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Láska se skromností je klíč k zázrakům.   Ibn Masúd

Nejlepší pedagogickou metodou je láska k dětem
Jsou určité profese, u  kterých si klademe otázku, 
zda je v nich někdo skutečně dobrý. U řady dalších 
profesí – mnohdy i významných a ovlivňujících náš 
život – nás to přitom ani nenapadne.

Máme-li ale zdravot-
ní problémy, hledá-

me dobrého lékaře. Ti, kte-
rým hrozí soudní postih, se 
snaží získat dobrého advo-
káta. Přestože všichni léka-
ři i  advokáti získali na  vy-
soké škole vzdělání zhruba 
na  stejné úrovni, postup-
ně vznikly mezi nimi rozdíly 
a oni se začali dělit, alespoň 
v očích veřejnosti, na dob-
ré a ty ostatní. Jejich klienti 
pak pociťují určitou záruku, 
že v případě dobrého lékaře 
či advokáta jsou jejich šan-
ce na uzdravení či nižší trest 
významně lepší. Zatímco 
pracovna a vybavení dobré-

ho advokáta se od kanceláří 
těch ostatních nemusí nijak 
lišit (pokud se kopií diplo-
mu na stěně prezen-
tuje jako absol-
vent fakulty ne-
zatížené stu-
dijními skan-
dály), v  pří-
padě lékařů 
tomu tak již 
není. Dobrý lé-
kař obvykle pů-
sobí jako specialista 
na přístrojově lépe vybave-
ném pracovišti.

Obecným zájmem kaž-
dého občana je ale i  to, 
aby jeho autobus řídil také 

dobrý řidič. V tomto přípa-
dě si ale vybírat příliš nemů-
že. Prakticky nemá ani žád-
nou šanci kvality řidiče včas 
před  svým nastoupením 
posoudit.

K  profesím, u  nichž se 
s oblibou hovoří o  tom, že 

ten, kdo ji vykonává, 
by měl být dob-

rý, patří i učitel-
ské povolání. 
A  opět mů-
žeme konsta-
tovat, že pre-
graduální pří-

prava všech 
učitelů na  vyso-

kých školách se vzá-
jemně nijak dramaticky ne-
odlišuje. A  přece ve  ško-
lách působí učitelé, o nichž 
jde mezi rodiči hlas, že jsou 
opravdu dobří. Můžeme si 

proto položit otázku, zda 
jsou dobří proto, že na so-
bě dále a soustavně pracují, 
nebo proto, že učí na dobře 
vybavené škole. Ve  škole, 
kde ředitel dbá o to, aby vy-
učující měli nejen dobré zá-
zemí, ale především o  to, 
aby byli dobrými učiteli. Ně-
kteří jimi mohou být hned 
po  absolvování studia, ji-
ní potřebují trochu pomoci 
jak od vedení, tak od svých 
kolegů. Všichni ale potře-
bují pracovat ve škole, kte-
rá má dobrou atmosféru. 
Takovou, která je vstřícná 
nejen k vyučujícím, ale pře-
devším k  dětem. Právě ty 
jsou hlavní. Stále totiž platí 
stará pravda, že nejlepší pe-
dagogickou metodou je lás-
ka k dětem.

František MORKES
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Talentovaní žáci
V USA proběhl 68. ročník 
mezinárodní soutěže Intel 
International Science and 
Engineering Fair. V Los 
Angeles se jí účastnili i tři 
čeští studenti – autoři 
odborných prací, kteří 
zvítězili na celostátní 
přehlídce středoškolské 
odborné činnosti v červnu 
2016 v Hradci Králové. nidv

Pneumobil bodoval
Vůz Javelin na stlačený 
vzduch, který vyvíjejí 
studenti Vysokého učení 
technického v Brně, 
se na studentských 
závodech v Maďarsku 
probojoval v konkurenci 
38 univerzitních týmů 
ze šesti zemí do první 
desítky. Lehké jednomístné 
vozítko poháněné pouze 
vzduchem z tlakových lahví 
tým z Fakulty strojního 
inženýrství VUT poprvé 
představil v roce 2011. čtk

Jak na fyziku
Jaká je teplota vroucí vody 
či plamene svíčky? Na tyto 
a mnohé další otázky si 
učitelé navzájem odpovídali 
v dílnách a přednáškách na 

celorepublikové konferenci 
pro učitele fyziky Elixír do 
škol v Hradci Králové. Jejím 
cílem bylo naučit se fyziku 
učit zajímavě a tak získávat 
děti pro technické vědy. kš

Výroba postaru
Studenti Fakulty metalur-
gie a materiálového inže-
nýrství v areálu Vysoké školy 
báňské – Technické univer-
zity Ostrava předvedli ukáz-
ky výroby železa v historické 
peci, kterou sami sestavili. 
Z vyrobené železné houby 
pak na místě koval japonský 
samurajský meč nejznáměj-
ší český a pravděpodobně 
i evropský mečíř 
Pavel Bolf.             čtk

Zápisník

„To není popel z kotelny. Zase nám tento týden vyhořeli dva učitelé!“
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Maturitní testy: matematika se zlepšila, čeština zhoršila
Z 16 007 maturantů, kteří si 

letos na jaře zvolili ve spo-
lečné části matematiku, jich 
v  didaktických testech uspě-
lo 78,3 procenta. To je o 1,5 
procenta lepší výsledek, než 
vloni. Úspěšnost maturantů 
z českého jazyka se naopak le-
tos o 1,3 procenta snížila.  Obě 
povinné dílčí zkoušky konalo 
61 871 žáků. V didaktických 
testech jich uspělo 51  650, 
čistá úspěšnost tedy odpoví-

dá 83,5 procenta. Oproti loň-
skému roku se jedná o pokles 
celkové čisté úspěšnosti v di-
daktických testech o 0,7 pro-
centa.

Didaktický test z českého ja-
zyka a literatury konalo v řád-
ném termínu 61 980 maturan-
tů, uspělo 55 988 žáků a cel-
ková úspěšnost je tedy 90,3 
procenta (o  1,3 % méně než 
v loňském roce). Maturanti do-
sáhli průměrného procentního 

skóru (průměrné úspěšnos-
ti) 65,1 procenta, tedy o 0,8 
nižšího procentního bodu než 
ve stejném období roku 2016. 
Centrální hodnocení písem-
ných prací společné části ještě 
stále probíhá. Detailní agrego-
vaná data i za jednotlivé kraje 
budou k dispozici na výsledko-
vém portálu vysledky.cermat.cz
po  vypořádání přezkumných 
řízení, tedy po  31. červenci 
2017. mšmt

Mladí nejsou spokojeni s uplatněním svého vzdělání
Zhruba třetina lidí (34 pro-

cent) ve věku mezi 20 
a  34 roky nevyužije v  prá-
ci svou kvalifikaci. Přibliž-
ně polovina mladých lidí při-
tom absolvovala během své-
ho vzdělávání více než šesti-
měsíční povinnou praxi. Vy-
plývá to z  aktuální analýzy 
průzkumu situace mladých 
na trhu práce, kterou zpra-

coval a zveřejnil Český statis-
tický úřad.

Spokojenost mladých lidí 
s tím, jak mohou svou kvalifi-
kaci uplatnit, je podle průzku-
mu závislá na jejich vzdělání. 
Nespokojena byla téměř po-
lovina (46 procent) všech re-
spondentů s  výučním listem. 
Nejvíce je jich v oborech tech-
nika, výroba a stavebnictví a ve 

službách. Poměrně vysoký po-
díl (37 procent) nespokojených 
byl i mezi středoškoláky s ma-
turitou, a  to zejména v obo-
rech umění a  humanitní vě-
dy, oboru zemědělství, lesnic-
tví a rybářství a mezi absolven-
ty gymnázií a lyceí. Mezi vyso-
koškoláky si na špatné uplat-
nění svého vzdělání stěžuje na-
opak jen asi 13 procent. čtk

Školní plavání bude povinné
Školní plavání bude od na-

stávajícího školního roku 
povinnou součástí výuky na 
prvním stupni základních škol. 
Žáci během něj budou muset 
absolvovat alespoň 40 hodin 
plavání. 

