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Jarní déšť nedává lidem užitek, pokud nepřijde včas. 

Odbory se soustředí na zvýšení školského rozpočtu
Nejdůležitějším úkolem pro následující období je 
pro nás rozpočet školství na rok 2018. V předběž-
ném návrhu státního rozpočtu slibované navýšení 
prostředků pro školství zatím není.

S určitým navýšením roz-
počtu je sice počítáno, 

ale to rozhodně nezabezpečí 
nárůst platů ve školství tak, 
abychom se v roce 2020 do-
stali ke slibované metě 130 
procent průměrného platu 
v zemi. Není v něm ani na 
nárůst platů o 10 procent, 
s  nímž počítala ministryně 
školství, a peníze nepokry-
jí ani nové výkony. Musíme 
si totiž uvědomit, že už si-
ce nenastupuje tolik dětí no-
vě do vzdělávacího systému, 
ale ty stávající postupují do 
vyšších stupňů škol, a finan-
ční nároky jsou na ně proto 

vyšší. To zabezpečeno není 
a v rozpočtu se nepočítá ani 
s  prostředky na inkluzi. Je 
třeba zohlednit i fakt, že po-
kud se bude přidávat 
10 procent dalším 
skupinám stát-
ních zaměst-
nanců, nemo-
hou platy ve 
školství růst 
na slibova-
ných 130  pro-
cent průměrné-
ho platu. Chceme 
proto s  ministrem financí 
i premiérem dále vyjednávat 
o navýšení platů. O našich 

krocích informujeme kolegy 
ve  školách, členskou základ-
nu školských odborů a také 
všechny asociace ve školství, 
aby ti všichni vyjádřili pod-
poru našim dalším akcím. 
Jsme připraveni se o rozpo-
čet dál poprat.

Počítáme s  tím, že před 
volbami nám zase 

politické strany 
budou slibovat, 
jak je pro ně 
školství prio-
ritou a  jak by 
všem ve škol-
ství peníze při-

dali, ale rea-
lita bývá pak úpl-

ně jiná. Nemáme pa-
měť tak krátkou a víme, jak 
tomu bylo v předcházejících 
letech.

Přála bych všem školským 
pracovníkům, aby si užili za-
slouženou dovolenou a přes 
prázdniny si odpočinuli. Mě-
li by se však také připravit na 
to, že září bude pravděpo-
dobně „horké“. Zřejmě si 
budeme muset o  naše po-
žadavky říci razantněji.

Když to shrnu, tak my 
v  současné době chceme, 
aby byly splněny sliby, které 
nám byly dány. Celé léto bu-
deme proto situaci pozorně 
sledovat. Jestliže se rozpo-
čet pro školství nebude vy-
víjet tak, jak nám bylo slíbe-
no, vyhlásíme stávkovou po-
hotovost a na září budeme 
připravovat stávku.

Markéta SEIDLOVÁ, 
místopředsedkyně 

ČMOS pracovníků školství
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Nové učebnice
Historie není černobílá 
a pohled na dějinné 
události se mění v závislosti 
na vývoji poznatků 
samotné historické vědy. 
To chtějí vštípit studentům 
středních škol přední 
historici z Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity, 
kteří ve spolupráci s nakla-
datelstvím Didaktis tvoří 
učebnicovou řadu Dějepis 
pro střední školy. Více na 
www.didaktis.cz. mf

Lepší výsledky
Kurzy anglického jazyka 
pod hlavičkou Helen 
Doron English se mohou 
pochlubit vysokou 
úspěšností studentů v rámci 
celosvětově uznávaných 
cambridgeských zkoušek. 
Už poněkolikáté dopadli 
účastníci kurzů Helen Doron 
English z České republiky 
u ústních zkoušek o 20 pro-
cent lépe než ostatní 
studenti z celého světa. pb

Sada nádobí
Druhý ročník soutěže 
Innovative Kid, kterou pro 
děti ze základních škol ve 
věku 10 až 14 let pořádá 
KPMG Česká republika, 

zná své vítěze. Stali se 
jimi žáci 3. základní školy 
Slaný s projektem Easy 
Eating, jenž pomáhá 
handicapovaným a starším 
lidem speciálně upravenou 
sadou nádobí. ts

Certifikát bezpečnosti
Základní škola v Myslbekově 
ulici v Ostrově na Karlo-
varsku se stane první 
školou v Česku, která získá 
certifikát bezpečné školy 
od Asociace bezpečná 
škola. Pokrokový koncept 
zabezpečení odpovídá nové 
normě, kterou asociace pro 
bezpečnost škol 
zavádí.                   čtk

Zápisník
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„Zatím je to v pohodě, ale kde teď budeme vypalovat o prázdninách, to teda fakt nevím!“
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Rektoři chtějí více peněz pro vysoké školy
Vztah současné vlády k vy-

sokému školství je nejhorší 
od roku 1989, řekl po jednání 
České konference rektorů její 
místopředseda a rektor Masa-
rykovy univerzity v Brně Miku-
láš Bek. Rektoři proto premiéra 
Bohuslava Sobotku v  otevře-
ném dopise vyzvali, aby zaji-
stil dodržení slibů o  navýše-

ní financování vysokých škol. 
Chtějí také jednat s ministrem 
financí. V případě, že se návrh 
rozpočtu během léta zásadně 
nezmění, chtějí rektoři na vlá-
du naléhat ještě důrazněji.

Rektoři jsou podle něj roz-
hořčeni, že je v  návrhu roz-
počtu, který předložilo minis-
terstvo financí, úroveň finan-

cování jako v době po ekono-
mické krizi před pěti lety. Vláda 
sice v dubnu schválila opako-
vané zvýšení rozpočtu školství, 
který počítal s  nárůstem pe-
něz pro vysoké školy z 21 mi-
liard na zhruba 27 miliard, ak-
tuální návrh ministerstva finan-
cí ovšem kalkuluje jen zhruba 
se sto miliony korun. čtk

Cesta pro mladé nabízí studentům stovky stáží
Stovky letních stáží na růz-

ných pozicích a v různých 
městech nyní nabízí zdarma 
projekt Cesta pro mladé, kte-
rý má studentům pomoci zís-
kat vědomosti a  dovednos-
ti potřebné pro praxi. Do pro-
jektu se mohou přihlásit zá-
jemci ze středních škol, vyš-
ších odborných škol nebo vy-
sokých škol do 26 let. Nabíd-
ka platí i pro doktorandy do 

28 let a pro studenty jedno-
letého denního studia akre-
ditovaných jazykových škol. 
Projekt organizuje Fond další-
ho vzdělávání a je financován 
z evropských a státních peněz. 
Díky aktivitám v kurzu se pod-
statně zvýší šance budoucích 
absolventů na získání prvního 
zaměstnání.

Stáže trvají 80 až 240 ho-
din a jejich součástí je kromě 

praktické části zdarma i kurz 
měkkých kompetencí, ve kte-
rém by si studenti měli vylepšit 
určité schopnosti, jako je tře-
ba komunikace v týmu, zvlá-
dání stresu či práce s informa-
cemi. Na závěr kurzu se setkají 
s odborníkem na personalisti-
ku, který je připraví na pracov-
ní pohovor a pomůže jim se 
zpracováním životopisu.

