rem Pavla Tykače, které probí-
halo ve Švýcarsku. Toto šetře-
ní už bylo mezitím ukončeno 
s  tím, že se žádná podezření 
nepotvrdila,“ doplnil.

Univerzita jednání o  daru 
nepotvrdila ani nevyvrátila, 
jde podle ní o důvěrnou zále-
žitost. čtk
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Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potře-
bami prochází v současném školním roce výraznými 
změnami. O  nejdůležitějších aspektech působení 
asistenta pedagoga hovoříme s tiskovou mluvčí mi-
nisterstva školství Jarmilou Balážovou.

Podpora žáků se reali-
zuje prostřednictvím podpůr-
ných opatření představujících 
konkrétní pomoc vzdělávání 
žáka. Která to jsou?

Pokud jde o metody a  for-
my výuky, možné úpravy hod-
nocení žáka nebo organiza-
ce výuky, jde o zařazení před-
mětů speciálně pedagogic-
ké péče, úpravy výuky v  roz-
sahu i  obsahu disponibilních 
hodin. Může jít i  o nutnou 
personální podporu pedago-
ga při výuce žáků s potřebou 
podpůrných opatření, a to jak 
asistentem pedagoga, tak dal-
ším pedagogem nebo speciál-
ním pedagogem. Při vzdělá-
vání žáků se smyslovým posti-
žením mají pedagogové mož-
nost využívat tlumočníky čes-
kého znakového jazyka ne-
bo přepisovatele. Další mož-
ností je využívání speciálních 
učebnic, kompenzačních po-
můcek, včetně zařazování no-
vých technologií do práce se 
žáky se speciálními vzděláva-

cími potřebami. S  účinností 
novely školského zákona (zá-
kona č. 82/2015 Sb.) a prová-
děcí vyhlášky o vzdělávání žá-
ků se speciálními vzdě-
lávacími potřebami 
a žáků nadaných 
(č. 27/2016 Sb.) 
došlo ke změ-
ně a  úpravě 
pravidel vzdě-
lávání dětí, žá-
ků a studentů se 
speciálními vzdě-
lávacími potřebami. 
Podpůrná opatření se tak stá-
vají nárokovými a  mají svou 
normovanou finanční náro-
kovost platnou pro celé úze-
mí republiky.

Týkají se podpůrná opat-
ření také vyrovnání podmínek 
u přijímacího řízení na střední 
školy a úpravy podmínek při 
ukončování studia?

Tato opatření mohou být po-
skytována široké škále žáků: 
těm, kteří mají jen menší a do-
časné obtíže ve vzdělávání, žá-

kům nadaným i  žákům zdra-
votně postiženým – podle no-
vely zákona znevýhodněným. 
Nastavují se také pravidla pro 
podporu žáků z odlišného kul-
turního prostředí a  s odlišný-
mi životními podmínkami, te-
dy pro cizince, minority, so-
ciálně znevýhodněné žáky. 
Vzhledem k tomu, že podpůr-

ná opatření představu-
jí zákonné finanční 

nároky, vytváří se 
nově prostředí, 
ve kterém bu-
dou žák i  pe-
dagog skuteč-
ně podpořeni 

opatřeními, kte-
rá směřují ke zlep-

šení podmínek jejich 
vzdělávání.

Musí mít asistent peda-
goga k této profesi konkrétní 
vzdělání?

Z  podmínek uvedených ve 
vyhlášení výše zmíněného roz-
vojového programu je nutné, 
aby asistent pedagoga splňo-
val odbornou kvalifikaci podle 
zákona o pedagogických pra-
covnících, tedy §  20 zákona 
č. 536/2005 Sb.

Kolik peněz bylo dosud 
vyplaceno a jak je práce asis-

tenta pedagoga v průměru 
měsíčně honorovaná?

Co se týče rozvojového pro-
gramu ministerstva školství Fi-
nancování asistentů pedago-
ga pro děti, žáky a studenty se 
zdravotním postižením a  pro 
děti, žáky a studenty se sociál-
ním znevýhodněním, ten byl 
v roce 2016 vyhlašován ve dvou 
modulech a  ve dvou kolech. 
Modul A byl určen pro finan-
cování asistentů pedagoga se 
zdravotním postižením, modul 
B pak pro financování asistentů 
pedagoga pro žáky se sociálním 
znevýhodněním. První kolo by-
lo vyhlášeno na financování ob-
dobí leden až srpen 2016, dru-
hé pak na období září až prosi-
nec 2016. Dotace na mzdu jed-
noho asistenta pedagoga v mo-
dulu A  na přepočtený úvazek 
1,00 činí nejvýše 20 098 korun 
měsíčně včetně zákonných od-
vodů. Dotace na mzdu jedno-
ho asistenta pedagoga v modu-
lu B na přepočtený úvazek 1,00 
činí nejvýše 15 040 korun mě-
síčně včetně zákonných odvo-
dů a příspěvku do fondu kul-
turních a sociálních potřeb. Na 
období leden až srpen 2016 by-
lo vyplaceno 92 milionů korun 
v modulu A a 77,95 milionu ko-
run v modulu B. Na období září 
až prosinec 2016 bylo vyplace-
no 53,1 milionu korun v modu-
lu A a 38,6 milionu korun v mo-
dulu B.

Je k dispozici stejný nebo 
podobný program i v letošním 
roce?

Rozvojový program na ob-
dobí leden až srpen 2017 je už 
vyhlášen. Školy, které žádaly 
na toto období o podporu, za-
sílaly své žádosti do 5. prosin-
ce, krajské úřady poslaly sou-
hrnné žádosti na ministerstvo 
školství do 13. prosince 2016.

Jak učitelé hodnotí účast 
asistenta při výuce?

Ze závěrečných zpráv, kte-
ré školy pravidelně každoroč-
ně zpracovávají, je zřetelné, že 
funkce asistentů pedagoga ve 
školách je velmi potřebná, uži-
tečná a přínosná.

Táňa PIKARTOVÁ

mi 

-
ami

jí zá
n

o
rá

šení p

Máme 
Máme 

zaměřeno
zaměřeno

na...na...

Asistent pedagoga je nástrojem inkluzívního vzdělávání
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 Střední školy trápí nedostatek učitelů, závěrečné zkoušky i inkluze
Zásadními tématy, která se řešila 21. dubna na jed-
nání republikového výboru profesní sekce střední 
školství, byly kariérní řád, jednotné přijímací zkouš-
ky, inkluze ve středních školách a také probíhající 
maturity a elektronické závěrečné zkoušky učňů.

Z  krajů se ozývá stesk 
nad  nedostatkem učitelů 

odborných předmětů a  kata-
strofálním nedostatkem mis-
trů odborného výcviku. „Po-
kud by se jednoho dne roz-
hodli zůstat všichni učitelé-dů-
chodci doma, můžeme školu 
zavřít,“ říká Soňa Prošková 
z Kraje Vysočina.

V Plzeňském kraji 
se objevuje již dva 
tři roky nový fe-
nomén, že někte-
ří žáci ze základ-
ních škol nepo-
kračují ve studiu, ale 
podniky si je samy zau-
čují. Je to pro ně údajně jed-
nodušší než si brát učně, kteří 
stejně nic neumějí. Spolupráce 
s firmami se ovšem rozvíjí i bě-
hem studia ve  středních ško-
lách, firmy platí studentům sti-
pendia a náborové příspěvky.

Ve středních školách se také 
často ozývají stížnosti na zahl-
cení projekty. Učitelé pro  sa-
mé vypracovávání projektů, 

aby zajistili školám peníze, ne-
mají čas na výuku.

