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Stěhovat kameny z hor je lehčí než mluvit s nevědomým.

Stávková pohotovost trvá, jednání vlády pokračuje
Den po  zahájení školního roku vyhlásily školské 
odbory stávkovou pohotovost ve školách, protože 
jednání o 15procentním zvýšení tarifních platů uči-
telů uvízlo na mrtvém bodě. To už ale nyní neplatí.

Koaliční rada vlády v pondě-
lí 11. září rozhodla, že se 

platy učitelů od začátku listo-
padu zvýší o patnáct procent, 
platy ostatních zaměstnanců 
ve  státní správě o  deset pro-
cent. Oznámil to premiér Bo-
huslav Sobotka.

Na  zvýšení platů učitelů se 
hledaly peníze. Zástupci koalič-
ních stran rozhodli, že na vyš-
ší platy bude využito 21 miliard 
korun, o které návrh státního 
rozpočtu na příští rok zvýšil mi-
nistr financí Ivan Pilný díky lep-
šímu odhadu růstu ekonomi-
ky. Do konce září by měla vlá-
da podle premiéra Bohuslava 
Sobotky projednat návrh na-

řízení ministerstva práce, který 
od listopadu o patnáct procent 
zvýší platy učitelům a o deset 
procent ostatním státním za-
městnancům. Letoš-
ní zvýšení platů se 
pokryje z  nevy-
čerpaných vý-
dajů ze státní-
ho rozpočtu, 
v  příštím roce 
bude potřeba 
23 až 24 miliard 
korun.

Před Strakovou aka-
demií se v pondělí sešli zástup-
ci vysokých škol a politiky žá-
dali o  dodatečných 4,5 mi-
liardy korun pro příští rok. Da-

li jim při tom kapesníky s uzly, 
aby politici při rozhodování ne-
zapomněli na slib zvýšení roz-
počtu vysokých škol. Na  tom 
se zatím koalice nedohodla, 
ale mluví se o tom, že by vy-
soké školy měly dostat na pla-
ty pedagogů či doktorandů 
kolem tří miliard korun navíc. 

Jednotlivá ministerstva 
ušetří ze svých ne-

spotřebovaných 
výdajů zhruba 
deset miliard 
korun, které by 
měly jít právě 
vysokým ško-

lám a také na vě-
du a výzkum.

Znamená to tedy, že 
školské odbory stávkovou po-
hotovost odvolají? „Patnácti-
procentní zvýšení platů peda-
gogů schválila zatím jen koa-

liční rada vlády a to je posun, 
který školské odbory vítají,“ 
říká místopředsedkyně škol-
ských odborů Markéta Seidlo-
vá a pokračuje:

„Nicméně stávkovou poho-
tovost zatím neodvoláme. Náš 
požadavek, to je 15procent-
ní zvýšení tarifních platů pe-
dagogů, zatím splněn nebyl. 
Pro školské odbory je zásadní 
přidání do  tarifů, protože jen 
tak učitelé budou mít jistotu, 
že opravdu dostanou o 15 pro-
cent více. Příští pondělí (19. zá-
ří) bude zasedat tripartita, po-
té bude jednat vláda. My si 
počkáme na konečný výsledek 
jednání vlády.“

Návrh rozpočtu, který počítá 
se schodkem 50 miliard korun, 
musí vláda podle zákona ode-
vzdat sněmovně do konce září.
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Děti a mobil
Téměř čtvrtina dětí dostane 
svůj první mobil v předškol-
ním věku. Do osmi let pak 
má telefon již třetina dě-
tí a v jedenácti si s sebou do 
školy vlastní mobil nenosí 
jen sotva dva z deseti školá-
ků. Třetina rodičů však ne-
tuší, zda má jejich dítě profil 
na sociální síti. lp

Větší kompetence
Starost o střední zeměděl-
ské školy by mělo od 
krajů převzít ministerstvo 
zemědělství. Řekl to ministr 
zemědělství Marian Jurečka. 
Kraje jsou zřizovatelem 
středních zemědělských 
škol od roku 2001. Tato 
situace ale není podle 
M. Jurečky příliš šťastná, 
protože kraje mají problém 
s financováním těchto škol 
a ministerstvo nemůže 
zasahovat do učebních 
plánů. čtk

Čistá voda
Téměř jedna miliarda lidí na 
světě nemá přístup k pitné 
vodě a tisíc dětí denně 
zemře v důsledku nemocí 

ze špatné vody. Společnost 
Procter & Gamble poskytne 
prostřednictvím programu 
Čistá voda dětem pitnou 
vodu v oblastech s jejím 
nedostatkem. Zakoupením 
jednoho výrobku P&G v síti 
Makro zajistíte jeden den 
čisté vody pro potřebné. 
Akce probíhá od 6. září do 
17. října. zm

Lesní školky
Předškoláci mohou od září 
absolvovat povinný poslední 
rok před školou v 37 lesních 
školkách, které se zapsaly 
do školského rejstříku. 
Lesní školky, jejichž počet 
se v Česku pohybuje kolem 
140, mohly začít žádat 
o zápis do rejstříku díky 
výjimce v hygienických 
požadavcích.          čtk

Zápisník

ze špatné vody Společnost

„To nevím na co – vždyť už ve všech těch lejstrech, plánech, nařízeních a vyhláškách dávno 
pěkně plaveme!“
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Organizace školního roku 2017/2018
Vyučování školního roku 

2017/2018 bude v prvním 
pololetí  ukončeno  ve  středu 
31. ledna 2018.

Období školního vyučování 
ve druhém pololetí bude ukon-

čeno v pátek 29. června 2018.
Podzimní prázdniny  při-

padnou na  čtvrtek 26. října 
a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou 
zahájeny v sobotu 23. prosince 

2017 a skončí v úterý 2. ledna 
2018. Vyučování začne ve stře-
du 3. ledna 2018.

Pololetní prázdniny  při-
padnou  na pátek 2. února 
2018.

Nová struktura studijních oborů v Brně
Na  Masarykově univerzi-

tě v Brně se studenti zřej-
mě od roku 2019 budou moct 
hlásit do nové formy studijní-
ho programu, v němž si bu-
dou volit kombinaci hlavního 
a  vedlejšího oboru. V  reakci 
na  změnu systému akredita-
cí, kterou od  roku 2019 za-
vede novela vysokoškolského 
zákona, připravila univerzita 
novou strukturu oborů, kte-

rá bude mít tři různé podoby. 
Vedle kombinovaného studia 
bude i  jednooborové, a  stu-
dium se specializací. Tyto dvě 
další formy studia jsou na uni-
verzitě již nyní.

Připravovaná struktura obo-
rů by měla vyjít vstříc mladým 
lidem i potřebám trhu práce. 
Často se totiž  stává, že stu-
denti zpočátku nejsou zce-
la rozhodnuti, co chtějí stu-

dovat. Až 40 procent z nich 
potom studium nedokončí. 
Někteří přecházejí mezi obo-
ry, než zjistí, co jim vyhovu-
je. Škola proto chce posílit 
mezioborovou strukturu stu-
dia, a slibuje si od chystaných 
změn mimo  jiné snížení stu-
dijní neúspěšnosti. Mělo by to 
vyhovovat i požadavkům za-
městnavatelů, které plynou 
z pokroku v průmyslu. čtk

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy
5. 2. – 11. 2. 

2018
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, 
Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

12. 2. – 18. 2. 
2018

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, 
Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

19. 2. – 25. 2. 
2018

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, 
Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

26. 2. – 4. 3. 
2018

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, 
Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

5. 3. – 11. 3. 
2018

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, 
Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

12. 3. – 18. 3. 
2018

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, 
Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. mšmt

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
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Nadcházející školní rok s sebou přinese řadu novi-
nek a úprav ve stávajících předpisech. Budou se tý-
kat většiny stupňů vzdělávání, od mateřských škol 
až po vyšší odborné školy.