čtk

Opětovný propad Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova se v me-

zinárodním žebříčku vyso-
kých škol za posledních pět let 
propadla o  81 míst. Zatímco 
v roce 2014 byla v hodnocení, 
které zveřejňuje britská společ-
nost Quacquarelli Symonds, na 
233. pozici, letos se umístila na 
314. místě. Žebříček prestižní-
ho mezinárodního srovnání 
vysokých škol letos posuzoval 
činnost více než čtyř tisíc škol 

z celého světa, z toho tisíc de-
tailně. Mezi prvními 500 vyso-
kými školami se umístilo také 
České vysoké učení technické 
v Brně.

Podle autorů žebříčku ale 
Univerzita Karlova pořád pat-
ří mezi zhruba jedno procento 
elitních vysokých škol. Společ-
nost QS totiž odhaduje, že po 
celém světě je asi 2 000 uni-
verzit. Mezi parametry hodno-

cení patřila reputace mezi uči-
teli a  vědci z  jiných vysokých 
škol, renomé mezi zaměstna-
vateli, citovanost autorů, prů-
měrný počet studentů na jed-
noho vyučujícího a  počet ci-
zinců. UK má podle žebříčku 
z českých vysokých škol nejlep-
ší akademickou pověst a  za-
stoupení zahraničních studen-
tů. ČVUT se těší lepšímu reno-
mé u zaměstnavatelů. čtk
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Českým dětem schází pohyb. Příčiny tohoto stavu 
jsou jasné, momentálně jde spíše o to, co dělat, aby 
se tento stav změnil.

Současné děti a  dospívají-
cí se pohybují méně, než 

tomu bylo u předchozích ge-
nerací. „Ubývá prostoru, na 
němž by se mohly děti volně 
a bezpečně pohybovat, rodiče 
se až příliš bojí o jejich bezpeč-
nost, a to dnes stejně na ves-
nicích jako ve městech, a v ne-
poslední řadě nemají právě ro-
diče čas pro společný pohyb se 
svými potomky. Ti navíc žijí ra-
ději ve virtuální realitě, ve vy-
sněném světě, v němž jsou hr-
diny a mohou sami sebe pre-
zentovat podle svých před-
stav,“ vyjmenovává důvody 
toho, proč se mladá generace 
přestala hýbat, Petr Havlíček, 
odborník na výživu a  garant 
iniciativy Vím, co jím a piju.

Pohyb děti neláká

Iniciativa Vím, co jím a  piju, 
připravila dotazníkové šetření za-
měřené na pohybové a stravova-
cí návyky českých školáků. Z ně-
ho vyplynuly poměrně smutné 
údaje, které korespondují s  tě-
mi, které má v souvislosti s Čes-
kou republikou k dispozici Světo-
vá zdravotnická organizace.

Více než polovina dětí ve vě-
ku 11 až 15 let sleduje televizi 
nebo sedí u počítače dvě a více 

hodin denně. Přitom se jedná 
většinou o čas, který by mohly 
využít k pohybovým aktivi-
tám. Paradoxně o ví-
kendech, kdy mají 
děti více času, se 
takto strávený 
čas ještě pro-
dlužuje. Světo-
vá zdravotnická 
organizace uvá-
dí, že 26 procent 
11letých, 24 procent 
13letých a pouhých 19 pro-
cent 15letých žáků je každý 
den pohybově aktivních. Celá 
desetina dětí školou povinných 
se věnuje pohybovým aktivi-
tám jenom jednou týdně nebo 
dokonce ještě méně.

Přitom pohyb potřebují dě-
ti stejně jako dospělí každý 
den. Jsme k němu doslova ge-
neticky naprogramováni. Vý-
voj lidského mozku a základ-
ních potřeb lidského organis-
mu trval dlouhých 5 až 7 mi-
lionů let a vzorce, které máme 
v mozku, jsou staré asi 100 ti-
síc let. Pocházejí tedy z dob, 
kdy se naši předkové hýba-
li víc než dost, protože jejich 
život byl naplněn tělesnými 
aktivitami.

Jenže současné děti nenachá-

zejí vnitřní motivaci k tomu, aby 
se rozhýbaly. Tuto motivaci by 
však měli mít jejich rodiče, mno-
zí z nich ovšem nemají často čas 
nebo chuť pro to něco udělat. 
Pak už tedy nezbývá, než aby se 

této role ujala alespoň čás-
tečně škola, která mů-

že žákům nejen na-
bídnout rozličné 
pohybové akti-
vity, ale také jim 
vysvětlit důvo-
dy, proč má po-

hyb v lidském ži-
votě význam, nau-

čit je vybírat si správný 
druh cvičení a sportů a infor-

movat je o základech zdravého 
životního stylu.

Správná motivace

„Na druhou stranu nemůže-
me chtít po školách, aby dě-
ti měnily v  aktivní sportovce, 
to bychom museli mít škol-
ský systém podobný tomu ja-
ko v USA, kde hraje sport ve 
školství velmi významnou ro-
li. Ale žáci by měli mít ve ško-
lách dostatek příležitostí k po-
hybu, učitelé jim mohou na-
víc poskytnout správnou moti-
vaci i osobní příklady. Mnohé 
také změní spolupráce s rodi-
či a s mimoškolskými organiza-
cemi,“ míní P. Havlíček.

Moderní pojetí hodin těles-
né výchovy nezahrnuje jen sa-

motný pohyb. Žáci by v  nich 
měli pochopit, že pohyb po-
třebují i pro každodenní život. 
„Žáky bychom měli také naučit 
zhodnotit na základě osobních 
výkonů svou zdatnost, dlouho-
době sledovat svou výkonnost 
a především její postupný vý-
voj. Učitelé jim mohou pomo-
ci s organizací pohybového re-
žimu, tedy jaký pohyb je vhod-
ný a jaká má být jeho intenzi-
ta,“ doporučuje Jan Tupý, pe-
dagog a garant projektu Fan-
díme zdraví.

Pyramida pohybu

Užitečnou pomůckou při 
této části výuky se může stát 
takzvaná Pyramida pohybu, 
která poskytuje rychlý pře-
hled o  tom, jak je určitý typ 
pohybu náročný, kdy je vhod-
né se mu věnovat a hlavně ko-
lik ho dospívající organismus 
potřebuje.

První patro této pyramidy 
představují základní pohybo-
vé aktivity jako chůze, běž-
né manuální práce, nákupy 
či protahovací cvičení. Dě-
ti by se jim měly denně vě-
novat alespoň 60 až 90 mi-
nut. Do druhého patra řadí-
me aktivity střední intenzity, 
tedy rychlou chůzi, jízdu na 
kole nebo na lyžích či cvičení 
s hudbou. Denní dávka toho-
to druhu pohybu je asi 40 až 
60 minut. Do třetího patra py-
ramidy spadají aktivity s vyš-
ší intenzitou, například déletr-
vající běh, jízda na kole v ná-
ročném terénu, vytrvalostní 
plavání a  skoky na trampolí-
ně. Dětem pak postačí se jim 
věnovat 20 minut denně. Nej-
zdatnější jedinci pak vyšplha-
jí až na pomyslnou stříšku py-
ramidy, kterou tvoří aktivity 
vysoké intenzity (sprint, běh 
do schodů, městský parkúr 
apod.), které se nemají prak-
tikovat dlouho (postačí 10 až 
20 sekund denně).

A nezapomínejme na moti-
vaci: Cílem není vychovat z dě-
tí šampiony. Důležité je ukázat 
jim, že hýbat se je radost.