Ředitelé škol budou moct 
žádat ministerstvo o příspěvek 
na dopravu dětí od škol k pla-

veckým bazénům. Rozhodla 
o  tom ministryně školství Ka-
teřina Valachová.

Třebaže je výuka plavání za-
tím dobrovolná, už nyní se do 
ní podle České školní inspekce 
zapojuje přibližně 95 procent 
základních škol. Ve školním 
roce 2015/2016 se ho podle 
údajů ministerstva v  základ-

ních školách účastnilo 217 047 
dětí celkem z  551  428 žáků 
prvního stupně.

Všechny základní školy mu-
sí výuku plavání zapracovat 
do svých školních vzdělávacích 
programů do 1. září. O  tom, 
ve kterých ročnících budou dě-
ti na plavání chodit, rozhodne 
ředitel školy. čtk
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Je skutečně klasické neboli sumativní hodnocení 
žáků tak zkostnatělé, že může v  konečném dů-
sledku žáky a studenty poškodit? A vnese naopak 
formativní hodnocení do našich škol onen svěží 
vítr a zlepší vzájemný vztah mezi pedagogy a jejich 
mladými svěřenci?

Právě formativní hodnocení 
bylo hlavním tématem se-

mináře „Efektivita výuky, hod-
nocení žáků a  jejich motiva-
ce“, který uspořádala Pedago-
gická fakulta Univerzity Kar-
lovy ve spolupráci s  nezisko-
vou organizací EDULAB. Me-
zi přednášejícími se sešli lidé, 
kteří se už několik let podíle-
jí na tom, že formativní meto-
dy se pomalu zabydlují i v čes-
kých školách. Ukazuje se, že ne 
všechny postupy jsou pro čes-
ké podmínky vhodné, nicmé-
ně řada z nich se naopak při 
školní výuce osvědčuje. Byla 
by tedy škoda tento potenciál 
nevyužít.

V zahraničí se osvědčilo

Nejdále jsou v používání for-
mativních metod třeba v Sin-
gapuru nebo v  Hongkongu, 
ale také v Austrálii, kde je ten-
to typ hodnocení povinný u žá-
ků vyšších ročníků. Stále častě-
ji se prosazuje i ve Finsku, kte-
ré už několik let stojí na před-
ních místech žebříčků hodno-
tících úroveň vzdělanosti. Jeho 
zavedení si pochvalují i  školy 

v Severním Irsku a tamější pe-
dagogové jsou přesvědčeni, že 
právě díky němu se v této čás-
ti Velké Británie v posledních 
letech výrazně zlepšila úroveň 
tamějších škol.

Každá země je však 
jiná a  u  nás tako-
vé jednoznačné 
nadšení nepa-
nuje. Může to 
být způsobeno 
i  jistým nepo-
chopením ter-
mínu formativ-
ní hodnocení. Ne-
smíme jej vnímat jen ja-
ko způsob, jak sdělovat žá-
kům informace o úrovni jejich 
dovedností. Berme jej spíše ja-
ko komplex metod pomáha-
jících dětem naučit se co nej-
více, pochopit vzdělávací pro-
ces a zlepšujících atmosféru ve 
třídě i ve škole. Zároveň nabí-
zí pedagogům možnost sebe-
vzdělávat se podle aktuálních 
potřeb žáků.

Vzájemná důvěra

Petr Albrecht z  pražského 
gymnázia Nový PORG se už 

čtvrtým rokem věnuje meto-
dické pomoci při zavádění for-
mativního hodnocení. I on vy-
chází z metodiky a zkušeností 
Dylana Williamse, uznávaného 
britského specialisty na peda-
gogické hodnocení. Ale i tyto 
poznatky je pochopitelně nut-
né přizpůsobit našim podmín-
kám. „V praxi se osvědčilo, že 
ve školách, které chtějí forma-
tivní hodnocení zavést a  na-
dále s  ním pracovat, vznik-

ne takzvaná učící se 
komunita. Tu tvo-

ří pět až šest uči-
telů, s kterými se 
scházíme jed-
nou za měsíc. 
Naše setkání tr-
vají 60 až 70 mi-

nut a  nejde roz-
hodně o žádné uza-

vřené a direktivní školení. 
V takové skupině musí naopak 
vzniknout prostředí vzájem-
né důvěry bezpečí a právě to 
je pro české učitele trochu ob-
tížné. Neradi si pouštějí něko-
ho do hodin, neradi vyprávějí 
o  svých metodách před kole-
gy, neradi sdílejí případné neú-
spěchy. Ale právě díky postup-
ně budované důvěře a ochotě 
spolupracovat se tuto rezervo-
vanost daří v našich malých ko-
munitách pozvolna odstraňo-
vat,“ vysvětluje Petr Albrecht.

Podobná „učící se komuni-

ta“ se v  konečném důsledku 
ukazuje pro učitele jako při-
tažlivá forma. Mohou si me-
zi sebou vzájemně předat zku-
šenosti, nacházejí v práci kole-
gů inspiraci k vlastním inova-
tivním postupům. Praxe jim ta-
ké potvrzuje, že mnoho prvků 
formativního hodnocení už ve 
své práci třeba používají nebo 
již někdy používali, ale v  po-
slední době se na ně tak tro-
chu zapomínalo.

Cíl a zpětná vazba

Pedagog by měl hned na za-
čátku hodiny stanovit cíl, kte-
rého chce společně se žáky do-
sáhnout, a  sdělit jim, jak bu-
de jejich práce hodnocena. Na-
příklad jak má vypadat sloho-
vá práce, aby získali známku 
jedna. Žáci by měli být vede-
ni tak, aby učitel získával prů-
běžný přehled o  stavu jejich 
znalostí. Užitečným doporu-
čením je například nevyvolá-
vat jen ty, kdo se hlásí, ale ne-
chat výběr vyvolaných žáků na 
učiteli, který si tak může kont-
rolovat u „problémových“ žá-
ků, jestli učivu rozumějí, a zá-
roveň tak vtáhne do vzděláva-
cího procesu celou třídu. Pí-
semné práce a testy je vhodné 
zadávat průběžně. Učitel tedy 
neustále ověřuje a vyhodnocu-
je svou práci a úspěchy či neú-
spěchy žáků.

Plošné zavedení není řešení

Stále diskutovanou otázkou 
zůstává, zda udělat z formativ-
ního hodnocení v našich pod-
mínkách povinnost, které při-
způsobíme práci ve všech ško-
lách. „V Čechách se spíše uka-
zuje, že je dobré tuto metodu 
používat ve školách, kde panu-
je pro její zavádění vhodná at-
mosféra, a  v  situacích pro to 
vhodných. Ostatně i  v anglo-
saském světě, který je velkým 
příznivcem formativního hod-
nocení, se na základě dlou-
holetých zkušeností prosazuje 
názor, že striktně nařizovat po-
užívání této metody není vždy 
dobré,“ je přesvědčen Petr  
Albrecht. Romana SLANINOVÁ
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Formativní hodnocení přináší řadu výhod
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Může odborová organizace ovlivnit krácení dovolené?
Zaměstnavatel zvažuje možnost krátit zaměstnanci 
dovolenou pro neomluvenou absenci. Jaké opráv-
nění podle zákoníku práce má přitom odborová 
organizace?

Krácení dovolené upravu-
je § 223 zákoníku práce, 

kde se v odst. 2 stanoví:
„Krátí-li zaměstnavatel 

zaměstnanci dovolenou za 
neomluveně zameškanou 

směnu (pracovní den), mů-
že mu dovolenou krátit o je-
den až tři dny; neomluve-
ná zameškání kratších čás-
tí jednotlivých směn se mo-
hou sčítat.“

Zda se jedná (nebo nejed-
ná) o neomluvené zamešká-
ní práce (neomluvenou ab-
senci), již neurčuje zaměst-
navatel v  dohodě s  odbo-
rovou organizací, nýbrž od 
1. 1. 2012 je zaměstnava-
teli v § 348 odst. 3 zákoní-
ku práce uložena povinnost 
s  odborovou organizací tu-
to otázku jen projednat. Po 

projednání může zaměstna-
vatel zaměstnancovu nepří-
tomnost v  práci sám jed-
nostranně kvalifikovat ja-
ko neomluvenou. O  míře 
krácení dovolené rozhodu-
je zaměstnavatel stejně ja-
ko před novelou zákoníku 
práce sám, bez součinnosti 
s odborovou organizací.