Velkým problémem jsou 
elektronické závěrečné zkouš-
ky učňů. Ačkoliv jejich před-
kladatelé z NÚV tvrdí, že jsou 
v pořádku a použitelné, někte-
ré školy i po opakované pilo-

táži soudí opak. „Otázky 
jsou chybně položené, 

je v nich příliš cizích 
slov, takže jim žáci 
vůbec nerozumí. 
Je s  podivem, že 
v  některých obo-

rech jsou otázky 
testové, v  jiných jen 

otevřené, takže je to ne-
vyrovnané. Učňové by měli být 
zaměřeni na  praxi, ale otáz-
ky zkoušek jsou školometské, 
klade se důraz na teorii a ob-
jevují se i otázky, které nejsou 
součástí rámcových vzděláva-
cích programů. „Obávám se, 
že nejmíň třetina žáků zkoušky 
neudělá, i když jsou v praxi ši-
kovní,“ shrnuje Libuše Zocho-
vá z Českých Budějovic. Na-

víc by ráda viděla výstup z pi-
lotáže, jíž se její škola dvakrát 
zúčastnila, ale nikde zveřejněn 
nebyl. Tvůrci elektronických zá-
věrečných zkoušek by se podle 
ní měli přijít podívat na skuteč-
né žáky, pro něž otázky tvoří.

Dalším žhavým tématem by-
la inkluze, která se nyní do-
stává do  středních škol. Za-
tímco v  některých školách si 
asistenti pedagoga netroufa-
jí se svým svěřencem pokračo-
vat ve  středoškolském studiu 
a  jinde se nedaří asistenty se-
hnat vůbec, tam, kde inkluze 
již probíhá, se problémy uka-
zují v celé šíři. „Kolem inkluze 
je obrovská administrativa, jak 
při přijímacích zkouškách, ma-

turitách, tak i vzhledem k fluk-
tuaci studentů. U  nás má-
me 900 studentů, z toho 330 
jich má speciální vzdělávací po-
třeby, a máme 24 asistentů pe-
dagoga. Nejsme však schop-
ni dostát vyhláškám a  záko-
nům, protože ty zřejmě inklu-
zi ve  středních školách nezo-
hledňují, navíc jsou někte-
ré požadavky nesmyslné. Za-
tím asi mnoho středních škol 
inkluzi neřeší, ale se vstupem 
inkludovaných žáků do střed-
ních škol se z toho stane celo-
republikový problém,“ vysvět-
luje Eva Sedlačíková ze Střed-
ní školy prof. Zdeňka Matěj čka 
z Ostravy-Poruby.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Financování nepedagogů dostává novou podobu
Nové principy financování nepedagogických pra-
covníků navrhují financování prostřednictvím nor-
mativů na školu, na pracoviště a na třídu (u střed-
ních škol na třídu v  oboru vzdělání) stanovených 
centrálně ministerstvem školství.

Tyto principy oproti stávají-
cím daleko lépe a přesně-

ji zohlední velikost škol (po-
čet budov a  tříd) a oborovou 
strukturu. Při stanovení nor-
mativů na školu pro základ-
ní školy zohlední ministerstvo 
školství vyšší provozně-admi-
nistrativní náročnost základ-
ních škol zřízených dobrovol-
ným svazkem obcí.

Návrh modelu byl testován 
na vzorku přibližně šedesá-

ti středních škol. Z  testování 
vyplynulo, že navržený model 
školy přijímají pozitivně, od-
chylky vznikají pouze v ojedi-
nělých případech, a  to u  vel-
kých škol s  počtem tříd nad 
40 a malých škol s počtem tříd 
pod 10. V rámci pilotáže mo-
delu se školy také vyjadřovaly 
k současnému počtu nepeda-
gogických pracovníků, které 
mají aktuálně ve škole, a dále 
uváděly potřebný počet, který 

by byl aktuálně ve škole potře-
ba. Školy dlouhodobě pociťují 
nedostatek nepedagogických 
pracovníků. Mezi hlavní dů-
vody navýšení jejich počtu pa-
tří zejména to, že se školy mu-
sely vypořádat s právní subjek-
tivitou danou školským záko-
nem, navýšil se objem adminis-
trativních prací, navíc nedosta-
tek nepedagogů negativně při-
spívá i k zatěžování pedagogic-
kých pracovníků školy.

V  rámci rozvoje digitálních 
technologií je potřeba perso-
nálně zabezpečit správu sítě jak 
pro vzdělávací, tak i pro provoz-
ní účely, dále je potřeba řešit té-
mata správních agend. Je po-

třeba zaměřit se na malotříd-
ní základní školy, které mají do 
pěti tříd, je potřeba zohlednit 
specifika mateřských škol.

Nyní se budou podrobně 
zkoumat příčiny zvýšených 
a  výrazných odchylek, dá-
le budou zkoumány odchylky 
„podobných škol“. Poté bu-
dou provedeny úpravy para-
metrů modelu tak, aby odpo-
vídal reálné potřebě škol. V pří-
padě, že model některým ško-
lám nebude vyhovovat (model 
je východiskem pro normativ-
ní financování), tak bude roz-
díl řešit krajský úřad z  rezer-
vy. (Ze zprávy MŠMT o pilotáži 
modelu.)

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Dočkáme se opět toho, že malí Češi budou šikovní?
Ještě před pár desetiletími bylo v úctě staré české 
přísloví, že řemeslo má zlaté dno. V posledních le-
tech se ale vývoj obrátil a na toho, kdo se živí ru-
kama, začala společnost pohlížet skrz prsty. Na ma-
nuální činnosti se pozapomnělo i ve školách, v řadě 
z nich se přestaly vyučovat dílny, vaření i pozemky.

Důsledky toho, že výcho-
va k  manuální zručnosti 

a úcta k řemeslu byly v posled-
ních letech opomíjeny, jsou 
ovšem dalekosáhlé. Nejenže 
jsou současné děti nešikov-
nější než jejich rodiče a  pra-
rodiče, ale zároveň žijí v  do-
mnění, že ten, kdo se živí ru-
kama, je vlastně méněcenný 
a neúspěšný.

O řemeslo není zájem

Nelze se pak divit, že chy-
bějí mladí řemeslníci i zaměst-
nanci technických oborů. Přes-
ně tak to popisuje Marie No-
váková, ředitelka Základní 
školy J. A. Komenského z Ly-
sé nad Labem, kde se vyuču-
jí manuální činnosti v  rámci 
předmětu člověk a svět práce 
pro 6. ročníky a formou volitel-
ného předmětu pro 7. ročníky.

„Děti o tyto předměty nema-
jí zájem, jsou neobratné a ne-
jsou vedeny z  domova k  ma-
nuální práci. Máme vysoký po-
čet úrazů. Volitelné dílny se po-
slední dva roky neotevřely pro 
mizivý počet zájemců, na příš-
tí školní rok se nepřihlásil do-
konce ani jeden žák. Pochopi-
telně by se měly tyto předměty 
vyučovat, v některých jedincích 
tak vzbudíte zájem o manuální 
práci aspoň jako relaxační akti-
vitu, ovšem v tuto chvíli asi ne-
máme ve škole příliš žáků, kte-
ří by se chtěli živit rukama. Vidi-
na maturity a údajného lepšího 
zaměstnání je v naší společnosti 
stále silně zakořeněná,“ hodno-
tí své zkušenosti M. Nováková.