Romana SLANINOVÁ
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Jak rozhýbat mladou generaci? Pomoci může škola
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Leopold Králík vstupuje do nové etapy života 
A je to tady! Náš milý kolega, skvělý učitel, zapálený 
odborář, autor mnoha vtipných textů kreseb v Týde-
níku ŠKOLSTVÍ Leopold Králík odchází do důchodu.

Po více než čtyřiceti  letech 
pedagogického působe-

ní v Základní škole v Lanžho-
tě si určitě nekončící prázdni-
ny zaslouží.

Přejeme mu je nejen my – 
redakce Týdeníku ŠKOLSTVÍ –, 
ale i  jeho kolegové – učitelé, 

odboráři – a určitě i jeho žáci. 
Vždyť mu jich za léta jeho „uči-
telování“ prošlo rukama na pět 
set a věřím, že na něj všichni 
vzpomínají s láskou. Byl samo-
zřejmě mnohdy i přísný, ale byl 
především spravedlivý, lásky-
plný a také vtipný. To ostatně 
mohou čtenáři Týdeníku ŠKOL-
STVÍ ocenit sami. Kresby, kte-
rými spolu s kolegou Milanem 
Kocmánkem vtipně glosují ak-
tuální situaci ve školství, si za 
25 let oblíbili všichni.

A tak si nemůžeme přát nic 
jiného, než aby mu jeho hu-
mor, nadsázka i  mírná ironie 
vydržely a  nadále byly zdro-
jem jak pro kresby v Týdeníku 
ŠKOLSTVÍ, tak i pro jeho dal-
ší život.

Jeho nadhled určitě ocení 

nejen manželka, děti i  vnou-
čata, ale i další kamarádi a lidé 
okolo něj. A  také ryby. Právě 
ty, stejně jako houbaření, ces-
tování, vaření a  vinařství pat-
ří k jeho oblíbeným koníčkům. 
Přejeme mu proto, aby ho tyto 
koníčky těšily, aby byl i nadále 

plný elánu a vše se mu dařilo.
A samozřejmě, aby neza-

pomínal na naši redakci, na-
še čtenáře a spolu s Milanem 
Kocmánkem nám ještě mnoho 
dalších vtipných kreseb vymys-
leli. Už teď se těšíme a za vše 
moc děkujeme. REDAKCE

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

pvp_inzerce_skolstvi_185x125mm.indd   1 18.05.2017   13:05:29



21. června 2017 5

Předškoláci se naučili připravit si zdravé svačinky
O zdravé stravě se všude mluví a píše, ale každo-
denní realita je trochu jiná. Pokud se zeptáte dětí 
ve  školkách a  školách, jestli mají například rády 
zeleninu, mnohé z nich se nebudou tvářit zrovna 
nadšeně. Projekt Zdravé svačinky hrou je jedním ze 
způsobů, jak tento stav změnit.

Je čtvrteční ráno a  ve  Fa-
kultní mateřské školce Slu-

níčko pod  střechou na  praž-
ských Lužinách začíná docela 
normální den. Nicméně deva-
tenáct malých školáčků si ne-
dočkavě obléká kuchařské zá-
stěry a napjatě sleduje, co jim 
paní učitelka a také sympatic-
ký šéfkuchař vyprávějí. Dopo-
ledne, které je před nimi, to-
tiž stráví přípravou zdravých 
pomazánek. Nejenže se změ-
ní v malé kuchaře, ale ještě si 
užijí spoustu zábavy a díky to-
mu se nenásilnou formou do-
zvědí hodně věcí o správném 
stravování a sami si vyzkouše-
jí, že zdravé jídlo, a zvláště ze-
lenina, skvěle chutná.

Začít už od školky

Projekt Zdravé svačinky při-
pravila Asociace zřizovatelů 
školních jídelen ve  spolupráci 
s Magistrátem hlavního města 
Prahy. Jedná se o krátký vzdě-
lávací program pro děti mateř-
ských škol, který by je měl na-
učit nebát se ochutnat něco 
nového a vysvětlit, jak důleži-
tá je konzumace zeleniny. Pro-
jekt bude realizován do  kon-
ce roku 2017 a počítá s akce-
mi v každé městské části Pra-
hy. V nich byly vybrány „pilot-
ní“ školky, které celý průběh 
akce otestují.

Velkou zásluhu na uskuteč-
nění Zdravých svačinek má Ire-
na Ropková, pražská zastupi-
telka a radní pro školství.

„Pokud chceme vést děti 
k povědomí o zdravém život-
ním stylu a  výživě, je potře-
ba začít již od mateřské školy. 
Krátkým průzkumem ve škol-
kách jsme zjistili, že je stá-
le velké procento dětí, které 
nechtějí jíst zeleninu a už vů-
bec ne zeleninové a luštěnino-
vé pomazánky. I rodiče bohu-
žel dost často předem hlásí, co 

všechno dítě nejí a co mu tedy 
ve školce ani nemají dávat, při-
čemž kuchařky pak zjistí, 
že děti ani netuší, 
jak daná potravi-
na chutná, pro-
tože ji neznají 
a v životě ji ne-
ochutnaly. Cí-
lem projektu je 
tedy vysvětlit dě-
tem, co zdravého 
jim zelenina a  luštěni-
ny poskytují, a zároveň je nau-
čit připravit si jednoduché ze-
leninové pomazánky,“ před-
stavuje projekt I. Ropková.

Zkušenosti s  tím, jaké stra-
vovací návyky panují v  sou-
časných rodinách, mají i  uči-
telky a kuchařky v MŠ Sluníč-
ko pod střechou. „V naší škol-
ce běžně zařazujeme do jídel-
níčku zeleninu a  ovoce, při-
pravujeme jídla s  luštěnina-
mi. Pro řadu dětí jsou ale nej-
oblíbenějším jídlem hranol-
ky, hamburgery, špagety ne-

bo řízky. Dobře tak poznáme, 
jak se u těchto dětí doma jí,“ 
říká ředitelka školky Helena 
Zdrubecká.

„Velký boj jsme tu sváděli 
se slazenými nápoji. Děti mají 
v běžné nabídce vodu, mléko 
a čaj, případně mošt nebo pří-
rodní ovocnou šťávu. Někte-

ří rodiče s naším rozhod-
nutím zpočátku ne-

souhlasili a  dávali 
svým potomkům 
do  školky jejich 
oblíbené limo-
nády,“ vzpomí-
ná Jarmila Stře-

chová, ekonom-
ka zdejší školky. 

Důsledná snaha nabízet 
dětem zdravou a pestrou stra-
vu se naštěstí neminula účin-
kem: „Už jsem si zvykla na to, 
že nás maminky žádají o před-
pisy jídel, která si jejich děti 
ve školce oblíbily. Ráda jim je 
posílám mailem, aby je moh-
la ochutnat celá rodina,“ říká 
s pýchou H. Zdrubecká.

Kuchtíci se osvědčili

Ale rychle zpátky za malými 
kuchaři. Ti, rozdělení do ma-
lých skupinek, s  pomocí uči-
telky Petry Ristič a profesionál-

ního kuchaře Alberta Haupt-
manna už připravili něko-
lik voňavých a  chutných po-
mazánek, například brokoli-
covou, špenátovou, hracho-
vou, cizrnovou nebo papriko-
vou. S radostí teď ochutnávají 
své výrobky a pyšně je odnáše-
jí ochutnat i svým kamarádům 
a zaměstnancům školky.