 Vít BERKA

Mistři odborného výcviku stále bojují o platy
Členové podsekce pro odborné školy a  učňovská 
zařízení při školských odborech se v Praze, v Domě 
odborových svazů sešli se zástupci Národního ústa-
vu pro vzdělávání.

Diskuze se rozběhla na té-
ma zařazování mistrů od-

borného výcviku do platových 
tříd. Zástupci odborů i školský 
terén prosazují jejich zařaze-
ní do 11. platové třídy.

Důvodem je to, 
že ve školách tato 
profese schází, 
v  současné do-
bě je většina uči-
telů odborného 
výcviku v  důcho-
dovém věku a nové 
se nedaří do škol zajistit. 
Brání tomu platové ohodno-
cení, které je pro odborníky 
z praxe nezajímavé. K tomu 
poslalo ministerstvo školství 
vyjádření, kde se praví: „Pla-

tové třídy jsou v systému od-
měňování zaměstnanců ná-
strojem diferenciace zaměst-
nanců podle složitosti, odpo-
vědnosti a namáhavosti jimi 

vykonávané práce. Ne-
ní však zřejmé, v ja-

kém ohledu se ta-
to skupina pra-
cí stala složitěj-
ší, odpovědněj-
ší a  namáhavěj-

ší oproti pracím 
ostatních pedago-

gických pracovníků. Po-
sunem zařazení prací učite-
lů odborného výcviku až do 
11. platové třídy by se tyto 
práce staly jedinými ve veřej-
ných službách, pro které bu-

de stačit pouze střední vzdě-
lání s výučním listem.“ S tím-
to vyjádřením přítomní hlu-
boce nesouhlasili. „Práce 
mistrů se za posledních deset 
let rozhodně stala namáha-
vější, protože výuka součas-
ných učňů je vzhledem k je-
jich schopnostem podstatně 
složitější,“ řekl Josef Velík, 
předseda podsekce pro uč-
ňovská zařízení.

Jednalo se také o jednotné 
závěrečné zkoušce, zejména 
její nově zaváděné elektro-
nické formě. Byla domluve-
na úzká spolupráce mezi od-
bory a NÚV tak, aby výsledná 
jednotná závěrečná zkouška 
co nejlépe odpovídala mož-
nostem a požadavkům škol. 

Podněty mohou zástupci škol 
posílat NÚV přímo k  rukám 
 Dany Kočkové.

Markéta Seidlová, místo-
předsedkyně školských od-
borů, informovala své kolegy 
také o potřebě získávat další  
členy odborů. Jednou z mož-
ností, jak přitáhnout další zá-
jemce o členství v odborech,  
je seznamovat s  odborovou 
prací již studenty škol. Kon-
federace odborových sva-
zů proto připravuje výukový 
program, jehož součástí se 
stane výcvik lektorů, kteří by 
proškolili učitele v odborové 
problematice tak, aby moh-
li vědomosti předávat svým 
žákům.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Odbory v regionech
Stejně jako v minulých le-

tech představí největší od-
borová centrála v zemi svou 
činnost v propagačních sta-
nech po celé České repub-
lice. Českomoravská kon-
federace odborových svazů 
v  nich chce veřejnost infor-
movat o významu sociálního 
dialogu i o výsledcích práce 
odborů. Součástí týmu bu-
dou právníci ČMKOS a  od-
borových svazů, kteří budou 

v  průběhu akcí poskytovat 
bezplatné právní poraden-
ství zejména z  oblasti pra-
covního práva. Chybět ne-
bude ani zábava pro děti.

Červené stany se v  květ-
nu objeví v Náchodě a Jičí-
ně, v červnu v Jihlavě, Žďáru 
nad Sázavou, Českých Budě-
jovicích a v Táboře. Po prázd-
ninách se s nimi můžete se-
tkat v Mostě a Sokolově.

čmkos
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Kdo chce sportovat, svoji školu si najde
Na straně jedné je mnohokrát připomínaná skuteč-
nost, že se děti nehýbou, sedí u počítače a tloust-
nou. Na straně druhé je potěšující fakt, že příkladů 
dobrého vztahu školy a žáků ke sportu je dost. Kdo 
chce sportovat, svoji školu si najde. Ale ne všude se 
to opravdu daří.

Plzeňská 33. základní ško-
la, kde začínali nabírat prv-

ní sportovní zkušenosti i sou-
časní skvělí sportovci, jako je 
Petr Čech nebo Kateřina Em-
mons, fotbalisté David Lim-
berský a Vladimír Darida, udr-
žuje a  rozvíjí tradici školy se 
sportovním zaměřením velmi 
aktivně.

„Škola je určena nejen pro 
aktivní, vrcholové sportovce, 
ale pro všechny  žáky se záj-
mem o sport obecně, to zna-
mená pro žáky, kteří spolu se 
svými rodiči vnímají pohyb jako 
jednu ze základních hodnot, 
jako nedílnou součást zdravé-
ho životního stylu,“ připomí-
ná zástupce ředitele školy pro 
sport Filip Linhart a dodává, že 
škola spolupracuje s  několi-
ka plzeňskými sportovními od-
díly, například to jsou FC Vik-
toria Plzeň a Florbalová škola 
 Plzeň, a s pohybovým studiem 
J & A studio.

Na gymnáziu a  střední od-
borné škole v  Jilemnici před 
časem vsadili, jak jinak na ho-
rách, na zimní sporty. „Připra-
vujeme sportovce pro sedm 
kmenových sportů. Jsou to 
běh na lyžích, biatlon, severská 
kombinace, skoky na lyžích, 
sjezdové lyžování, snowboar-
ding a  atletika. Zájem o  stu-
dium je z pohledu stále ještě 
současného poklesu počtu dětí 
v daném ročníku poměrně vel-
ký. Velkou roli pro přijetí však 
také hraje vlastní sportovní za-
pojení v  konkrétním sportov-
ním oddíle, členství v přísluš-
ném sportovním svazu a  do-
sažené sportovní výsledky. 
Mnohdy už pro přijetí nestačí 
představa: Rád sportuji, proto 
se hlásím na sportovní gymná-
zium,“ vysvětluje ředitel školy 
Václav Hartman.

„V historii naší školy je dva-
cet jedna jmen závodníků, 

účastníků zimních olympiád 
a  dvě jména účastníků let-
ní olympiády. Je to nejvíce ze 
všech sportovních gymnázií 
v České republice,“ rád dodá-
vá ředitel V. Hartman.

Ve školách se ak-
tuálně zájem žá-
ků a  studen-
tů soustřeďu-
je také na volej-
bal a basketbal. 
Stejně oblíbený 
je i florbal. V Zá-
kladní škole Skálo-
va v Turnově oslovil ten-
to kolektivní sport desítky dětí 
na druhém stupni. „Sportovní 
příprava je určena pro všech-
ny děti, které se rády hýbou, 
ať už dělají některý sport zá-

vodně, nebo ne. Důležitá je 
všestrannost. Hlavní je v  dě-
tech probudit zájem o pohyb, 
aby se stal součástí jejich živo-
ta,“ domnívá se ředitel ško-
ly Michal Loukota a připomí-
ná: „Mezi úspěšné absolven-
ty sportovní přípravy patří A. 