Začít lze už ve školce

Nezbývá než doufat, že se 
situace změní k lepšímu poté, 
co ministerstvo školství upraví 
vzdělávací programy tak, aby 
ve výuce zbylo více místa pro 
předměty podporující technic-
ké vzdělávání. Podle minister-

stva by cílená polytechnická 
výuka mohla v základních ško-
lách vypuknout od roku 2019, 
do té doby by měla být dobro-
volná, což v praxi vypadá tak, 
že v některých školách se stá-
le vyučuje jako povinný nebo 
volitelný předmět, jinde má 
formu zájmových krouž-
ků a  někde vlastně 
neexistuje.

Význam ma-
nuálních akti-
vit pro rozvoj 
dětské psychi-
ky přitom vy-
zdvihují i psycho-
logové. Ruční prá-
ce rozvíjejí jemnou mo-
toriku a zároveň dětem nabí-
zí odpočinek od běžné výuky, 
případně alternativu vysedává-
ní u počítačů. Po návratu těch-
to předmětů do škol volají i ro-
diče a odborníci z technických 

oborů. Je ovšem nutné, aby 
během výuky dostali žáci mož-
nost vidět manuální činnost 
v propojení s moderními tech-
nologiemi a také prostor, aby 
pochopili, že se učí něco uži-
tečného, co je může motivovat 
při výběru povolání, přináší jim 

uspokojení a bude se jim hodit 
v běžném životě.

Na druhou stranu stále exis-
tují školy, v nichž dokázali jít 
tak říkajíc proti proudu a  ve 
výuce technických předmětů 
nikdy neustali. A  to dokonce 
od předškolní úrovně.

„Možnost pracovat se dře-
vem, používat opravdové ná-
řadí, jako jsou dětská kladív-
ka, pilníky, pilky nebo šrou-
bováky, mají děti v  naší ma-
teřské škole již hodně let. Nej-
starší děti pracují v opravdové 

dílničce s pevnou pracov-
ní deskou, svěráčky, 

nářadím i hřebíky. 
Ze svých jedno-
duchých výrob-
ků a  manuál-
ních pokusů ně-
co vytvořit mají 

vždy radost,“ po-
pisuje situaci ve své 

mateřské škole Milu-
še Kirchschlägerová, ředitelka 
MŠ Komenského z  Vrchlabí. 
„Na konci loňského roku se za 
podpory a přispění městského 
úřadu a  kraje podařilo vybu-
dovat další pracovní dílnu pro 

menší děti. Mohou se v ní vě-
novat i kreativním činnostem, 
například tvoření s drátky, lát-
kami, plastelínou nebo kera-
mickou hlínou. A to je dobře, 
protože je nutné učit děti ma-
nuálním dovednostem už od 
malička, vždyť šikovní řeme-

slníci jsou potřební,“ uzavírá 
M. Kirchschlägerová.

Mezi školy, které nezanevře-
ly na výuku technických před-
mětů, patří také Základní ško-
la T. G. Masaryka z Poděbrad. 
Pracovní výchovu tu vyučují 
už na 1. stupni, kde je výuka 
rozdělena do čtyř tematických 
okruhů: práce s drobným ma-
teriálem, konstrukční činnos-
ti, pěstitelské práce a  přípra-
va pokrmů. Na 2. stupni je pak 
předmět pracovní činnosti roz-
dělen na práce s  technickými 
materiály, pěstitelské práce, 
provoz a  údržbu domácnosti 
a přípravu pokrmů.

Profesní orientace

„V těchto předmětech se žá-
ci učí pracovat s různými mate-
riály, osvojují si základní pracovní 
dovednosti a návyky, učí se plá-
novat, organizovat a  hodnotit 
pracovní činnosti samostatně i v 
týmu. Jsou také vedeni k dodr-
žování zásad bezpečnosti a hy-
gieny při práci. Tyto předměty vý-
znamnou měrou přispívají k vy-
tváření životní a profesní orien-
tace žáků,“ vysvětluje základní 

metodiku Miriam Piskačová, ře-
ditelka poděbradské školy.

Doufejme, že si i další ško-
ly uvědomí, že člověk potřebu-
je k životu nejen hlavu vybave-
nou vědomostmi, ale také ši-
kovné ruce.

 Romana SLANINOVÁ
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Nesplňuje předpoklady pro některou z prací
Může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď 
z  důvodu nesplňování předpokladů stanovených 
právními předpisy pro výkon sjednané práce, jestli-
že zaměstnanec tyto předpoklady nesplňuje jen ve 
vztahu k některé z více sjednaných prací?

Tuto otázku řešil v rámci do-
volání Nejvyšší soud Čes-

ké republiky a ve svém rozsud-
ku ze dne 14. července 2016, 
sp. zn. 21 Cdo 3240/2015 do-
spěl k  závěru, že „zaměstna-
vatel nemůže dát zaměstnanci 
výpověď z pracovního pomě-
ru z důvodu nesplňování před-
pokladů stanovených právními 
předpisy pro výkon sjednané 
práce podle § 52 písm. f) zá-
koníku práce, jestliže zaměst-
nanec tyto předpoklady ne-
splňuje jen ve vztahu k  jed-
nomu z  více sjednaných dru-
hů práce“.

Dále uvádím část odůvodně-
ní rozsudku Nejvyššího soudu, 
protože obsahuje širší a zásad-
ní výklad této problematiky.

„Pro podání výpovědi podle 

ustanovení §  52 písm.  f) zá-
koníku práce není významné, 
zda ke stanovení předpokladů 
došlo právním předpisem již 
před vznikem pracovního po-
měru, nebo teprve v době je-
ho trvání. Lze tedy dát úspěš-
ně výpověď zaměstnanci, kte-
rý nesplňuje předpoklady sta-
novené právními předpisy pro 
výkon sjednané práce, i  když 
tyto předpoklady byly práv-

ním předpisem stanoveny te-
prve v  době trvání pracovní-
ho poměru zaměstnance a při 
vzniku tohoto pracovního po-
měru nebyly ještě práv-
ním předpisem vy-
žadovány. Nespl-
ňování stanove-
ných předpo-
kladů pro výkon 
sjednané práce 
ovšem nemusí 
být časově omeze-
no. Výpovědní důvod 
tu může být dán delší do-
bu, než se zaměstnavatel roz-
hodne jej uplatnit; musí však 
trvat ještě v době, kdy byla vý-
pověď z pracovního poměru.

Sjednaná práce ve smyslu 
ustanovení §  52 písm.  f) zá-
koníku práce představuje druh 

práce, který má zaměstnanec 
pro zaměstnavatele vykoná-
vat. Druh vykonávané práce 
je podstatnou náležitostí pra-
covní smlouvy, neboť vymezu-
je, jakou práci je zaměstnanec 
povinen vykonávat.