Zdravé je i chutné

Verdikt je jednoznačný: po-
mazánky jsou vynikající! Dě-
ti si je budou moci udělat ta-
ké doma s  rodiči, protože si 
odnesou i  předpisy. Na  to 
se většina z  nich těší, zvláš-
tě malé slečny, protože mno-
hé z nich maminkám v kuchy-
ni zdatně pomáhají. „Já s ní 
peču buchty a koláče,“ hlásí 
nadšeně Lenka Samsungová 
a hned dodává, že u nich do-
ma se zelenina jí, hlavně pa-
priky, rajčata a okurky. K ní se 
přidávají její kamarádky Ká-
ja Koutská a Verunka Šimko-
vá a hned se svěřují s tím, ja-
ké pomazánky z těch, které si 
společně s ostatními připravi-
ly, jim chutnaly. Jednoznač-
ně u nich zvítězily papriková 
a špenátová.

Albert Hauptmann va-
ří pro  děti už 25 let. A  zjev-
ně si svou práci užívá. Dove-
de své malé spolupra covníky 
nadchnout, nenásilně je po-
učit i  zazpívat jim písničku. 
„Ptáte se mě, jak u  dětí vy-
budovat kladný vztah k  zele-
nině? Podle mě existuje jedi-
ná cesta, a  to pokud se nau-
čí zeleninové pokrmy samy při-
pravovat, ideálně pochopitelně 
ve spolupráci s rodiči. A to co 
nejdříve, protože do šesti let se 
u dětí formují stravovací návy-
ky. Něco jako revoluce ve stra-
vování neexistuje, je to postup-
ná trpělivá práce, jak měnit ná-
hled strávníků na to, co je a co 
není zdravé. Já se to vždyc-
ky snažím podat dětem tak, 
že to, co společně chystáme, 
je v první řadě dobré a chutné 
a až pak zdravé,“ vyznává se 
mistr kuchař.

Romana SLANINOVÁ
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Určuje místo výkonu práce pouze zaměstnavatel?
Zákoník práce připouští, aby v  pracovní smlouvě 
bylo sjednáno více míst výkonu práce. Kdo pak 
rozhoduje, kde má po určitou dobu zaměstnanec 
vykonávat práci? Může to jednostranně stanovit 
zaměstnavatel?

V § 34 odst. 1 zákoníku prá-
ce se stanoví:

„Pracovní smlouva musí 
obsahovat

a) druh práce, který má za-
městnanec pro zaměstnavate-
le vykonávat,

b) místo nebo místa výkonu 
práce, ve kterých má být práce 
podle písmene a) vykonávána,

c) den nástupu do práce.“
Zákoník práce tedy skutečně 

umožňuje sjednat v  pracovní 
smlouvě více míst výkonu prá-
ce. K  problému obsaženému 
v  dotazu se vyjádřil ve svém 
rozsudku Nejvyšší soud ČR, 
spis. zn. 21 Cdo 2680/2015 ze 
dne 19. 7. 2016. V něm se mi-
mo jiné uvádí:

„Závislá práce může být vy-
konávána výlučně v  pracov-
něprávním vztahu podle zá-
koníku práce, není-li uprave-
na zvláštními předpisy (srov. 
§ 3 větu první zák. práce). Zá-
kladním definičním znakem 
závislé práce, který ji odlišu-
je od občanskoprávních a ob-
chodněprávních vztahů, je te-
dy skutečnost, že tato práce 

je vykonávána ve vztahu nad-
řízenosti a  podřízenosti me-
zi smluvními stranami. Z  to-
ho zároveň vyplývá, že to je 
zaměstnavatel, kdo v mezích 
stanovených pracovní smlou-
vou a ostatními pracovněpráv-
ními předpisy určuje všechny 
okolnosti konkrétního výko-
nu práce zaměstnan-
cem. Je-li tedy me-
zi zaměstnavate-
lem a  zaměst-
nancem ujed-
náno místo vý-
konu práce ší-
řeji než pouze 
pracovištěm (mís-
to výkonu práce je 
totožné s  pracovištěm), 
určuje pracoviště (místo, kde 
zaměstnanec plní podle po-
kynů zaměstnavatele své pra-
covní úkoly) v rámci místa vý-
konu práce vždy zaměstna-
vatel. To platí i za situace, že 
mezi účastníky pracovněpráv-
ního vztahu je dohodnuto ví-
ce míst výkonu práce. I v tako-
vém případě je to zaměstna-
vatel, kdo určuje, ve kterém 

z  více sjednaných míst výko-
nu práce (na kterém praco-
višti) bude zaměstnanec ko-
nat práci; na tom nic nemění, 
že i jednotlivá sjednaná místa 
výkonu práce mohou sestávat 
z více pracovišť.

Zaměstnankyně, nedosta-
vovala-li se opakovaně k  vý-
konu práce na zaměstnavate-
lem určené pracoviště na ad-
rese v obci sjednané jako mís-
to výkonu práce, porušova-
la povinnost vyplývající z § 38 
odst. 1 písm. b) zákoníku prá-

ce a  vzhledem k  čet-
nosti těchto poru-

šení a  ostatním 
okolnostem pří-
padu šlo o  zá-
važné poruše-
ní povinnos-

tí vyplývajících 
z  právních před-

pisů vztahujících se 
k  zaměstnancem vyko-

návané práci. Výpovědní dů-
vod podle § 52 písm. g) záko-
níku práce tak byl naplněn.“

Nejvyšší soud ČR tedy do-
vodil, že s  ohledem na cha-
rakter výkonu práce zaměst-
nance pro zaměstnavatele ja-
ko závislé práce je to zaměst-
navatel, kdo je oprávněn zvo-
lit jedno ze sjednaných míst vý-
konu práce, pokud je pracoviš-

tě sjednáno al-
ternativně, a za-
městnanec je po-
vinen takový po-
kyn dodržovat:

Je-li mezi za-
m ě s t n a v a t e -
lem a  zaměst-
nancem ujed-
náno místo vý-
konu práce šíře-
ji než pouze pra-
covištěm, urču-
je místo, kde za-
městnanec pl-
ní podle poky-
nů zaměstnava-
tele své pracov-
ní úkoly v  rám-
ci místa výkonu 
práce, vždy za-
městnavatel.

Vít BERKA
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Snížení osobního 
příplatku
Je platné rozhodnutí 
zaměstnavatele o sní-
žení osobního příplat-
ku, když tuto změnu 
zaměstnanci písemně 
nezdůvodní?

