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Kdo chce radost vychutnat, musí se o ni rozdělit.   Geo rge Gordon Byron

Nejdřív kvalita, poté zvyšování platů. Proč ne naopak?
Učitelé zřejmě opravdu dostanou od  listopadu 
o  patnáct procent přidáno. Mohou se tedy rado-
vat? Ano i ne.

Ano proto, že se přes veš-
keré licitování, zpochyb-

ňování a otálení podařilo uvést 
návrh na  zvýšení jejich platů 
do života. Tím jsou však veš-
keré klady vyčerpány.

Ačkoliv už loni (teprve loni) 
byl do priorit vlády a minister-
stva školství zakotven poža-
davek navyšování platů učite-
lů každoročně tak, aby v  ro-
ce 2020 dosáhli na 130 pro-
cent průměrného platu v  ze-
mi, stejně se kantoři a  jejich 
zastánci museli o tento výsle-
dek celý rok handrkovat. Když 
už bylo rozhodnuto, vyrojily 
se hned jedovaté hlasy: „Proč 
jim, vždyť mají dost.“ „Zase? 
Nedostali v posledních letech 

přidáno náhodou už dvakrát? 
Zmrazit jim platy aspoň na de-
set let!“ „Spousta učitelů je 
přeplácených za to, co předvá-
dějí. Mají dva měsíce prázdnin, 
kdy nic nedělají a  jde jim celý 
plat. Je snad jiné povolání, kde 
dostanou zaplaceno za to, že 
sedí doma?“ „Mělo by se při-
dávat jen kvalitním učitelům, 
ne všem.“

Možná by se společnost 
místo těch hloupých závisti-
vých řečí měla spíš zamyslet 
nad tím, proč mají u nás učite-
lé nejnižší platy v Evropě, a tu-
díž do školství nastupuje z pe-
dagogických fakult jen necelá 
polovina absolventů.

Až budou mít učitelé platy 

v  takové výši jako ostatní vy-
sokoškoláci, právníci, lékaři či 
ekonomové, pak teprve může-
me připustit debatu o tom, jak 
navyšovat platy jen těm nejlep-
ším. V tuto chvíli jsou všechny 
nepřející výlevy úplně mimo. 
Ptá se snad někdo jiných vy-
sokoškolských profesí při zvy-
šování platů, zda jsou dost 
kvalitní? Proč tedy společnost 
předpokládá, že většina učite-
lů nestojí za nic a peníze navíc 
si nezaslouží? Jak to, že soud-
ci, státní zástupci, státní úřed-
níci jsou kvalitní jaksi auto-
maticky? Nikdy jsem neslyše-
la, pokud se přidává třeba po-
slancům, že jde jen o ty kvalitní 
z nich. A proč si to vla stně uči-
telé nechávají líbit?

Nepřipadá vám nestydaté, 
že právníci mají u  nás třikrát 
vyšší platy než učitelé, i  když 

většinou jen hasí to, co by ne-
muselo nastat, kdyby výcho-
vu a vzdělávání mladé genera-
ce měli v rukou dobře zaplace-
ní, a tudíž sebevědomí kanto-
ři? Kantoři, kteří ze svého pla-
tu bez problémů uživí rodinu 
a  ve  volném čase nevylepšu-
jí rodinný rozpočet v druhém 
zaměstnání. Kantoři, kterým 
nemusí být stydno, že je mu-
sí podporovat manžel/manžel-
ka, protože si vybrali povolá-
ní, které společnost považuje 
za charitativní poslání.

Kdyby měli učitelé platy ja-
ko právníci, bylo by jejich po-
volání prestižní a vyhledávané. 
A na tom by profitovali jak žá-
ci a jejich rodiče, tak hlavně ce-
lá společnost. Pak by se vzdělá-
vání v naší republice stalo sku-
tečnou prioritou.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Další místa
Základní škola Chodov 
by mohla nabídnout přes 
200 nových míst pro žáky. 
V přístavbě západního 
křídla školy má být sedm 
kmenových tříd a pět 
specializovaných učeben. 
Vypracovaný projekt 
předpokládá náklady 
110 milionů korun. 
Dostavba školy by měla 
být financována zejména 
čerpáním evropských 
dotací. čtk

Databáze práce
Najít stáž či první práci 
může studentům vysokých 
škol se zdravotním 
postižením pomoci nová 
databáze firem, které 
přijímají lidi s handicapem. 
Projekt Nadačního fondu 
na podporu zaměstnávání 
osob se zdravotním 
postižením podpoří 
zaměstnávání postižených 
i projektem Srdcerváči. čtk

Science slam
Ukázat středoškolákům, 
kdo je to vlastně vědec 
a čím vším se může zabývat, 
je jedním z hlavních cílů 
turné Science slamu po 
středních školách. Turné, 

na kterém se podílí 
Masarykova univerzita 
a Univerzita Karlova, 
odstartovalo. Více na adrese 
scienceslam@muni.cz. ew

Dětské skupiny
Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí připravilo výzvu 
zaměřenou na vybudování 
a provoz dětských skupin. 
Pro žadatele je připrave-
no až 1,4 miliardy korun. 
O podporu se mohou uchá-
zet obce, kraje, nestátní ne-
ziskové organizace, školy, 
firmy a další subjekty. Na je-
den projekt je možné zís-
kat dotaci až 5,5 milionu 
 korun.               mpsv

Zápisník

k d l

„Oni nám snad nakonec tentokrát doopravdy přidají. Škoda, že ty volby nejsou častěji!“
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Jak postupovat při omlouvání předškoláků
Ministr školství Stanislav 

Štech metodickým poky-
nem upraví, jak by měli rodiče 
postupovat v případě omluve-
nek u dětí v posledním ročníku 
mateřské školy. Tento metodic-
ký pokyn by měl řešit i další po-
tíže, které se objevily od nové-
ho školního roku s platností no-
vé legislativy. Ta například po-
žaduje, aby byl režim předško-

láků stejný jako u mladších dětí, 
které navštěvují mateřské školy, 
zejména v režimu omluvenek.

Podle ministerstva školství 
podmínky docházky zatím ur-
čuje školní řád každé školky. 
Měl by stanovit, do kdy a  ja-
kým způsobem musí rodič dí-
tě omluvit. Ředitel školky mů-
že rozhodnout, zda stačí omlu-
venka telefonicky, e-mailem, 

v  SMS, vyplněním formuláře 
na webu, či písemně. Ze škol-
ského zákona plyne, že ředitel 
musí řádnou omluvenku dítěte 
ve školce přijmout.

Podle vyhlášky musí školní 
řád také stanovit, že se před-
školáci účastní aktivit ve školce 
dopoledne čtyři hodiny, tento 
čas může začít mezi sedmou 
a devátou hodinou. čtk

Co firmy ocení u absolventů škol?
Podle personálně poraden-

ské společnosti je důleži-
té, jak člověk osobnostně za-
padá do firmy. Pokud je totiž 
člověk bystrý, spoustu prak-
tických věcí se může dou-
čit až v práci. Firmy od absol-
ventů vyžadují, aby byli učen-

liví, flexibilní a pracovití. Důle-
žitou roli mohou sehrát zku-
šenosti z  různých stáží a bri-
gád, které mladý uchazeč uvá-
dí ve svém životopise. Důleži-
tá je také identifikace s  fir-
mou, nikoliv známky. Dalším 
požadavkem je znalost jazyků, 

a  to nejen angličtiny, ale ta-
ké němčiny. A jaké podklady 
absolvent potřebuje pro výbě-
rové řízení? V prvé řadě živo-
topis, výhodou bývá také mo-
tivační dopis. V něm rozepíše 
důvody, proč se o pozici zají-
má. ts

Přibývá středoškoláků s poruchami učení
Podle statistik minister-

stva školství přibývá v po-
sledních letech ve středních 
školách studentů se závaž-
nými poruchami učení, ja-
ko jsou dyslexie, dyskalku-
lie nebo dysgrafie. Nejčastěj-
ší z poruch učení je dyslexie, 
která se projevuje nesnázemi 
při čtení.

Nejčastější příčinou vývojo-
vých poruch učení, jako je prá-
vě dyslexie, je podle odborníků 
dědičnost, a to zhruba v polo-

vině případů. Dyslexie ale mů-
že být způsobená i jinými fak-
tory, jako je vývoj dítěte v tě-
hotenství nebo úraz. V  urči-
té míře se vyskytuje přibližně 
u osmi až deseti procent po-
pulace. Kromě čtení ovlivňu-
je i  psaní nebo krátkodobou 
paměť.

V některých pramenech 
se uvádí, že dyslexií, dysgra-
fií, hyperaktivitou či jinou 
specifickou poruchou uče-
ní trpí až 15  procent popu-

lace. To by znamenalo zhru-
ba 300 000 dětí u nás. Podle 
ministerstva školství nastoupi-
lo loni nově do základní ško-
ly s  různými vývojovými po-
ruchami učení 136 dětí a cel-
kem jich tam bylo 36 638. Ve 
školním roce 2012/2013 to by-
lo 108 prvňáků a 34 521 žáků 
celkem. Ve středních školách 
jich loni bylo 8 070, zatímco 
před pěti lety 6 729. Odborní-
ci tvrdí, že dyslexií trpí častěji 
chlapci než dívky. čtk
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Cíl je jediný, naučit děti základům řemesel. Řeme-
slné dílny mají podpořit zájem školáků z druhého 
stupně o technické obory natolik, aby si je vybrali 
jako své povolání.

Základní školy většinou ne-
mají k  dispozici potřebné 

vybavení na  polytechnickou 
výchovu. A tak se spojení zá-
kladních škol a střední odbor-
né školy přímo nabízí.

Střední odborná škola sta-
vební a  zahradnická v  Praze 
na Jarově je v metropoli prvním 
pracovištěm, které dalo k dis-
pozici svoje učebny i odborní-
ky. Pražský pilotní projet poly-
technické výchovy odstartoval 
loni v září a pokračuje i v tom-
to školním roce.

Na Jarově jdou příkladem

„Účast v  projektu vítáme. 
To, že projekt polytechnické 
výchovy žáků základních škol 
vznikl, je logické. Celospole-
čenská poptávka míří k  ob-
novení výuky základů řeme-
sel. Ohlasy ze základních škol, 
a to jak od učitelů, tak i od žá-
ků, máme v drtivé většině po-
zitivní,“ vysvětluje ředitel této 
střední školy Miloslav Janeček. 
„Školákům se věnují naši uči-
telé odborného výcviku, kte-
ří dobře ovládají svoje řemeslo 
a umí zároveň jednat se svými 
mladými studenty. Rádi v rám-

ci projektu ukazujeme dětem, 
že se nemusí bát jít na učňov-
ské obory,“ dodává ředitel 
školy. Jednou za měsíc na čty-
ři hodiny se žáci druhého stup-
ně atraktivní formou sezna-
mují s  jedním z  učebních 
oborů. Jsou to na-
příklad obory ma-
líř, lakýrník, zed-
ník, truhlář, zá-
mečník, klem-
píř, zahradník 
a florista.

„Cílem je zpří-
stupnit střed-
ní odborně zamě-
řené školy žákům základ-
ních škol, aby měli možnost 
seznámit se s polytechnickou 
výchovou na velice dobře vy-
bavených pracovištích a  zís-
kat zkušenosti díky odborní-
kům, kteří v  odborných ško-
lách pracují,“ říká o pilotním 
projektu Irena  Ropková, radní 
pro školství pražského magis-
trátu, a připomíná: „Chceme 
vybudovat síť polytechnických 
hnízd po území celé Prahy tak, 
aby žáci základních škol moh-
li polytechnickou výchovu na-
vštěvovat do  půl hodiny do-

cházkové vzdálenosti od svo-
jí školy.“

Stavíme z Merkuru

Stejnou cestou jde i Kraj Vy-
sočina. Už několik let pracu-
jí žáci druhého stupně v  ho-
dinách pracovního vyučová-
ní, ale i mimo něj, se staveb-
nicí Merkur,“ vysvětluje radní 
Kraje Vysočina pro oblast škol-

ství Jana Fialová a dodává: 
„Firmy na nákup sta-

vebnic uvolnily pe-
níze a kraj posky-
tl školám meto-
dickou pomoc. 
Kraj také kaž-
doročně pořá-

dá soutěž Sta-
víme z  Merkuru. 

Tuto aktivitu se da-
ří ve školách udržet, i díky 

velké vstřícnosti firem, už pá-
tým rokem.“

Vzhledem k  tomu, že ško-
ly tohoto kraje poptávaly po-
dobné aktivity i pro žáky první-
ho stupně základních škol, ne-
chal kraj pro všechny prvňáčky 
v základních školách na svém 
území vyrobit 6 500 kusů spe-
ciální stavebnice Roto z Vyso-
činy, což je stavebnice z  vel-
kých prvků, která obsahuje sa-
du barevných šroubů. „Pro-
tože máme zájem, aby s tou-
to stavebnicí pracovaly všech-

ny děti v  prvních a  druhých 
třídách, rozdáváme je dětem 
v prvních třídách zdarma. Sta-
vebnice Roto je doplněna me-
todikou pro učitele, děti soutě-
ží ve stavbách dle zadání,“ při-
pomíná radní Jana Fialová. Cí-
lem všech těchto aktivit je pod-
pořit v dětech jejich tvořivost, 
nabídnout jim novou atraktiv-
ní aktivitu a naučit je zábavnou 
formou pracovat rukama.

Míří do mateřských škol

V  Karlovarském kraji je 
pro  školy určen projekt Pod-
pora přírodovědného a  tech-
nického vzdělávání. Jeho cí-
lem je investiční a  metodic-
ká podpora přírodovědné-
ho a  technického vzdělává-
ní ve  středních a  základních 
školách v  regionu. Zapojené 
školy byly vybaveny moder-
ním zařízením a  realizovaly 
aktivity, které měly zvýšit zá-
jem žáků o přírodovědné obo-
ry. „Aktuálně Karlovarský kraj 
připravuje projekt, který bude 
z velké části rovněž zaměřen 
na polytechniku. Vedle střed-
ních a základních škol budou 
do  něj zapojeny i  mateřské 
školy s  cílem podnítit zájem 
o techniku již u malých dětí,“ 
doplňuje Veronika Severová 
z krajského úřadu.

Táňa PIKARTOVÁ

Chceme vybudovat síť 

polytechnických hnízd 

na území Prahy tak, 

aby žáci základních 

škol měli dílny do půl 

hodiny od svojí školy.

Irena Ropková
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Řemeslné dílny podněcují zájem o technické obory
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Kdo může čerpat příspěvek z FKSP?
Zaměstnanci příspěvkové organizace (školy) mají 
možnost čerpat příspěvky na rekreaci z FKSP. Může 
tento příspěvek čerpat i  zaměstnanec, který má 
uzavřený pracovní poměr termínovaný, jenž v ka-
lendářním roce trvá jen polovinu tohoto roku?

V § 8 vyhlášky č. 114/2002 
Sb., o FKSP, se stanoví:

„Z fondu lze přispívat za-

městnancům a  jejich rodin-
ným příslušníkům na dovole-
nou, včetně rehabilitace a  lá-

zeňské léčby, rekreační poby-
ty ve vlastních zařízeních ne-
bo pořízených od jiných or-
ganizačních složek státu nebo 
od právnických nebo fyzických 
osob a na zájezdy, a  to v  tu-
zemsku i v zahraničí.“

Pro možnost čerpání toho-
to příspěvku nestanoví vyhláš-

ka žádná omezení, pokud jde 
o dobu zaměstnání v kalendář-
ním roce. Rozhodnutí o  po-
skytnutí příspěvku a o jeho vý-
ši je na zaměstnavateli a  jeho 
směrnici pro čerpání prostřed-
ků FKSP – vyhláška tady odka-
zuje na § 225 zákoníku práce.

Vít BERKA

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Vládní koalice schválila 
zvýšení platů učitelů od listo-
padu letošního roku o 15 pro-
cent. Jak vnímáte toto roz-
hodnutí?

V této chvíli mám pocit za-
dostiučinění. Mám radost, že 
vládní koalice řekla definitiv-
ní ano a k 1. listopadu letoš-
ního roku skutečně dostanou 
učitelé přidáno o  tolik, ko-
lik jsme žádali, tedy o 15 
procent. Samozřejmě 
člověk musí být ale 
ve střehu a  ne-
smí ten pocit re-
lativního bezpečí 
opouštět už pro-
to, že u  politiků 
nikdy člověk nemů-
že vědět, jak a kdy svo-
je rozhodnutí změní.

Přispěly k rozhodnutí 
o zvýšení platů učitelů odbo-
rářské akce?

Myslím, že jednoznačně 
ano. Toto navýšení by bez ak-
cí odborů bylo nemyslitelné. 
Slyšeli jsme neustále, že pení-
ze nejsou nebo proč dávat od 
1. listopadu, proč vůbec dávat 
těm, kteří už dostali, a tak dá-
le. Naše stanovisko bylo jasné, 
učitelům přidat patnáct pro-
cent od 1. listopadu letošního 
roku. Jsem rád, že se naše přá-
ní naplnilo. Je to důležitá zprá-
va i pro příští vlády a potvrdi-
lo se, že společně se věci děla-
jí lépe než každému zvlášť. Na-
še stanovisko bylo a je konzis-
tentní, jednotné postoje odbo-
rů vedou k cíli. Důležité je, že 

celý koncept proběhl bez ruši-
vého elementu, bez jakékoliv 
chyby jednotlivých hráčů.

Odbory jsou přesvěd-
čeny, že na zvýšení peněz 
pro učitele peníze byly. Poli-
tici se neshodli, jeden den pe-
níze byly, druhý už ne.

Myslím si, že rozdíl je ve zna-
lostech o státním rozpočtu. My 
rozpočet známe, a proto jsme 

byli přesvědčeni, že pe-
níze pro učitele jsou. 

Je ale nutno si uvě-
domit, že letos už 
10 miliard korun 
k  1. lednu 2017 
pomohlo těm, 

kteří jsou také ve 
školství, byla to čty-

ři procenta navýšení. 
Ale je třeba si také uvědomit, 
že když navýšíte z 11 tisíc, pak 
máte jen 12 tisíc a to stále není 
mnoho pro slušné žití. O to víc 
jsme byli motivováni, abychom 
chtěli další navýšení. Věřím to-
mu, že to lidé ocení, a  přál 
bych si, aby nečlenové odbo-
rů poděkovali odborářům, pro-
tože je naprosto jednoznačné, 
že bez odborů by žádné zvýše-
ní platů ve školství nebylo. Je 
dobré poděkovat odborářům 
za jejich ochotu bojovat nejen 
za sebe, ale i za všechny.

Minulý čtvrtek se uskuteč-
nil mítink Konec levné práce. 
Odbory na něm vyhlásily 
svoji představu růstu mezd 
na příští rok i kroky, jak růst 
realizovat.

Jsem přesvědčen o  tom, že 

mítink byl demonstra-
cí síly a odhodlání od-
borů za svoje poža-
davky bojovat. Přijeli 
nás podpořit lidé, s ni-
miž jsme se ještě v ta-
kové koncentraci ne-
sešli, generální tajem-
ník evropské odboro-
vé federace, předse-
dové německých, ra-
kouských a  sloven-
ských odborů. Jsou to 
lidé, s nimiž jsme po-
slali faktické vzkazy 
zaměstnavatelům – 
levnou práci už zapla-
tily tisíce rodin, teď je 
čas to změnit. Myslím si, že na-
še kampaň, kterou jsme za ko-
nec levné práce před dvěma le-
ty spustili, už má obrovské vý-
sledky. Náš požadavek na růst 
mezd v  roce 2018 je osm až 
deset procent.

Věříte tomu, že se učitelé 
skutečně dočkají v roce 2020 
důstojných platů?

Pokud si budou lidé myslet, 
že důstojné platy přicházejí od-
někud shůry, že o tom jenom 
někdo rozhodne, tak se nedo-
čkají, ale pokud svoji předsta-
vu zhmotní v  aktivním člen-
ství v odborech, tak ano. Mů-
žeme se těšit na budoucnost, 
když si lidé budou uvědomo-
vat, že za lepší život se musí 
bojovat. Na dobré školství mu-
sí být prostředky, nesmí se spo-
léhat na to, že se k lepším pla-
tům dá proškrtat v  rozpočtu. 
Když politici jen donekoneč-

na slibují, peníze se samy ne-
najdou nikdy.

Můžete být už letos 
spokojen?

Jsem potěšen, ale na to, aby 
bylo dosaženo alespoň podí-
lu sto třicet procent průměr-
ného platu v zemi, jsme teprve 
v první třetině tohoto pomysl-
ného souboje. Chci, aby měli 
lepší platovou situaci i nepeda-
gogičtí zaměstnanci škol. Za-
tím to není o slušném životě, 
spíš jenom o přežívání. Je dů-
ležité, aby i ti, kdo školu chrá-
ní a opravují, byli stejně spoko-
jení jako ti, kdo ve škole učí. Je 
třeba si uvědomit, že jeden bez 
druhého nemohou být.

Jsem také rád, že se vytvoři-
la silná koalice s vysokými ško-
lami, to mi dává do budouc-
na záruku, že jsme schopni za 
myšlenku lepšího školství bojo-
vat společně. Táňa PIKARTOVÁ

Bez práce odborů by žádné zvýšení platů nebylo
Rozhovor s Josefem Středulou, předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů



20. září 2017 5

Projekt podporuje teenagery z dětských domovů
Mladí lidé z  dětských domovů mají při vstupu na 
trh práce podstatně horší výchozí pozici než ti, kteří 
vyrůstající v rodinách. Kromě nízkého vzdělání ne-
mají mnohdy ani dostatečné informace a příležitos-
ti pro získání stabilního zaměstnání.

Podporu těmto dětem už 
několik let poskytuje Nada-

ce Terezy Maxové. Ta stojí za 
projektem Rozjedu to, jehož 
cílem je motivovat děti z dět-
ských domovů ve věku 11 až 
15 let v  přístupu ke vzdělání 
a rozvoji jejich osobního i pro-
fesního růstu.

Dětem se nejen dostává 
podpory při budování profes-
ní kariéry, zlepšování podmí-
nek ke studiu, ale nadace spo-
lečně se sponzorem založi-
la i  fond, který pomáhá zajiš-
ťovat materiální potřeby, kte-
ré jsou při dlouhodobějším stu-
diu nezbytné.

Letos na jaře proběhl specia-
lizovaný průzkum, který zma-
poval aktuální situaci s úrovní 
vzdělávání, dalšími možnost-
mi i překážkami, které se týkají 
dětí z domovů. Do průzkumu 
se zapojilo 63 dětských domo-
vů, kde je aktuálně umístěno 
1 880 dětí, z  toho 857 dívek 
a 1 023 chlapců.

Statistika hovoří jasně

Mezi nejčastější bariéry, kte-
ré dětem brání dosažení vyšší-
ho vzdělání, patří zanedbání 
péče původní rodinou, malá či 
žádná podpora v  rodině, niž-
ší sebevědomí a motivace, dá-
le pak vrozená omezení (napří-
klad nízké IQ) či fakt, že dět-
ským domovům není zajiště-
na v dostatečné míře podpora 
doučování, psychologická po-
moc a nefunguje v nich dosta-
tek kroužků. To vše má přímý 
vliv na formování dětí a  jejich 
motivaci.

Z celkového počtu dětí 
v oslovených domovech, které 
jsou ve věku základního vzdě-
lávání, téměř třetina z nich na-
vštěvuje speciální základní ško-
ly (28 procent), což je poměr-
ně vysoké číslo. Zbylé dvě tře-
tiny docházejí do klasické zá-
kladní školy. Z dětí, které mo-

mentálně chodí na některou 
ze škol třetího stupně, studu-
je většina učiliště (72 pro-
cent), 25 procent ně-
kterou ze středních 
škol a  jen 3 pro-
centa jsou stu-
denty gymnázií. 
Těch, kteří pak 
následně ode-
jdou na vyšší od-
bornou nebo vyso-
kou školu, jsou pouhá 
2 procenta, z čehož 1,3 pro-
centa tvoří vysokoškoláci.

Úspěch motivuje

Tato čísla potvrzují i  zkuše-
nosti těch, kteří s dětmi a do-
spívajícími z  dětských domo-
vů tráví nejvíce času. „Po ma-
teriální stránce mají děti v do-
movech vše, co potřebují, takže 

příliš neřeší, co bude, až budou 
z domova odcházet. Navíc jsou 
často pod vlivem špatných pří-
kladů ze svých biologických ro-
din, kde obvykle nikdo nepra-

cuje a všichni žijí z dávek,“ vidí 
jako hlavní důvod toho, že tito 
mladí lidé jen těžko uspějí v za-
městnání, Miroslava Přiklopilo-
vá, ředitelka Dětského domo-
va v Poličce, který je rovněž za-
pojen do projektu Rozjedu to.

Z  jejích zkušeností vyplývá, 
že děti v domovech se mu-

sí už od útlého vě-
ku začít připravo-

vat na samostat-
ný život. „Dobře 
funguje, když 
jsou v  přiměře-
né míře zapo-

jeny do domá-
cích prací, pozna-

jí základy hospodaře-
ní s penězi, naučí se plánovat 
si volný čas. Starší pak mohou 
chodit na různé brigády. Po-
máhá také dobrý příklad, když 
znají někoho, kdo měl podob-
ný osud jako oni a dokázal se 
v  životě o  sebe postarat, vy-
studoval školu, má dobrý pří-
jem z práce, který ho baví, za-
ložil fungující rodinu. Velkým 

přínosem jsou jistě i exkurze, 
které naše děti absolvují prá-
vě v rámci projektu Rozjedu to. 
Mají možnost poznat, co jed-
notlivá zaměstnání obnášejí, 

jak to v praxi chodí,“ vysvětlu-
je M. Přiklopilová.

Zatěžkávací zkouška

Podobné postřehy ze své 
praxe má i Radka Klímová, ře-
ditelka  nymburského dětské-
ho domova, dalšího subjektu, 
který se účastní projektu Roz-
jedu to.

„Naše děti přicházejí větši-
nou z rodin, které nepodporují 
vzdělávání a budování profesní 
kariéry. Už tím, že se v dětském 
domově dětem věnujeme, do-
přáváme jim pozornost, pod-
poru a pomoc v učení, těšíme 
se s nimi z dosažených úspě-
chů a  pomáháme s  neúspě-
chy, je motivujeme. Motivací je 
i úspěch dalších dětí, kterým se 
podařilo vystudovat a úspěšně 
začít budovat profesní kariéru. 
Na druhou stranu mnoho na-
šich svěřenců je demotivová-
no hluboko zakořeněnými pa-
tologickými modely z biologic-
kých rodin. Tyto frustrace vět-
šinou vyplují na povrch v do-

bě dospívání a zátěž související 
s přechodem do běžného živo-
ta je těžko zvladatelná,“ popi-
suje své zkušenosti R. Klímová.

Romana SLANINOVÁ
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Co znamená pojem nekolidující zaměstnání
V právních výkladech je často zmiňováno „nekoli-
dující zaměstnání“. Co se tímto označením rozumí?

Nekolidující zaměstnání 
a jeho definice jsou zakot-

veny v ustanovení § 25 odst. 3 
zákona o zaměstnanosti, které 
stanovuje, že:

„Zařazení a  vedení v  evi-
denci uchazečů o zaměstnání 
nebrání

a) výkon činnosti na zákla-
dě pracovního nebo služební-
ho poměru, pokud měsíční vý-
dělek nepřesáhne polovinu mi-
nimální mzdy, nebo

b) výkon činnosti na základě 
dohody o provedení práce ne-
bo dohody o pracovní činnosti, 
pokud měsíční odměna nebo 

odměna připadající na 1 mě-
síc za období, za které příslu-
ší, nepřesáhne polovinu mini-
mální mzdy.“

Za nekolidující zaměst-
nání tedy zákon 
o  zaměstnanos-
ti považuje čin-
nosti vykoná-
vané ve slu-
žebním pomě-
ru nebo v  ně-
kterém ze zá-
kladních pracov-
něprávních vztahů, 
kdy příjem z této činnosti ne-
smí přesáhnout polovinu mi-

nimální mzdy. Pro praxi je dů-
ležité si uvědomit, že v naříze-
ní vlády č. 567/2006 Sb. je mi-
nimální mzda zakotvena jako 
mzda hrubá, čili i pro posuzo-
vání charakteru vykonávané-
ho zaměstnání je třeba porov-

návat mzdu nebo odměnu 
uchazeče o  zaměst-

nání v  její hrubé 
formě, nikoli již 
„ o č i š t ě n o u “ 
o  daň z  příjmů 
či o pojistné na 
sociální zabez-

pečení a  příspě-
vek na státní po-

litiku zaměstnanosti 
a pojistné na všeobecné zdra-
votní pojištění.

Z uvedeného plyne, že nej-
výhodnější je pro uchazeče 
o  zaměstnání vykonávat ne-
kolidující zaměstnání v  rám-
ci dohody o provedení práce, 
u  níž se nikdy nemohou do-
stat do situace, v  níž by jim 
z  odměny bylo sráženo po-
jistné, když účast na nemo-
cenském pojištění, které je zá-
kladním kritériem pro povin-
nost hradit pojistné, vzniká až 
v  případě příjmu převyšující-
ho 10 000 Kč, jelikož v přípa-
dě tak vysokého příjmu z do-
hody o  provedení práce by 
se již nejednalo o nekolidující 
zaměstnání.

 Vít BERKA

Nároky 
při prostoji 
v práci
Jakým způsobem 
jsou v zákoníku prá-
ce upraveny nároky 
zaměstnance při pro-
stoji v práci?

Právní úpravu prosto-
je jako jedné z překážek 
v práci na straně zaměst-
navatele obsahuje § 207 
písm. a) zákoníku práce, 
kde se stanoví:

„Nemůže-li zaměstna-
nec konat práci pro pře-
chodnou závadu způ-
sobenou poruchou na 
strojním zařízení, kterou 
nezavinil, v dodávce su-
rovin nebo pohonné sí-
ly, chybnými pracovní-
mi podklady nebo jinými 
provozními příčinami, jde 
o prostoj, a nebyl-li pře-
veden na jinou práci, pří-
sluší mu náhrada mzdy 
nebo platu ve výši nej-
méně 80 procent prů-
měrného výdělku.“

Pokud jde o převedení 
na jinou práci, platí usta-
novení § 41 odst. 5 zá-
koníku práce, podle ně-
hož je nutný souhlas za-
městnance s  takovým 
převedením, v  případě, 
že nemůže konat práci 
pro prostoj. Jestliže za-
městnanec takový sou-
hlas dá a je převeden na 
jinou práci, za kterou pří-
sluší nižší plat, uplatní se 
v takovém případě § 139 
odst. 1 písm. d) zákoníku 
práce, který stanoví, že 
zaměstnanci převedené-
mu na jinou práci, za niž 
náleží nižší plat pro pro-
stoj, přísluší po dobu pře-
vedení doplatek k platu 
do výše průměrného vý-
dělku, kterého dosaho-
val před převedením.

Vít BERKA

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Může zaměstnavatel zrušit pracovní poměr ve zkušební době tak, že do písem-
nosti o rozvázání pracovního poměru uvede, že „pracovní poměr končí dnem 
doručení této písemnosti a za předpokladu, že k tomuto dni je zaměstnanec 
dočasně práce neschopen, tak ke 14. dni trvání této překážky v práci, pokud 
by trvala déle než 14 dnů“?

Zrušení pracovního poměru 
ve zkušební době upravuje 

§ 66 zákoníku práce a  zákaz 
tohoto zrušení v případě uve-
deném v dotaze je v něm sku-
tečně obsažen.

Podle mého názoru je uve-
dená formulace v  písemnos-
ti o zrušení pracovního pomě-
ru možná a nevybočuje z účelu 
zákonného omezení, totiž aby 
nedošlo k rozvázání pracovní-

ho poměru zrušením ve zku-
šební době ze strany zaměst-
navatele dříve, než uplyne ob-
dobí, v němž je zaměstnavatel 
povinen poskytovat zaměst-
nanci za podmínek uvedených 
v  ustanovení §  192 zákoní-
ku práce náhradu mzdy nebo 
platu ve výši nejméně 60 pro-
cent průměrného redukované-
ho výdělku.

Současně je ale třeba připo-

menout, že tato formulace má 
význam pouze pro případ, kdy 
by písemnost o zrušení pracov-
ního poměru ve zkušební do-
bě byla zaměstnanci doručena 
až poté, co bylo již ošetřujícím 
lékařem rozhodnuto o  vzni-
ku jeho dočasné pracovní ne-
schopnosti. V opačném přípa-
dě se totiž zákonné omezení 
zaměstnavatele neuplatní.

Vít BERKA
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Školka v Klášterci nad Ohří vtáhla rodiče zpátky do hry
Už řadu let učím v Mateřské škole Bruslička v Kláš-
terci nad Ohří. Snažíme se zde o to, abychom uká-
zali rodičům, že společně strávený čas s  vlastními 
dětmi je skutečně nenahraditelný.

Děti by už z  domova mě-
ly znát nejjednodušší hry, 

které je motivují k  učení, ja-
ko je například pexeso nebo 
člověče, nezlob se. Ale mno-
hé děti tyto hry neznají, nikdo 
si s  nimi doma nehraje a  to 
je skutečně alarmující skuteč-
nost. Poznávání okolního svě-
ta a učení základních návyků 
jsou bez rodičů téměř nemysli-
telné. Pokud je dítě o tyto spo-
lečné chvíle s rodiči ochuzeno, 
projeví se to v jeho budoucím 
životě.

Pojďte si hrát
Čas pro hru a zábavu se ztrá-

cí. V mnoha rodinách to vypa-
dá tak, že dítě vidí rodiče jen 
chvilku ráno a pak až večer. Ro-
diče plně spoléhají na nejrůz-
nější instituce – mateřské ško-
ly, základní školy, kroužky. Jen-
že ty nenahradí to nejdůležitěj-
ší – budování vzájemného vzta-
hu dítěte a rodičů.

Dlouho jsem přemýšlela, 
jak dostat naše rodiče zpát-
ky k dětem a ke hře. Motivací 
pro mě byly nové víceúrovňo-
vé hry. Vliv na to měl také se-
minář environmentální výcho-
vy v souvislostech, který vedla 
lektorka Eva Sůrová. Zrodil se 
nápad vypracovat projekt, po-
mocí kterého by děti získáva-

ly vztah k městu, člověku, na-
učily se věřit samy sobě, mě-
ly zdravé sebevědomí, zvláda-
ly prohry, ale i výhry. Rodič by 
v  tomto projektu měl být zá-
roveň jejich prvním pomocní-
kem a partnerem, na kterého 
by se dítě mohlo plně spoleh-
nout. Dali jsme hlavy dohroma-
dy a  výsledkem byl celoroční 
projekt pro rodiče a jejich děti 
Mámo, táto, pojď si hrát. Pro-
jekt jsme rozdělili na tři společ-
ná setkání.

První setkání jsme zaměřili 
na znalost základních her, te-
dy pexesa a člověče, nezlob se. 
Zhruba měsíc předem jsem ro-
diče upozornila, co se bude ve 
školce konat, aby doma s dět-
mi tyto hry hráli. Ve školce jsme 
hry zařadili do ranních a odpo-
ledních činností. A bylo oprav-
du znát, které děti doma hry 
hrály. Ty měly chuť hrát i  ve 
školce a ostatním dětem chtě-
ly vysvětlovat pravidla. Pexe-
so se hrálo ve zmenšené ver-
zi na sedm dvojic a  člověče, 
nezlob se, se  dvěma figurka-
mi, aby děti dokázaly udržet 
pozornost.

V  den her přišlo celkem 
32  rodičů a  dětí. Nejdříve si 
rodiče zahráli společně s dět-
mi, potom děti hrály jen spo-
lu. V  tom čase jsem rodičům 

představila nové hry, které dě-
ti mají možnost hrát ve školce, 
a vysvětlila, co to dětem přiná-
ší. Spoustu her rodiče neznali. 
Jednalo se především o víceú-
rovňové hry, které jsou zaměře-
né na rozvoj myšlení, prostoro-
vou orientaci, koncentraci, plá-
nování – stavitel, hrad, schody, 
den a  noc, barevné kroužky, 
pavouci a okap. Všichni si hra-
vé odpoledne užili, děti si od-
nesly domů malou odměnu 
a rodiče spoustu nápadů.

Krokování podle Hejného
Další společné odpoled-

ne bylo v  duchu matematiky 
a  předmatematických doved-
ností a  oblíbené hry dobble. 
(Rodiče nám různé variace této 
hry dali pod stromeček). Když 
se rodiče a  děti začali schá-
zet, děti předvedly matema-
tiku podle Hejného metody – 
krokování. Poté se všichni za-
pojili do další zajímavé hry, ku-
ře. Nakonec se vytvořily skupin-
ky a hrál se dobble – hra je za-
měřená na orientaci v prosto-
ru, paměť, postřeh, rychlost 
a  koordinaci oko–ruka. Rodi-
če jsem také seznámila s  no-
vou pedagogickou pomůckou 
methodiko, která je zaměře-
ná na odhad váhy, délky, výšky 
a na sestavování obrazců. Ně-
kteří rodiče si jako bonus vyžá-
dali hry z předešlého setkání, 
aby si s dětmi zahráli. Odchá-
zeli jsme se slibem, že posled-
ní hravé odpoledne bude ven-
ku v prostorách školní zahrady.

Školní zahrada ožila

Počasí nám přálo, a tak jsme 
mohli vyrazit na školní zahra-
du. K získání vědomostí o pří-
rodě a její ochraně mi pomohl 
třídní program zaměřený na 
environmentální výchovu. Pro 
rodiče a děti jsem si připravi-
la stanoviště, kde společně po-
znávali květiny, stromy a zvířa-
ta, která jsou kolem nás. Otáz-
ky a úkoly se také týkaly třídě-
ní odpadu, ochrany životního 
prostředí a trochu zálesáctví při 
stavění ohnišť. Šlo o to, aby ro-
diče dokázali dítěti podat infor-
maci a nasměrovat ho k správ-
nému řešení formou hravého 
učení. Jako doprovodný pro-
gram byly připravené hry – 
kubb, möllky, pétanque a dal-
ší. Celé odpoledne zakončil tá-
borák s opékáním buřtů.

Zvládat prohry i výhry
Co nám tento projekt dal? 

Děti se učily spolupracovat 
s rodiči, rodiče poznávali cho-
vání svých dětí v  kolektivu. 
U dětí bylo vidět zlepšení po-
zornosti, myšlení i  komunika-
ce s rodiči. Učily se zvládat pro-
hry a výhry. A to nejdůležitěj-
ší – děti viděly, že mají v rodiči 
partnera, který je jim oporou.

Alena PÁLENÍKOVÁ

Školní zahrada ožila

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Kontakt:
MŠ Bruslička
Souběžná 205

Klášterec nad Ohří

alenapalenikova@seznam.cz
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Nový školní rok. Nová naděje?
Ano, každý začátek v so-

bě skrývá naději. I  když 
se narodí nový školní rok. Na-
ději lze hledat v tom, že uči-
telská práce a její hlavní atri-
buty zůstávají:

Většina dětí je od příro-
dy veselých a zvídavých a je-
jich touha po vědění je ne-
vykořenitelná. Hodně uči-
telů má svou (krásnou) prá-
ci rádo, dělá ji s chutí a s for-
telem. Většina rodičů pova-
žuje vzdělání svého dítěte za 
důležité a podporuje ho. Stá-
le ještě existují ředitelé, kte-
ří nerezignovali, nejdou jen 
cestou nejmenšího odpo-
ru a snaží se svou školu po-
vznést. Školy jsou vesměs 
opravené a pěkně vybavené. 
Jurodivé nápady kdekterého 
ministra školství mají relativ-
ně malý dopad na to, jak vy-
padá konkrétní hodina ve va-
ší škole.

Bohužel zůstává i to nedobré:

Dobří učitelé a ředitelé ne-
budou prioritou systému, ja-
ko už nejsou dvacet let. Coby 
daňoví poplatníci platíme na 
školství čím dál tím více, žá-
ků je méně, ale peněz ve ško-
lách, u  učitelů víc není. Do 
školského systému 
pronikly, a budou 
mít snahu proni-
kat, nové a no-
vé byrokratické 
pakárny, ideo-
logie, šaškár-
ny, průřezová 
témata, kariérní 
řády a  jejich mu-
tace, nová názvosloví 
rámcových (i nerámcových) 
vzdělávacích dokumentů. To 
proto, aby se v tom galima-
tyáši nikdo nevyznal, lidský-
mi slovy nedokázal popsat, 
„co má umět deváťák“, sys-
tém byl tak složitý a neřiditel-
ný, aby v něm mohli radostně 
žít parazité celého systému, 

akreditovaní školitelé, čerpa-
či dotací, spouštěči pilotních 
projektů, ústavy, úřady, kraj-
ská ministerstva, mazané ne-
ziskovky, kontroloři operač-
ních programů a další takoví.

Máme nového ministra 
a  za dva měsíce bu-

deme mít dalšího, 
což je ale bohu-
žel standard.

Ale hlavní 
naděje spočí-
vá v  tom, že 
o  mnoho hůř 

už být nemůže. 
Plošná inkluze. Na-

hánění dětí s  mentál-
ními hendikepy do normál-
ních škol. Rozvrat pedago-
gicko-psychologických pora-
den. Ničení praktických škol. 
Osmnáctiletí asistenti s  čtr-
náctidenním kurzem. Učitelé, 
co neučí, ale vyplňují papíry. 
Dvouleté děti do školek a po-
vinná školka. Pamlsková vy-

hláška – genocida bufetů ve 
školách. Ideologie ve školách 
a  jejich čím dál tím agresiv-
nější vnucování studentům. 
Projekty, kdy se v  jádru nic 
neučí, a projekty, kde se žádá 
o něco, co škola z 80 procent 
nepotřebuje, ale kvůli těm 20 
procentům to chudák ředitel 
vyplňuje, monitoruje a  ob-
rovskou cedulí děkuje.

Nikdo ale nekontroluje váž-
né věci, jako například, že 
máme desítky škol, kde tři 
roky po sobě u státního tes-
tu neodmaturovala polovina 
a víc studentů. Nebo že má-
me o 40 procent předimen-
zovanou síť středních škol. 
Že klesáme ve vědomostech 
žáků v matematice i přírod-
ních vědách a že jsou mimo-
evropské země, na které už 
prostě nestačíme. My, národ 
Komenského.

Změňme to. Naději mít 
musíme. Václav KLAUS ml.
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Ozdravný pobyt na Cholíně
A ještě jedno ohlédnutí za 

červnovými radovánka-
mi. Na čtrnáctidenní ozdrav-
ný pobyt na Cholín jsme vy-
cestovali s našimi prvňáky ze 
ZŠ a MŠ 17. listopadu v Cho-
mutově. Děti se vůbec ne-
bály a  pobyt si užily. Spous-
ta z  nich byla úplně poprvé 
na tak dlouho bez maminky. 
Školou v přírodě děti završily 
první rok své školní docház-

ky. Byla to taková hezká teč-
ka za tím vším učením muče-
ním. Koupaly se ve Vltavě, zá-
vodily, soutěžily a sportovaly. 
Opékaly si buřtíky a celé dny 
běhaly venku. Vůbec jim ne-
vadil polední klid ani bodová-
ní úklidu. A když přijel poštov-
ský panáček, to bylo radosti. 
A všichni se těší, až pojedou 
na konci druhé třídy znovu.

Bohumila RÝZNEROVÁ

Myšák Očko provede brněnské děti přírodou

Myšák Očko je pohádko-
vá kniha, která děti do-

nutí vstát ze židle a  jít pátrat 
po stopách detektiva myšáka 
Očka.  Příběh je zasazený do 
reálného prostředí brněnské 
přírody. Myšák Očko  má pro 
strach uděláno, a tak si poradí 
se vším. Znázorňuje samé klad-
né vlastnosti, tudíž je pro dě-
ti příkladem správného chová-

ní – chová se slušně, spraved-
livě a  každému je nápomoc-
ný. Kniha obsahuje dva hlavní 
příběhy, Příšera z  Mariánské-
ho údolí a Olympiáda u Růže-
nina lomu, které jsou rozděle-
ny do krátkých kapitol. Jelikož 
postava žabáka Brňáka v kni-
ze používá brněnskou mluvu, 
na konci knížky je malý slov-
ník s vysvětlivkami. Po cestě ke 

značkám si děti mohou zazpí-
vat píseň myšáka Očka (k po-
slechu na YouTube pod ná-
zvem Myšák Očko).

V knize se dozvídáme zají-
mavé informace o brněnských 
přírodních památkách a je zde 
vyobrazeno plno krásných fo-
tografií Mariánského údo-
lí a  lomu Hády, dále pak ma-
py umístěných značek, ke kte-
rým se má čtenář vydat. Kni-
ha nabízí nejen detektivní pří-
běh, ale také omalovánky, kte-
ré si děti mají za odměnu vy-
barvit pokaždé, když navštíví 
místo se značkou na dané ad-
rese, které pro ně myšák  Očko 
připravil.

Projekt rozvíjí čtenářskou 
gramotnost, dětskou fanta-
zii, hudební schopnosti a snaží 
se motivovat děti k poznávání 
blízkého okolí a zvířátek v pří-
rodě zábavnou formou.

www.mysakocko.cz

Cambridge English Exam v Křižné
Slavnostním slibem vstoupi-

lo začátkem září 22 žáků 
Základní školy Křižná do aka-
demického světa s mezi-
národním jazykovým cer-
tifikátem Cambridge En-
glish. Slavnostní předává-
ní proběhlo v obřadní sí-
ni Městského úřadu Va-
lašského Meziříčí.

Základní škola Křižná 
je jedinou školou ve Zlín-
ském kraji, která na ty-
to zkoušky své žáky sys-
tematicky připravuje pří-
mo ve škole, a tam také 

probíhají zkoušky za přítom-
nosti examinátorů z  Jazyko-
vé školy Hello. Testy jsou opra-

vovány přímo na University of 
Cambridge.

Zkoušky Cambridge English 
patří mezi nejrozšířeněj-
ší a  nejuznávanější kva-
lifikace pro studenty an-
gličtiny. Jsou uznávány 
středními školami, uni-
verzitami a  soukromými 
i  veřejnými zaměstnava-
teli v celém anglicky mlu-
vícím světě. Potvrzují te-
dy jazykové znalosti pro 
případné další studium 
a  mají celoživotní plat-
nost. Milena MEDKOVÁ

Provence 
jako sen
LENKA 
HORŇÁKOVÁ-CIVADE

Snili jste někdy o tom, že 
si koupíte zámek? Snili 
jste někdy o  tom, že na-
jdete místo v  srdci ven-
kova a  založíte tam kul-
turní centrum, kde budete 
pořádat výstavy, koncerty, 
divadelní představení? 
Snili jste někdy o tom, že 
změníte svůj život a  sta-
nete se třeba venkovským 
hoteliérem? Snili jste ně-
kdy o  Provence? A  na-
padlo vás všechny své sny 
spojit a pak je začít pro-
měňovat ve skutečnost? 
O tom, jak se sny plní, jak 
se srážejí s realitou, se do-
čtete v této vtipné a poe-
tické knize, kterou vydalo 
nakladatelství Argo.

Znáte je?
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Poslední šance předložit projekt v „EU peníze školám“
Řada středních škol čerpala finanční prostředky z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop-

nost (OP VK) na tzv. šablony, tedy na realizaci zjednodušených projektů. Tato možnost se v minulosti netýkala 
pražských škol. V operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) toto již neplatí. Žádost o pod-
poru mohou předložit všechny střední a vyšší odborné školy z celé České republiky. Ale POZOR, termín ukon-
čení příjmu žádostí o podporu v aktuální výzvě na šablony je 30. září 2017.

Výzva je z formálních důvodů dělena na dvě: pro SŠ a VOŠ 
na  území celé ČR mimo  hl. m. Prahu (výzva č. 02_16_035) 
a pro SŠ a VOŠ pouze v Praze (výzva č. 02_16_042).

Výzva umožňuje personálně podpořit školy, zajistit rozvoj pe-
dagogů a pomoci školám při společném vzdělávání. Důležitou 
oblastí podpory je také spolupráce škol a zaměstnavatelů, vy-
užití cizích jazyků ve výuce, využívání informačních technologií 
ve výuce a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Ša-
blony jsou rozčleněny na aktivity pro SŠ a aktivity pro VOŠ.

Jaké konkrétní šablony nabízí OP VVV?

Šablony pro střední školy:
► personální podpora SŠ (školní asistent, školní speciální peda-

gog, školní psycholog, sociální pedagog, koordinátor spolu-
práce školy a zaměstnavatele a školní kariérový poradce),

► rozvoj pedagogů SŠ (vzdělávání pedagogických pracovníků 
SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, 16 hodin, 24 hodin a 80 hodin –, 
vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi 
– DVPP v rozsahu 8 hodin, 16 hodin, 24 hodin a 80 hodin –, 
sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv, stáže pedagogů u zaměstnavatelů, tan-
demová výuka na SŠ, zapojení odborníka z praxe do výuky 
na SŠ, CLIL ve výuce na SŠ, vzdělávání pedagogického sboru SŠ 
zaměřené na inkluzi v rozsahu 8 hodin, vzájemná spolupráce 
pedagogů SŠ a nové metody ve výuce na SŠ),

► zapojení ICT technika do výuky na SŠ,
► extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ (doučování žáků SŠ ohro-

žených školním neúspěchem a podpora podnikavosti žáků SŠ 
prostřednictvím volnočasové aktivity – fiktivní firma).
Šablony pro vyšší odborné školy:

► personální podpora VOŠ (koordinátor spolupráce školy a za-
městnavatele a školní kariérový poradce),

► rozvoj pedagogů VOŠ (vzdělávání pedagogických pracovníků 
VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, 16 hodin, 24 hodin a 80 ho-
din –, vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ zaměřené 
na  inkluzi – DVPP v  rozsahu 8  hodin, 16 hodin, 24 hodin 
a 80 hodin –, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol pro-
střednictvím vzájemných návštěv, stáže pedagogů u zaměstna-
vatelů, tandemová výuka na VOŠ, zapojení odborníka z praxe 
do výuky na VOŠ a CLIL ve výuce na VOŠ),

► zapojení ICT technika do výuky na VOŠ.
Na všechny výše uvedené aktivity je pro školy vyčleněna 1 mi-

liarda korun. Alokace je dostatečná, aby mohly být podpořeny 
všechny střední a vyšší odborné školy v České republice. MŠMT 
plánuje v budoucnu vyhlásit další dvě vlny šablon (v roce 2018 
a 2020), a proto věříme, že nabyté zkušenosti z realizace šab-
lon školy využijí po celou dobu tohoto programového období.

Z dosavadních zkušeností vyplývá, že z výše uvedených akti-
vit mají střední školy doposud největší zájem o doučování žáků 
ohrožených školním neúspěchem, zapojení odborníka z praxe 
do výuky a tandemovou výuku. Vyšší odborné školy zatím pro-
jevily v největším počtu zájem o stáže pedagogů u zaměstnava-
telů a zapojení odborníka z praxe do výuky.

K 21. srpnu 2017 eviduje MŠMT v této výzvě 799 předlože-
ných žádostí o podporu, což představuje přibližně 58 % z cel-
kového počtu středních a vyšších odborných škol v České re-
publice. Zbylé střední a vyšší odborné školy mají možnost získat 
finanční podporu na výše uvedené aktivity při podání žádosti 
do 30. září 2017.

Jaký byl zájem o některé konkrétní šablony ve výzvě 
pro MŠ a ZŠ?

MŠMT ukončilo 30. června 2016 výzvu na  šablony pro MŠ 
a ZŠ, která byla zaměřena na obdobné podporované aktivity. 
V níže uvedených tabulkách je možné vyčíst, které šablony ža-
datelé volili nejčastěji.

Mateřské školy
Název šablony *
Školní asistent – personální podpora MŠ 1774
Chůva – personální podpora MŠ 1236
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP 
v rozsahu 16 hodin – čtenářská pregramotnost

1585

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP 
v rozsahu 16 hodin – matematická pregramotnost

1452

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

1631

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce 
s rodiči dětí v MŠ

1746

* = Počet mateřských škol, které zvolily danou šablonu

Základní školy
Název šablony **
Školní asistent – personální podpora ZŠ 1295
Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ 610
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP 
v rozsahu 16 hodin – čtenářská gramotnost

1173

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP 
v rozsahu 16 hodin – matematická gramotnost

1074

 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 2170
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 1887
Čtenářský klub pro žáky ZŠ 1736

** = Počet základních škol, které zvolily danou šablonu

Podrobné informace k výzvě a  jednotlivým šablonám pro SŠ 
a VOŠ naleznete na webových stránkách MŠMT v sekci Výzvy.

Pro bližší informace se dále můžete obracet denně na konzul-
tační telefonní linku: +420 234 814 777 nebo e-mailem na ad-
resu dotazyZP@msmt.cz.

MŠMT rovněž vytvořilo videotutoriál pro snazší orientaci ve vý-
zvě a  podávání žádostí, který je umístěn na  profilu OP VVV 
na portálu YouTube.
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Superstars, které musíte poznat
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Jak řešit nedostatek vápníku a vitamínu D?
Nedos tatečný příjem vápníku v dětském věku a omezování po-
hybu aktivují rozvoj osteoporózy a nemocí s ní spojených v do-
spělém věku. Dospělí Češi ale téměř v polovině případů přijímají 
vápníku méně, než je doporučováno. Metabolismus vápníku na-
víc ovlivňuje i vitamín D, jehož denní příjem také většinou není 
optimální. Jak to řešit?

Z  více než 50 procent zajišťují 
příjem vápníku mléko a  mléčné 
výrobky. Vápník náš organismus 
potřebuje k  mineralizaci, a  tím 
i vytváření pevnosti kostní tkáně. 
Nedostatek jeho příjmu v  dět-
ském věku vede ke snadnějšímu 
rozvoji osteoporózy, bolesti pá-
teře nebo vzniku zlomenin kostí 
ve vyšším věku. Četné studie pro-
kázaly, že spotřeba vápníku ob-
saženého v  mléce – zejména 
před pubertou – má vliv na tvorbu 
a strukturu kostní hmoty. Vápník 
se v kostní tkáni ukládá s maxi-
mem do 23 let života člověka.

„Mléko a  mléčné výrobky jsou 
významným zdrojem vápníku 
i z toho důvodu, že je zde jeho vy-
užitelnost 30 procent, u rostlinných 
zdrojů pouhých pět až deset pro-
cent,“ informuje lékař Petr  Tláskal 
z FN Motol.

Pro zajímavost si uveďme obsah 
vápníku v některých potravinách 
(100 g): tvaroh 105 mg, mléko 
120 mg, jogurt 140 mg, ementál 
45procent 840 mg, sója 260 mg, 
mák 1 350 mg.

Češi a vápník

Od roku 2007 provedla Společ-
nost pro výživu (SPV) pět nutrič-
ních studií s  hodnocením tří- až 
pětidenních jídelníčků dětí i  do-
spělých zaměřených mj. na konzu-
maci mléka a mléčných výrobků.

„Studií se zúčastnilo více než 
5  000 jedinců od  kojeneckého 
do  dospělého věku. Výsledky 
mapující konzumaci mléka pro-
zradily, že v každodenním příjmu 
s věkem postupně klesá. Poměrně 
alarmující jsou výsledky týkající se 
dětí ve  věku mezi 10.  – 15.  ro-
kem, kdy dostatečně konzumuje 
mléko jen 39 procent dětí a oje-
diněle nebo zcela ho odmítá 
24 procent dětí. Mléčné výrobky 
ale zavrhuje pouze 4 – 6 procent 
případů,“ prozrazuje lékař vý-
sledky výzkumu.

Ve  spojení s  konzumací nejen 
mléka a  mléčných výrobků, ale 
i  dalších potravin hodnotila SPV 
konzumaci vápníku.

„V  kojeneckém, batole-
cím a předškolním věku byl pří-
jem vápníku dostatečný, pro-
blematická situace nastala opět 

ve  věkovém rozmezí 10–15 let. 
10 procent dětí konzumovalo 
pouze polovinu doporučova-
ného množství kalcia. V dospě-
lém věku byl celkově nižší pří-
jem vápníku zjištěn u 48 procent 
populace, cca u pětiny populace 
byl příjem poloviční,“ pokračuje 
odborník.

Vitamín D chybí všem 
bez rozdílu věku

Jak již bylo řečeno, v  hospo-
daření s vápníkem hraje svou roli 

i vitamín D, který je až z 90 pro-
cent zajišťován slunečním záře-
ním. V zimním období je však náš 
organizmus odkázán na jeho pří-
jem většinou pouze z jeho potra-
vinových zdrojů.

„Určité množství vitamínu D 
sice obsahují mléko a  mléčné 

výrobky, nicméně jeho hlavním 
zdrojem je rybí tuk. Opět tedy 
narážíme na problém, protože je 
u  nás konzumace ryb poměrně 
malá,“ vysvětluje Petr Tláskal. 
„Naše studie ukázaly, že příjem 
vitamínu D je nízký prakticky 
ve všech věkových skupinách. Ře-
šením může být úměrné sluneční 
záření a  v  zimním období vyšší 
konzumace přirozených zdrojů 
vitamínu D nebo o tento vitamín 
obohaceného mléka či mléčných 
výrobků.“

Jaká jsou tedy doporučení?

„Lidský organismus dokáže 
velmi efektivně využít ,mléčný‘ 
vápník. Jeho vstřebatelnost v na-
šem těle podporují vitamín D, ně-
které aminokyseliny a  fosfopep-
tidy, přítomnost laktózy a  kyse-
lina mléčná, které jsou rovněž 
v  mléčných výrobcích přítomné. 
Vápník je tedy jednoznačně nej-
významnějším biogenním prvkem 
v mléce,“ potvrzuje velkou úlohu 
mléka a mléčných výrobků v na-
šem jídelníčku Jiří Kopáček, před-
seda Českomoravského svazu 
mlékárenského.

Pokud jde o vitamín D, dopo-
ručení pro  zvýšení jeho hladiny 
vyplývají z  výše uvedených rad. 
Je tedy třeba přiměřeně pobývat 
na  slunci a  především v  zimním 
období zařadit do jídelníčku ryby 
či mořské plody, játra, žloutek, 

mléčné výrobky, případně mléko 
obohacené o vitamin D.

Argumenty proti vápníku 
z mléčných výrobků

Vegani a další vyznavači alter-
nativního stravování mohou na-
mítnout, že jsou významnými 

zdroji vápníku některé druhy 
zeleniny.

„Přestože je vápník obsažený 
například v  kapustě vstřebáván 
stejně dobře jako vápník obsa-
žený v mléce, není na něj kapusta 
tak bohatá. Jeden litr mléka ob-
sahuje přibližně 1  200 mg váp-
níku, zatímco 1 kg kapusty (va-
řené) pouze asi 300 mg. Abychom 
tedy získali 300 mg vápníku, mu-
síme vypít hrnek mléka nebo sníst 
téměř kilogram kapusty,“ pokra-
čuje Jiří Kopáček.

Zastánci alternativních forem 
stravování často argumentují, že 
má vápník z mléka a mléčných 
výrobků špatnou stravitelnost. 
V  tomto případě se ale jedná 
o nepodložený mýtus.

„Aby mohl být vápník v orga-
nizmu vstřebán, musí být dodán 
v  rozpustné formě. U  mléčných 
výrobků se vyskytuje zhruba jedna 
třetina mléčného vápníku. Zbýva-
jící část se snadno uvolňuje v ža-
ludku a dvanácterníku. Ke vstře-
bávání vápníku rovněž přispívají 
v  mléce obsažené fosfopeptidy 
a  laktóza, která navíc podporuje 
vstřebatelnost vápníku i  v  dolní 
části střeva, a  to zejména v pří-
padě nedostatku vitaminu D. Vět-
šina rostlinných zdrojů (s výjimkou 
kadeřavé kapusty) obsahuje látky, 
kvůli nimž je vápník nerozpustný, 
a  tedy málo vstřebatelný,“ do-
dává Jiří Kopáček.

Obsah vápníku v některých mléčných výrobcích

Výrobek
Obsah vápníku ve 100 g 

výrobku (v mg)
Parmazán 1247
Ementál 1000
Eidam/gouda 850
Sýr s modrou plísní uvnitř těsta 600
Camembert 45 % t. v suš. 400
Tavený sýr 25 % t. v suš. 346
Tavený sýr 45 % t. v suš. 300
Balkánský sýr 280
Tavený sýr 65 % t. v suš. 243
Čerstvý kozí sýr 240
Čerstvý smetanový sýr 70 % t. v suš. 222
Bílý jogurt 140
Kozí mléko 126
Plnotučné (kravské) mléko 120

(Zdroj: Y. Soustre – CERIN, č. 9/2004)