Právní úprava umožňuje, 
aby druh práce byl sjednán 
tak, že je v  pracovní smlou-
vě dohodnuto více druhů prá-
ce. V  takovém případě mů-

že zaměstnavatel zaměstnan-
ci přidělovat práci odpovídají-
cí kterémukoli z  více sjedna-
ných druhů a  zaměstnanec 
je povinen takto přidělenou 
práci konat. Má-li zaměstna-
nec u  zaměstnavatele podle 
sjednaných pracovních pod-
mínek vykonávat více druhů 
práce a  nesplňuje-li předpo-

klady stanovené práv-
ními předpisy pro 

výkon sjednané 
práce ve vztahu 
jen k  některé-
mu z nich, mů-
že zaměstnava-

tel zaměstnan-
ci namísto práce, 

pro jejíž výkon ne-
splňuje předpoklady sta-

novené právními předpisy, při-
dělovat práci odpovídající to-
mu (těm) ze sjednaných dru-
hů práce, kterého (kterých) se 
nesplňování předpokladů ne-
týká. Zaměstnavatel totiž ne-
musí vůči zaměstnanci, s nímž 

sjednal více druhů práce, plnit 
svou povinnost přidělovat mu 
práci podle pracovní smlouvy 
(§ 38 odst.  1 písm.  a) záko-
níku práce) jen přidělováním 
všech sjednaných druhů prá-
ce současně; stačí, že zaměst-
nanci přiděluje práci odpoví-
dající alespoň jednomu z nich. 
Může-li zaměstnavatel vzhle-
dem ke sjednaným pracov-
ním podmínkám přidělovat 

zaměstnanci jinou práci než 
tu, pro jejíž výkon nesplňuje 
předpoklady stanovené práv-
ními předpisy, není nesplňo-
vání těchto předpokladů dů-
vodem k  rozvázání pracovní-
ho poměru výpovědí zaměst-
navatele, je-li zaměstnanec 
způsobilý konat předepsaným 
způsobem jinou z více sjedna-
ných prací.

Nejvyšší soud České repub-
liky proto dospěl k závěru, že 
zaměstnavatel nemůže dát za-
městnanci výpověď z pracovní-
ho poměru z důvodu nesplňo-
vání předpokladů stanovených 
právními předpisy pro výkon 
sjednané práce podle ustano-
vení §  52 písm.  f) zákoníku 
práce, jestliže zaměstnanec ty-
to předpoklady nesplňuje jen 
ve vztahu k  jednomu z  více 
sjednaných druhů práce.“

Vít BERKA
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Oprávnění 
zastupujícího
Jaká jsou oprávně-
ní zastupujícího za-
městnance, který za- 
stupuje vedoucího po
dobu nepřítomnosti?

Právnickou osobu za-
stupují její zaměstnanci 
v rozsahu obvyklém vzhle-
dem k  jejich zařazení ne-
bo funkci; přitom rozho-
duje stav, jak se jeví veřej-
nosti. V praxi je tedy zce-
la běžné, že zaměstna-
vatele zastupuje přísluš-
ný zaměstnanec a nemu-
sí to být nutně ani zaměst-
nanec vedoucí. Pokud ne-
bylo oprávnění zástupce 
vedoucího nijak omezeno 
(například vnitřním předpi-
sem zaměstnavatele nebo 
ad hoc), náleží mu co do 
jednání za zaměstnavatele 
stejná oprávnění jako za-
stupovanému vedoucímu 
zaměstnanci včetně mož-
nosti podepisovat doku-
menty, na jejichž základě 
je zaměstnavatel povinen 
plnit. Vít BERKA
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Zdravý životní styl není projekt jen na jeden den
Projektový den s názvem Zdravý životní styl proběhl 
v ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí v Hradci Králové. Žáci 
prvního stupně zažili vitamínový den. Na druhém 
stupni jsme propojili téma projektu s mezipředmě-
tovými vztahy.

Žáci prvního stupně si mohli 
vlastnoručně připravit ovoc-

ný a zeleninový špíz, ochutnat 
nápoje vylisované z čerstvé ze-
leniny a ovoce, mléčný baná-
nový koktejl i  jablečný mošt. 
Celou zdravou ochutnávku 
pro ně připravila firma dodá-
vající ovoce a  zeleninu. Děti 
byly nadšené. Ve svých třídách 
se pak žáci zaměřili na zdravé 
a  nezdravé pokrmy, správné 
stolování či důležitost pohybu 
pro zdraví člověka.

Strava dříve a dnes
Na druhém stupni byli žáci 

rozděleni do dvanácti skupin 
napříč třídami tak, že v každé 
skupině byli maximálně dva 
žáci téže třídy. Učitelé si mě-
li připravit dvouhodinový pro-
gram na zvolené téma týkající 
se jejich předmětu. Během šes-
ti vyučovacích hodin se u jed-
noho kantora vystřídaly tři sku-
piny. V pracovní skupině ma-
tematika se žáci naučili počítat 
BMI, v chemické skupině zjiš-
ťovali, kolik cukru obsahují je-
jich oblíbené sladké nápoje. 
Stanoviště africká vesnice (ze-

měpis) si kladla za cíl upozornit 
na aktuální problémy africké-
ho obyvatelstva s výživou, po-
rovnání s možnostmi produk-
ce a  zásobování potravinami 
u nás i v Evropě. Dějepisná ob-
last řešila stravu ve středověku, 
sportovní skupina se naučila 
cviky pro zpevnění celého těla, 
někteří žáci si vyzkoušeli zákla-
dy jógy. Žáci, kteří se dostali do 
skupiny zdravá strava, navští-
vili „bazalku“ a  seznámili se 
s produkty zdravé výživy. Jazy-
kové skupiny sledovaly světové 
trendy zdravé výživy a zahrály 
si hru Dražba zdraví. Do zdra-
vého životního stylu a  fitness 
jsme zapojili i fyziku, kde si žá-
ci na principu jednoduchých 
strojů – páky, nakloněné rovi-
ny, kladky – vyzkoušeli, jak si 
mohou pomoci, aby tolik ne-
zatěžovali svoje tělo. Relaxač-
ní chvilku si užili žáci při vyma-
lovávání inspiračních omalová-
nek Cesta k sobě. Program byl 
opravdu pestrý.

Podle Světové zdravotnic-
ké organizace jsou základní-
mi předpoklady zdraví kvalitní 
strava, dostatek pohybu a ne-

kuřáctví. Z desítek dalších vli-
vů přidáváme dobrou náladu, 
dostatek pohybu na čerstvém 
vzduchu, fungující rodinu 
a komunitu a dostatek spán-
ku. Zdravý životní styl souvisí 
se zdravým stravováním a kva-
litou životního prostředí. Podle 
medicínského směru, kte-
rý sleduje mikrobiální osídlení 
lidského organizmu, už víme, 
že pro naše zdraví je napros-
to nezbytné zdraví organizmů 
okolo nás, mikrobiální pestrost 
a rovnováha.

Trendy 2017
A víte, jaké jsou světové tren-

dy pro rok 2017? Superkoření 
kurkuma – používá se jako an-
tioxidant tlumící bolesti –, kvě-
ták – obsahuje málo sachari-
dů, kalorií, ale má vysoký ob-
sah vlákniny, vitamínu C, kyse-
liny listové a draslíku –, vodní 
meloun – obsahuje draslík, an-
tioxidanty –, tiger nuts – žhavá 
novinka, hlízy kořenové zeleni-
ny šáchoru jedlého –, adapto-
geny – v lékořici, ženšenu, mo-
rinze –, esenciální oleje – po-
užívají se při alternativní léčbě 
moderních onemocnění, včet-
ně stresu, úzkosti, depresí, při 
poruchách spánku –, kozí ma-
so – nízký obsah tuku a mno-

ho bílkovin –, jehněčí maso – 
má také více železa.