Údaj o  výši osobního 
příplatku je podle §  136 
odst.  2 zákoníku práce za-
městnavatel povinen uvést 
v  platovém výměru, proto-
že jde o  pravidelně měsíčně 
poskytovanou složku platu. 
V § 136 odst. 2 zákoníku prá-
ce je také uvedeno, že v pří-
padě, kdy dojde ke změně 
skutečností uvedených v pla-
tovém výměru, je zaměstna-
vatel povinen tuto skutečnost 
zaměstnanci písemně ozná-
mit včetně uvedení důvodů, 
a to nejpozději v den, kdy ta-
to změna nabývá účinnosti. 
Pokud jde o právní důsledky 
nedodržení uvedené povinno-
sti zaměstnavatele, vyjádřil se 
k  tomuto problému Nejvyšší 
soud ČR ve svém rozhodnutí 
ze dne 22. 1. 2014, sp. zn. 21 
Cdo 1752/2013, takto:

„Protože osobní příplatek 
jako pravidelně měsíčně po-
skytovaná složka platu pat-
ří mezi skutečnosti, které je 
zaměstnavatel povinen uvést 
v platovém výměru vydaném 
zaměstnanci (§ 136 odst.  2 
věta první zákoníku práce), 
a protože snížením nebo od-
nětím osobního příplatku při-
znaného zaměstnanci dochá-
zí ke změně těchto skuteč-
ností, je zaměstnavatel povi-
nen své rozhodnutí o snížení 
nebo odnětí osobního příplat-
ku zaměstnanci písemně 
oznámit včetně uvedení dů-
vodů, a to nejpozději v den, 
kdy tato změna nabývá účin-
nosti (§ 136 odst. 2 věta tře-
tí zákoníku práce). Nesplně-
ní této povinnosti zaměstna-
vatele však samo o sobě ne-
má za následek zachování ná-
roku zaměstnance na osobní 
příplatek v  původně přizna-
né výši, neboť rozhodující je, 
zda pro snížení nebo odnětí 
osobního příplatku byly splně-
ny předpoklady vyplývající ze 
zákona.“

Vít BERKAFOTO: Alena TUČÍMOVÁFOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Nabídněte dětem neobvyklý projekt. Vydejte společně knihu
Jak vzniká kniha? Mohou si žáci nebo studenti vy-
dat svou vlastní knížku? Povídali jsme si s Marké-
tou Vítkovou, která sama píše, kreslí a vydává knihy 
pro malé čtenáře. Na besedách ve  školách se dělí 
o své zkušenosti. Vypráví o tom, jak se i oni mohou 
stát spisovateli a ilustrátory.

Jsou různé cesty, jak přivést 
děti ke čtení, nadchnout je 

pro  literaturu jako takovou 
a potažmo i český jazyk. Jed-
nou z možností je vydání své 
vlastní knihy. Markéta Vítková 
vydala pod  hlavičkou občan-
ského sdružení Pro Sedlčansko 
a Královéhradecko, které zalo-
žila před šesti lety, již pět knih 
pro děti. Sama napsala texty, 
namalovala ilustrace, sehnala 
finance na grafika i tisk a v ne-
poslední řadě jednala s  knih-
kupectvími o  jejich distribuci. 
Na besedách vypráví o své prá-
ci, ale také o tom, co se nauči-
la, když psala knihy o dinosau-
rech, moři nebo nevidomých.
Co by podle vás měly děti 
o knihách vědět?

Ne každé dítě, zvláště to pla-
tí o dětech ze školek a z prv-
ních ročníků základní školy, si 
dokáže představit proces, kte-
rým kniha vzniká, a  kolik li-
dí se na tom podílí. Proto jim 
ho na  svých besedách před-
stavuji, vyprávím o  konkrét-
ních osobách, které knihu vy-
tvářejí – o  spisovateli, ilustrá-
torovi, grafikovi, až se dosta-
nu k  prodavači v  knihkupec-
tví nebo knihovnici v  knihov-
ně. Velmi důležitým aspektem, 
ze kterého mám radost, je pak 
to, jestli mají děti knihy a čtení 
z nich rády.
Vy jste jako dítě ráda četla?

Na  gymnáziu jsem měla 
úžasnou paní učitelku, která li-
teraturu milovala a podle toho 
ji učila. Vždy chodila do školy 
s plátěnou taškou plnou knih 
a předčítala nám úryvky. Žád-
né suché memorování nebo 
sdělování faktů. Myslím, že se 
jí dobře dařilo svoji lásku k lite-
ratuře předávat dál. Pokud to 
někdo dělá tímto způsobem, je 

to podle mne ta nejlepší cesta. 
Nejde o  to, co dětem učitelé 
řeknou, ale jaký vztah ke kni-
hám jim předají.
Co můžete dětem předat 
navíc jako autorka knih?

Ukazuji dětem knihy z per-
spektivy spisovatelky. Vyprá-
vím o svých konkrétních zku-
šenostech. Děti bývají překva-
pené, když vidí živého autora. 
Někdy si spisovatele předsta-
vují jen jako někoho, kdo žil 
dávno.
A když si budou chtít děti 
napsat vlastní knihu? Jak si 
vybrat téma?

Nejprve si musí uvědomit, 
do čeho se pouštějí. Není to 
snadná cesta, ale určitě sto-
jí za  to. A pokud se vše po-
daří dotáhnout do konce, je 
to nepřenositelný zážitek. Je 
potřeba počítat s  tím, že vy-
dání vlastní knihy stojí hod-
ně času a  peněz. Co se tý-
če témat, já se držím toho, 
co znám, co jsem prožila ne-
bo co zajímá mé děti. První 
dvě knihy byly pohádky spo-
jené s  místy kolem Sedlčan 
a Hradce Králové, která jsou 
mi velmi blízká. Podobně si 
samy děti, pokud mají do psa-
ní chuť, mohou najít své té-
ma. Mohou přemýšlet o mís-
tech ve  svém okolí a nechat 
pracovat fantazii.
Další knížky se týkaly dino-
saurů, nevidomých nebo ži-
vota pod mořem.

Dinosauři byli mými oblíben-
ci, když jsem byla menší, a ta-
ké můj nejstarší syn měl své 
dinosauří období. Kniha o di-
nosaurech tak vznikla hlav-
ně pro něj a částečně jsou pří-
běhy z  knihy splněním mého 
dětského snu. V knize o mo-
ři jsem využila vlastní zážitky 

z dovolených v Polsku. U nevi-
domých mám pak pocit, že jde 
o  velice důležité téma, které 
by měly děti pochopit. I tak je 
možné vybrat téma pro knihu. 
Když budou psát o tom, co je 
pro ně důležité, zajímavé, pak 
je to bude opravdu bavit.
Často se setkávám s dětmi, 
které by rády psaly, ale 
nevědí o čem. Nejde jen 
o knihy, ale i o slohové 
práce.

Samozřejmě je dobré s dět-
mi probrat nejen to, jak psát, 
ale i o čem. Lze využít trénink 
formou hry, kdy se třeba ná-
hodně vyberou nebo vylosují 
nějaká slova a úkolem je pro-
pojit je do příběhu. A pokud 
ani pak dítě neví, můžeme si 
s  ním povídat a  zkusit téma 
najít společně. Využít lze i tak-
zvanou myšlenkovou mapu, 
kdy se zapisují veškeré nápa-
dy, včetně těch, které mohou 
třeba na první pohled vypadat 
nepoužitelně.
Téma tedy máme a děti 
knihu napíší. Určitě se 
mezi nimi najdou i zdatní 
ilustrátoři a grafici. Co dál?

Ještě než se děti pustí do sa-
motné tvorby, musí si rozmys-
let, jak vydání knihy financovat. 
Je možné oslovit sponzory ne-

bo využít stránky pro podpo-
ru projektů, jako je hithit.com
a startovac.cz. Vždy je na strán-
kách popsáno, jak vše funguje 
a jaké kroky je potřeba udělat.

Pokud bude rozhodnuto 
o  způsobu financování a  ná-
kladu, je dobré domluvit, kdo 
obstará grafickou úpravu kni-
hy. Lze se obrátit na profesio-
nála, na někoho z řad pedago-
gů, kdo ovládá práci s grafic-
kými programy, nebo je mož-
né zkusit zapátrat mezi rodiči 
žáků. Mezitím se mohou začít 
vytvářet texty a ilustrace. Když 
jsou hotové, přichází na řadu 
zmíněný grafik.
A pak tiskárna?