Do školek musí být no-
vě zapsány všechny dě-

ti, kterým bylo do 31. srp-
na pět let. Rodičům, kteří dí-
tě do školky každý den vodit 
nechtějí, umožňuje zákon indi-
viduální vzdělávání dítěte do-
ma nebo třeba v nějakém dět-
ském klubu. Musí ale své dítě 
přivést k přezkoušení v termí-
nech, které mateřská škola ur-
čí. Nárok na přijetí do mateř-
ské školy mají od září všechny 
čtyřleté děti. Obce jim musejí 
zajistit místo ve spádové školce 
podle místa bydliště. Děti s od-
kladem povinné školní docház-
ky mohou chodit do přípravné 
třídy základní školy, tato mož-
nost se od září naopak uzavře-
la dětem, které odklad nemají.

Společné vzdělávání

Práce školských poraden-
ských zařízení a škol při zajišťo-
vání inkluze, tedy společného 
vzdělávání zdravých, handica-
povaných, sociálně znevýhod-
něných i výjimečně nadaných 
dětí, by měla být jednoduš-
ší. Začala platit novela vyhláš-
ky, která mimo jiné prodlouží 
lhůtu na vydání zprávy a dopo-

ručení poraden ze tří na čty-
ři měsíce. Poradnám navíc 
odpadne povinnost 
informovat rodiče 
či školu o potře-
bě nového po-
souzení vzdě-
lávacích potřeb 
dítěte v  přípa-
dě uplynutí plat-
nosti předchozího 
posudku. Speciálním 
školám vyhláška umožňu-
je, aby otvíraly třídy pro různě 
handicapované děti.

Povinné plavání

Školáci na prvním stupni se 
mohou těšit na výuku plavání, 
která se stala povinnou sou-
částí tělesné výchovy. Žáci bu-
dou muset absolvovat alespoň 
40 hodin plavání, ředitel ško-
ly rozhodne, ve kterých roční-
cích na něj budou chodit. Mi-
nisterstvo školství podpoří tu-
to výuku dotací na dopravu 
k plaveckým bazénům. Výuka 
plavání byla zatím dobrovol-
ná, ale stejně se podle České 
školní inspekce do ní zapojova-
lo přibližně 95 procent základ-
ních škol.

Studium v zahraničí

Děti, které chodí do ško-
ly v  zahraničí, už nemusí být 
zároveň přihlášeny v  některé 
škole v  České republice. No-

vela školského zákona chce 
tak vyjít vstříc zejmé-

na lidem, kteří ne-
plánují návrat do 
vlasti. Nově se 
budou obracet 
přímo na minis-
terstvo školství.

Novela škol-
ského zákona ta-

ké nově definuje po-
stavení učitelů a povinnost 

ředitele zahájit řízení o případ-
ném vyloučení žáka ze školy, 
pokud se dopustí opakova-
ných hrubých fyzických nebo 
slovních útoků. Na proces od 
září dohlížejí státní zástupci.

Změny u maturit

Změny se dotknou také 
středních škol. Maturanti bu-
dou na jaře vybírat témata slo-
hu z češtiny ze šesti zadání mís-
to dosavadních deseti. Cizin-
ci i Češi, kteří chodili do ško-
ly v zahraničí aspoň čtyři roky 
v předcházejících osmi letech 
před maturitou, budou mo-
ci žádat, aby se jim při zkouš-
ce z češtiny upravily podmín-
ky. Zájemci o maturitní obory, 

kteří získali předchozí vzdělá-
ní mimo Českou republiku, ne-
budou muset skládat jednot-
nou přijímací zkoušku z češti-
ny. Stačí, když se jejich znalost 
jazyka ověří pohovorem.

Zdravotním sestrám, kte-
ré dosud musely mít vysokou 
školu, bude nově stačit střed-
ní zdravotní škola a jeden rok 
vyššího odborného vzdělává-
ní. Novela zákona o vzdělává-
ní nelékařských pracovníků za-
vádí i odbornost terapeuta tra-
diční čínské medicíny a apliko-
vané behaviorální analýzy, kte-
rá pomáhá lidem s autismem.

Přání ministra

Školy jsou zvyklé se každo-
ročně přizpůsobovat změnám, 
tak jistě i  tyto novinky zvlád-
nou. A co jim pro nadcházející 
školní rok přeje ministr školství 
Stanislav Štech? „Přál bych si, 
aby byl tento školní rok rokem 
spolupráce všech, kteří škol-
ní vzdělávání vytvářejí – uči-
telů, žáků a studentů, rodičů, 
politiků i novinářů, kteří se jím 
zabývají. Výchova a vzdělává-
ní nejsou válečným kolbištěm, 
na kterém si jednotliví aktéři 
dokazují svou pravdu a chtějí 
ty druhé porazit. Kvalita živo-
ta v naší společnosti, ne-li je-
jí přežití, je na této spolupráci 
závislá.“ Táňa PIKARTOVÁ, čtk

Studium v zahraničí
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Nový školní rok přináší žákům i učitelům mnohé změny
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 Ministr školství: Učitelé byli trpěliví dost dlouho
S plánem na postupné navyšování platů pedagogů 
o 15 procent, a to tři roky po sobě, přišlo na konci 
roku 2015 ministerstvo školství. Nynější požadavky 
školských odborů tedy zcela podporuji a snažím se 
je prosadit i při jednáních s ministrem financí.

Učitelé slýchali opakova-
né sliby o navýšení pla-

tů, navíc masivně podpoře-
né vládou i  ostatními par-
lamentními stranami. Chá-
pu tedy jejich frustraci a os-
třejší reakce, které vyvolává 
současné otálení s posílením 
rozpočtu.

Učitelé byli trpěliví dost dlou-
ho a  já doufám, že nyní ještě 
týden nebo dva vyčkají, zda 
budou sliby o  navýšení pe-
něz naplněny. Já sám jsem to-
tiž přesvědčen o  tom, že sli-
by naplněny budou a  peníze 
se podaří najít. Ministerstvo fi-
nancí už dříve mapovalo roz-

počtové rezervy na všech mi-
nisterstvech a z této sumy by 
se podle mého názoru dalo 
přidat učitelům už od listopa-
du letošního roku. Na minis-
terstvu školství bohužel zdale-
ka nejsme schopni zajistit de-
klarované navýšení z vnitřních 
rezerv. Nyní tedy budeme hle-
dat řešení s co nejmenším na-
výšením deficitu v  celkovém 
rozpočtu.

Mým cílem, který jsem opa-
kovaně deklaroval, je, aby uči-
telé v  roce 2020 vydělávali 

130 procent průměrné mzdy. 
Peníze nejsou jediným fakto-
rem, jak ve školství zajistit kva-
litu. Jestliže ale ohodnocení 
klesne pod určitou hranici, po-
vede to k demotivaci, kantoři si 
budou muset hledat přivýděl-
ky a to se logicky podepíše na 
kvalitě výuky.

Stávková pohotovost je lo-
gickou reakcí a my se budeme 
snažit tyto požadavky ve vládě 
prosadit. Jsem přesvědčen, že 
ke stávce nakonec nedojde.

Stanislav ŠTECH, ministr školství

Peníze na zvýšení platů v rozpočtu jednoznačně jsou
Učitel é si zaslouží dosáhnout na 130 procent prů-
měrného platu v roce 2020. Letošní zvýšení o pat-
náct procent je naprosté minimum, aby to vůbec 
mohlo být reálné.

Tak odpověděl předseda 
školských odborů Franti-

šek Dobšík na dotaz, jestli bu-
dou odbory případně ze svých 
požadavků slevovat. „Obáva-
li jsme se toho, že vláda ne-
splní sliby, které školské veřej-
nosti dala. My tomu nemůže-
me jen přihlížet. Chceme vy-
slat vážný signál, a proto dnes 
(5. 9.) vstupujeme do  stáv-
kové pohotovosti, abychom 
podpořili požadavek na zvýše-
ní platů pedagogických pra-
covníků od 1. listopa-
du o  patnáct pro-
cent a nepedago-
gů o  deset pro-
cent do  tarifních 
platů. Jsme pře-
svědčeni o  tom, 
že nelze postu-
povat jinak, situace 
ve školách není jednodu-
chá, jak to deklarovali zástup-
ci všech stupňů škol na setkání 
v  Betlémské kapli. Bez  navý-
šení platů začne systém škol-
ství kolabovat a  tomu chce-
me čelit,“ řekl F. Dobšík při vy-
hlášení stávkové pohotovosti 
ve školách.

Místopředsedkyně školských 

odborů Markéta Seidlová k to-
mu dodala: „Stávková pohoto-
vost znamená, že budeme dál 
vyjednávat s vládou, rozhodně 
nezavíráme dveře, ale bude-
me připravovat školy na to, že 
by mohlo dojít k nejkrajnější-
mu protestu – stávce. Nechce-
me, aby to bylo bráno jako vy-
hrožování, ale vláda měla dost 
času na to, aby rozhodla, jest-
li to se zvýšením platů učitelů 
myslí vážně. Neprodleně pošle-
me školám informace o tom, 

jaké budou naše další 
možné kroky a  jak 

se mají připravit 
na stávku, pokud 
ji budeme nuce-
ni vyhlásit. Stáv-
ka by znamenala 

uzavření škol.“
Peníze na  zvýše-

ní platů učitelů v rozpočtu 
jsou. O tom je přesvědčen před-
seda konfederace odborových 
svazů Josef Středula: „Pod-
porujeme stávkovou pohoto-
vost školských odborů, proto-
že pochybnosti o  jednání vlá-
dy jsou oprávněné. S vyjedná-
váním o platech jsme velmi ne-
spokojeni, koaliční strany, ze-

jména ANO a KDU-ČSL, neuči-
nily žádný posun od 21. srpna, 
kdy jsme s nimi jednali. Myslím 
si, že z jejich strany není zájem 
přidat těm, kteří si to zaslou-
ží. Také neustále zpochybňu-
jí to, že na zvýšení platů jsou 
peníze. Odbory ale na jednání 
s ministrem financí jasně pro-
kázaly, že finanční prostředky 
jsou dostatečné nejen pro rok 
2017, ale i pro rok 2018. Stát-
ní rozpočet může na konci le-
tošního roku skončit defici-
tem maximálně dvacet miliard 
korun, to je o čtyřicet miliard 
korun méně, než byl původ-
ní plán. Proto odbory vyvrace-

jí některá čísla, s nimiž je po-
čítáno při tvorbě státního roz-
počtu. Dá se totiž očekávat, že 
příští rok bude mít podobný 
průběh, tudíž zdroje na navý-
šení platů jednoznačně budou. 
Začátkem září došlo k novému 
odhadu výsledku ekonomiky 
neboli novému vývoji na  pří-
jmové straně státního rozpočtu 
a  to byl jeden z našich argu-
mentů, který jsme ministru fi-
nancí sdělili. Navíc odbory od-
hadují v příštím roce růst HDP 
o 3,5 procenta, takže požado-
vané zvýšení platů ekonomika 
bez problémů zvládne.“

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTOFOTO: Autorka : Autorka 
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Rozvíjejí talent a učí žáky ocenit kvalitní umění
Dostupnost a hustota základních uměleckých škol 
nemají ve světě prakticky obdoby, takže je můžeme 
klidně přiřadit k podobným českým unikátům, jako 
jsou veřejné knihovny nebo školní družiny.

Mohli bychom nabýt doj-
mu, že ZUŠ mají u  nás 

doslova na růžích ustláno. Ne-
ní to tak docela pravda. Často 
můžete mezi pedagogy těchto 
škol zaslechnout povzdech, že 
snad nebyla v této zemi vláda, 
která by neměla tendenci na 
ZUŠ ušetřit. Nicméně umělec-
ké školy žijí a hlavně fungují.

Kapacita nestačí

Po vzdělávání v  ZUŠ je po-
ptávka převyšující jejich kapa-
citu a ne každý, kdo má o do-
cházku zájem, se do nich do-
stane. Umělecké školy se navíc 
nespoléhají jen na zájem zven-
čí, ale samy aktivně vyhledáva-
jí talentované jedince.

„Pokud to jen trochu jde, po-
řádáme jakési talentové zkouš-
ky v mateřských školách, kde 
si sami vybíráme nadané děti 
a zároveň tak získáváme pře-
hled, jaký nápor na jednotlivé 
obory můžeme očekávat. Zaži-
li jsme ale také roky, kdy na ty-
to zkoušky vlastně vůbec ne-
došlo, protože zájem o jednot-
livé obory byl tak velký, že jsme 
některé žáky museli odmítat,“ 
popisuje situaci Jaroslav Bayer, 
ředitel ZUŠ v Brandýse nad La-
bem – Staré Boleslavi.

Potvrzuje tak to, že by se 
v  České republice uplatni-
lo uměleckých škol mnohem 
více.

Investice se vyplatí

Provoz ZUŠ není levný 
a určitě se nejedná o ziskovou 
činnost. Jejich přednosti ale 
spočívají v tom, že dětem na-
bízejí velmi kvalitní způsob, jak 
trávit volný čas. „Je to ušlech-
tilý druh činnosti poskytující 
dětem hodnotnou mimoškol-
ní aktivitu. Věnovat se umění, 
třeba jen na amatérské úrov-
ni, zaměstnává minimálně ja-
ko vrcholový sport. Stejně jako 
nadějný sportovec se i  adept 
uměleckých oborů musí každý 

den přimět k tomu, aby cvičil 
své dovednosti.

Ale přínos toho všeho je ne-
sporný. Za dvacet pět let praxe 
v oboru se mezi našimi 
žáky nenašel jediný, 
který by měl pro-
blém s drogami. 
Naši absolventi 
nemají problé-
my ani s  další-
mi patologický-
mi jevy, které jsou 
mezi dětmi a dospí-
vajícími poměrně běžné,“ 
říká J. Bayer.

Pochopitelně ne každé dítě, 
které chodí třeba i několik let 
do ZUŠ, se stane profesionál-
ním hudebníkem nebo taneč-
níkem. „Z naší školy odchází 
ročně pět nebo šest žáků na-
příklad na UMPRUM, konzer-
vatoř, případně na hudební či 
výtvarné obory Univerzity Kar-
lovy. Z  těch ostatních se stá-
vají fundovaní amatéři, přede-
vším hudebníci, kteří se nadá-

le věnují umění ve volném ča-
se, jsou členy různých amatér-
ských souborů a sborů,“ říká 
ředitel ZUŠ.

„Velmi cenné je pro mě ale 
to, že se z nich stávají odbor-
ně zdatní konzumenti umě-
ní. Vychováváme posluchače 
a milovníky umění, kteří doká-

žou být kritičtí k tomu, 
co je jim předkládá-

no jako umělecké 
dílo, a hned tak 
nepod lehnou 
nějakému kýči. 
To se týká i  re-
lativně méně ta-

lentovaných jedin-
ců a  v  tom spatřu-

ji největší přínos naší prá-
ce. Náklady, které stát a obce 
vynakládají na provoz základ-
ních uměleckých škol, jsou za-
nedbatelnou položkou proti 
té, která jde například na péči 
o drogově závislé,“ je přesvěd-
čen J. Bayer.

Rozhoduje zřizovatel

Umělecké školství u  nás 
(a podobně je tomu i na Slo-
vensku) je financováno stej-
ným způsobem jako základní 

školy: zřizovatel hradí provozní 
náklady, ze státního rozpočtu 
jdou finance na platy peda-
gogů. Na zřizovateli pak ve 
své podstatě závisí, co všech-
no může ZUŠ svým svěřencům 
nabídnout, protože právě on 
poskytuje prostředky na údrž-
bu budov i na nákup nástrojů 
a  rekvizit. Na výuku přispívají 
i žáci, ale platby od nich pokrý-
vají přibližně pětinu celkových 
nákladů na jejich vzdělávání.

Po celé republice najdeme 
bezmála na pět stovek základ-
ních uměleckých škol, v nichž 
se v  současnosti vzdělává ví-
ce než 240 tisíc dětí ve čtyřech 
základních oborech. Největ-
ší zájem je tradičně o hudební 
obor, za ním následují výtvarný 
a taneční a na posledním mís-
tě je obor literárně-dramatický. 
Nicméně právě zájem o něj ne-
ustále stoupá, takže meziročně 
zaznamenává nejvýznamněj-
ší nárůsty počtu žáků. Výuce 
v ZUŠ se v  současnosti věnu-
je téměř 11 400 stálých a přes 
1  000 externích pedagogů 
a školy každoročně opouští ví-
ce než 15 tisíc absolventů.

Romana SLANINOVÁ
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Kvalifikace učitele praktického vyučování
Jak jsou podle zákona o pedagogických pracovní-
cích stanoveny kvalifikační předpoklady pro učitele 
praktického vyučování na střední škole?

Podle ustanovení § 9 odst. 3 
zákona č.  563/2014 Sb., 

o pedagogických pracovnících, 
učitel praktického vyučování 
získává odbornou kvalifikaci

a) vysokoškolským vzdělá-
ním získaným studiem v akre-
ditovaném studijním programu 
studijního oboru, který odpoví-
dá charakteru praktického vy-
učování, a

1. vysokoškolským vzdělá-
ním získaným studiem v akre-
ditovaném bakalářském stu-
dijním programu v oblasti pe-
dagogických věd zaměřené na 
přípravu učitelů střední školy 
nebo druhého stupně základ-
ní školy,

2. vzděláním v  progra-
mu celoživotního vzdělává-
ní uskutečňovaném vysokou 

školou a  zaměřeném na pří-
pravu učitelů střední školy ne-
bo druhého stupně základní 
školy nebo

3. studiem pedagogiky,
b) vyšším odbor-

ným vzděláním 
získaným ukon-
čením akredito-
vaného vzdělá-
vacího progra-
mu vyšší odbor-
né školy v  obo-
ru vzdělání, který 
odpovídá charakteru 
praktického vyučování, a

1. vysokoškolským vzdělá-
ním získaným studiem v akre-
ditovaném bakalářském stu-
dijním programu v oblasti pe-
dagogických věd zaměřené na 
přípravu učitelů střední školy 

nebo druhého stupně základ-
ní školy,

2. vzděláním v  programu 
celoživotního vzdělávání usku-
tečňovaném vysokou školou 
a zaměřeném na přípravu uči-
telů střední školy nebo druhé-
ho stupně základní školy nebo

3. studiem pedagogiky 
nebo

c) středním 
vzděláním s  ma-
turitní zkouškou 
získaným ukon-
čením vzděláva-
cího programu 

středního vzdělá-
vání v oboru vzdě-

lání, který odpovídá 
charakteru vyučovaného před-
mětu, a

1. vysokoškolským vzdělá-
ním získaným studiem v akre-
ditovaném bakalářském stu-
dijním programu v oblasti pe-
dagogických věd zaměřené na 
přípravu učitelů střední školy 
nebo druhého stupně základ-
ní školy,

2. vzděláním v  programu 
celoživotního vzdělávání usku-
tečňovaném vysokou školou 
a zaměřeném na přípravu uči-
telů střední školy nebo druhé-
ho stupně základní školy nebo

3. studiem pedagogiky.
V paragrafu 9 odst. 4 záko-

na 563/2004 Sb. se ještě sta-
noví, že učitel praktického vy-
učování musí mít také způ-
sobilost k výkonu zdravotnic-
kého povolání podle zvláštní-
ho právního předpisu v oboru, 
který vyučuje. Vít BERKA

Nárok 
na dovolenou
Vysokoškolák uzavřel 
pracovní poměr na 
dobu určitou, a  to 
od 1. července do 
30. září. Vznikne mu 
za tuto dobu nárok 
na dovolenou?

V uvedeném případě jsou 
splněny podmínky pro vznik 
nároku na dovolenou podle 
§ 212 odst. 1 zákoníku prá-
ce, kde se stanoví:

Zaměstnanci, který za ne-
přetržitého trvání pracovní-
ho poměru k témuž zaměst-
navateli konal u něho práci 
alespoň 60 dnů v kalendář-
ním roce, přísluší dovolená 
za kalendářní rok, popřípa-
dě její poměrná část, jestli-
že pracovní poměr netrval 
nepřetržitě po dobu celé-
ho kalendářního roku. Za 
odpracovaný se považuje 
den, v  němž zaměstnanec 
odpracoval převážnou část 
své směny; části směn od-
pracované v různých dnech 
se nesčítají. Za výkon práce 
se považuje mimo jiné i do-
ba, kdy zaměstnanec nepra-
cuje proto, že je svátek.

Protože zaměstnanec za 
dobu trvání pracovního po-
měru odpracuje více než 
60 dnů a jeho pracovní po-
měr trvá celé tři kalendářní 
měsíce, přísluší mu poměr-
ná část dovolené v rozsahu 
3/12 z celkové výměry do-
volené. Vít BERKA

Kdo je považován za osamělého zaměstnance
V kterých případech je zaměstnanec považován za 
osamělého zaměstnance?

Definici osamělosti podává 
ustanovení § 350 odst.  1 

zákoníku práce, kde je uvedeno:
„Osamělými se rozumějí ne-

provdané, ovdovělé nebo roz-
vedené ženy, svobodní, ovdo-
vělí nebo rozvedení muži a že-
ny i muži osamělí z jiných váž-
ných důvodů, nežijí-li s  dru-
hem, popřípadě s družkou ne-

bo s  partnerem.“ Pokud jde 
o  případné žití s  partnerem, 
odkazuje zákoník práce v po-
známce pod čarou č. 51a) na 
zákon č. 115/2006 Sb., o  re-
gistrovaném partnerství. Pro 
zajímavost lze uvést, že někte-
ré odborné komentáře pouka-
zují kriticky na to, že svobod-
ná žena je titulována jako že-

na neprovdaná a u muže se zá-
kon spokojuje s pojmem „svo-
bodný muž“.

Pokud se tedy nejedná 
o  svobodné, ovdovělé a  roz-
vedené osoby, může se v pří-
padě osamělosti z  jiných váž-
ných důvodů jednat jen o vda-
né a ženaté, kteří jsou osamě-
lí zřejmě při dlouhodobém od-
loučení od manželského part-
nera, který je případně ne-
zvěstný. Podmínkou osamě-

losti v těchto případech je sku-
tečnost, že nežijí s druhem ne-
bo družkou.

Vzhledem k tomu, že pojem 
druh a  družka není v  našem 
právním řádu definován, bude 
záležet na okolnostech kaž-
dého případu, k jakému výkla-
du se dospěje. Takový vztah by 
však měl mít znaky určité trva-
losti a zřejmě by mělo být pod-
mínkou i vedení společné do-
mácnosti. Vít BERKA
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Naše prázdninová cesta kolem světa za pět dní
Stejně jako každý rok se i letos mohli zájemci kon-
cem srpna vypravit do pěti atraktivních destinací, 
a to společně s Klubem FreeCoolIn, který zajišťuje 
v  Základní škole Provaznická v  Ostravě-Hrabůvce 
volnočasový program pro děti a mládež.

Cestovatelé se nejprve pro-
střednictvím prezentace 

seznámili s danou zemí, dozvě-
děli se, co ochutnat, jaká mís-
ta navštívit, jak to tam chodí 
ve škole a spoustu dalších za-
jímavostí. Prezentace byla do-
plněna o videoukázky. Báječně 
se pro tyto účely hodí animo-
vaný cyklus s  názvem Evrop-
ské pexeso, které diváky se-
znamuje s  evropskými státy. 
Co by to bylo za dovolenou, 
kdybychom neochutnali míst-
ní speciality nebo si nekoupi-
li nějaký suvenýr na památku. 
Ani v tomto směru nepřišli naši 
cestovatelé zkrátka. Ochutnali 
z potravin ty, které lze koupit 
i u nás, a suvenýry typické pro 
navštívené země si vlastnoruč-
ně vyrobili.

Jaké země jsme letos společ-
ně navštívili?

Bohyně Afrodita
První navštívenou zemí byl 

Kypr. Cestovatelé se dozvědě-
li, jak přišla tato země ke své-
mu názvu, že se tady stejně ja-
ko v Anglii jezdí vlevo a ve ško-
lách se nosí uniformy. Jelikož 
bývá na Kypru až tři sta slu-
nečných dní v roce, je ideálním 
místem pro koupání a  lenoše-
ní na plážích. Navíc zde na-

jdete jedno místo, díky které-
mu můžete omládnout a zjis-
tit, kdo bude vaším osudovým 
partnerem. Při návštěvě jsme 
ochutnali mandle a  prohlédli 
si, jak vypadají plody mandlov-
níku, než se dostanou do sáč-
ků, ve kterých si je pak kupu-
jeme v obchodě. Jako suvenýr 
se vyráběla pohlednice a zálož-
ka do knihy v podobě bohyně 
krásy a lásky Afrodity.

Květiny místo záclon
Druhou navštívenou zemí 

bylo Nizozemsko, kterému se 
mylně říká Holandsko. Podle 
průzkumu jsou prý Nizozemci 
nejvyššími lidmi na světě. Pře-
kvapilo nás, že tulipány, kte-
ré jsou symbolem této země, 
zde nemají původ, ten je v Čí-
ně. Povídali jsme si o tom, proč 
tady stavějí domy spíše do výš-
ky a těsně vedle sebe, nebo do-
konce domy plovoucí. Ve škol-
ní knihovně máme Deník Anny 
Frankové, a proto jsme nemoh-
li minout její muzeum v hlav-
ním městě Amsterdamu. Zají-
mavostí je také to, že si Nizo-
zemci do oken svých příbytků 
nedávají záclony, rolety nebo 
žaluzie jako my, ale místo toho 
si je zdobí květinami a soškami. 
Prý si tak navzájem projevují re-

spekt k soukromí. Nizozemsko 
je vyhlášené výrobou výbor-
ných sýrů, proto jsme ochutnali 
jejich Leerdammer. Odjet jsme 
nemohli bez tulipánů, větrníků 
a typických čepečků.

Hodinky a čokoláda
Třetí navštívenou zemí bylo 

Švýcarsko, kde klape všechno 
jako jejich hodinky, které se vy-
vážejí do celého světa. Na světě 
snad není nikdo, kdo by neznal 
značku Rolex nebo Swatch. 
Ohromilo nás, kolik vynálezů, 
jež používáme skoro denně, 
pochází z  této země. Tak na-
příklad je to suchý zip, kořenící 
přípravek Maggi, instantní ká-
va Nescafé a mléčná čokoláda. 
Co by ocenily především naše 
děti, je zákon nařizující, že po-
kud si kupujete morčátko, tak 
musíte koupit minimálně pár, 
protože morčata samotou trpí. 
Ochutnali jsme mléčnou i hoř-
kou verzi čokolády Toblerone 
a  taky si řekli, proč má jehla-
novitý tvar. Na památku jsme 
si odvezli hodiny.

Země turistů
Předposlední navštívenou ze-

mí bylo mezi turisty oblíbené 
Španělsko. Podle odhadů do 
něj letos mělo zamířit až 80 mi-
liónů zahraničních návštěvní-
ků. Španělé jsou vyhlášení pěs-
továním oliv. Z obchodu zná-
me olivy zelené, hnědé a čer-
né, ale pozor, nejsou to druhy, 
barva pouze ukazuje na jejich 

zralost. Kromě oliv je tato země 
největším producentem melou-
nů, a to i bezpeckových. Na uli-
cích se můžete setkat s domo-
rodci, kteří nosí ručně vyrábě-
né kožené sandály v rozličných 
barvách. Domů jsme si odváželi 
melouny, které se v parném lé-
tě hodí, a stejně tak vějíř, typic-
ký doplněk španělského tance 
flamenco.

Usměvaví domorodci
Poslední cestu jsme pod-

nikli do ráje na zemi, a  to na 
Havajské ostrovy, kterých je 
opravdu požehnaně. Uklid-
nila nás a  zároveň překvapi-
la informace, že se zde nevy-
skytují žádné jedovaté rost-
liny ani živočichové. Pobavil 
nás jejich jazyk a  délka slov. 
Třeba národní ryba má název 
Humuhumunukunukuāpua‘a. 
V  přírodopisu teď cestovate-
lé mohou ohromit spolužáky 
a učitele informací, že kořeny 
banánovníku vyrůstají přímo 
ze svého kmene, a když se do-
tknou půdy, vyraší z nich další 
kmen. Všichni, kdo dorazí na 
Havaj, jsou domorodci přivítáni 
pozdravem aloha a je jim daro-
ván květinový věnec. My jsme 
ochutnali tamní makadamové 
ořechy, vyrobili si věnce a ně-
kteří i čelenky a žabky.

Už teď se těšíme na další let-
ní prázdniny a na to, kam se 
zase příště podíváme.

Romana RÁBLOVÁ
FOTO: Archiv Klubu FreeCoolIn

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady
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Je možné dát zaměstnankyni výpověď pro nadbytečnost?
Je možné dát výpověď pro nadbytečnost, když má 
zaměstnankyně ošetřování člena rodiny?

Podle ustanovení § 53 zá-
koníku práce nelze dát 

zaměstnanci platně výpověď 
v  tzv. ochranné době, což 
jsou zákonem přímo vyme-
zené tyto doby a situace:

a) v době, kdy je zaměst-
nanec uznán dočasně prá-
ce neschopným, pokud si 
tuto neschopnost úmyslně 
nepřivodil nebo nevznikla-li 
tato neschopnost jako bez-
prostřední následek opilos-
ti zaměstnance nebo zneuži-
tí návykových látek, a v do-
bě od podání návrhu na 
ústavní ošetřování nebo od 
nástupu lázeňského léče-

ní až do dne jejich ukonče-
ní; při onemocnění tuberku-
lózou se tato ochranná do-
ba prodlužuje o 6 měsíců 
po propuštění z ústavní-
ho ošetřování,

b) při výkonu vojenské-
ho cvičení nebo výjimeč-
ného vojenského cvi-
čení ode dne, kdy 
byl zaměst-
nanci 

doručen povolávací rozkaz, 
po dobu výkonu těchto cvi-
čení, až do uplynutí 2 týdnů 
po jeho propuštění z těchto 

cvičení,
c) v  době, kdy 
je zaměstnanec 

dlouhodobě plně 
uvolněn pro vý-

kon veřejné 
funkce,

d) v době, kdy je zaměst-
nankyně těhotná nebo kdy 
zaměstnankyně čerpá ma-
teřskou dovolenou nebo kdy 
zaměstnankyně nebo za-
městnanec čerpají rodičov-
skou dovolenou,

e) v době, kdy je zaměst-
nanec, který pracuje v noci, 
uznán dočasně nezpůsobi-
lým pro noční práci.

Pokud existuje na straně 
zaměstnance jakákoliv jiná 
překážka v práci, zaměstna-
vatel mu může dát výpověď.

Dávky v hmotné nouzi
Jaké dávky v hmotné nouzi je možné podle platné 
právní úpravy poskytovat?

Poskytování dávek v  hmot-
né nouzi upravuje zákon 

č.  111/2006 Sb., o  pomoci 
v hmotné nouzi. Podle § 4 tohoto 
zákona dávky v systému pomoci 
v hmotné nouzi jsou: příspěvek 
na živobytí, doplatek na bydlení 
a mimořádná okamžitá pomoc.

Příspěvek na živobytí a do-
platek na bydlení jsou dáv-
ky měsíčně se opakující. Mi-

mořádná okamžitá pomoc je 
dávkou jednorázovou. O při-
znání uvedených dávek a je-
jich výši rozhoduje krajská 
pobočka úřadu práce, kte-
rá také provádí jejich výpla-
tu a poskytuje osobám infor-
mace vedoucí k řešení hmot-
né nouze nebo k jejich před-
cházení (§ 61 odst. 1 zákona 
č. 111/2006 Sb.).

Podpora pro důchodce
Mám důchodový věk, ale dále pracuji. Jak by to 
bylo s podporou v nezaměstnanosti, pokud bych 
ztratil zaměstnání?

Zákon č.  435/2004 Sb., 
o  zaměstnanosti, stanoví v 
§  39 odst.  1 písm.  d) jako 
jednu z  podmínek nároku 
na podporu v nezaměstna-
nosti, že uchazeč o zaměst-
nání ke dni, k němuž má být 
podpora o nezaměstnanosti 

přiznána, není poživatelem 
starobního důchodu. Zna-
mená to tedy, že pouhé do-
sažení důchodového věku, 
pokud není pobírán starob-
ní důchod, není na překážku 
nároku na poskytování pod-
pory v nezaměstnanosti.

Tři kouzelná přání na začátku školního roku
„Prázdniny pohádko-

vě uplavaly,“ zasní se 
Hromádka. „Koukám, Václa-
ve, že jsi pohádkově odpo-
čatý. Jen aby ti prázdninová 
nálada vydržela po celý škol-
ní rok,“ přátelsky si ho dobí-
rá Hartungová.

„Rozhodl jsem se, že si le-
tos nadělím pohádkový rok. 
Pro naše školství jsem si při-
pravil tři kouzelná přání,“ 
záhadně se odmlčí češtinář. 
Hartungová zvědavě za-
kroutí hlavou.

„Moc bych si přál, aby 
z našich sboroven konečně 
zmizela papírová vojna. Aby 

učitel mohl jako kdysi po-
řádně učit.“

„To ti mohu bez rozpaků 
podepsat,“ souhlasně přiky-
vuje němčinářka.

„Druhé přá-
ní je sice snad-
no splnitel-
né, ale v běž-
ném životě té-
měř nemožné. 
Chtěl bych, aby 
se ministři škol-
ství nestřídali ja-
ko roční období a vy-
drželi aspoň čtyři roky, do 
maturity.“

„To je přání z hodně trou-

falé pohádky,“ potvrzuje 
Hartungová.

„Na třetím přání jsem si dal 
hodně záležet. Byl bych ne-

smírně šťastný, kdy-
by se v  našem 

školství aspoň 
několik dalších 
let nepřijíma-
ly vůbec žád-
né reformy,“ 

náhle překva-
pí Hromádka. 

„Kdyby nás ředi-
tel a všichni jeho nad-

řízení konečně nechali učit 
podle vlastního zdravého ro-
zumu a citu. Co více si přát?“

„Václave, ty snad chceš, 
abychom začali učit tak, 
jak si kdysi přál Komen-
ský? Abychom se zno-
vu těšili do tříd? Aby-
chom měli dobrý pocit ze 
své práce? Abychom při-
pravovali spokojené žá-
ky pro život, a ne jen pro 
státní maturitu? Hmm, to 
je moc svůdná pohádka,“ 
pousměje se Hartungová. 
„Ale třeba se jednou splní. 
V pohádkách přece hledá-
me a  nalézáme právě to, 
co nám v obyčejném živo-
tě schází.“

Roman KANTOR
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Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka
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Jeden svět pro všechny
Již osmý ročník akce s  ná-

zvem Den sociálních služeb 
aneb Jeden svět pro všechny 
proběhl první zářijovou středu 
na Horním náměstí ve Znojmě. 
Představili se zde poskytova-
telé sociálních služeb města 
Znojma a jeho okolí.

Pro studenty oboru sociální 
činnost střední školy Přímětic-
ká ve Znojmě zde byla mož-
nost zjistit si potřebné infor-
mace o  jednotlivých zaříze-
ních, které využijí ve výuce 
odborných předmětů. Ale to 

zdaleka nebylo vše. Naši stu-
denti se aktivně zapojili i  do 
programu celého Dne sociál-
ních služeb. Ve spolupráci 
s klienty Domova Božice si na-
cvičili krátké, ale velmi zajíma-
vé divadelní představení s té-
matem lásky dvou mladých li-
dí. Žáci zde prakticky využili 
znalosti a dovednosti získané 
v  teoretickém předmětu dra-
matická výchova. Odměnou 
jim byl obrovský potlesk, kte-
rý se nesl celým náměstím.

Marcela SABOVÁ

Nejlepší školní oběd vaří v Petrohradě
Zdraví na talíři, které chutná, 

takové bylo téma letošního 
již osmého ročníku soutěže 
Nejlepší školní oběd 2017. Ve 
finále soutěže bojovalo de-
set týmů z celé České republi-
ky. Vítězné menu připravil ku-
chařský tým Mateřské a  zá-
kladní školy Petrohrad, Čern-
čice. Porotu i žáky základních 
škol okouzlilo vítězné menu 
složené z  jarní zeleninové po-

lévky s bramborem, hovězích 
závitků s  řapíkatým celerem 
a mrkví a tvarohového dezertu 
s borůvkami. Druhé místo ob-
sadila Základní škola Žitomír-
ská z Českého Brodu s krémo-
vou polévkou z pečeného ce-
leru, krůtím závitkem se špe-
nátem a lučinou, staročeským 
bramborovým pyré a  salátem 
s mrkví a bio sezamovou emul-
zí. Jako dezert podávala ško-

la špaldové řezy 
z  červené řepy 
a ořechy. Bron-
zový pohár pře-
vzala Základ-
ní škola Máne-
sova, Otrokovi-
ce, která soutě-
žila s krémovou 
polévkou z pe-
čeného květá-
ku se sójovou 
smetanou, pe-
čeným lososem 
s  opraženými 
mandlovými lu-
pínky a  bulgu-
rem, quinoou 

a  grilovanou zeleninou, leh-
kým salátem z polníčku a  jo-
gurtovým dezertem z  čer-
vené řepy s  banánem a  chia 
semínky.

„Předložená soutěžní me-
nu byla pestrá, moderní a vel-
mi chutná. V  pokrmech byly 
zařazeny netradiční potraviny 
vhodně zkombinované s  kla-
sickými surovinami. Kuchařské 
týmy předvedly velmi profesio-
nální práci a nyní nás čeká ná-
ročný úkol naučit jíst tyto pokr-
my děti v jídelnách,“ zhodno-
tila finálové kolo Alena Stros-
serová, hlavní organizátorka 
soutěže.

Všechna přihlášená menu 
musela splňovat normou sta-
novený limit 34 korun za po-
lévku, hlavní jídlo a dezert. Dů-
ležitým kritériem byly také přís-
né nutriční nároky. Aby se me-
nu mohlo přihlásit do soutě-
že, muselo se nacházet na pra-
videlném jídelním lístku školní 
jídelny a patřit mezi oblíbené 
pokrmy malých strávníků.

Zuzana BEREZŇÁKOVÁ

Užijte si prima den s medvědem
Baví vás pohyb? Pomůžete 

rádi dobré věci? Pak nevá-
hejte a zúčastněte se charitativ-
ního happeningu Teribear hýbe 
Prahou aneb Prima den s med-
vědem. Ten odstartoval 7. září 
na pražském Vítkově a potrvá 
nonstop až do 16. září.

Akci již potřetí pořádá Na-
dace Terezy Maxové dětem. 

Cílem je pomoci konkrétním 
dětem.

Do charitativního happenin-
gu se mohou registrovat jak 
jednotlivci, tak i  rodinné týmy 
nebo i školní kolektivy. Nezáleží 
na věku či fyzické kondici, důle-
žitá je chuť pomáhat. Není pod-
statné, zda bude trať dlouhá 
1,2 kilometru zdolána během, 

nebo chůzí. Za každý kilometr 
připíší partneři akce 50 korun 
na konkrétní příběh pomo-
ci, který si účastníci happenin-
gu zvolí. Mimopražští zájemci 
se mohou zúčastnit jednoden-
ního běhu v  Mladé Boleslavi 
20. září. Kompletní seznam pří-
běhů dětí je uveden na www.
teribear.cz. Zdena MÜLLEROVÁ

Šíleně 
smutné 
povídky
TEREZA BOUČKOVÁ

Třináct šíleně smutných 
povídek je třináct příběhů, 
které mají ve svém vyznění 
smutek, někdy i konkrétní 
a hmatatelný, jindy spíše 
mlhavý a  neurčitý, ale 
mnohé jsou i  tak docela 
veselé, ironické a plné pa-
radoxů. Všechny povídky 
jsou napsány více než mi-
nimalisticky, a  přitom je 
v nich všechno: touha po 
lásce, přijetí, tichu, přátel-
ství, vnitřním míru anebo 
alespoň klidu ve zpusto-
šeném nebo jen úplně vy-
haslém manželství, stejně 
jako odhodlání překo-
nat těžkou, tragickou ne-
přízeň osudu. Více na 
www.euromedia.cz.

Znáte je?
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Nejčastější zdravotní potíže učitelů a jak na ně
V létě nám může zdravotní potíže způsobit a ži-
vot znepříjemnit nakažené klíště.

KLÍŠŤOVÁ 
ENCEFALITIDA

Nakažená klíšťata jsou i  ve 
městech, i  tam si musíme dát 
pozor na klíšťovou encefalitidu. 
V loňském roce u nás onemocně-
lo touto zrádnou nemocí 565 lidí.

Klíšťová encefalitida je  in-
fekční onemocnění virové-
ho původu postihující mozek 
a mozkové blány. Virus klíšťo-
vé encefalitidy přenáší zejmé-
na klíšťata nebo jej lze získat 
požitím nedostatečně tepelně 
zpracovaného kravského, kozí-
ho nebo ovčího mléka či mléč-
ných výrobků. Poté, co virus 
klíšťové encefalitidy pronikne 
do organizmu člověka, nastá-
vá inkubační doba. Toto obdo-
bí trvá většinou týden až čtr-
náct dní. První fáze onemoc-
nění vypadá jako lehká chřip-
ka a končí po několika dnech 
bez dalších následků. Pokud 
nemoc přejde do fáze druhé, 
vir může zasáhnout centrální 
nervovou soustavu a zanechat 
trvalé následky.

Jediná prevence
Až čtvrtinu případů onemoc-

nění klíšťovou encefalitidou 
v celé Evropské unii má právě 
Česká republika. 

Jjedinou prevencí proti klíš-
ťové encefalitidě je očkování. 
Přesto se počet očkovaných už 
několik let drží na pouhých 24 
procentech. Rakouští sousedé 
jsou očkováni z 83 procent. Na 
očkování proti klíšťové encefa-
litidě přispívá většina českých 
zdravotních pojišťoven.

Stačí dvě hodiny
Podle průzkumu si až 76 

procent respondentů neuvě-
domuje, že se klíšťovou ence-
falitidou mohou naka-
zit už po dvou ho-
dinách od přisá-
tí klíštěte. „Po-
kud je člo-
věk mimo do-
mov něko-
lik hodin, měl 
by prohlédnout 
své tělo a  oble-
čení a hledat lezoucí 
nebo přisátá klíšťata. Z hledis-
ka klíšťové encefalitidy nesta-
čí se kontrolovat jen na konci 
dne. Průběžná prohlídka v te-
rénu sice nemusí vést k nale-

zení všech klíšťat, ale sníží se 
tím pravděpodobnost delšího 
přisátí,“ říká epidemiolog Ras-
tislav Maďar.

Na otázku, jaké jsou hlav-
ní příznaky onemocnění klíš-
ťovou encefalitidou, většina 
dotazovaných uvedla horečku 

a  únavu. „To jsou ale 
pouze příznaky prv-

ní fáze. Ve druhé 
fázi se nemoc 
projeví typicky 
bolestí hlavy, 
zvracením, ho-
rečkou. Jasným 

příznakem roz-
voje meningoen-

cefalitidy je ztuhnutí 
šíjových svalů, kdy člověk ne-
může dát bradu na prsa. S ta-
kovými obtížemi je vhodné se 
okamžitě odebrat do nemoc-
nice,“ uvádí primář neurolo-

gického oddělení jihlavské ne-
mocnice Ondřej Škoda.

Mýty o klíšťatech
Průzkum potvrdil fakt, že 

s klíšťaty je spojena řada mý-
tů. Jedním z nich je, že přisá-
té klíště je nejlepší potřít ole-
jem či krémem. Tento nespráv-
ný způsob používá téměř třeti-
na lidí. Klíště se podle odbor-
níků začne dusit, a rychleji tak 
vyloučí potenciálně nakažené 
sliny do krevního oběhu. Až 
polovina dotazovaných klíště 
při odstranění točí proti smě-
ru hodinových ručiček, což lé-
kaři také nedoporučují. Kousa-
cí ústrojí klíštěte nemá tvar zá-
vitu. Tento mechanismus tak 
může vést k nežádoucímu od-
dělení těla klíštěte od hlavičky, 
která zůstane v kůži.

Táňa PIKARTOVÁ

Můžeme se bránit letním virózám?
Letní nachlazení postihuje lidi stále častěji. Na-
chladit se a onemocnět virovou infekcí se totiž 
dá i při vysokých teplotách.

Příčiny takzvané letní chřipky 
jsou stejné jako u onemoc-

nění v chladném ročním obdo-
bí. Jedná se o  infekci způso-
benou viry: jsou to především 
„enteroviry“, které se vyskytují 
právě v létě. Pokud je přehřáté 
a zpocené tělo vystaveno prů-
vanu, vyschnou sliznice, a tím 
již nemohou plnit svou funk-
ci „ochranného štítu“. Další-
mi příčinami mohou být ma-
lý příjem tekutin nebo dlouhé 
slunění.

Symptomy

Typická letní chřipka se ohlá-
sí suchým škrábajícím pocitem 

v krku, výtokem z nosu, bolest-
mi hlavy a  vysíleností. Často 
se kromě rýmy objeví i  teplo-
ta, zimnice, bolesti hlavy, krku 
a uší, zvracení, průjem, boles-
ti břicha. Člověk se cítí zesláblý 
a dává přednost posteli doma 
před matrací na koupališti. Let-
ní chřipku lze překonat po ně-

kolika dnech, ale vždy platí, že 
nesmí být podceněna.

Jak nemoc řešit

Když už k onemocnění let-
ní chřipkou dojde, musíte ji vy-
léčit stejně jako tu zimní. Nej-
důležitější je rychlé ošetře-
ní, ihned jakmile se vyskytnou 
první příznaky. Jedním z prv-
ních symptomů je rýma, kde 
nám může pomoci výplach no-
su solným roztokem nebo lze 
vyzkoušet jakýkoliv nosní sprej.

Dalším symptomem je ho-
rečka, kterou snížíte pomo-
cí zábalů na lýtkách. Pomů-
že i  vypocení s popíjením ča-
je z květů černého bezu nebo 
z květů lípy.

Rovněž vitamíny jsou nezbyt-
ným doplňkem pro posílení 

imunitního systému: především 
vitamín C, zinek a  magnezi-
um. Zázračné účinky se připisu-
jí i kořenu zázvoru, protizánětli-
vě působí heřmánkové a šalvě-
jové čaje. Při vlhkém kašli se po-
dávají mukolytika na snazší od-
kašlávání, při suchém pak anti-
tusika na tlumení kašle.

Prevence

Některá opatření mohou 
preventivně pomoci. Vypijte 
minimálně dva až tři litry te-
kutin denně, ale nehaste žízeň 
pomocí ledově vychlazených 
nápojů. Nepobíhejte dlouho 
v mokrém nebo propoceném 
oblečení a vyhněte se průvanu 
a klimatizaci nastavené na vel-
mi chladné teploty.

 Eva ROKYTOVÁ
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Společné předškolní vzdělávání v Brně
 První úspěchy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

V  Brně se podařilo propojit nejen školy, ale 
i rodiče, neziskové organizace a terénní pracov-
níky v projektu zabývajícím se rovným přístupem 
k předškolnímu vzdělávání. Díky projektu je do-
stupná logopedická péče pro všechny znevýhod-
něné děti.

Podpora dalšího vzdělá-
vání pedagogů a mento-

rování žáků i  rodičů nasta-
vuje hladký průběh inkluze 
v  tomto regionu. Jaké další 
aktivity se realizují díky pod-
poře z OP VVV?

V OP VVV uspělo město Brno 
se vzdělávacími projekty již tři-
krát. Od května 2016 probíhá 
projekt „Místní akční plán roz-
voje vzdělávání ve městě Brně“ 
(MAP), jehož cílem je podpora 
kvality a inkluzivnosti předškol-
ního a základního vzdělávání. 
Navazuje na předcházející pro-
jekt OP VK a vychází z výstupů 
vytvořené lokální strategie. 
V  brněnském MAP spolupra-
cuje 217 mateřských a základ-
ních škol a  je největším pro-
jektem MAP na území České 
republiky.

Infografika
Za  své největší úspěchy 

považují realizátoři projektu 
kvalitní vzdělávání pro peda-
gogy zapojených škol, vzá-
jemné návštěvy pedagogů 
na školách ve formě náslechů 
ve výuce, které si školy vzá-
jemně nabízejí a  poskytují, 
a  akce pro  rodiče. Projek-
tové vzdělávání je zaměřeno 
prakticky a spolu s náslechy 
umožňuje ve výuce výměnu 
a  sdílení zkušeností dobré 
praxe mezi  školami a  při-
spívá k odbornému a osob-
nostně sociálnímu rozvoji 
pedagogů. Obě formy akti-
vity pedagogové i vedení za-
pojených škol hodnotí velmi 
kladně a v rámci spolupráce 
v území se už rýsují náměty 
na společné aktivity v případ-
ných dalších projektech.

V  rámci projektu MAP 

uspořádalo město Brno dne 
27.  dubna 2017 význam-
nou akci v podobě meziná-
rodní konference „Inkluze 
jako cesta ke kvalitě života“, 
která brněnským zástupcům 
základních a  mateřských 
škol představila zkušenosti 
dobré praxe v  inkluzivním 
vzdělávání z  mnoha zemí 
Evropy. Konference, která 
vzbudila velký ohlas, se zú-
častnilo přes 200 zástupců 
brněnských škol, MŠMT, 
České školní inspekce, Pe-
dagogické fakulty Masa-
rykovy univerzity a  dalších 
organizací.

Od 1. ledna 2017 realizuje 
statutární město Brno roz-
sáhlý tříletý projekt s názvem 
„Rovný přístup k  předškol-
nímu vzdělávání ve  městě 
Brně“ v  hodnotě téměř 
70  milionů korun. Do  pro-
jektu, jehož cílem je plošná 
podpora předškolního vzdě-
lávání ve městě, je zapojeno 
137 mateřských škol zřizo-
vaných městem nebo měst-
skými částmi a  čtyři orga-
nizace neformálního před-
školního vzdělávání, které 
pracují s  dětmi ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. 
Zapojené školy a  organi-
zace neformálního vzdělá-
vání získávají z projektu per-
sonální podporu pro  práci 
s dětmi. Pedagogové mateř-
ských škol a zapojených or-
ganizací se budou v  rámci 
projektu vzdělávat v nových 
metodách pro práci s dětmi 
a v oblasti logopedické pre-
vence tak, aby byla zajištěna 
odborná podpora pro  zne-
výhodněné děti na  celém 

území města. Vzhledem 
ke krátké době realizace do-
sud nelze hovořit o  celko-
vých výstupech projektu, 
nicméně jeho realizátoři 
kromě personálního posílení 
škol a organizací zabezpeču-
jících neformální vzdělávání 
považují za velký úspěch, že 
se podpora dětí, zejména ze 
socioekonomicky znevýhod-
něného a kulturně odlišného 
prostředí daří propojovat 
s oblastí vzdělávání a oblastí 
sociální. Toto propojení se 
realizuje v  rámci platformy, 
kde se setkávají zástupci za-
pojených mateřských škol, 
neziskových organizací, po-
skytovatelů sociálních slu-
žeb, terénních pracovníků 
apod. Za významné se pova-
žuje také to, že projekt za-
jistí na  mateřských školách 
plošnou dostupnost logope-
dické prevence, kterou velmi 
oceňují rodiče dětí i  sami 
pedagogové.

V  současné době připra-
vuje město Brno v rámci OP 
VVV realizaci třetího pro-
jektu, který je tentokrát za-
měřen na  podporu základ-
ních škol, s  tématem pre-
vence školní neúspěšnosti. 
Hlavní aktivitou projektu 
bude podpora žáků ohrože-
ných školním neúspěchem 
a  předčasným odchodem 
ze vzdělávání formou do-
učování a  podpora sociál-
ního rozvoje žáků. V  pro-
jektu bude také plošně pod-
pořeno kariérové poraden-
ství žáků s cílem smysluplné 
volby povolání. Na  školách 
spádových oblastí sociálně 
vyloučených lokalit budou 
probíhat aktivity spolupráce 
s  rodiči žáků ze socioeko-
nomicky vyloučeného pro-

středí s cílem podpory jejich 
dětí ve vzdělávání a propo-
jení škol s dalšími organiza-
cemi, které pracují se znevý-
hodněnými žáky a  jejich ro-
dinami apod.

„Oblast vzdělávání po-
važuji za  jednu z  hlavních 
priorit své činnosti a  svých 
aktivit. Ve  vedení města 
Brna věnujeme v  posled-
ních měsících zvýšenou po-
zornost zlepšování vzdělá-
vání na  školách jak v  ob-
lasti investic, kde jsme na-
výšili objem finančních pro-
středků na opravy škol, tak 
také v  oblasti kvality vzdě-
lávání a snažíme se bez roz-
dílu podporovat všechny 
základní a  mateřské školy, 
které zřizujeme. Osobně 
mám velký zájem o  roz-
voj technického vzdělávání 
na území města a podporuji 
aktivity škol v  této oblasti. 
Jako tatínek dětí v předškol-
ním věku považuji za důle-
žitou také informovanost 
a  odbornou podporu ro-
dičů. Z tohoto důvodu jsem 
v  projektu MAP inicioval 
vzdělávací semináře pro ro-
diče a  veřejnost k  tématu 
přechodu dětí z  mateřské 
do  základní školy. Tyto se-
mináře se pro  velký zájem 
několikrát opakovaly a  mě 
těší, že se nám daří pořádat 
smysluplné aktivity, které 
mají pro rodiče skutečný vý-
znam,“ uvádí k  dopadům 
projektů na  území města 
Brna 1. náměstek primátora 
Mgr. Petr Hladík, který pova-
žuje realizaci kvalitních pro-
jektů v  oblasti vzdělávání 
za velmi přínosnou.

Mgr. Jaroslav SUCHÝ, 
radní města Brna pro oblast 

školství, mládeže a tělovýchovy
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Pamatujete si síťovku? Vrátila se v elektronické podobě!
Nakupování dokáže být leckdy velmi únavné. Obzvláště 

tehdy, když tápeme, cože to vůbec chceme koupit, a bez-
myšlenkovitě chodíme mezi regály. Chcete se podobným si-
tuacím vyhnout? Stáhněte si novou aplikaci „Síťovka“. Vy-
tvoří nákupní seznam prakticky za vás a upozorní vás na po-
traviny jedinečných vlastností oceněné logy kvality Klasa 
a Regionální potravina. A tím její přednosti zdaleka nekončí.

Pokud patříte mezi ty, kteří 
si ručně píšou nákupní se-

znam, určitě si vzpomenete 
na několik okamžiků, kdy jste 
ho zapomněli doma. Málokdy 
ale necháte doma svůj mobilní 
telefon, kde můžete mít staže-
nou aplikaci „Síťovka“, která 
v mnohém vynahradí obyčejný 
list papíru s  položkami ná-
kupu. Tohoto šikovného po-
mocníka pro vás a  celou vaši 
rodinu připravil Státní země-
dělský intervenční fond.

V čem vám tedy „Síťovka“ 
pomůže?

 Vytvoří nákupní seznam ví-
ceméně za vás.

 Nákup můžete přeposlat 
členům rodiny (či spolubyd-

lícímu) pomocí e-mailu 
nebo SMS.

 Nabídne vám konkrétní po-
traviny a upozorní vás na ty 
kvalitní se značkami Klasa 
a Regionální potravina.

 Může vás inspirovat osvěd-
čenými recepty včetně se-
znamu potřebných surovin 
k daným receptům.

 Umožní vám vytvářet si své 
vlastní seznamy a  navíc si 
uložit často používané ná-
kupní položky do  složky 
„Oblíbené“.

 Veškeré položky si mů-
žete odškrtávat nebo 
promazávat.

Se „Síťovkou“ budou ná-
kupy rychlejší a  pohodl-
nější. Ušetříte tak cenné mi-
nuty, které pak můžete věno-
vat rodině. Navíc je velmi dů-
ležité odlišovat kvalitní potra-

viny od těch méně kvalitních, 
s čímž vám nová aplikace jed-
noznačně pomůže. Chcete 
tedy novou aplikaci vyzkou-
šet? Nainstalovat si ji můžete 
na adresách:

 Apple Store – https://itunes.
apple.com/cz/app/síťovka/
id1244876048?mt=8

 Google Play – https://
play.google.com/store/apps/
details?id=cz.sitovka&hl=cs

Další informace:
www.akademiekvality.cz
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Přihlaste se od 1. do 22. září 2017 na www.jsns.cz

 pro studenty od 15 let

 pro všechny střední školy

 propagační a didaktické materiály zdarma

  fi lmy, doporučené aktivity, debaty, analýzy 
a další možnosti rozšíření projektu