Spolupráce funguje
Výstupy z  jednotlivých sku-

pin – prezentace a  pracovní 
listy – jsme svázali do brožu-
ry, která je k dispozici všem zá-
jemcům. Samozřejmě nechybí 
ani vyhodnocení vstupní a vý-
stupní ankety pro žáky i  uči-
tele. Vybíráme alespoň jed-
no učitelské: „Spolupráce žá-
ků napříč třídami i ročníky fun-
guje. Co nefunguje, je schop-
nost žáků samostatně vyhle-
dávat informace ze zadaných 
zdrojů. To ale není problém 
projektového dne, ale spíš ne-
schopnost žáků obecně“. Pří-
jemně mě překvapilo, že i žá-
ci z devítky se velmi pozitivně 
vyslovovali o  tomto projekto-
vém dni: „Den byl super, pro-
tože jsme měli kliku na učitele 
i na stanoviště.“

Lenka ROUBALOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
Alena Hradílková

ZŠ a MŠ Jiráskovo 

náměstí 1166

Hradec Králové

www.zsjirasek.cz
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Při zápisech se ztratilo dítě, zůstala jen byrokracie
Mám pocit, že jedním 

ze symptomů školní 
zralosti je, že se děti hodně 
smějí. Na začátku mateřské 
školky má dítko plno staros-
tí, jak vše zvládne bez ma-
minky, a  ani většině vtipů, 
natož ironii, nerozumí. Ale 
malý školáček už ano a s ča-
sem to roste. Ve třetí čtvrté 
třídě jsem už na hospitacích 
viděl rozesmátou třídu čas-
to. Proč o  tom nikdo nepí-
še a nezkoumá to, když se 
jinak bádá nad každou kra-
vinou s padesáti tisíci cizími 
a odbornými slovy? Proč ne-
zdůraznit ve školách něco 
přirozeného, veselého? Vše 
se bere tak nějak mrtvolně 
vážně, ale opravdu vážné 
věci se moc vážně neberou. 
Třeba iniciační obřady. Zápis.

Kdysi bylo u zápisu skuteč-
ně na prvním místě samotné 
dítě. Byla to sláva. Na papí-

ry a byrokracii stačila jedna 
A4. Koneckonců, co je na 
tom byrokratického? Je to 
důležitý krok do dospělejší-
ho světa, z  dítěte se stane 
školák. Buď je zralý pro ško-
lu, nebo ho necháme ještě 
rok ve školce.

Pak asi zápis ztra-
til na důležitosti, 
neb byrokratic-
ká část zača-
la převládat 
a dítě se do-
stalo na dru-
hé místo. Le-
tos již ani dítě 
nemusí k zápisu 
přijít fyzicky. Stát 
napsal školám, že použí-
vání testů školní zralosti je 
diskriminační. Ombudsfrau 
Šabatová sestavila dokon-
ce 24  stran pokynů, čeho 
se mají školy u zápisu vyva-
rovat. Na co se nemají dětí 

ptát. Třeba zda má školáček 
sourozence a kolik jich má, 
co dělá tatínek v práci…

Ale k  čemu pak takový 
zápis bude, když se nebude 
zkoumat školní zralost? To 
už ve škole zůstane jenom 
vydestilované papírování. 

A hlavně pokud mají 
školní zralost hod-

notit jen škol-
ská poraden-
ská zařízení. 
Zvládnou to? 
Vždyť to by-
lo léta nasta-

vené tak, aby 
první linií byly pa-

ní učitelky a porad-
ny řešily jen problémy. Ne-
důvěřuje stát školám? Nebo 
bylo obrovské procento uči-
telkami špatně diagnostiko-
vaných dětí? Bylo, pravda, 
hodně odkladů, ale to zpra-
vidla chtěli rodiče a násled-

ně posvětila poradna. Větši-
na škol chtěla děti, a nebyla 
proto nijak motivována dá-
vat odklady.

Červená nit, která vše výše 
uvedené spojuje, se jmenu-
je „udělejme z ředitelů škol 
jen bezduché vykonavatele 
příkazů a převodovou páku 
na pokyny z kraje a z minis-
terstva“. Vše, kde by moh-
li sami nějak konat a  roz-
hodovat, jim zkomplikuj-
me, zregulujme či odeber-
me. Cílem je pasivní ukrče-
nec schovaný v ředitelně za 
polstrovanými dveřmi a po-
ctivě zasílající výkazy. Musí 
chápat, že je tam kvůli nad-
řízeným orgánům, a  nikoli 
těm žáčkům. Jinak by mohl 
třeba slyšet třeťáky se v ho-
dině s paní učitelkou smát, 
což je trochu rizikové a tak 
nějak vůbec nevhodné.

Václav KLAUS ml.
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Příplatek za třídnictví ve dvou třídách
Učitel na střední škole vykonává práci třídního 
učitele zároveň ve dvou třídách. Může brát dva 
příplatky za práci třídního učitele?

Poskytování zvláštních 
příplatků, kam pat-

ří i příplatek za práci třídní-
ho učitele, upravuje v návaz-
nosti na § 129 zákoníku prá-
ce ustanovení §  8 nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., o pla-

tových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách 
a správě, a dále příloha č. 10 
k tomuto vládnímu nařízení. 
V § 8 odst. 3 nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb. se stanoví: 
„Zaměstnanci přísluší pou-

ze jeden zvláštní příplatek 
ve skupinách I až V, s výjim-
kou zvláštního příplatku za 
práce vykonávané střídavě 
ve dvousměnném, třísměn-
ném nebo nepřetržitém pro-
vozním režimu. Výši zvlášt-
ního příplatku určí zaměst-
nanci zaměstnavatel v  rám-
ci rozpětí, které je při splnění 
stanovených podmínek pro 

zaměstnance nejvýhodněj-
ší. Právo na zvláštní příplatek 
za práce střídavě vykonávané 
ve dvousměnném, třísměn-
ném nebo nepřetržitém pro-
vozním režimu a jeho výše se 
posoudí samostatně.“ Pokud 
vykonává zaměstnanec sou-
časně činnost třídního učite-
le ve více třídách, náleží mu 
tedy pouze jeden příplatek.

Volno na doprovod blízké osoby k lékaři
Zaměstnanec doprovází občas svou matku k lékaři, 
nemá s ní však společnou domácnost (každý bydlí 
dokonce v jiné obci). Je zaměstnavatel povinen tu-
to překážku v práci uznat a zaměstnanci poskyt-
nout pracovní volno?

V  daném případě jde 
o  překážku v  práci 

podle přílohy nařízení vlády 
č. 590/2006 Sb., kterým se 
stanoví okruh a rozsah jiných 
důležitých osobních překá-
žek v práci. Podle bodu 8 té-
to přílohy poskytne zaměst-
navatel zaměstnanci pracov-
ní volno k doprovodu rodin-
ného příslušníka do zdravot-
nického zařízení k  vyšetření 

nebo k ošetření při náhlém 
onemocnění nebo úra-
zu a k jinému stano-
venému vyšetře-
ní, ošetře-
ní nebo 
l é -

čení na nezbytně nutnou 
dobu, nejvýše na 
jeden den, byl-
-li doprovod ne-
zbytný a uvede-

né úkony ne-
bylo 

možno provést mimo pra-
covní dobu. Toto volno se 
zaměstnanci poskytuje s ná-
hradou mzdy nebo platu, 
jde-li o  doprovod manžela, 
druha nebo dítěte, jakož i ro-
diče a prarodiče zaměstnan-
ce nebo jeho manžela. Sdíle-
ní společného bydliště či do-
mácnosti s rodinným přísluš-
níkem se nevyžaduje.

bčas svou matku k lékaři, 
 domácnost (každý bydlí 
městnavatel povinen tu-
t a zaměstnanci poskyt-

nebo k ošetření při náhlém 
onemocnění nebo úra-
zu a k jinému stano-
venému vyšetře-
ní, ošetře-
ní nebo
l é -

čení na nezbytně nutnou
dobu, nejvýše na 
jeden den, byl-
-li doprovod ne-
zbytný a uvede-

né úkony ne-
bylo 

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka
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Komenského odkaz v Brandýse nad Orlicí
Letos je to 425 let, co se 

narodil český myslitel Jan 
Amos Komenský. Každoročně 
se na jeho počest koná celo-
státní literárněhistorická a vý-
tvarná soutěž pro děti a mlá-
dež Komenský a my. Její vítě-
zové byli 7. dubna vyhlášeni 
v Brandýse nad Orlicí, tedy ve 
městě, kde Komenský během 
života pobýval.