Před  rozhodnutím, kde se 
kniha nechá vytisknout, dopo-
ručuji obeslat různé tiskárny 
s poptávkou. A také je potřeba 
si rozmyslet, kde má být kniha 
nabízena, zda půjde o  knihu 
vydanou jen pro potřeby ško-
ly, nebo by měla být dostup-
ná i pro veřejnost. To vše sou-
visí také s nákladem. V přípa-
dě knihy, která má být širo-
ce dostupná, je dobré oslo-
vit knižní distributory s nabíd-
kou. A podle reakcí a podmí-
nek jednotlivých distributorů 
zahájit spolupráci.

Markéta KRONOVETROVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady
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Podmínky přepočtu důchodu a doba jeho vyřízení
Jako pracující důchodce každé dva roky žádám 
o zvýšení důchodu. Vyřizování žádosti mi ale připa-
dá velmi dlouhé.

Od 1. ledna 2014 platí, že 
pracující důchodce mů-

že požádat o zvýšení důcho-
du vždy, když získá 360 od-
pracovaných kalendářních 
dnů.

Doba vyřízení žádosti 
o přepočet důchodu je závis-
lá mj. také na tom, zda byla 
žádost podána krátce po zís-
kání 360 odpracovaných dní, 
nebo až po delším období. 
V případech, kdy lidé žádají 
o přepočet důchodu za dobu 

několikaleté výdělečné čin-
nosti, je zpracování žádos-
ti časově náročnější a to ne-
gativně ovlivňuje i dobu po-
třebnou pro její vyřízení. 
Žádosti o  přepočet 
starobního dů-
chodu 

pracujících důchodců jsou 
zpracovávány průběžně 

s přihlédnutím 
k perzonálním 
a  kapacitním 
možnostem; 

přednostně 
Česká 

správa sociálního zabezpeče-
ní vyřizuje nově podané žá-
dosti o  důchodové dávky, 
aby „novým“ důchodcům 
byl zajištěn pravidelný příjem 
v podobě důchodu.

O svůj nárok pracující dů-
chodci, kteří čekají na vyří-
zení své žádosti, nepřijdou, 
zvýšení důchodu jim bude 
vyplaceno ode dne, od kte-
rého jim náleží.

Má zastupující zaměstnanec nárok na úhradu přesčasů?
Příplatek za vedení přísluší zaměstnanci, který za-
stupuje vedoucího zaměstnance po dobu delší než 
čtyři týdny. Náleží zastupujícímu plat za přesčasové 
hodiny?

Podle ustanovení §  127 
odst.  3 je zaměstnanci, 

kterému přísluší příplatek za 
vedení, plat stanoven s při-
hlédnutím k případné práci 
přesčas v rozsahu 150 hodin 

v kalendářním roce (s někte-
rými výjimkami). Zastupují-
cím zaměstnancům nemusí 
příslušet příplatek za vedení 
po celý kalendářní rok, avšak 
limit 150 hodin přesčasů je 

vztažen ke kalendářnímu 
roku. Z  ustanovení §  127 
odst.  3 zákoníku práce vy-
plývá, že plat je stanoven 
vzhledem k  případné práci 
přesčas jen v případě, že za-
městnanci současně přísluší 
příplatek za vedení. Úpravu 
obsaženou v § 127 odst. 3 
je tedy třeba u zaměstnan-
ců, kteří dočasně zastupují 

vedoucího zaměstnance na 
vyšším stupni řízení, vztáh-
nout jen na dobu zastupo-
vání. Pokud v  době zastu-
pování odpracuje tento za-
městnanec přesčasovou prá-
ci, nepřísluší mu za ni plat 
ani náhradní volno. Limity 
přesčasové práce podle § 93 
zákoníku práce tím však ne-
jsou dotčeny.

Prázdniny jsou naše rodinné stříbro
„Příchod letního volna 

mi připomíná svůd-
né volání divočiny. Vzhlíží-
me k  němu jako k  posvát-
 nému chrámu, jehož brány 
si přejeme už už otevřít,“ za-
sní se na okamžik Hromád-
ka. „Prázdniny jsou jedna 
z  mála vymožeností, které 
ve školách dlouhá desetiletí 
spolehlivě fungují.“ „Dobře 
víš, Václave, že u  nás mů-
že být v každé chvíli všech-
no úplně jinak. Nedávno se 
v  novinách znovu vynoři-
la seriózně se tvářící infor-
mace zvěstující možný ko-
nec současné podoby dvou-
měsíčního volna,“ znepoko-
jivě se přidává mladší kole-
ga Výborný. „Zejména ces-
tovní kanceláře oprášily dří-
vější neúspěšný návrh Evrop-

ské unie a chtějí rozložit let-
ní prázdniny do čtyř měsíců. 
Tedy od počátku června až 
do závěru září“

„Má jít o klouzavé prázd-
niny, trochu podobné těm 
jarním. V  různých částech 
země by se lišily termíny je-
jich zahájení a ukončení. Po-
dobně je tomu třeba v  Itá-
lii nebo Bulharsku,“ krou-
tí hlavou češtinář Hromád-
ka. „Říkáš klouzavé prázd-
niny? Hmm, zní to poněkud 
zábavně. Chápu, že v obdo-
bí volného jarního týdne se 
můžeme jít klouzat na zbyt-
cích ledu a  sněhu. Ale 
na čem se budeme klouzat 
v létě? Na horkém písku ne-
bo chladivých hladinách je-
zer a rybníků? Už se nemůžu 
dočkat,“ žertuje Výborný.

„Do školství se nenápad-
ně vkrádá další z velemoud-
rých nápadů, kterých jsme 
si v minulosti užili desítky. 
Touha prodloužit letní se-
zonu na čtyři měsíce slibu-
je podnikatelům možné zis-
ky. Když se zaváděl letní 
a zimní čas, argumentova-
lo se ekonomickými úspora-
mi. A výsledek? Nula od nu-
ly pošla,“ míní Hromádka 
a utírá si pot z čela. „Letní 
prázdniny jsou naše rodin-
né stříbro, které bez  úho-
ny přežilo všechny minist-
ry, odvážné reformy a  kri-
ze nejen ve školství. Reakce 
ministerstva je naštěstí vel-
mi střízlivá. Převládají argu-
menty proti. Například nut-
nost změny školského zá-
kona, ovlivnění organizace 

přijímacího řízení u  střed-
ních škol,“ s  úlevou si od-
dechne češtinář.

„Zaplať pánbůh, že se svět 
ještě úplně nezbláznil. Ne-
ní to tak dávno, kdy nám ji-
ná moudrá hlava chtěla zru-
šit oblíbené přestávky. Ať se 
jdou klouzat všichni ti, kte-
ří s takovými geniálními ná-
vrhy provokují. Kýžené letní 
prázdniny ve stávající podo-
bě si nenecháme vzít. Před-
stavují trvalou jistotu a bo-
hatý zdroj našeho opti miz-
mu. Inu, vydejme se v  čer-
venci a srpnu všude tam, kde 
dosud vládne zdravý rozum, 
pořádek a smysl pro zavede-
né tradice,“ zadívá se Hro-
mádka do kalendáře na so-
botu prvního července.