S. Helcelet v  desetiboji, Míša 
Mlejnková ve volejbale, oba 
jsou reprezentanti, také Mi-
chal Brož, ten je mistr republi-
ky na 400 m překážek. V sou-
časné době máme v 9. roční-
ku nadějnou atletku Báru Hůl-
kovou, je mistryní republiky.“

Zdejší spokojenost ze spor-
tovních úspěchů souvisí také 
s  finanční podporou v  rámci 
rozpočtu od zřizovatele. Jsou 

to příspěvky na oblečení, 
za dobrý prospěch 

na soustředění, 
doprava na zá-
vody i organizo-
vání vícedenní-
ho sportovního 
soustředění na 

podzim a na jaře.
Dobrý prospěch 

preferují i  v  jilemnic-
kém gymnáziu. „Právě u  žá-
ků tříd se sportovním zaměře-
ním upřednostňujeme výcho-
vu k odpovědnosti za výsled-
ky vlastní práce. Úlevy, omlu-

vy z  vyučování jsou ve velké 
míře závislé na studijním pro-
spěchu, na schopnosti jednat 
s konkrétním vyučujícím a do-
jednat si vlastní učební plán. 
Spolupráce žáka, rodičů, kvali-
fikovaného trenéra a učitele je 
pro žáka tou největší podpo-

rou, kterou škola poskytuje,“ 
připomíná Václav Hartman.

Základní škola gen. Piky 
v Ostravě je jedna z mála škol, 
která má skvělé podmínky pro 
tělovýchovu a sport. Má velký 
sportovní areál, dvě tělocvičny 
a bazén. Bývalí žáci hráli či hra-
jí v nejvyšších seniorských sou-
těžích. V současné době školu 
navštěvuje třeba mistryně svě-
ta a  Evropy v  mažoretkovém 
sportu. „Přesto jsme museli už 
před několika lety třídy s roz-
šířenou výukou tělesné výcho-
vy zrušit,“ říká ředitel školy Jan 
Veselý a dodává: „Do té doby 
jsme se zaměřovali na basket-
bal a volejbal. Zájem nicméně 
pomalu upadal a my jsme da-
li horko těžko dohromady tří-
du o dvaceti žácích. V průbě-
hu druhého stupně pak více 
než polovina žáků přestala ak-
tivně sportovat, takže sportov-
ní třída ztratila svůj smysl. Kro-
mě toho jsme naráželi na pro-
blém, kterým byl přestup žá-

ků z jiné školy do sportovní tří-
dy. Zde jsme zase bojovali s ře-
diteli těchto škol, kteří odmí-
tali vstup trenérů, kteří děla-
li v  těchto školách nábory do 
jednotlivých sportů, protože 
jsme jim přetáhli jejich žáka.“

Táňa PIKARTOVÁ
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Jak ověřit správnou výši daně z příjmu
Pracuji u  zaměstnavatele na základě pracovní 
smlouvy. Zároveň u  tohoto zaměstnavatele vyko-
návám práci na základě dohody o provedení práce 
s příjmem do 10 000 Kč měsíčně. Mám pochybnosti 
o  správnosti stanovení výše daně z příjmu. Ja-
kým způsobem mohu postupovat?

Za předpokladu, že poplatník 
má pochybnosti o správnos-

ti sražené nebo vybrané daně, 
má možnost využít ustanove-
ní § 237 daňového řádu „Stíž-
nost na postup plátce daně“, 
kde je uvedeno, že má-li po-
platník pochyby o  správnos-
ti sražené nebo vybrané daně, 
může nejpozději do 60 dnů ode 
dne, kdy se o výši sražené ne-
bo vybrané daně dozvěděl, po-
žádat plátce daně o vysvětlení. 
V žádosti uvede důvody svých 
pochybností. Podle odst. 2 cito-
vaného ustanovení je pak plát-
ce daně povinen podat poplat-
níkovi písemné vysvětlení do 
30 dnů ode dne, kdy žádost 
obdržel. Nesouhlasí-li poplat-
ník s  postupem plátce daně, 

může podat stíž-
nost na jeho po-
stup správci da-
ně, který je to-
muto plátci da-
ně místně přísluš-
ný, a to do 30 dnů 
ode dne, kdy poplat-
ník obdržel od plátce da-
ně vysvětlení. Nesplní-li plátce 
daně svoji povinnost podle od-
stavce 2, je poplatník oprávněn 
podat takovou stížnost správci 
daně do 60 dnů ode dne, kdy 
měl plátce daně podat poplat-
níkovi vysvětlení.

V této souvislosti je však nut-
no uvést způsob zdanění u pří-
jmů ze závislé činnosti podle 
§ 6 zákona o daních z příjmů 
prostřednictvím plátce daně 

– zaměstnavatele:
Podle §  6 odst.  1 písm.  a) 

zákona o daních z příjmů jsou 
příjmy ze závislé činnosti plně-
ní v podobě příjmu ze součas-

ného nebo dřívějšího 
pracovněprávního, 

služebního nebo 
členského po-
měru nebo po-
měru obdobné-
ho, v nichž po-

platník při výko-
nu práce pro plát-

ce příjmu je povinen 
dbát příkazů plátce. Z té-

to citace je zřejmé, že zákon 
nerozlišuje, na základě jakého 
smluvního vztahu jsou tyto pří-
jmy vypláceny, tedy že pravidla 
pro zdaňování příjmů ze závis-
lé činnosti platí obecně, což je 
zřejmé i z § 6 odst. 2 zákona 
o daních z příjmů, kde je uve-
deno, že poplatník s příjmy ze 
závislé činnosti je označen ja-
ko „zaměstnanec“ a  plátce 
příjmu jako „zaměstnavatel“.

Pro samotný způsob zdaně-
ní příjmů plynoucích poplatní-
kovi souběžně prostřednictvím 
hlavního pracovního poměru 
a na základě dohod o prove-
dení práce u jednoho zaměst-
navatele (plátce daně) je roz-
hodující, zda poplatník (za-
městnanec) má u tohoto plát-
ce daně podepsané prohláše-
ní poplatníka daně z příjmů fy-
zických osob ze závislé činnosti 
(dále jen „prohlášení k dani“), 
či nikoliv. Vít BERKA

Nemocenské dávky v nezaměstnanosti
Jaké nároky, pokud jde o dávky v pracovní neschop-
nosti, má občan, který je veden v evidenci uchazečů 
o zaměstnání?

Zákon o zaměstnanosti sta-
noví, že uchazeči o zaměst-

nání se podpora v nezaměstna-
nosti a podpora při rekvalifikaci 
neposkytuje po dobu poskyto-
vání dávek nemocenského po-
jištění a  do podpůrčí doby se 
nezapočítává doba, po kterou 
uchazeč o  zaměstnání pobírá 
dávky nemocenského pojiště-
ní a z  tohoto důvodu mu ne-

byla vyplácena podpora v neza-
městnanosti. Po dobu poskyto-
vání dávek nemocenského po-
jištění se mu zastaví doba po-
skytování podpory v nezaměst-
nanosti. Po skončení nemoci 
se mu obnoví výplata podpo-
ry v nezaměstnanosti, která je 
mu poskytována až do uplynu-
tí jeho podpůrčí doby, která či-
ní v závislosti na jeho věku 5, 

8 a 11 měsíců. Poskytování dá-
vek nemocenského pojištění 
nemá tudíž vliv na délku pod-
půrčí doby, tj. doby, po kterou 
je mu poskytována podpora 
v  nezaměstnanosti. Onemoc-
ní-li uchazeč o zaměstnání po 
uplynutí ochranné lhůty, nebu-
de již mít nárok na poskytování 
dávek nemocenského pojištění. 
Po dobu jeho nemoci mu bu-
de poskytována podpora v ne-
zaměstnanosti, má-li na ni ná-
rok, ale pouze do vyčerpání ce-
lé podpůrčí doby. Vít BERKA
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Odvolání 
výpovědi
Zákoník práce umož-
ňuje, aby v  případě 
výpovědi z pracovní-
ho poměru byla tato 
výpověď odvolána, 
ale pouze se souhla-
sem druhé strany. 
Musí být odvolání 
výpovědi i  souhlas 
s  odvoláním prove-
deny písemně?

Pro odvolání výpovědi 
i  pro souhlas s  jejím od-
voláním vyžaduje ustano-
vení § 50 odst. 5 zákoní-
ku práce písemnou for-
mu. Výpověď, která ne-
byla dána písemně, je – 
jak je zřejmé již ze znění 
§ 50 odst.  1 – jen zdán-
livým právním jednáním, 
a proto se k ní nepřihlíží, 
aniž by bylo potřebné tyto 
právní důsledky deklarovat 
rozhodnutím soudu. Ne-
dostatek písemné formy 
má nepříznivé právní ná-
sledky podle nyní platné-
ho § 50 odst. 5 též u od-
volání výpovědi a  u  sou-
hlasu s  odvoláním výpo-
vědi. Nejde však o zdánli-
vost právního jednání, ale 
o jeho neplatnost, která je 
zřejmě jen relativní, neboť 
nedosahuje intenzity zjev-
ného rozporu s  veřejným 
pořádkem (§ 588 občan-
ského zákoníku). V  ob-
čanském soudním říze-
ní o  neplatnost výpovědi 
může dojít k odvolání vý-
povědi a k souhlasu s od-
voláním výpovědi – i když 
je pro tato pracovněpráv-
ní jednání předepsána pí-
semná forma – ústně do 
soudního protokolu; tato 
jednostranná pracovně-
právní jednání jsou účin-
ná, jakmile se o nich jejich 
adresát v  řízení dozvěděl 
(§ 41 odst. 3 občanského 
soudního řádu).

Vít BERKA

FOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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V pražských Vršovicích se práce s nadanými žáky daří
Základní škola Karla Čapka v  Praze-Vršovicích má 
dlouholeté zkušenosti s prací s nadanými žáky. Vy-
tváří své programy pro velmi nadané žáky a nabízí 
kompletní péči také o  žáky se  specifickými poru-
chami učení. Žáci se úspěšně účastní řady soutěží, 
olympiád a turnajů.

Talentované děti systema-
ticky vyhledáváme už od 

předškolního věku. Snažíme se 
identifikovat nadané děti pří-
mo ve škole a následně s nimi 
pokračovat v systematické prá-
ci. Ve výuce uplatňujeme dife-
renciaci a individualizaci výuky. 
Na prvním stupni pracuje pět 
skupin matematiky pro talen-
tované žáky mimo kmenovou 
třídu – po jedné v každém roč-
níku – a stejně i v českém jazy-
ce. Děti i vyučující mají hodinu 
práce s talenty pevně ukotve-
nou v rozvrhu. Na zařazení do 
skupiny není nutné rozhodnutí 
školské poradny a může se bě-
hem roku změnit. Respektuje-
me i přání dětí, pokud ve sku-
pině pracovat nechtějí.

Hry a hlavolamy
Na druhém stupni je pé-

če o  talentované děti sou-
částí běžného vyučování, žá-
ci jsou podporováni v  rozvo-
ji svých schopností a  doved-
ností. Tato práce se již projevi-
la ve výsledcích předmětových 
soutěží, zejména z matemati-
ky a  logického myšlení. K to-
mu nám pomáhají také nejrůz-
nější logické hry. Všechny tří-
dy už máme kvalitně vybave-

né deskovými hrami, skládač-
kami a hlavolamy. Velice rych-
le jsme pochopili význam a vý-
hody těchto her, žáci se vždy 
moc těší, až vyučující sáhnou 
po krabici. Pořádáme školní 
turnaje a je jich skutečně hod-
ně. Stejně tak probíhají i semi-
náře ke hrám. Děti hrají velice 
rády a úspěšně například desít-
ku, rozvíjí si pomocí hry nejen 
logické myšlení, postřeh, ale 
zároveň i komunikaci se spolu-
žáky a schopnost naslouchat.

Abaku je hra s čísly
V  roce 2012 jsme zača-

li s abaku. To je hra, která ze 
všeho nejvíc zdokonalí mate-
matickou obratnost. Podobá 
se scrabblu, až na to, že místo 
slov se vytvářejí matematické 
příklady. Dá se říci, opět dal-
ší hra s čísly. Ale nestačili jsme 
se divit, jak děti nadšeně bě-
haly k tabuli zatrhávat příklady 
v abaku řadách. I  ti nejmenší 
skládali abaku kostky bez nej-
menšího zaváhání. Hru hraje-
me i na počítači. Loni v červ-
nu jsme už potřetí uvítali ve 
škole účastníky finále abaku 
ligy z celé republiky. Jsme hr-
dí na naše žáky, kteří získali 
v tomto mistrovství České re-

publiky první místo v jednotliv-
cích i školách. Hra se stala dů-
ležitou složkou práce s dětmi, 
děti ze 7. A natočily cyklus vi-
deí s náměty na činnost s prv-
ky hry abaku. Děti, které hru 
hrají, jsou početně mnohem 
obratnější.

Matematičtí šikulové
Práci s talentovanými dětmi 

se věnuje i kroužek matematic-
kých šikulů ve spolupráci s na-
ším klubem KAPSA. Kroužky 
pracují tři a sdružují vždy sku-
piny dětí od první do deváté 
třídy přibližně stejného věku. 
O místo v kroužcích je tradič-
ně velký zájem.

Talentované děti zapojujeme 
do řady soutěží, chceme, aby 
se setkaly s žáky na své úrovni, 
dokázaly se vyrovnat s neúspě-
chem, ale také zažily vítězství. 
Do posledního finále Brněn-
ské logické hry (Brloh) 2016 se 
probojoval tým Krakatit slože-
ný ze tří žáků 8. a jednoho ze 
7. třídy. I nadále tak zůstává-
me jedinou školou u nás, která 
se vždy finále zúčastnila. Řada 
našich žáků byla také úspěšný-
mi řešiteli logické olympiády.

Projektové vyučování
Škola samozřejmě podpo-

ruje nejen talentované děti. 
Všechny žáky vedeme přede-
vším k dovednostem a znalos-
tem, jež jim dopomohou uplat-

nit se dobře v životě. Jsou to 
znalosti, dovednosti, postoje 
a hodnoty, které jsou podstat-
né pro to, aby žáci byli připra-
veni pro úkoly a problémy, se 
kterými se setkají v běžném ži-
votě, a které je vybaví takový-
mi schopnostmi, že se doká-
žou dále vzdělávat a tyto kom-
petence rozvíjet.

Klademe důraz na zavádění 
efektivních metod výuky, jako 
je projektové vyučování. Snaží-
me se do výuky zavést co nejví-
ce praktických dovedností, ja-
ko jsou exkurze, výlety, prak-
tické dílny. Vedeme žáky k vy-
užívání informačních a komu-
nikačních technologií. Je kla-
den velký důraz na sebehod-
nocení žáků. Každý žák hod-
notí svoji práci za týden a pak 
za dané čtvrtletí. Jsme školou 
otevřenou nejen pro žáky, ale 
i pro jejich rodiče.

Jsme rádi, že se dětem v na-
ší škole líbí. Je to pro nás, uči-
tele, nejen oceněním, ale záro-
veň hnacím motorem pro vy-
mýšlení dalších plánů pro na-
še žáky i školu do budoucna.

Alena TUČÍMOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
Alena Vávrová

Základní škola Karla Čapka

Kodaňská 16, Praha 10

vavrova@zskodanska.cz
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Co je vhodné zaměstnání?
Podle zákona o  zaměstnanosti má fyzická osoba 
právo na zprostředkování vhodného zaměstnání. 
Co se rozumí tímto vhodným zaměstnáním?

Odpověď na tuto otáz-
ku dává ustanovení 

§  20 zákona č.  435/2004 
Sb., o zaměstnanosti. Podle 
odst. 1 se vhodným zaměst-
náním rozumí zaměstnání:

„a)  které zakládá povin-
nost odvádět pojistné na 
důchodové pojištění a  pří-
spěvek na státní politiku 
zaměstnanosti,

b) jehož délka pracovní do-
by činí nejméně 80 procent 
stanovené týdenní pracov-
ní doby,

c) které je sjednáno na do-
bu neurčitou nebo na dobu 
určitou delší než 3 měsíce a

d) které odpovídá zdravot-

ní způsobilosti fyzické oso-
by a pokud možno její kva-
lifikaci, schopnostem, dosa-
vadní délce doby zaměst-
nání, možnosti ubytování 
a  dopravní dosažitelnosti 
zaměstnání.“

V § 20 odst. 2 a 3 zákona 
o  zaměstnanosti se pak 
dále stanoví:

„(2)  Pro ucha-
zeče o za-
měst-

nání, který je veden v  evi-
denci uchazečů o zaměstná-
ní po dobu delší než 1 rok, je 
vhodným zaměstnáním i ta-
kové zaměstnání, které

a) splňuje podmínky stano-
vené v odstavci 1 

písm. a), b) a d) 
nebo

b)  splňuje 
podmínky sta-

novené 

v odstavci 1 písm. a), c) a d) 
a  délka jeho pracovní do-
by činí nejméně 50 procent 
stanovené týdenní pracov-
ní doby.

(3) Pro uchazeče o zaměst-
nání, který má být umístěn 
na výkon veřejně prospěš-
ných prací, je vhodným za-
městnáním i takové zaměst-
nání, jehož délka pracovní 
doby činí nejvýše polovinu 
délky stanovené týdenní pra-
covní doby podle § 79 záko-
níku práce a které odpovídá 
jeho zdravotní způsobilosti.“

Český učitel jen tak o svou práci nepřijde
„V jednom televizním 

pořadu věnovaném 
současné české (ne)vzděla-
nosti zazněl docela trefný 
názor. Jeho autorka ho ad-
resovala zejména vysokým 
školám. Jde o moderní, spíš 
módní pojem ‚powerpointo-
vá inteligence‘“ zvesela za-
hajuje přestávku Hromádka. 
„Známá vysokoškolská pe-
dagožka si před televizními 
kamerami trochu postesk-
la. I  její přednášky, bodově 
shrnuté do několika stránek 
(česky slajdů) a  promítané 

na plátno, vysokoškoláci pří-
mo hltají. Mnozí z nich si už 
nedovedou představit jinou 
přípravu k následné zkouš-
ce, zejména testům.“

„Hmmm. ‚Powerpointová 
inteligence‘. Docela výstižný 
výraz,“ s úsměvem pokyvuje 
hlavou kolega Výborný. „Už 
několikrát jsem ve třídě zapo-
chyboval, v čem je tento způ-
sob výuky účinnější, než když 
jsme dříve totéž psali na ta-
buli nebo uváděli přes zpět-
ný projektor. Ale kde je přida-
ná hodnota? To vůbec netu-

ším.“ „Když pak kolem sebe 
neustále slyším, jak naši žáci 
významně ‚prezentují své pro-
jekty‘ u maturity nebo na sou-
těžích, schovávám se raději 
do kouta. PowerPoint je pou-
ze jeden z mnoha stovek po-
čítačových programů. Byť do-
káže zdatně tvořit, neumí za 
nás myslet,“ odhodlaně do-
mýšlí Hromádka.

„Dnes už máme v  každé 
třídě počítač a  datapro-
jektor. Žáci vyrušují v  lavici 
s  tablety a chytrými telefo-
ny. Zapisujeme do elektro-

nické třídnice. Malujeme na 
chytré tabuli. Že by naši žáci 
uměli a věděli více než vče-
ra? Ani náhodou! I tomu se 
říká ‚powerpointová inteli-
gence‘“ chápavě se usmí-
vá kolega Výborný. „Jen ne-
zoufej, příteli. Než dorazí do 
škol chytří roboti, český uči-
tel jen tak nepřijde o  svou 
práci. Ve třídě vždy musí zů-
stat někdo, kdo má ještě 
vlastní zdravý rozum,“ po-
vzbuzuje mladšího kolegu 
Hromádka.

Roman KANTOR

lifikaci, schopnostem, dosa-
vadní délce doby zaměst-
nání, možnosti ubytování 
a  dopravní dosažitelnosti
zaměstnání.“

V § 20 odst. 2 a 3 zákona
o  zaměstnanosti se pak 
dále stanoví:

„(2)  Pro ucha-
zeče o za-
měst-

vené v odstavci 1
písm. a), b) a d) 
nebo

b)  splňuje 
podmínky sta-

novené 

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Výpověď pro špatné pracovní výsledky
Jak by měl zaměstnavatel postupovat, pokud chce 
dát zaměstnanci výpověď pro neuspokojivé pracov-
ní výsledky?

Pokud zaměstnanec vyka-
zuje neuspokojivé pra-

covní výsledky a  zaměstna-
vatel v  tom spatřuje důvod 
k výpovědi, je třeba postupo-
vat podle § 52 písm. f), kde 
se stanoví, že zaměstnavatel 
může dát zaměstnanci výpo-
věď jen z těchto důvodů:

„nesplňuje-li zaměstna-

nec předpoklady stanovené 
právními předpisy pro výkon 
sjednané práce nebo nespl-
ňuje-li bez zavinění zaměst-
navatele požadavky pro řád-
ný výkon této práce; spočívá-
-li nesplňování těchto poža-
davků v neuspokojivých pra-
covních výsledcích, je možné 
zaměstnanci z tohoto důvo-

du dát výpověď, jen jestliže 
byl zaměstnavatelem v době 
posledních 12 měsíců písem-
ně vyzván k jejich odstranění 
a zaměstnanec je v přiměře-
né době neodstranil.“

Zaměstnavatel tedy musí 
zaměstnance písemně upo-
zornit na neuspokojivé pra-
covní výsledky, a  to tak, že 
provede jejich konkrétní 
a podrobný popis a  stanoví 
délku přiměřené doby k  je-
jich odstranění. Současně by 

měl být zaměstnanec upo-
zorněn na možnost výpovědi 
podle § 52 písm. f) zákoníku 
práce, pokud neuspokojivé 
výsledky nebudou odstraně-
ny. Pro platnost výpovědi po-
stačuje pouze jedno písem-
né vyzvání k odstranění ne-
uspokojivých pracovních vý-
sledků. Zaměstnavatel mu-
sí podat výpověď nejpozději 
do dvanácti měsíců ode dne, 
kdy zaměstnanci doručil pí-
semné vyzvání.
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Žáci z Litovle mají odznak všestrannosti
Výborné sportovní výko-

ny podalo družstvo žá-
ků Základní školy Vítězná z Li-
tovle v okresním kole odznaku 

všestrannosti, které se konalo 
v Olomouci.

Družstvo ve složení Adam 
Krejčí, Patrik Galas, Tomáš 

Knebl, Leoš Rozsypal, Natá-
lie Kuxová, Anna Kubálko-
vá, Agáta Dostálová a Veroni-
ka Smékalová závodilo v pěti 
disciplínách – trojskok z  mís-
ta, hod medicinbalem, pře-
skoky švihadla, kliky a  drib-
link mezi kužely. Po velmi vy-
rovnaném a dramatickém sou-
boji družstvo naší školy zvítě-
zilo v konkurenci dalších dva-
nácti škol a postoupilo do kraj-
ského kola, které se uskuteč-
ní v Hranicích. Výborného vý-
sledku dosáhli  také Anna Ku-
bálková a Adam Krejčí, kteří ve 
své kategorii zvítězili i v soutěži 
jednotlivců. Anna RAKOWSKÁ

Návštěva v terapeutickém centru
V  polovině dubna studen-

ti třetího ročníku oboru 
sociální činnost ze znojemské 
SOU a SOŠ Přímětická vyjeli na 
exkurzi do Tavíkovic, kde sídlí 
terapeutická komunita Saleb-
ra. Posláním tohoto občanské-
ho sdružení je poskytování po-
moci a podpory lidem závislým 
na nealkoholických drogách. 

Základní cíl této služby spočí-
vá v tom, aby se klienti co nej-
více zapojili do běžného života 
bez drog, obnovili své kontak-
ty s rodinou i blízkými, ale pře-
devším se naučili určité míře 
pokory, sebekritiky, sebehod-
nocení a zodpovědnosti za se-
be a své okolí.