„Komenský nám ukazuje, 
že vzdělání dělá člověka člo-
věkem. Když se podíváte, tak 
s celou řadou tehdejších pro-
blémů se potýkáme i  dnes. 
Bylo to období náboženské-
ho sporu, exulanti odcháze-

li do zahraničí. Oboje je stále 
aktuální,“ řekl hejtman Mar-
tin Netolický, který také pře-
dal Cenu Pardubického kra-
je. „Chci v  tomto směru po-
děkovat učitelům dějepisu 
a  všem, kteří učí humanitní 
předměty, protože názor spo-
lečnosti je takový, že podstat-
né je pouze a jenom technic-
ké a přírodovědné vzdělává-
ní. Já jsem ale přesvědčen, 
že nejdůležitější je všeobecný 
přehled a poté až specializace 
v  jednotlivých oborech,“ do-
dal hejtman.

Na slavnostním vyhlášení ne-
chyběl ani sám Komenský. Ve-

lice věrně i s dobovým kostý-
mem a vizáží ho ztvárnil jeden 
z pořadatelů. „Organizátorům 
a učitelům patří dík za to, že 
propagují právě Komenského, 
protože tím propagují i dobrou 
pedagogickou praxi,“ sdělil 
krajský radní pro školství Bo-
humil Bernášek.

Soutěž se třemi kategorie-
mi vyhlašuje ministerstvo škol-
ství ve spolupráci s Národním 
pedagogickým muzeem a kni-
hovnou J. A. Komenského 
a Základní školou J. A. Komen-
ského Brandýs nad Orlicí. Letos 
se konal již 15. ročník.

Hana ŠTUSÁKOVÁ

Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Naše základní škola pořáda-

la 10. dubna okresní ko-
lo sportovní soutěže Odznak 
všestrannosti olympijských ví-
tězů. Sportovního dopoledne 
se jako organizátorka zúčast-
nila i  mistryně světa ve troj-
skoku a olympijská medailist-
ka z Atlanty z roku 1996 Šárka 
Kašpárková. Za krásného slu-
nečného počasí sportovaly dě-

ti v disciplínách hod medicin-
balem, trojskok snožmo z mís-
ta, skok přes švihadlo, kliková-
ní, běh na 1 000 metrů. Druž-
stva a jednotlivci, kteří se umís-
tili na 1. a 2. místě, postupu-
jí do krajského kola. Neúspěš-
nější žáci naší školy byli: An-
na Bajčíková, Petr Bártek, Pet-
ra Jakešová a Matyáš Pernický.

red

V soutěži bodovaly studentky ze Žamberku
Ve čtvrtek 6. dubna se v Ústí 

nad Labem konal 12. roč-
ník celostátní odborné sou-
těže Prodavač 2017. Střední 
škola obchodu, řemesel a slu-
žeb Žamberk měla na soutěži 
dvě zástupkyně – Pavlu Hott-
marovou a Petru Kalousovou. 
V  soutěžním klání, které za-
hrnovalo praktické dovednos-
ti, jako jsou balení zboží, roz-
poznávání vzorků zboží, vá-
žení zboží, aranžérské prá-
ce, práce na kontrolní poklad-

ně, a  písemné testy ověřují-
cí vše obecné a odborné zna-
losti, tedy všeobecné znalos-
ti o Evropě, zbožíznalství, ob-
chodním provozu, ekonomice, 
obchodních počtech, znalos-
ti z AJ nebo NJ, aranžérského 
písma, získala Petra Kalousová 
z 3. ročníku stříbrnou medaili 
a Pavla Hottmarová z 2. roční-
ku čtvrté místo.

Monika DAJČAROVÁ

Žáci se během Dětského slyšení sešli se zastupiteli
V  dubnu navštívil školní 

parlament Základní ško-
ly Křižná Dětské slyšení. Jed-
ná se o  tradiční setkání žáků 
základních škol se zastupite-
li města. Žáci mohli klást otáz-
ky starostovi Robertu Stržín-
kovi, místostarostům, řediteli 
městské policie Janu Camfrlo-
vi a dalším. Žáky zajímala opra-
va krytého bazénu, fáze jedná-

ní o výstavbě nového autobu-
sového nádraží, zajištění bez-
pečnosti ve městě, umístění 
Rákosníčkova hřiště i  úpravy 
dalších budov a  míst našeho 
města. Členové školního par-
lamentu měli několik dotazů 
i po skončení veřejné diskuze 
a na závěr se rozloučili poříze-
ním společné fotografie.

Monika ZÁSLAVOVÁ

Sedmilhářky
LIANE MORIARTY

Jane je ve městě nová. 
Hloubavá, do sebe uza-
vřená myška, která to 
v  životě nemá jednodu-
ché, protože sama vy-
chovává pětiletého syna, 
který se začíná ptát po tá-
tovi. Madeline je velká pa-
rádnice a neřízená střela. 
Bezmezně miluje ty, které 
si oblíbí, se stejným nasa-
zením však nenávidí své 
„nepřátele“. Momentálně 
jí ztrpčuje život její exman-
žel, který se chce podílet 
na výchově své dcery. Ce-
leste je věčně zasněná, 
poněkud vynervovaná 
kráska. Co ji trápí, když 
má hodného a  až hříšně 
bohatého manžela? Snad 
jen, že ta dvojčata jsou 
občas na zabití… Jsou 
tyto tři kamarádky k sobě 
upřímné? Drobné lži a po-
lopravdy mohou časem 
přerůst v obrovskou tragé-
dii. Více na www.eurome-
dia.cz.

Znáte je?
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Nejčastější zdravotní potíže učitelů a jak na ně
Učitelé jsou posuzováni zejména po stránce intelektuální a duševní. Ale co jejich fyzická schránka? 
Zaměřili jsme se na zdravotní potíže, které pedagogům znepříjemňují život, a pokusili se poradit jim 
postupy, jak si zachovat zdraví.

REDUKČNÍ DIETA
Některé diety, pokud nejsou 

vhodně sestavené, mohou při-
nést víc škody než užitku.

Pod pojmem dieta si vět-
šinou představíme stravová-
ní, které vede ke snížení těles-
né hmotnosti. První, co však 
je třeba si uvědomit, je sku-
tečnost, že existují i jiné dietní 
směry, které musejí někteří lidé 
dodržovat z určitého důvodu, 
je to například diabetes, one-
mocnění žaludku nebo střev, 
potravinové alergie.

„Při snaze o snížení tělesné 
hmotnosti se přikláníme spíše 
k označení redukční režim než 
samotná dieta. Úprava tělesné 
hmotnosti totiž většinou neob-
náší pouze samotnou změnu 
stravovacích zvyklostí, ale čas-
to i mnohé změny v životním 
stylu, zejména trávení volného 
času, zařazení vhodných pohy-
bových aktivit či změnu strate-
gie boje s každodenním stre-
sem,“ připomíná Jitka Tomešo-
vá, nutriční terapeutka z praž-
ské Thomayerovy nemocnice.

Redukční dieta je základem 
nejen pro zdravé hubnutí, ale 
i pro změnu vašeho dosavad-
ního stravování. Nečekejte, že 
zhubnete pět kilogramů za tý-
den. Zhubnete méně, většinou 
0,5 až 1 kg týdně, na druhou 
stranu si však svoji váhu snad-
něji udržíte. Nedojde tak jako 
u většiny diet a zázračných jí-
delníčků k jo-jo efektu.