Roman KANTOR

vání žádosti mi ale připa-

několikaleté výdělečné čin-
nosti, je zpracování žádos-
ti časově náročnější a to ne-
gativně ovlivňuje i dobu po-
třebnou pro její vyřízení. 
Žádosti o  přepočet 
starobního dů-
chodu

p y p
s přihlédnutím 
k perzonálním
a  kapacitním 
možnostem; 

přednostně 
Česká 

j

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka
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Muzejní noc aneb Bez práce nejsou koláče
Bez práce nejsou koláče – 

tak znělo motto letošního 
ročníku Muzejní noci, jejímž 
hlavním organizátorem bylo Ji-
homoravské muzeum Znojmo. 
Téma se skvěle hodilo studen-
tům ze znojemské střední ško-
ly v Přímětické ulici, kteří se již 

poněkolikáté zapojili do pří-
prav a realizace této akce. Vyu-
žili jedinečnou příležitost k to-
mu, aby na ní představili ře-
mesla, kterým se ve škole učí.

Na Znojemském hradě tak 
mohli hosté zhlédnout ukázky 
sabrage – sekání sektu –, car-

vingu – vyřezávání ovoce a ze-
leniny – či balení zboží. Budou-
cí kadeřníci rychle upravili hos-
tům účes a žáci oboru sociální 
činnost zaujali malé návštěvníky 
aktivitami z pohádky O Popelce.

Celým domem umění voněla 
káva, kterou doplňovaly slad-
ké, ale zdravé muffiny. Na-
rychlo obnovenou kavárnu ří-
dili žáci oboru hotelnictví a tu-
rismus. Vůni kávy konkurovala 
vůně dřeva, když mladí truhláři 
předváděli vzorky intarzie a vy-
řezávání drobných předmětů.

V minoritském klášteře zau-
jala každého na první pohled 
tematicky připravená slavnost-
ní tabule, jež doprovázela vý-
stavu o Magdaleně Dobromi-
le Rettigové. Dlouhé fronty 
na nádvoří musely zvládnout 
kosmetičky. Jejich stanoviště 
opouštěli nejen malí, ale i vel-
cí návštěvníci s malbou oblíbe-
ného příběhu, a to na rukou či 
obličeji. Ve všech areálech do-
provázeli hosty slovem i úsmě-
vem žáci oboru cestovní ruch.

A  my se už teď těšíme na 
příští ročník. Muzejní noc to-
tiž neodmyslitelně patří do ak-
cí naší školy. Lucie PLÁŇKOVÁ

Předškoláci byli pasováni samotným Komenským
Červen není jen měsícem 

rozzářeného sluníčka a ra-
dosti z blížících se prázdnin, ale 
je to i čas loučení. Stejně tomu 
bylo i v Mateřské škole Primá-
tora Hájka v Uherském Brodu. 
Parta vyfešákovaných před-
školáků se vydala 8. června 
spolu se svými rodiči do Mu-
zea J. A. Komenského, aby 
zde pod vedením svých učite-
lek a pod taktovkou toho nej-
povolanějšího – J. A. Komen-
ského byli pasováni do  řad 
školáků.

Všichni natěšeně zased-
li do  lavic a nedočkavě čeka-
li, až je J. A. Komenský uvede 
do stavu školáckého. Každé dít-
ko na sebe ještě formou dopi-
su prozradilo své plány do bu-
doucna, na co se do školy těší, 
co mu bude chybět, na co ne-
zapomene, popřípadě čím nej-

raději plní své bříško. Sálem se 
vznášela slova jako hasič, škola 
v přírodě, policista, plavba lodí, 
nudličková polévka, přestávky, 
kuchařka, čtení, veterinářka, 
úkoly, špagety, fotbalista, ne-
chyběl dokonce ani youtuber, 
což vyvolalo u mnohých rodi-
čů pobavený smích. A co bu-
de předškolákům chybět? To 
je přece jasné. Kamarádi a pa-
ní učitelky.

Na úplný závěr zazněla Óda 
primátorských školáků. Každé 
z přítomných dítek bylo vtipně 
a originálně popsáno v písni. 
Potěšený úsměv na rtech pří-
tomných doladil už tak pří-
jemnou odpolední atmosfé-
ru. Nechybělo ani závěrečné 
slovo paní ředitelky a společ-
né foto.

Jménem primátorských ro-
dičů bych si dovolila z celého 

srdce poděkovat celému osa-
zenstvu školičky. Děkujeme 
za vše, co jste pro naše děti dě-
lali a neustále děláte. Vážíme si 
vaší práce, již vykonáváte napl-
no a s láskou.

Monika SMRŽOVÁ

Babička 
drsňačka
DAVID WALLIAMS

Seznamte se s  Benovou 
babičkou. Je jako každá 
jiná. Má bílé vlasy a silné 
brýle, nosí zubní pro-
tézu a naslouchátko, ráda 
hraje scrabble a  chodí 
brzy spát. Až na to, že je 
mezinárodní lupičkou kle-
notů a má v plánu ukrást 
korunovační klenoty. Pří-
běh o předsudcích a tole-
ranci, o překvapivých od-
haleních a  jedné šíleně 
troufalé loupeži je dosud 
nejzábavnější knihou brit-
ského spisovatele vychva-
lovaného kritikou a  mi-
lovaného dětskými čte-
náři. Budete se skvěle ba-
vit. Možná budete i  bre-
čet. Ale nikdy se nebu-
dete nudit a nikdy se už 
na svět a  lidi kolem sebe 
nebudete dívat stejnýma 
očima. Knihu vydalo na-
kladatelství Argo.

Znáte je?
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Tipy na prázdninové čtení

Harry Potter 
a Kámen mudrců
J. K. ROWLINGOVÁ

Až do svých jedenáctých narozenin 
si o  sobě Harry myslel, že je jen 

obyčejný chlapec. Pak ale dostal soví 
poštou dopis, kterým byl zván ke stu-
diu na  prestižní soukromé Škole čar 
a kouzel v Bradavicích, a jeho život se 

rázem proměnil. Leccos se dozvídá o minulosti svých zemře-
lých rodičů, získá pár dobrých kamarádů, naučí se mistrov-
sky hrát famfrpál a  kvůli Kameni mudrců podstoupí smr-
telný souboj se zloduchem Voldemortem. Více se dozvíte 
ve strhující knize, která vyšla v nakladatelství Albatros.

Kocourek, 
který měl rád déšť
HENNING MANKELL

Lukas dostane k šestým narozeninám 
ten nejbáječnější dárek na  světě – 

malého černého kocourka. Ti dva jsou 
stále spolu, ale jednoho dne jako by se 

po kocourkovi slehla zem. Lukas ho hledá, ale kocour beze 
stopy zmizel. Odstěhoval se totiž odstěhoval do Dešťového 
království. Jak se odtamtud vrátí, to se dozvíte v knize z na-
kladatelství Portál.

Záleskautky
NOELLE STEVENSONOVÁ
GRACE ELLISOVÁ

Jak by vypadaly Rychlé šípy, kdyby 
vznikly ve 21. století? Pět nejlepších 

kamarádek si chce užít léto na dívčím 
skautském táboře a  utužit svoje přá-
telství, jenže jim plány neustále hatí 
tříoké lišky, vodní příšery nebo zdivo-
čelí skauti z chlapeckého tábora. Naštěstí nemají problém 
tomu všemu čelit a klidně i vyhrát páku nad oživlou sochou. 
Knihu vydalo nakladatelství Paseka. 