Vedoucí komunity Jiří Hla-

dík seznámil ve stručnosti stu-
denty s  poskytovanou služ-
bou a jejím zařazením do sys-
tému sociálních služeb a  vy-
světlil podstatu i cíle terapeu-
tické komunity. Věnoval se ta-
ké systému vedení individuál-
ních, ale především skupino-
vých terapeutických postupů. 
Žáci si mohli rovněž prohléd-
nout přilehlé zázemí areálu, 
které slouží k pracovní činnos-
ti, což je jedna z mnoha metod 
práce s klienty.

Mile nás všechny překvapi-
lo, když se do přednášky za-
pojili i samotní klienti a svěři-
li se se svým problémem. Dů-
raz v tomto zařízení je kladen 
na profesionální a individuální 
přístup. Studenti viděli, že když 
někdo má svůj cíl a chce změ-
nit svůj život, tuto možnost do-
stane. Marcela SABOVÁ

Hmyzí domečky na zahradě školy v Hrádku
K vytváření přirozené biodi-

verzity se připojili žáci zá-
kladní školy z Hrádku na Roky-
cansku a  během pracovního 
vyučování vyrobili dva hmyzí 
domečky, které jsme rozmísti-
li na školní zahradě. Hmyzí do-
mečky, kterým se také někdy 
říká hmyzí hotely, slouží k při-
lákání řady hmyzích druhů do 
zahrad. Pro samotnou realizaci 
stačí suchá tráva, sláma, rákos, 

šišky, provázky, klacíky,  dutá 
cihla, prázdná makovice ne-
bo ztrouchnivělé části kme-
nu. Zadní část domku je vždy 
kryta a výrobek je umístěn na 
jižní stěny, aby tak byl chrá-
něn před větrem a deštěm. Do 
otvorů a dutin se pak v průbě-
hu vegetačního období nastě-
hují různé druhy hmyzu. Jejich 
úkol na zahradě spočívá nejen 
v opylování rostlin, ale fungu-

jí také jako zdravotní policie 
k  vychytávání škodlivých dru-
hů a přispívají k udržení biolo-
gické rovnováhy, aniž bychom 
použili chemické postřiky.

Věříme, že v brzké době bu-
dou naše domečky osídleny 
a  splní svoji funkci. Zároveň 
jsme tak propojili teoretické 
znalosti ze školní výuky s jejich 
praktickým využitím.

Anna VALEŠOVÁ

VE VÍNĚ 
JE SRANDA
MILAN KOCMÁNEK

Po deseti letech opět vy-
chází v  nakladatelství 
CARPE DIEM, Broumovice 
humorná kniha o  vinař-
ství. Bestseler kresleného 
humoru, jak zní podtitul 
této knihy, je jistě vypo-
vídající. Čtenářům Týde-
níku Školství je její autor 
velmi dobře známý a jistě 
ho není třeba představo-
vat. Proto rozšířené vy-
dání této úsměvné knížky 
o  víně, jeho výrobcích 
a  konzumentech, potěší 
jak naše čtenáře, tak kaž-
dého milovníka tohoto 
skvělého moku. Více jak 
130 vtipných kreseb obo-
hatí krásné chvíle strá-
vené se sklenkou dob-
rého vína, ale potěší i  ty, 
kteří vyhledávají jiné ná-
poje. Knihu lze objednat 
přímo u  vydavatele na 
www.carpe.cz.

Znáte je?
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Nejčastější zdravotní potíže učitelů a jak na ně
Učitelé jsou posuzováni zejména po stránce intelektuální. Ale co jejich fyzická schránka? Zaměřili 
jsme se na zdravotní potíže, které pedagogům znepříjemňují život, a pokusili se najít cestu k jejich 
zmírnění.

ÚRAZY OČÍ
Při volnočasových aktivitách, 

včetně školních, přibývá v po-
slední době úrazů očí, kte-
ré mohou končit i  slepotou. 
Pomoci mohou kvalitní brýle, 
které mohou nejen zlepšovat 
zrak, ale také oči chránit.

Při výběru dioptrických nebo 
slunečních brýlí se lidé nejčas-
těji řídí vzhledem brýlí, tím, jak 
sedí na obličeji, zda někde ne-
tlačí, také hodnotami dioptrií 
nebo stupněm UV filtru. Podle 
odborníků bychom ale roz-
hodně neměli opomíjet funk-
ci ochrannou. Dlouhodobě to-
tiž přibývá úrazů očí během 
volnočasových aktivit. Kvalitní 
brýle by přitom většině potíží 
mohly předejít.

„Oko je nejdůležitější smys-
lový orgán, který máme. Zra-
kem získáváme až 80 procent 
všech informací. Tato fakta si, 
bohužel, někdy uvědomíme až 
příliš pozdě,“ varuje oční lékař-
ka Taťána Labohá.

„Nejčastějším místem vzni-
ku očního úrazu bylo dříve za-
městnání, avšak díky lepšímu 
dohledu a  používání pracov-
ních ochranných pomůcek po-
čet pracovních úrazů dlouho-
době klesá. Ale naopak stoupá 

počet úrazů v domácnosti, při 
sportovních aktivitách, střelný-
mi zbraněmi, při autoneho-
dách a  při násilných 
činech,“ vyjmeno-
vává lékařka.

Oční úrazy 
jsou také hlav-
ní příčinou mo-
nokulární sle-
poty, tedy ztrá-
ty zraku na jed-
nom oku. Postiže-
ni bývají spíše mladší li-
dé, častěji muži, většinou ve vě-
ku kolem třiceti let. Ústav zdra-
votnických informací a statistiky 

České republiky uvádí, že v roce 
2015 bylo evidováno 626 úrazů 
oka nebo očnice. Z toho bylo 

520 mužů a 105 žen, 
což plně souvisí se 

stylem života ve 
volném čase.

Měli bychom 
proto dbát na 
kvalitní ochra-

nu svých očí 
nejen v  zaměst-

nání, ale také ve 
volném čase a  nosit 

kvalitní brýle, ať už dioptrické, 
nebo sluneční. Jak ale takové 
kvalitní brýle vybírat?

„Je důležité věnovat po-
zornost materiálům, ze kte-
rých jsou brýle vyrobeny, a ta-
ké užitým technologiím,“ radí 
Filip Klofáč, ředitel společnos-
ti, která se zabývá distribucí 
brýlí. „Americké brýle Wiley X 
byly původně vyráběny pro ar-
mádu. Splňují proto ty nejpřís-
nější bezpečnostní podmín-
ky. Osmivrstvé polykarboná-
tové čočky jsou maximálně 
pružné a  odolné a  zajistí, že 
se brýle neroztříští a nepora-
ní oko ani při velmi silném ná-
razu. Obroučky brýlí jsou kon-
struovány z prakticky nezniči-
telného materiálu. Brýle jsou 
určeny nejen všem outdoo-
rovým nadšencům, sportov-
cům, rybářům nebo střelcům, 
ale také motoristům, osobám 
v  kancelářích, pro běžné no-
šení a  v  neposlední řadě dě-
tem. Zkrátka úplně všem, kteří 
chtějí mít dokonalý zrak a peč-
livě ho chránit.

Čočky v ‚nerozbitných‘ brýlích 
Wiley X jsou vyměnitelné, volit 
můžete z více než dvaceti dru-
hů čoček, včetně samozabar-
vovacích, ale také dioptric-
kých. Vše najdete na stránkách 
www.styleandsafety.cz,“ vy-
světluje Filip Klofáč.

Táňa PIKARTOVÁ
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Zapojte se do soutěže Školní jídelna chutně a zdravě
Cílem soutěže, kterou po-

řádá Magistrát hl. města 
Prahy je podpořit postavení 
školních jídelen v povědomí ve-
řejnosti a vyměnit si zkušenosti.

Chceme také přesvědčit další 
zřizovatele, že investovat ener-
gii do školního stravování se vy-
platí. Pozitivní zájem a podpora 
zřizovatele je totiž inspirativní 
jak pro pracovníky ve  školních 
jídelnách, tak i  pro  jejich ředi-
tele a přináší výsledek ve formě 
spokojených strávníků i  jejich 
rodičů. Soutěž probíhá ve dvou 
kolech a soutěží se ve třech ka-

tegoriích, a  to mateřské školy, 
základní školy a střední školy.

První kolo soutěže je kore-
spondenční. Soutěžní úkol zní:

Sestavte polední rybí menu 
z moderních a nutričně hodnot-
ných pokrmů a zařaďte je na tý-
denní jídelní lístek (každá sou-
těžící škola normuje pro  svou 
nejvyšší věkovou kategorii a vy-
chází z finančních limitů daných 
vnitřní směrnicí / ceníkem stra-
vování. Zapojené mateřské školy 
normují pouze oběd). Pro  spl-
nění prvního kola je třeba:
1. Vyplnit přihlášku

2. Vypracovat receptury menu 
včetně technologického po-
stupu a kalkulace pro 10 porcí

3. Připravit týdenní jídelní lístek 
s rybím menu

4. Menu připravit a nafotit (ale-
spoň 2 MB)

5. Uvedené podklady poslat elek-
tronicky na adresu ilona.kumza-
kova.richterova@praha.eu
Přihlášky do soutěže posí-

lejte elektronicky do  31. 5. 
2017.

Kontakt pro  informace: 
Ilona Kumžáková, telefon 
236 005 294
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Jak opravdu správně vybrat kvalitní máslo?
Máslo patří mezi základní potraviny. Je jedinečné. 
Vždyť i všelijaké rostlinné tuky se snaží napodobit 
jeho lahodnou a jemnou chuť.

Z čeho je máslo složeno 
a co sledovat na jeho 

obalu?
Základem pro  výrobu kva-

litního másla je pouze kvalitní 
a ideálně co nejčerstvější sme-
tana. Čím je totiž čerstvější, 
tím je máslo lepší a trvanlivější. 
Proto je dobré, když mléko po-
chází z lokálních farem.

„Podle nařízení EU je 
pro  máslo stanoven mini-
mální podíl mléčného tuku 
80 %, nesmí ovšem dosáh-
nout na  90 %. Másla vyrá-
běná u nás zpravidla obsahují 
82 % mléčného tuku a nejsou 
v nich žádné konzervační látky 
ani emulgátory,“ vysvětluje 
pro  web Akademiekvality.cz 
David Fajfr, ředitel závodu Ma-
deta Planá nad Lužnicí.

Skvělým pomocníkem 
pro  výběr másla jsou značky 
kvality nacházející se na obalu, 
které zaručují, že je daný výro-
bek opravdu kvalitní. Nejzná-
mějšími jsou Klasa a  Regio-
nální potravina.

Barva a konzistence másla

Máslo je nebarvené a má při-
rozeně smetanově lehce žluta-
vou barvu. „Pokud si zakoupíte 
máslo, které je výrazně žluté, 
je velice pravděpodobné, že je 
dobarvené. Sledujte proto in-
formace na  obalu,“ zmiňuje 
David Fajfr.

Konzistence másla zá-
visí na  výrobě a  obsahu 
vody. Podívejte se, jaký po-
vrch má máslo po  vyndání 
z chladu. Kvalitnější bude déle 
tvrdší, pevné a  hladké a  ne-
bude se k  obalu lepit. Právě 
jeho konzistence ovlivní i  to, 
jak se bude máslo chovat na-
příklad při pečení či vaření.

Druhy másel u nás

Na  českém trhu je možné 
se setkat s  různými typy má-

sel. Mezi  nejznámější patří 
následující:

Máslo nebo tradiční 
máslo – představuje výrobek 
získaný přímo z  mléka nebo 
smetany s  minimální trvanli-
vostí až 60 dní. Má smetanově 
mléčnou chuť a vůni.

Stolní máslo – je z  mra-
zírenské zásoby másla a  do-
stane se do prodeje až po ně-
jaké době, co bylo skladované. 
Doba skladování je mnohem 
delší – při chladírenských tep-
lotách (2–8  °C) asi 3 měsíce, 
při mrazírenských (–18 °C) až 
2 roky. Musí být označeno da-
tem výroby a mělo by se spo-
třebovat do  20 dnů od  vy-
skladnění z mrazírny. Na pulty 
se většinou dostane ve zmra-
zeném stavu. Obsahuje menší 
množství vitaminů. Po  zmra-

zení máslo rychleji podléhá 
oxidačním změnám a žluknutí.

Solené máslo – dříve se vy-
rábělo k  prodloužení trvanli-
vosti. V  řadě států, nejčastěji 
severských, je stále běžným 
tržním druhem másla (s  ob-
sahem soli 0,5–2,5 %). Solení 
působí nejen na chuť, ale ovliv-
ňuje také obsah vody a tlumí 
růst mikroorganismů.

Přepuštěné máslo – vy-
rábí se pomalým rozehříváním 

másla ve  vodní lázni při  tep-
lotě nad 100 °C, kdy se z něj 
odstraňuje voda a ostatní pří-
měsi, až zbude čirý tuk žluté 
barvy, který má vyšší bod pře-
palování (200–250  °C) než 
původní máslo (150–180  °C) 
a  mnohem delší trvanlivost 
i  mimo  lednici, kde je pak 
prakticky věčné. Po  tavení se 
oddělí vysrážený netukový po-
díl a za vakuace se odpaří zbý-
vající voda. Přepuštěné máslo 
bylo dříve velmi často využí-
váno. Nyní se preferuje ze-
jména jako nejzdravější va-
rianta na smažení.

Jak poznáte náhražky 
másla?

Určitě jste si v  obchodě 
všimli výrobků, které vypadají 
jako máslo, ale „máslem“ se 

nenazývají. Proč? Protože ne-
mohou. Jedná se totiž o  jeho 
náhražky. Obvykle je v  nich 
větší podíl vody, než připouští 
norma, a tím pádem často ob-
sahují také tzv. emulgátory 
–  přídatné  látky, které zajistí 
„správnou“ konzistenci.  Exis-
tují však  také  například tak-
zvaná „polotučná másla“, 
která se vyznačují nižším ob-
sahem mléčného tuku, vyšším 
obsahem vody, a  tedy i  niž-

šími výživovými hodnotami. 
Jedná se o  výro bek s  obsa-
hem mléčného tuku nejméně 
39 % (nejvýše však 41 %), 
kdy látky, které byly do  této 
potraviny přidané, neslouží 
jako úplná nebo částečná ná-
hrada jakékoliv mléčné složky. 
Úplně jiným příkladem jsou 
pak směsné tuky, v nichž byla 
část mléčných tuků nahrazena 
rostlinnými nebo jinými živo-
čišnými tuky.

Výrobci náhražky másla 
označují např. jako máslíčko, 
raníčko nebo jednotlivá pís-
mena ve slově „máslo“ nahra-
zují různými symboly. Snaží 
se spotřebitele nalákat na lev-
nější a méně kvalitní produkt, 
ale másla to rozhodně nejsou. 
Velmi často se také setkáme 
s  výrobky, které nesou název 
„s máselnou příchutí“.

Jak poznáte vady másla?

„Chuť másla je ve velké míře 
ovlivněna druhem krmení doj-
nic, které může být nekva-
litní a mléku uškodí. Dále má 
na  chuť vliv např. nevhodná 
opotřebovanost výrobního 
zařízení (kovová chuť). V  ne-
poslední řadě ovlivňuje chuť 
másla samotná kvalita mléka. 
Pokud je mléko méně kva-
litní, pak může mít máslo na-
hořklou, zatuchlou až žluklou 
chuť,“ tvrdí odborník.

Jestliže má máslo na  po-
vrchu i  po  odkrojení žlutou 
barvu a nepříjemně zapáchá, 
může se jednat o žluklé máslo, 
které se nesmí prodávat. Žluk-
lost nebo také oxidaci mléč-
ného tuku nám indikuje na-
trpklá chuť a  nepříjemný zá-
pach, který ucítíte, pokud k ta-
kovému máslu přičichnete.

Více zajímavých informací 
nejen o  másle najdete na
www.akademiekvality.cz.
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