Nejedná se o změnu na tý-

den nebo na dva, měli byste si 
z  toho vzít základní pravidla, 
která budete dlouhodobě do-
držovat. Jen tak si novou těles-
nou hmotnost můžete snadněji 
udržet a spíše nedojde k jejímu 
opětovnému zvýšení. 
Nebojte se, že se 
jedná o  doživot-
ní omezování. 
Důležité je ne-
zdravé pokrmy 
omezit a  na-
hradit je zdra-
vějšími varian-
tami takovým způ-
sobem, abyste změny 
dokázali dodržovat trvale.

„Zásady zdravého stravová-
ní nejlépe vystihuje slogan – 
střídmě z bohatého stolu. Te-
dy jezme od všeho něco, ale 
pestře a  v  rozumném množ-
ství. Vhodné je také zaměřit 
se na pravidelnost a dostateč-

ně vydatné snídaně. To je zá-
klad. Platí, že asi šedesát pro-
cent potřebné denní energie 
bychom měli sníst v první po-
lovině dne. Odpoledne a  ve-
čer pak už jenom zbylých čty-

řicet procent a posled-
ní tři hodiny před 

spaním už nejíst 
vydatná jíd-
la vůbec,“ vy-
světluje Jitka 
Tomešová.

Zák ladn í ch 
p ř e d p o k l a d ů 

úspěšného hubnu-
tí je několik a všechny 

jsou stejně důležité.
„První, co je třeba si v přípa-

dě snahy snížit svou tělesnou 
hmotnost uvědomit, je důvod 
a motivace. Jistě se bude hů-
ře dařit změna tělesné hmot-
nosti tomu, kdo se k ní uchýlí, 
protože by měl, než tomu, kte-
rý opravdu chce. Dále je tře-
ba počítat s tím, že proto bu-
du muset změnit některé své 
chování, nejčastěji začít snídat. 
Jen tato dílčí změna u  mno-
hých představuje úbytek prv-
ních čtyř, někdy až sedmi ki-
logramů,“ doporučuje Jitka 
Tomešová a dodává, že je ta-
ké dobré naučit se nepřejídat, 
zvyknout si jít se po jídle projít, 
a ne si sednout k počítači nebo 
lehnout k televizi.

Vhodně zvolený a  sesta-
vený redukční režim po-
známe jednoduše podle to-
ho, že funguje, tedy že těles-
ná hmotnost ubývá již zmíně-
nou rychlostí 0,5 až 1, maxi-
málně 2 kg týdně, a přesto ne-
pociťujeme hlad, únavu nebo 
podrážděnost.

Základních chyb při reduk-
ční dietě je několik. „Nejčastě-
ji k nám zájemci o úpravu tě-
lesné hmotnosti přicházejí po 
předchozích neúspěšných po-
kusech. Z  rozhovoru potom 
zjišťujeme, že například jedli 
velice málo bílkovin, vše pou-
ze nízkotučné, syrovou listo-
vou zeleninu. Po takovém jídle 
ale měli po několika desítkách 
minut tak velký hlad, že doká-
zali sníst třeba tabulku čokolá-
dy nebo dvojnásobné množ-
ství oběda. Podobný dopad na 
jídelníček má také vynechává-
ní dopoledních jídel a  jídlo až 
pozdě odpoledne, večer a pře-
devším v noci,“ radí dietoložka.

Mnoho lidí si také neuvědo-
muje rizikovost nápojů slaze-
ných cukrem a  alkoholických 
nápojů. Velký přírůstek na váze 
může způsobit také uzobává-
ní nejrůznějších drobností bě-
hem dne a v neposlední řadě 
samozřejmě sedavé prožívání 
nejen pracovní doby, ale i vol-
ného času. Táňa PIKARTOVÁ
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YMCA chystá letní tábory, ožije i Masarykův tábor v Soběšíně
Slavnostní vatra se v  létě 

rozhoří v  Masarykově tá-
boře YMCA v  Soběšíně 
u  řeky Sázavy. Připomene 
tak už 110. výročí konání vů-
bec prvního dětského tá-
bora na  světě. Ten orga-
nizace YMCA zorganizo-
vala v  roce 1907 na ostrově 
Brownsea v  Anglii.  V  sou-
časné době YMCA, nejstarší 
a největší mládežnická organi-
zace na světě, pořádá v Česku 
každý rok více než 50 letních 
táborů. Ten nejznámější, Ma-
sarykův tábor v Soběšíně za-
ložený uprostřed romantické 
posázavské přírody, má za se-
bou už téměř stoletou his-
torii – své jméno mu kdysi 
propůjčil první českosloven-
ský prezident T. G. Masaryk. 
Od 9. do 16. července přivítá 
tábor opět děti od 7 do 14 let. 

Plavbu na lodičkách, dobro-
družství ve  stylu románových 
příběhů Jaroslava Foglara, ale 
i napínavou celotáborovou hru, 
umělecké aktivity a  sportovní 
soutěžení v duchu fair play – 
to vše nabídne dětem v  létě 
Masarykův tábor v  Soběšíně. 
V „Ráji hochů na Sázavě“, jak 
se táboru za první republiky ří-

kalo, je dnes 50  chatek, roz-
sáhlé sportoviště i krásná spo-
lečenská místnost s  krbem, 
u  kterého se scházeli a  bavili 
už naši pradědečkové. „Vše 
moderně zrekonstruované 
a přizpůsobené dětem dnešní 
doby,“ říká táborový vedoucí 
Janek Makarius.

Na  programu bude le-

tos mimo  jiné celotáborová 
hra Cesta tam a zase zpátky, 
děti se budou věnovat sportu, 
hudbě, tanci, divadlu či výtvar-
ným workshopům. „Velkou 
výhodou všech ymcařských 
táborů je přístupnost a  ote-
vřenost pro  všechny děti: už 
od dob první republiky na ně 
proto jezdily děti bez  rozdílu 
sociálního statusu i  vyznání. 
Tábory také vždy vedli zku-
šení, pro věc zapálení vedoucí, 
kteří teď s dětmi v YMCA pra-
cují v  nejrůznějších krouž-
cích a  skupinách i  během 
roku.  Takže pokud se dětem 
na táboře některá z aktivit za-
líbí anebo tu najdou nové ka-
marády, mohou se pak s nimi 
v  YMCA sejít i  po  prázdni-
nách,“ říká Janek Makarius.

Více na 
www.letnitabor.ymca.cz.

Co má vědět správný Čech – 111 velkých vyprávění o malé zemi
Znáte celou českou hymnu 

a víte, kolik má slok? Víte, 
jaké jsou naše státní symboly 
a  co znamenají? Kolik máme 
státních svátků a  proč je sla-
víme? Nebo kteří Češi a jaké vy-
nálezy se celosvětově proslavili?

Nejen odpovědi na tyto 
otázky, ale také spoustu dal-
ších zajímavostí a střípků z naší 
historie se dozvíte v knížce Co 
má vědět správný Čech. Máme 
právo být hrdi na to, co jsme 
v historii dokázali, kam jsme 
posunuli hranice vědy a tech- niky, hranice lidských mož-

ností ve sportu, co jsme doká-
zali v umění.

Tato kniha pro vás jistě bude 
inspirací a připomene vám, 
proč být hrdý na to, že jsem 
Čech, a jací Češi byli a jsou ka-
brňáci! Pod značkou Bambook 
vydala GRADA Publishing, a.s.

Kniha je určena pro děti od 
11 let.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Kdo je autor knihy Co 
má vědět správný Čech? 
A kdo knihu ilustroval?

Více na www.grada.cz.
Ze správných odpovědí 

vylosujeme pět výherců, 
kteří obdrží knihu. Odpo-
vědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 
21. května 2017. Do předmětu 
uveďte „ČECH“.

Výhra bude po ukončení sou-
těže k  vyzvednutí v  redakci Tý-
deníku ŠKOLSTVÍ. V  případě, 
že výhra nebude vyzvednuta do 
tří týdnů od vyhlášení výsledků, 
bude postoupena náhradnímu 
výherci. Na výhru nevzniká právní 
nárok.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, soutěžte s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ

Rezervace místa nutná na: 777 787 064  I  info@neviditelna.cz  I  www.neviditelna.cz

Dobrodružná hodinová prohlídka
v naprosté tmě za doprovodu

nevidomého průvodce.
Skupina (min. 20 osob)

120 Kč za osobu - 
2 pedagogové

mají vstup

zdarma. 
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Hudebně zábavný festival připomene Den Evropy

Přijďte na Střelecký ostrov oslavovat s námi
Akce nabídne bohatý program – vystoupí například kapela Eddie Stoilow 
nebo zpěvačka Debbie, bude se diskutovat o cestování, kultuře i studiu 

s účastníky programu Erasmus+. Chybět nebudou ani další aktivity 
a soutěže, a to jak pro dospělé, tak pro děti. Některé budou v retrostylu, 
jako připomínka 60 let od podpisu Římských smluv a vzniku Evropského 
sociálního fondu. Festivalu se letos zúčastní na čtyři desítky organizací, 

ambasád a kulturních institucí.
Začínáme ve 13:00, hudební produkce startuje v 18:00. Vstup je zdarma.

Víc e informací bude aktualizováno na webových stránkách akce 
www.evropskedny.cz.
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Pohádkové čarování s KuliFerdou míří do finále
Vítězové StarDance Marie Doležalová a Marek Ze-
linka jsou tvářemi výtvarné soutěže Nakladatelství 
Raabe s názvem Pohádkové čarování s KuliFerdou. 
Vítězové soutěže z  řad předškoláků a  školáků se 
s nimi budou moct setkat na slavnostním předává-
ní cen, které se uskuteční 15. června 2017 v Praze. 
Na to, jak sami umělci malují a co by si na světě přá-
li vyčarovat, jsme se jich zeptali.

Oba jste oblíbenými 
umělci. Vy, Marku, na poli 
tanečním, vy, Marie, na poli 
hereckém. Jaký je váš vztah 
k výtvarnému umění? Ma-
lujete rádi?

Marek: Můj vztah k výtvar-
nému umění je velice kladný, 
třeba během studia na  Aka-
demii múzických umění jsme 
obrazy často využívali jako in-
spiraci pro tvorbu pohybových 
etud a  musím říct, že mám 
rád propojení divadla a vý-
tvarného umění. Já sám 
ale vlastně moc rád ne-
maluji, protože co na-
maluji, to vypadá 
příšerně. V  tomto 
směru jsem bohu-
žel talentem moc 
obdarovaný nebyl. 
Nicméně nedávno 
jsem ke třicetinám 
dostal krásný ob-
raz od  kamaráda 
herce a to mě moc 
potěšilo!

Marie: Vždycky 
jsem měla výtvarku 
moc ráda. Člověk se 
může vyřádit a  připa-
dalo mi skvělé, že máme 
ve škole alespoň jeden tvůrčí 
předmět. Daleko víc mě bavilo 
volné téma. Měli jsme skvě-
lého učitele a  ve  vyšších roč-
nících nám  zadal třeba úkol: 
pustil nám jednu klasicistní 
skladbu a  jednu indickou vý-
chodní píseň a  měli jsme to 
vyjádřit obrázkem, ten rozdíl 
mezi nimi. To bylo skvělé. 

Naše soutěž se jmenuje 
Pohádkové čarování. Kdy-
byste mohli provést jedno 
kouzlo, jaké by to bylo?

Marie: Je to otřepaná fráze, 
kterou používají výherkyně 
Miss na  celém světě, ale já 
bych si opravdu taky přála svě-
tový mír. Když to nejde udělat 
kouzlem, přeju si to alespoň 
srdcem. Věřím totiž na to, že 
když si člověk umí 
s p r á v n ě 

přát a  správně 
snít, může si „přičarovat“ 
krásné věci.

Marek: Nejspíš bych si vyča-
roval dvakrát více času. Mám 
totiž pořád pocit, že času mám 
nedostatek.

Máte doma schované ně-
jaké své obrázky z dětství?

Marie: Já jsem ráda vyráběla 
různé dárečky pro rodinu, vy-
střihovala, lepila... Jednou 
jsem babičce vyrobila papírový 
betlém, kam jsem nalepila pas-
telkou namalované postavičky. 
Tak tyhle věci jsou někde scho-
vané. Obrázky z výtvarky nikde 
nemám, ale pamatuju si dobře 
ten pocit, kdy jsme na  konci 
roku dostali všechny výkresy. 
Přišlo mi to úplně jako poklad.

Marek: Své vlastní obrázky 
díky bohu schované nemám, 
ale zato máme schované 
krásné obrázky od dětí, které 

nám malovaly 
na  pod-

poru a  posílaly 
nám je během StarDance.

Máte výtvarný talent? 
Chtěli byste něco vzkázat 
účastníkům naší soutěže?

Marek: Musím se přiznat, 
že malovat moc neumím, ale 
dětem bych chtěl vzkázat, ať 
to nevzdávají. Když to hned 

nejde, je užitečné hledat různé 
cesty, aby se obrázek povedl 
a autor s ním byl spokojený.

Marie: Myslím, že talent je 
silné slovo, talent mají umělci, 
výtvarníci. Ale kreslení mám 
ráda a už se mi párkrát povedlo 
udělat hezký obrázek. Účastní-
kům soutěže bych vzkázala, ať 
nechají rozeběhnout svoji fan-
tazii, kam to jen jde. Ať chvíli 
času věnují svému námětu. 
Ten první nápad nemusí být 
vždycky nejlepší. My s  Mar-
kem jsme vždycky před  kaž-
dou choreografií házeli ná-
pady a  použili jsme třeba až 
ten třetí, pátý... Věnovali jsme 
svým nápadům dost času. Ba-
vil nás ten proces. Myslím si, 
že tajemství tkví v tom, že vy-
hrává ten, kdo vyhrát nechce, 

kdo se prostě dobře baví 
a užívá si to.

Soutěž Pohádkové 
čarování 

s KuliFerdou se 
právě překulila 

do 2. kola

Po  ukončení re-
gistrace do  sou-
těže vybrala od-
borná porota v čele 
s  Barbarou Šala-

mounovou, ilustrá-
torkou dětských knih, 

finalisty, kteří postou-
pili do  veřejného hla-

sování na FB stránce Ku-
liFerda a jeho svět. Nejlépe 

hodnocené výtvory budou 
v  rámci slavnostního vyhod-
nocení vystaveny v DDM Ulita 
v Praze 3 a na Facebooku Ku-
liFerda a jeho svět.

Již nyní je ale jisté, že vzhle-
dem k  velké oblibě soutěže 
chystá Nakladatelství Raabe 
i  druhý ročník. Registrace se 
otevře v září 2017.

Více informací o  soutěži je 
možné se dozvědět na webo-
vých stránkách Nakladatelství 
Raabe (kuliferda.raabe.cz).