Dívka 
se žirafím krkem
CORINNE HOFMANNOVÁ

Autorka bestselleru Bílá Masajka 
ve  své nové knize velmi otevřeně 

vypráví nejen o svém dětství a dospívání 
za těžkých životních podmínek, ale také 
o všem dobrém, co se díky tomu nau-
čila. Vzhledem k své tělesné výšce se v dětství stala terčem 
posměchu spolužáků, kteří pro ni vymysleli přezdívku „Ži-
rafa“, a jako dítě východoněmeckého otce rovněž outside-
rem ve švýcarské společnosti šedesátých a sedmdesátých let. 
Inspirující příběh silné, úspěšné a optimistické ženy, který 
čtenáře překvapí i povzbudí. Více na www.knizniklub.cz.

Mraveneček 
na cestách
STANISLAVA RESCHOVÁ

Krátké příběhy malého mravenečka, 
který se rozhodne poznat svět. 

Na  své dobrodružné cesty se vydává 
pěšky, stopem, s  pomocí hmyzího letadélka anebo pluje 
v  ořechové skořápce. Za každým příběhem následuje ně-
kolik zajímavostí o některé postavě nebo předmětu z pří-
běhu a dále zábavný úkol či hádanka. Kniha je určena ze-
jména předškolákům a dětem mladšího školního věku. Více 
na www.portal.cz.

Hilda
LUKE PEARSON

Vítejte ve světě severské mytologie. 
Modrovlasá holčička Hilda žije se 

svou maminkou na  samotě v  domku 
na  úpatí magické krajiny. Je chytrá 
a  zvídavá, dokáže vidět to, co ostatní 
nevidí nebo vidět nechtějí – trolly, obry, 
trpaslíky. Na svých výpravách se malá 
rozumbrada naštěstí může spolehnout na věrného parťáka 
Větvíka připomínajícího kombinaci lišky, psa a srnky nebo 
na nemluvného dřevěného muže Poleňáka. Knihu vydalo 
nakladatelství Paseka.

Husitská epopej V
za časů 
Ladislava Pohrobka
VLASTIMIL VONDRUŠKA

Pátý díl začíná klíčovým zlomem v zá-
pase mezi  katolíky, kteří se snaží 

o  návrat ke  starým pořádkům, a  ka-
lišníky vedenými mladým Jiřím z  Po-

děbrad, kteří obsadí Prahu. Doba klidu končí a rozhoří se 
domácí válka. Mladý Ladislav Pohrobek dospívá a ujímá se 
českého královského trůnu. Více se dočtete v knize, kterou 
vydalo nakladatelství MOBA.

Úsměv
RAINA TELGEMEIEROVÁ

Raina je obyčejná holka s obyčej-
nými problémy. Tedy do okamžiku, 

kdy následkem pádu přijde o – přední 
zuby! Takový úraz by dal pěkně zabrat 
každému, ovšem v případě dospívající 
tee nagerky se chybějící chrup rovná 
naprosté tragédii. Citlivý i  humorný 

grafický román z  nakladatelství Paseka je založený na  ži-
votní zkušenosti autorky. Patří k tomu nejlepšímu, co může 
současná komiksová tvorba dospívajícím čtenářům nabíd-
nout. Je považován za zlomový komiks 21. století.



Zdravé letní grilování – kapří biftečky bez kostí
Jak připravit kapří maso, aby 

zaujalo i ty, kteří se mu vyhý-
bají? „Jedním ze způsobů, jak 
nabídnout na talíři kapra, který 
nemá kosti, je ten, že drobné 
kostičky zasyrova překrájíte 
ostrým nožem na  droboučké 

kousky. Navíc níže uvedený 
způsob přípravy nabízí ce-
lou řadu zajímavých ochucení 
a je často alternativou i pro ty, 
kteří ryby nejedí nebo je nevy-
hledávají,“ vysvětluje kulinář 
Petr Stupka.

Kapří biftečky
Ingredience: 600 g filetu 

z Pohořelického nebo Třeboň-
ského kapra, 140 g kořenové 
zeleniny, 40 g Všestarské ci-
bule, 10 g česneku, 100 ml 
piva nebo vody, bylinková sůl, 

sladká 
paprika, dr-

cený Český kmín, lžíce 
škrobové moučky.

Postup: Filet z kapra krájíme 
na tenoučké plátky včetně ten-
kých kostí ve hřbetní i ocasní 
části. Nakrájíme plátky silné 
2  až 3 cm. Věřte, že kostičky 
v pokrmu už nebudou při kon-

zumaci patrné a nebude nutné 
je vybírat. Jemně nakrájenou 
cibuli a  stejně tak nastrouha-
nou kořenovou zeleninu při-
dáme do pokrájeného rybího 
masa spolu s  kořením, solí, 
škrobovou moučkou, proliso-
vaným česnekem, trochou piva 
a  vše důkladně promícháme. 
Za pomoci namočených rukou 
tvoříme ze směsi menší koule. 
Z  nich pouhým roztlačením 
děláme biftečky a  pečeme je 
na sádle v pánvi z obou stran. 
Také je můžeme péci v troubě 
na  plechu vyloženém peči-
cím papírem, podle velikosti 
cca 5 minut při teplotě 210 °C. 
Následně je necháme v odvě-
trané troubě krátce dojít. Bif-
tečky podáváme se šťoucha-
nými bramborami, nastavova-
nou kaší nebo jen se salátem 
a  pečivem. Skvěle je doplní 
pažitková nebo křenová ky-
saná smetana. Stejně tak mů-
žete pokrájené rybí maso do-
plnit třeba smetanou, seka-
nými bylinkami, nitkami celeru 

a jemně je ochutit. Hlavní však 
je, že si vychutnáte nejlepší 
maso z kapra zcela bez kostí.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Na evropském trhu 
se stále zvyšuje zájem 
o kvalitní potraviny. 
S cílem ochránit 
mimořádné produkty 
vytvořila v roce 1992 
Evropská unie systém 
kvality značení potravin. 
O které značky se jedná?

Více na www.oznaceni.eu.
Ze správných odpovědí vy-

losujeme tři výherce, kteří ob-
drží dárky do kuchyně. Od-
povědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 
20. srpna 2017. Do předmětu 
uveďte „GRIL“.

Výhra bude po ukončení sou-
těže k vyzvednutí v redakci Týde-
níku ŠKOLSTVÍ. V případě, že vý-
hra nebude vyzvednuta do tří 
týdnů od vyhlášení výsledků, bude 
postoupena náhradnímu výherci. 
Na výhru nevzniká právní nárok.
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Platí pro ÈR pøi objednání min. osmi souprav do 31. 7. 2017 Ceny vèetnì DPH

3.499,- Kè3.499,- Kè

Výroba: Za Nádražím 2601,  397 01  Písek

Školní nábytek vyrábíme 25 letŠkolní nábytek vyrábíme 25 let
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www.krovina.cz
www.krovina.com
tel.: 382 274 312
e-mail: krovina@krovina.cz

Konstrukce RAL 3002

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, soutěžte s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ
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Vláda bakterií na školních toaletách je u konce!

Zastavte invazi bakterií na školních toaletách a vyhrajte až 200 000 Kč na rekonstrukci,
produkty Domestos a další výhry. Zapojte se do čtvr tého ročníku projektu Domestos!
Šanci na výhru má každá škola a děti se prostřednictvím zábavných aktivit 
přiučí správným hygienickým návykům. 

Má to smysl! Pomohli jsme již desítkám škol bojovat s bakteriemi na školních toaletách
a udělat z nich hezčí místo. Čím dříve se zapojíte, tím lépe! 

Více na www.domestosproskoly.cz

marný pokus
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Partneři projektu:


