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Všechno, co můžeš nebo o čem sníš, začni uskutečňovat.   J. W. Goethe

Peníze na zvýšení tarifních platů už míří do škol
Euforie či zděšení z výsledků parlamentních voleb 
potlačily na čas každodenní život. Málokdo se teď 
věnuje tomu, o co se za poslední půlrok zasloužila 
současná vláda neúnavně postrkovaná školskými 
odbory.

Zaznamenala jsem znechu-
cení jedné paní ředitelky, 

že to přidání na platech, kte-
ré bylo od listopadu přiznáno 
školským pracovníkům, je jen 
šikovný předvolební tah. Ško-
ly prý žádné peníze na zvýšení 
tarifů nedostaly a ona teď slo-
žitě musí přesouvat finanční 
částky mezi netarifními a tarif-
ními složkami platů svých uči-
telů tak, aby splnila vládní na-
řízení. Rozhořčuje se nad tím, 
že peníze nemá a přibylo jí jen 
práce a vysvětlování.

Zaskočilo mě, že se v někte-
rých školách vždy najde důvod 

si stěžovat, i  když bych oče-
kávala spíš slova uznání těm, 
kteří se o  splnění politických 
slibů zasloužili.

Jelikož minister-
stvo školství ne-
může tak na-
rychlo nasy-
pat do  škol 
peníze ze své-
ho rozpočtu, 
zvolilo jiný způ-
sob navýšení tarif-
ních platů. Od listopa-
du rozdělí peníze prostřednic-
tvím nového rozvojového pro-
gramu. Peníze na  toto navý-

šení dostanou školy prostřed-
nictvím krajů tak, aby je moh-
ly použít už v prosincové vý-
platě. Rozvojový program Zvý-
šení platů pedagogických pra-
covníků a  nepedagogických 
zaměstnanců regionálního 
školství je vyhlášen na webo-
vých stránkách ministerstva 

školství, a  to na  ob-
dobí od 1. listopa-

du do konce le-
tošního roku.

Podle ná-
městkyně mi-
nistra školství 
Zuzany Ma-

tuškové  dosta-
nou ředitelé škol 

na navýšení platů do-
statečné prostředky. Není te-
dy důvod se obávat, že by 
museli kvůli navýšení tarifů 

brát peníze z  nenárokových 
částí platu.  

Rozvojový program bu-
de otevřen pro  všechny ško-
ly a  školská zařízení zřizova-
né krajem, obcí či svazkem 
obcí. Dotaci budou moci ško-
ly použít na  platy a  souvise-
jící zákonné odvody a  příděl 
do fondu kulturních a sociál-
ních potřeb.

V příštím roce už budou pe-
níze na platy včetně navýše-
ní rozepsány na kraje v rám-
ci běžného rozpočtu.

Připomeňme, že se tarifní 
platy učitelů od listopadu zvý-
ší o 15 procent, tarifní platy 
nepedagogických pracovníků 
pak o 10 procent. A to už je 
snad důvod k projevení vdě-
ku a alespoň zdvořilé radosti.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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EQF na vysvědčeních
Absolventi všech základ-
ních, středních i vyšších 
odborných škol a kon-
zervatoří budou mít od 
letoška na svých vysvěd-
čeních, výučních listech 
a diplomech uvedenou úro-
veň Evropského rámce 
kvalifikací (EQF). Zkratka 
EQF s uvedením příslušné 
úrovně 1 až 8 poukazuje na 
úroveň vzdělání absolventa.
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Mimořádně nadaní
O podpoře mimořádně 
intelektově nadaných 
žáků diskutovali ředitelé, 
prvostupňoví učitelé ze 
základních škol a psycho-
logové z vybraných peda-
gogicko-psychologických 
poraden na ministerstvu 
školství. Setkání uspořádal 
nadační fond Qiido. sk

Umění pro seniory
Pražskou Akademii umění 
a kultury pro seniory 
navštěvuje 857 seniorů. Od 
října se projektu účastní 
16 základních uměleckých 
škol, jejichž zřizovatelem 
je hlavní město. Za kurzy 

senioři neplatí. Projekt 
financuje magistrát, který 
na tento rok vyčlenil 
4,4 milionu korun, v roce 
2018 počítá se 4,8 milionu.

čtk

Ocenění Pionýra
Ministr školství S. Štech 
podepsal s organizací Pionýr 
smlouvu o dlouhodobé 
spolupráci při naplňování 
Koncepce podpory mládeže 
na období 2014 – 2020. 
„Z naší strany je to velké 
poděkování za to, co 
děláte. Vnímám to tak, že 
pro vás je podpis smlouvy 
závazkem, který znamená, 
že budete pokračovat 
v tom, co děláte,“ řekl 
S. Štech.               jk

Zápisník

l k

„Já už učím tak dlouho, že ještě pamatuji doby, kdy školství  nebývalo před volbami pro nikoho 
prioritou!“
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Erasmus slaví třicet let
Program Erasmus podporu-

jící mimo jiné mobilitu stu-
dentů a učitelů v Evropské unii 
existuje již 30 let. Erasmus za-
čal fungovat v západní Evro-
pě v  roce 1987 jako výměn-
ný program pro studenty vy-
sokých škol, Česko se do něj 
zapojilo v roce 1998. Program 
umožnil studovat a  získá-

vat první pracovní zkušenos-
ti v zahraničí již více než devíti 
milionům Evropanů, z toho ví-
ce než 280 tisícům Čechů. Po-
čet lidí, kteří s Erasmem vyces-
tují, se stále zvyšuje. Nynější 
rozšířený program Erasmus+ 
zahrnuje několik vzděláva-
cích a  výměnných programů 
i  pro střední školy a  učňov-

ské obory, ale i výměnné po-
byty pro učitele, dobrovolnic-
kou činnost a sport. Programu 
se účastní 33 zemí, včetně ze-
mí mimo EU – Turecka, Make-
donie, Norska, Islandu a Lich-
tenštejnska. Rozpočet pro ob-
dobí 2014 až 2020 je 14,7 mi-
liardy eur.

čtk

Bankéři v základních školách
Pod hlavičkou projektu Ban-

kéři jdou do škol vyrazili už 
po čtvrté vrcholoví manažeři 
bank mezi mladé lidi. V letoš-
ním ročníku se zaměřili na žáky 
osmých a devátých tříd základ-
ních škol napříč celou republi-

kou. Více než čtyřicet bankéřů 
ukázalo studentům, jaká ne-
bezpečí jim na internetu hrozí, 
a představili základní pravidla 
bezpečného užívání internetu.

Současná mladá genera-
ce vyrůstá v prostředí, kde se 

považuje téměř za povinnost 
být 24 hodin online, a  proto 
je nutné se zásadami užívání 
internetu seznamovat čím dál 
mladší žáky a upozorňovat je 
na největší rizika, která na ně 
číhají. mš

Modernizace odborného vzdělávání
Národní ústav pro vzdělá-

vání zahájil v tomto škol-
ním roce sérii setkání pracov-
ních skupin projektu Moder-
nizace odborného vzdělává-
ní. Jejich úkolem jsou inovace 
v odborné i všeobecné složce 
odborného vzdělávání. Spo-
lupráce se účastní zástupci 
77 odborných škol a zástup-
ci ministerstva školství a  za-
městnavatelů. Výsledkem tří-
leté spolupráce budou vzoro-
vé vzdělávací moduly oboha-
cené o  příklady z  vyučovací 

praxe. Využijí je všechny od-
borné školy, které budou mít 
zájem.

„Učitelům středních odbor-
ných škol se dostane metodic-
ké podpory pro úpravy škol-
ních vzdělávacích programů 
a výuky podle nich,“ říká Hele-
na Úlovcová pověřená řízením 
Národního ústavu pro vzdělá-
vání. „Školy, které dosud ne-
měly dostatek kapacity pro po-
třebné úpravy svých vzděláva-
cích programů, mají příležitost 
je vylepšit a přiblížit potřebám 

trhu práce,“ dodává H. Úlov-
cová. Do projektu jsou již ny-
ní zahrnuty obory, ve kterých 
se vzdělává zhruba 42 procent 
všech žáků středních odbor-
ných škol.

Projekt Modernizace odbor-
ného vzdělávání se dále zabý-
vá propojením počátečního 
odborného vzdělávání s  pro-
fesními kvalifikacemi Národní 
soustavy kvalifikací a  podpo-
rou praktické výuky ve spolu-
práci se zaměstnavateli.

núv
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Volby jsou za námi, a třebaže ještě nemáme novou 
vládu, učitelé se mohou radovat. Jsou, soudíme-li 
podle slov představitelů všech stran a hnutí, jediný-
mi vítězi. Jsou těmi, kterým každá strana slibovala 
zvýšení jejich platů.

„Učitelům se musí pla-
ty zvýšit, jejich pla-

ty se musí vyrovnat platům 
ostatních vysokoškoláků, mu-
sí brát minimálně 45 tisíc za 
měsíc, musí dosáhnout na 
130 procent průměrného pla-
tu.“ V těchto citacích bychom 
mohli pokračovat. Ostatně 
neslyšeli jsme je poprvé. Opa-
kují se totiž před každými vol-
bami. A jaká je realita?

Vraťme se trochu v  ča-
se. Prvního ledna 2011 se 
pedagogům zařazeným do 
12.  platové třídy zvyšoval 
tarifní plat a v prvním stup-
ni (do šesti let pedagogické 
praxe) brali 20  300 korun, 
ve druhém (do 12  let pra-
xe) 21 tisíc, ve třetím stupni 
(do 19 let praxe) pak 21 800 
korun, ve čtvrtém stup-
ni (do 27 let praxe) dosáhli 
na 22 650 korun a v posled-
ním stupni (nad 27 let pra-

xe) brali 24 400 korun. Rok 
nato, 1.  ledna 2012, si uči-
telé zařazení do 12. plato-
vé třídy „výrazně“ polepši-
li. V prvním stupni dosta-
li o 300 korun více, 
ve druhém o 200 
korun, ve třetím 
o  300 korun, 
ve čtvrtém 
o  630 korun 
a  v  posled-
ním si polepšili 
o 750 korun.

Na těchto tarif-
ních platech setrva-
li učitelé téměř tři roky, přes-
ně do 1. listopadu 2014. Pro 
upřesnění je nutné dodat, 
že průměrná mzda za rok 
2011 byla 24 455 korun, pro 
rok 2012 pak 25  067, v  ro-
ce 2013 činila 25 035 a v ro-
ce 2014 pak 25  768 korun. 
Plat učitelů sice netvoří pou-
ze tarify, přesto si lze povšim-

nout, že jejich výše na průměr 
nedosáhla.

V říjnu 2013 proběhly volby 
a i nová vláda (nyní dosluhu-
jící) slibovala, jak platy poros-
tou a prim budou hrát učitelé. 
Jejich platy by měly, podle ní, 
do roku 2020 dosáhnout na 
130 procent průměrné mzdy. 
A výsledek?

Platy učitelů, ale i nepe-
dagogických zaměst-

nanců se oprav-
du začaly zvyšo-
vat. Tarifní pla-
ty od 1. listo-
padu 2014 se 
v prvním stup-
ni 12.  plato-

vé třídy dosta-
ly na 21  tisíc, ve 

druhém na 21  700, 
ve třetím na 22 800, ve čtvr-
tém na 24  280 a  v  posled-
ním, pátém, na 26  350 ko-
run. K dalšímu nárůstu tarif-
ních platů došlo od 1. listopa-
du 2015. Od tohoto data se 
také změnila tabulka pro pe-
dagogy. Přibyl v ní další stu-
peň – do 32 let práce – a po-
slední pak nad 32 let peda-

gogické praxe. V 12. platové 
třídě v prvním platovém stup-
ni si tedy pedagogové po-
lepšili o  530 korun, ve dru-
hém o 580, ve třetím o 630, 
ve čtvrtém o 720 korun, v pá-
tém (do 32 let) o 900 korun 
a  v  posledním, šestém (nad 
32 let) se dostali na 27 940 
korun.

Další navýšení tarifní tabulky 
pro pedagogy proběhlo 1. zá-
ří 2016. Zároveň se rozšířil po-
čet stupňů o jeden. První stu-
peň se totiž rozčlenil na dva, 
a to do dvou let praxe a dru-
hý pak do šesti let. Další stup-
ně zůstaly, pouze se přečíslo-
valy. Ale zpět k částkám. Ta-
rifní plat v prvním stupni (do 
dvou let) ve 12. platové tří-
dě byl stanoven na 22 620, ve 
druhém (do 6 let) na 23 100, 
ve třetím na 24 020, ve čtvr-
tém na 25 030, v pátém na 
26  590, šestém na 28  810 
a v sedmém na 29 500 korun.

A zatím poslední navýšení je 
od letošního 1. listopadu. Svůj 
odpovídající platový stupeň si 
může každý najít v přiložené 
tabulce. Olga ŠEDIVÁ
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Budou platy učitelů růst podle předvolebních slibů?

Platová tabulka pro pedagogy platná od 1. listopadu 2017 (v Kč měsíčně)
* **

Platová třída
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 do 2 let 12 310 13 360 14 450 15 660 19 850 24 810 25 020 25 470 26 020 26 650 27 640
2 do 6 let 12 770 13 840 15 050 16 300 20 420 25 030 25 250 25 910 26 570 27 460 28 940
3 do 12 let 13 570 14 760 16 010 17 440 20 960 25 320 25 640 26 250 27 630 28 610 30 500
4 do 19 let 14 510 15 760 17 120 18 530 21 920 25 850 26 430 27 230 28 790 30 710 33 030
5 do 27 let 15 430 16 790 18 230 19 830 22 900 26 650 27 270 28 380 30 580 33 070 36 290
6 do 32 let 16 750 18 210 19 740 21 450 24 520 28 010 28 780 29 950 33 140 35 800 39 220
7 nad 32 let 17 220 18 700 20 290 22 050 25 220 28 650 29 400 30 760 33 930 36 700 40 160

* Platový stupeň; ** Počet let započitatelné praxe

Platová tabulka pro nepedagogy platná od 1. listopadu 2017 (v Kč měsíčně)
* **

Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 do 1 roku 8 760 9 510 10 310 11 160 12 100 13 140 14 240 15 450 16 760 18 200 19 730 21 400 23 190 25 160 27 330 29 630
2 do 2 let 9 070 9 850 10 690 11 590 12 560 13 620 14 790 16 020 17 410 18 870 20 490 22 210 24 070 26 120 28 360 30 740
3 do 4 let 9 430 10 230 11 090 12 030 13 050 14 130 15 340 16 650 18 060 19 600 21 260 23 050 25 000 27 100 29 440 31 900
4 do 6 let 9 780 10 610 11 530 12 490 13 550 14 680 15 920 17 260 18 750 20 330 22 060 23 920 25 930 28 130 30 550 33 100
5 do 9 let 10 150 11 020 11 950 12 940 14 060 15 220 16 520 17 930 19 450 21 120 22 870 24 800 26 910 29 190 31 680 34 360
6 do 12 let 10 550 11 420 12 410 13 460 14 590 15 820 17 150 18 610 20 190 21 930 23 760 25 760 27 920 30 300 32 890 35 660
7 do 15 let 10 940 11 880 12 890 13 960 15 150 16 410 17 790 19 300 20 960 22 740 24 660 26 720 28 980 31 430 34 130 36 990
8 do 19 let 11 360 12 340 13 360 14 480 15 710 17 020 18 470 20 020 21 740 23 590 25 580 27 740 30 080 32 630 35 410 38 380
9 do 23 let 11 800 12 800 13 880 15 050 16 330 17 670 19 180 20 780 22 570 24 500 26 560 28 770 31 200 33 850 36 760 39 840

10 do 27 let 12 230 13 280 14 390 15 600 16 930 18 340 19 910 21 580 23 420 25 410 27 560 29 860 32 390 35 130 38 120 41 330
11 do 32 let 12 700 13 790 14 940 16 190 17 580 19 030 20 670 22 390 24 290 26 370 28 600 31 000 33 600 36 460 39 570 42 890
12 nad 32 let 13 180 14 330 15 540 16 800 18 240 19 730 21 470 23 230 25 230 27 380 29 680 32 170 34 870 37 820 41 070 44 510

* Platový stupeň; ** Počet let započitatelné praxe
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Co jste před volbami slíbili, po volbách začněte plnit
Takový je, zjednodušeně řečeno, obsah Petice 
za kvalitní podmínky pro vzdělávání, iniciované 
Českomoravským odborovým svazem pracovníků 
školství a  Vysokoškolským odborovým svazem. 
Petice je určena českým politikům a vedena snahou 
důrazně jim připomenout, co všechno před volbami 
pracovníkům ve školství slíbili.

Boj, ve kterém před volba-
mi do Poslanecké sněmov-

ny spojily své síly odbory s dal-
šími organizacemi působícími 
ve školství, přinesl ovoce. 
Již od listopadu tohoto 
roku budou zvýšeny 
platy jak učitelům, 
tak i  nepedagogic-
kým pracovníkům ve 
školství, jejichž spra-
vedlivé ocenění pova-
žujeme za neméně důležité. 
I vysokým školám byla navýšena 
částka ze státního rozpočtu na 
jejich rozvoj v příštím roce.

To však není dostačující. Ne-
ohrnujeme nos nad jednorá-
zovým přilepšením, situace 
však dospěla bohužel tak da-
leko, že ani tento nesporný 
úspěch nezaručuje dlouhodo-
bou perspektivu rozvoje české-
ho školství.

Platy v první řadě
Platová situace je samozřej-

mě nejpalčivější. Situace, kdy 
nenastupují do škol mladí vy-
studovaní pedagogové pro-
to, že z  řádného platu neu-
živí rodinu, takže jdou za ji-
nou, i  méně kvalifikovanou, 
avšak lépe ohodnocenou pra-
cí, je alarmující a musí se řešit 
bezodkladně.

Máme jasný požadavek – 
plat ve školství v  roce 2020 
dosáhne 130 procent průměr-
né mzdy v  České republice. 

Cílem však je průběžné 
financování školství, 

srovnatelné s úrovní 
vyspělých zemí EU, 
které do vzdělává-
ní mladých gene-

rací vloží průměrně 
6 procent HDP každý 

rok.
Díky řadě našich aktivit 

se pro politické strany sta-
lo z  lepšího financování čes-
kého školství a zvyšování pla-
tů pedagogů politikum. Stra-
ny pochopily, že je zde něco 
hodně špatně. Nebo se prostě 
jen bály, že by jim toto citli-
vé a v daném okamžiku širo-
ce diskutované téma mohlo 
u občanů snížit volební skóre, 
pokud by se k němu neposta-
vily pozitivně. A  tohoto for-
málního postoje se zase bo-
jíme my.

Volby skončily pro mnohé 
nečekaně, vynesly do Parla-
mentu některé, kteří v to mož-
ná ani nedoufali, odsunuly do 
pozadí řadu starých politic-
kých matadorů. My však má-
me i v tomto povolebním ča-
se jasno: všechny strany, které 

se dostaly do Poslanecké sně-
movny, mají ve svých voleb-
ních programech financování 
školství jako prioritu.

Podpořte nás podpisem
Petice za kvalitní podmín-

ky pro vzdělávání je zveřejně-
na i  na webových stránkách 
www.skolskeodbory.cz. Petice 
byla zaslána všem představite-
lům nových parlamentních po-
litických stran a  prezidentovi 
republiky a zároveň jsme před-
sedy stran požádali o  osobní 
jednání.

Podpořte prosím svým pod-
pisem další rozvoj školství. Žá-
dáme vás o šíření petice v rám-
ci vašeho regionu. Byli bychom 
velice rádi, pokud nám bude-
te průběžně zasílat zpět na 
naši adresu podepsané petič-
ní archy v co nejkratším čase, 
abychom je začátkem prosin-
ce mohli předat nové Sněmov-
ně, vládě i Senátu tak, aby by-
la zařazena k projednávání co 
nejdříve.

Markéta SEIDLOVÁ, 
místopředsedkyně ČMOS 

pracovníků školství

Bezpečnost práce a fond kulturních a sociálních potřeb
Předposlední říjnový víkend 

pořádal OROS Ostrava se-
minář pro předsedy a členy zá-
kladních organizací na téma 
BOZP, kolektivní vyjednává-
ní a FKSP. O bezpečnosti prá-
ce přednášel Jan Romaněnko, 
svazový inspektor BOZP. Pouta-
vou formou vysvětlil problema-

tiku jednotlivých paragrafů, vy-
hlášek a nařízení.

V sobotu dopoledne se pro-
bírala vyhláška FKSP pod vede-
ním Markéty Seidlové, místo-
předsedkyně školských odbo-
rů. Velké téma bylo sestavo-
vání rozpočtu FKSP při kolek-
tivním vyjednávání, vytváření 

jednotlivých balíčků pro čerpá-
ní příspěvku z FKSP a pravidla 
čerpání.

Mnoho dotazů od poslucha-
čů bylo směřováno ke konkrét-
ní situaci ve školách, kde před-
sedové základních organizací 
působí. Po náročném jednání 
mohli v odpoledních hodinách 

účastníci využít v Horní Lomné 
masáže, vinné a pivní koupele 
a u bowlingu protáhnout své 
tělo. Posezení u kytary a houslí 
bylo výborným odreagováním 
se od denních starostí. Celá 
akce OROS Ostrava byla veli-
ce dobře připravená.

Marie HORVÁTOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTO: ARCHIVFOTO: ARCHIV
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Jak se naučit chápat potřeby těch, kteří se odlišují
V  České republice se narodí ročně kolem sto tisíc 
dětí. U tisícovky z nich se postupně projeví některá 
z poruch autistického spektra. Začlenění autistických 
dětí do školního kolektivu je tématem, které je mno-
hými odborníky sledováno spolu s diskuzemi o vhod-
nosti inkluze. Jednoznačná odpověď však neexistuje.

Leccos ale mohou napovědět 
zkušenosti lidí, kteří se vě-

nují každodenní práci s autisty.

Jak se žáci cítí

V  Základní a  mateřské ško-
le U Lesa v Karviné mají dlou-
holeté zkušenosti. „Výuka pro-
bíhá jak individuální, tak skupi-
novou formou. Učivo, které má 
žák problém si osvojit, realizu-
jeme individuální formou, jinak 
se snažíme žáky vést k práci ve 
skupině. I když má naše výuka 
strukturu i  řád, nelze ji vždy 
striktně dodržet. Probíhá v blo-
cích a vše se odvíjí od aktuál-
ního psychického i zdravotního 
stavu dítěte. Je zde velmi důleži-
tá souhra a týmová spolupráce 
všech pedagogických pracovní-
ků, zejména když nastane kri-
zová situace vzhledem k problé-
movému chování dětí. Musím 
říci, že se nám daří tyto krizo-
vé situace eliminovat. Ale má-
me ve škole i žáky, u kterých se 
problémové chování vůbec ne-
vyskytuje,“ popisuje svou práci 
Marie Bystroňová, speciální pe-
dagožka, která v autistické třídě 
vyučuje již sedmý rok.

Autistická třída

Jedná se o bezbariérové zaří-
zení, které integruje žáky s tě-
lesným postižením. Ve ško-
le působí jedenáct pedago-
gických asistentů, kteří pracu-
jí v běžných třídách se žáky tr-
pícími následky dětské mozko-
vé obrny a  lehčími mozkový-
mi poruchami, ale také různý-
mi formami autismu. Už desá-
tým rokem najdete v této škole 
speciální třídu určenou pouze 
žákům s atypickým nebo dět-
ským autismem a středně těž-
kou až těžkou mentální retar-
dací. Autistická třída vznikla 
v Karviné už před patnácti le-
ty a iniciátory jejího vzniku byli 
rodiče autistických dětí.

Žáci této třídy mají možnost 
absolvovat celou povinnou 
školní docházku, ale prá-
ce s nimi je jiná, ne-
tradiční. V součas-
nosti třídu na-
vštěvuje pět dě-
tí, které vyuču-
jí dva speciální 
pedagogové , 
kterým pomáhá 
jeden pedagogic-
ký asistent. Momentál-
ně se touto formou vzdělávají 
dva žáci 6. ročníku, dva 9. roč-
níku a jeden 8. ročníku.

Každý z  nich má vlastní 
vzdělávací plán, který je vy-

tvořen na základě doporuče-
ní speciálního pedagogického 
centra podle aktuálních kogni-
tivních, motorických i psychic-
kých schopností žáků.

Samotnou výukou práce 
s autisty zdaleka nekončí. Díky 
spolupráci s neziskovou orga-
nizací Dobrodiní a podpoře do-
tací mohla karvinská škola na-
koupit specializované pomůcky 
a našel se prostor pro mimo-
školní aktivity autistických dětí.

„Díky dotaci Moravskoslez-
ského kraje z rozvojového pro-
gramu Kompenzační učeb-
ní pomůcky pro žáky se zdra-
votním postižením jsme mohli 
zakoupit snoezelen set. Zříze-
ní snoezelenu (speciální mul-
tisenzorické místnosti) nám 
umožňuje eliminaci nežádou-

cích problémů při vzdělá-
vání. Snoezelen vy-

užívají nejen dě-
ti z  naší třídy, 
ale rovněž další 
žáci se speciál-
ními vzděláva-
cími potřebami. 

Má význam pro 
rozvoj poznávacích 

procesů, využívá se při 
individuální výuce, kdy dochá-
zí ke změně prostředí, kterou 
někteří žáci potřebují, a tím ke 
zlepšení jejich pozornosti,“ vy-
světluje M. Bystroňová.

Za pomoci nadace a  spon-
zorských příspěvků jezdí autis-
tické děti na školy v přírodě a na 
adaptační pobyty se svými rodi-
či, v příštích týdnech se mohou 
těšit na společné setkání při 
bowlingu i na předvánoční po-
sezení s kouzelníkem, kdy děti 
s asistenty budou péct perníčky.

Výsledkem úsilí, které v Kar-
viné věnují autistickým dětem, 
ale i  žákům s  dalším omeze-
ním, není pouhé školní vzdě-

lávání. Je to i  cesta, jak nau-
čit okolí chápat potřeby těch, 
kteří se odlišují. „Nejlepší ces-
ta, jak přimět společnost k vět-
ší komunikaci a toleranci dětí 
s autismem, je osobní setkání 
s nimi. Ukázat jim, že se nemají 
čeho obávat,“ je přesvědčena 
M. Bystroňová. To ostatně pla-
tí i o učitelích a dalších peda-
gogických pracovnících.

Zbytečné obavy

„Například vytvoření Krizo-
vého plánu pro prevenci vzni-
ku problémových situací tý-
kajících se žáka s  autismem 
vlastně upozorňuje pedago-
gy, že takový žák musí být 
zákonitě problémový. A mo-
hou mít často zbytečné oba-
vy, jak bude výuka probí-
hat. Na druhou stranu se při-
znám, že v rámci inkluze nej-
sem zastáncem, aby každé 

dítě s handicapem bylo sou-
částí běžné třídy. Opravdu je 
potřeba zvážit jeho potřeby 
a specifika ve vzdělávání. Ja-
ko dobré řešení naopak vidím 
právě zřizování speciálních 
tříd, například pro děti s au-
tismem. V  nich mají potřeb-
ný režim a  individuální pří-
stup a  zároveň jsou součástí 
většiny v běžné škole,“ uzaví-
rá M. Bystroňová.

Romana SLANINOVÁ
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Náhrada platu při nemoci v době neplaceného volna
Zaměstnanec po dohodě se zaměstnavatelem čer-
pá neplacené volno a během této doby onemocní. 
Má v takovém případě v době prvních 14 kalendář-
ních dnů dočasné pracovní neschopnosti právo na 
náhradu platu podle § 192 zákoníku práce?

Jak vyplývá z  ustanove-
ní §  192 odst.  1 ZP, právo 

na zmíněnou náhradu má za-
městnanec tehdy, pokud ke 
dni vzniku dočasné pracov-
ní neschopnosti splňuje pod-
mínky nároku na nemocen-
ské podle předpisů o  nemo-
cenském pojištění. Tato náhra-
da mu pak přísluší v uvedeném 

období prvních čtrnácti kalen-
dářních dnů dočasné pracov-
ní neschopnosti toliko za dny, 
které jsou pro něho pracovními 
dny, a za svátky, za které mu ji-
nak přísluší náhrada mzdy ne-
bo se mu plat nebo mzda ne-
krátí, to ovšem za předpokla-
du, že v  těchto jednotlivých 
dnech splňuje podmínky ná-

roku na výplatu nemocenské-
ho podle předpisů o nemocen-
ském pojištění, a pokud pra-
covní poměr trvá, ne však dé-
le než do dne vyčerpání pod-
půrčí doby určené pro výplatu 
nemocenského.

Naopak náhrada platu za-
městnance ze zákona 
nepřísluší za první 
tři takovéto dny 
dočasné pracov-
ní neschopnos-
ti, nejvýše však 
za prvních 24 
neodpracova-
ných hodin z roz-
vržených směn (jde 
o tzv. karenční dobu).

Z toho je zřejmé, že posky-
tování náhrady platu v tomto 
případě úzce souvisí s  právní 
úpravou nemocenského podle 
zákona č. 187/2006 Sb., o ne-
mocenském pojištění, ve zně-
ní pozdějších předpisů. Aby to-
tiž zaměstnanci vůbec vzniklo 
právo na dotčenou náhradu, 
musí ke dni vzniku dočasné 
pracovní neschopnosti splňo-
vat podmínky nároku na tuto 
dávku nemocenského pojiště-
ní a navíc ve vztahu ke každé-
mu dni, za nějž náhrada příslu-
ší, musí být splněny podmínky 
nároku na jeho výplatu.

Podmínky nároku na nemo-
censké a  podmínky nároku 

na jeho výplatu přitom zákon 
o nemocenském pojištění roz-
lišuje (viz např. jeho ustanove-
ní § 25 a § 28). Ačkoliv se dá 
v  předmětném případě před-
pokládat, že zaměstnanec ke 
dni vzniku dočasné pracovní 
neschopnosti splňoval (obec-

né) podmínky nároku 
na nemocenské, ná-

hrada platu z titu-
lu dočasné pra-
covní neschop-
nosti mu po 
dobu, po kte-
rou mělo trvat 

neplacené vol-
no, stejně příslušet 

nebude. Dle ustanove-
ní § 28 odst. 5 zákona o ne-
mocenském pojištění totiž pla-
tí, že nemocenské se až na vý-
jimky nevyplácí zaměstnan-
ci za dobu, po kterou mělo tr-
vat pracovní volno bez náhra-
dy příjmu, pokud dočasná pra-
covní neschopnost vznikla nej-
dříve dnem, který následuje po 
dni nástupu na takové volno. 
Zákon tak reflektuje skuteč-
nost, že pokud je nemocenské 
dávkou, která má zaměstnanci 
nahrazovat příjem (a totéž pla-
tí logicky o náhradě platu), pak 
není důvodu, aby bylo vypláce-
no za dobu, kdy zaměstnanec 
příjem stejně mít neměl.

Vít BERKA

Uplatnění slevy na dani za studenta i o prázdninách
Dcera ukončila učební obor s  výučním listem až 
v září z důvodu opakování závěrečné zkoušky. Do-
stavila se na Úřad práce v říjnu. Může si otec uplat-
nit odpočet z daně na dítě ještě za srpen?

Daňové zvýhodnění na dce-
ru, která ukončila učební 

obor, může otec uplatnit po 
dobu, po kterou se jedná o vy-
živované dítě.

Za vyživované dítě poplatní-
ka se pro účely zákona o  da-
ních z příjmů v souladu s § 35c 
odst. 6 zákona o daních z příjmů 
považuje mimo jiné vlastní dítě, 
které se soustavně připravuje na 
budoucí povolání podle zákona 
o státní sociální podpoře.

V  daném případě se dce-
ra soustavně připravovala na 
budoucí povolání ve střed-
ním stupni vzdělávání, kte-
ré úspěšně ukončila výučním 
listem [jde o  střední vzdělá-
ní s výučním listem v souladu 
s §  58 zákona č.  561/2004 
Sb., o  předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon) ve znění pozděj-
ších předpisů]. Za soustavnou 

přípravu dítěte na budou-
cí povolání na střední škole 
se podle § 13 zákona o stát-
ní sociální podpoře považuje 
mimo jiné:
■ doba od úspěšného vyko-

nání závěrečné nebo maturitní 
zkoušky, je-li tato zkouška ko-
nána v květnu nebo červnu, do 
konce období školního vyučo-
vání školního roku, v němž by-
la taková zkouška konána,
■ doba školních prázdnin 

bezprostředně navazujících na 
skončení studia.

Dobu školních prázdnin 
nelze považovat za soustav-
nou přípravu dítěte a budou-

cí povolání na střední škole, 
jestliže:
■ dítě vykonávalo po celý ka-

lendářní měsíc výdělečnou čin-
nost podle § 10 zákona o so-
ciální podpoře,
■ dítě mělo po celý kalen-

dářní měsíc nárok na podporu 
v nezaměstnanosti nebo pod-
poru při rekvalifikaci.

Jestliže tedy dcera ukonči-
la učební obor, získala výuční 
list a do konce srpna nevyko-
návala po celý kalendářní mě-
síc výdělečnou činnost, může si 
otec uplatnit daňové zvýhod-
nění ještě za měsíc srpen.

Vít BERKA
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Je vnitřní prostředí vaší školy pro žáky bezpečné?
Bezpečná škola – tento pojem zahrnuje i kvalitu 
prostředí, v  kterém se děti pohybují během vy-
učování. Právě ta není v  českých školách nejlepší. 
Podle Státního fondu životního prostředí tři čtvr-
tiny z nich trpí tzv. syndromem nezdravých budov.

Rada pro šetrné budovy le-
tos v květnu zahájila pro-

jekt, jehož součástí je nejen 
měření, ale také pomoc školám 
při hledání  vhodných řešení, 
jak zlepšit vnitřní prostředí bu-
dov, a tím zkvalitnit výuku dětí. 
Do projektu se v pilotní fázi za-
pojily dvě školy, a to Základní 
škola Komenského ve Slavko-
vě u Brna a Základní škola Mi-
koláše Alše v pražském Such-
dole. V nich odborníci sledova-
li množství CO2, kvalitu denní-
ho a umělého osvětlení a hla-
dinu hluku.

Nepomáhá ani větrání
Pokud nejsou dodrženy po-

žadavky na správné osvětle-
ní a  teplotu, vhodné akustic-
ké řešení prostoru, potřebnou 
obměnu čerstvého vzduchu 
a  koncentraci kysličníku uhli-
čitého, pak se žáci i učitelé ve 
školách necítí dobře a tato ne-
pohoda může vést až k závaž-
ným zdravotním obtížím. Ne-
bezpečí roste s tím, jak přibý-

vá dětí, které trpí alergiemi, po-
ruchami imunity a psychickými 
problémy.

Zvýšená koncentrace CO2 
vede k  pocitům dusna, úna-
vě a bolestem hlavy. Podle hy-
gienických norem pro školská 
zařízení pak musí být během 
výuky ve třídách zajištěn pří-
vod vzduchu v množství 20 až 
30 m3/hod. na žáka.

Z  měření provedených 
v obou výše zmiňovaných ško-
lách vyplývá, že během vyu-
čování se koncentrace CO2 ve 
vzduchu velmi rychle zvyšuje 
a maximální povolené hranice 
dosahuje již po 18 minutách 
od začátku výuky. Nepomáhá 
ani pravidelné důkladné větrá-
ní, protože sledovaná hodnota 
neklesla pod 900 ppm. V tako-
vých prostorech pak odborníci 
doporučují instalovat systémy 
řízeného větrání, které zajiš-
ťují dostatečnou obměnu čer-
stvého vzduchu bez klasického 
větrání, které samo o sobě ne-
ní také vždy zdravé.

Míra hluku a světlo

Právě hluk a  špatně řeše-
ná akustika představují jeden 
z  velkých problémů vnitřního 
prostředí ve školách. Důsled-
kem je únava a ztráta koncen-
trace u  žáků, což může vést 
i k  jejich zhoršenému prospě-
chu. Vysoká míra hluku ne-
prospívá ani pedagogům, kte-
ří se nejrůznější zvukové šu-
my pochopitelně snaží překři-
čet, a namáhají si tak zbytečně 
hlasivky. A  také oni přiznáva-
jí zhoršenou soustředěnost na 
samotnou výuku.

Měření Rady pro šetrné bu-
dovy ukázalo, jak významně 
se na odhlučnění prostor po-
dílí vybavení jednotlivých míst-
ností. Tam, kde je více nábyt-
ku a koberce, což je například 
v družinách nebo v třídách, kde 
se učí menší děti, se hluk lépe 
vstřebá a  rozptýlí. Při projek-
tování nových školních budov 
by měli architekti myslet na to, 
že dobrou obranou proti hlu-
ku je vhodně zvolená dispozi-
ce učeben.

Ukazatelem vhodného 
a  zdravého prostředí ve škol-
ních budovách je rovněž vyho-
vující přirozené denní osvětle-
ní, které může být podle ak-
tuální potřeby doplněné do-
datečným umělým osvětlením. 
Podle normy ČSN EN  12464-1 
týkající se umělého osvětlení 
vnitřních pracovních prostorů 

musí být učebny pro denní stu-
dium osvětleny 300 luxy s rov-
noměrností 0,6 a  prostor ta-
bule 500 luxy s rovnoměrnos-
tí 0,7. V praxi ale těchto limitů 
dosahuje jen část českých škol, 
většinou je nedostatečná pře-
devším osvětlenost tabulí.

V  mnoha budovách přiro-
zené denní světlo chybí, pro-
to se v nich používá tzv. sdru-
žené osvětlení, tedy kombina-
ce denního a umělého osvětle-
ní. Bez odpovídajícího dosvět-
lení, například v podobě doda-
tečných svítidel s asymetrickým 
vyzařováním, si v takovém pří-
padě děti příliš namáhají oči, 
což může poškozovat zrak.

Finanční pomoc
Všechny potřebné úpravy 

zlepšující vnitřní prostředí ve 
školách jsou pochopitelně ce-
nově náročné, takže někte-
ré školy mohou váhat, zda se 
do nich pustit, a další, zvláště 
ty menší, jen těžko shánějí po-
třebné finance.

Při hledání vhodného řešení 
se mohou obrátit na Radu pro 
šetrné budovy, ale mohou také 
využít dotační programy, napří-
klad operační program Životní 
prostředí pro roky 2014–2020. 
Z  něj lze čerpat peníze hlav-
ně na instalaci systémů řízené-
ho větrání s rekuperací odpad-
ního tepla, a to u zateplených 
i nezateplených budov.

Romana SLANINOVÁ

Míra hluku a světlo

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

ILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

ILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Změny ve školním stravování
K jakým změnám došlo novelou vyhlášky minister-
stva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování?

Ve Sbírce zákonů ČR, část-
ce 76 rozeslané dne 

14. července 2017, je publi-
kována vyhláška č. 210/2017 
Sb., kterou se mění vyhláška 
č.  107/2005 Sb., o  školním 
stravování, ve znění pozděj-
ších předpisů.

Změna spočívá
■ v novém znění § 2 odst. 5 

upravujícím postup provo-
zovatele stravovacích slu-
žeb při poskytování dietního 
stravování
■ v doplnění této věty v § 3 

na konci odst. 6:
„Jiné stravovací služby po-

skytované dětem, žákům 
a  studentům musí odpoví-
dat výživovým normám sta-
noveným v příloze č. 1 k té-
to vyhlášce nebo výživovým 
požadavkům podle vyhlášky 
o požadavcích na potraviny, 
pro které je přípust-
ná reklama a  kte-
ré lze nabízet 
k pro-
deji 

a prodávat ve školách a škol-
ských zařízeních.“
■ ve vložení nového odstav-

ce 4 c) § 5 tohoto 
znění:

„ Z a ř í z e n í 
školního stra-

vování může 
stano-

v i t 

zálohu na úplatu nejvýše dva 
měsíce, nedohodne-li se se 
zákonným zástupcem nezle-
tilého žáka nebo zletilým žá-
kem jinak.“

Dosavadní odstavec 4 se 
označuje jako odstavec 5.

Vyhláška č.  210/2017 Sb. 
nabyla účinnosti prvním 
dnem druhého kalendářního 
měsíce následujícího po jejím 
vyhlášení, to je dnem 1. zá-
ří 2017.

Martin věří, že i přes absence ve škole odmaturuje
Kolegyně Ustaraná opako-

vaně listuje v  třídní kni-
ze. Znovu a znovu nevěřícně 
ťuká do kalkulačky. „To snad 
není možné. Ve třídě mi stá-
le přibývá žáků s  desítkami 
neomluvených hodin. Rá-
da bych věděla, proč necho-
dí do školy,“ narovnává svá 
záda výchovná poradkyně. 
„Opravdu to chceš vědět?“ 
rázně ji zaskočí Hromádka 
a v ruce svírá barevný časo-
pis. „Tady čtu, že devatenác-
tiletý maturant z  obchod-
ní akademie tráví část svého 
studia na brigádě.“ „Na tom 
není nic zvláštního. Spousta 
žáků občas vyhledává příle-
žitost k přivýdělku,“ ledabyle 
mávne rukou Ustaraná. „Jis-

tě. Ale tady se píše, že Mar-
tin navštěvuje školu jen spo-
radicky a jeho prospěch zdo-
bí jediná trojka,“ pečlivě ci-
tuje Hromádka. „Vidíš, do-
cela šikovný kluk. 
Chodí na brigá-
dy a má jedinou 
trojku,“ notuje 
si výchovná po-
radkyně. „No 
jo, ale víš, z če-
ho ji má? Z cho-
vání!“ rychle do-
plňuje příběh češti-
nář. „Teď ti přečtu doslo-
va, co se v  oslavném člán-
ku píše: ‚Ostatní znám-
ky, včetně tělesné výchovy, 
jsou kvůli neustálé absenci 
nedostatečné.‘“

„Hm, to už je průšvih,“ 
změní svůj výraz ve tváři 
Ustaraná. „A to chce udělat 
maturitu? Uznávám, poně-
kud zvláštní případ,“ vyhod-

nocuje situaci uči-
telka. „Není nad 

zdravé sebevě-
domí někte-
rých mladých li-
dí před maturi-
tou. Stačí dočíst 

poslední odsta-
vec: ‚Martin přesto 

věří, že odmaturuje 
a své skvělé profesory pře-

svědčí, že se v praxi a v reál-
ných podmínkách firmy na-
učil mnohem více než seze-
ním v  lavicích.‘“ Hromádka 
rozpačitě odkládá časopis.

„Tomu říkám vlastní gól,“ 
ozve se učitelka. „Ten namyš-
lený kluk nám všem vzka-
zuje, že je naprosto zbyteč-
né chodit do školy a učit se. 
Že známky jsou k ničemu. Že 
maturitu beztak nějak skou-
lí. Možná včera. Ale dnes, dí-
ky státní maturitě, nemá šan-
ci. Poprvé po letech mám po-
cit, že maturita pod kontrolou 
státu je užitečná,“ povzdych-
ne si Ustaraná. „Článek měl 
vyznít jako chvála sebejisté-
ho mládí a  samospasitelné 
praxe. Všichni víme, že prak-
tické zkušenosti jsou v  živo-
tě nezbytné, ale bez podpory 
odpovídajícího vzdělání určitě 
nestačí,“ suše konstatuje Hro-
mádka. Roman KANTOR

., o školním stravování?
skytované dětem, žákům 
a  studentům musí odpoví-
dat výživovým normám sta-
noveným v příloze č. 1 k té-
to vyhlášce nebo výživovým 
požadavkům podle vyhlášky 
o požadavcích na potraviny, 
pro které je přípust-
ná reklama a  kte-
ré lze nabízet 
k pro-
deji 

ských zařízeních.
■ ve vložení nového odstav-

ce 4 c) § 5 tohoto 
znění:

„ Z a ř í z e n í 
školního stra-

vování může
stano-

v i t 

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Ochrana soukromí a osobních práv zaměstnanců
Jak jsou nově upraveny zákonem o inspekci práce 
správní delikty právnických osob na úseku ochrany 
soukromí a osobních práv zaměstnanců?

Zákonem č. 206/2017 Sb., 
kterým se mění zákon 

č.  435/2004 Sb., o  zaměst-
nanosti, a  další související 
zákony, byl změněn i zákon 
č.  251/2005 Sb., o  inspek-
ci práce. Jednou ze změn to-
hoto zákona je vložení nové-
ho § 24a, který včetně nad-
pisu zní:

„Správní delikty právnic-
kých a  podnikajících fyzic-
kých osob na úseku ochra-
ny soukromí a osobních práv 
zaměstnanců

(1) Právnická nebo podni-
kající fyzická osoba se jako 
zaměstnavatel dopustí správ-
ního deliktu tím, že

a) naruší soukromí zaměst-

nance na pracovištích a  ve 
společných prostorách za-
městnavatele některým ze 
způsobů uvedených v § 316 
odst. 2 zákoníku práce,

b) neinformuje zaměst-
nance o  rozsahu kontroly 
a o  způsobech jejího prová-
dění podle § 316 odst. 3 zá-
koníku práce nebo

c) v rozporu s § 316 odst. 4 
zákoníku práce vyžaduje od 
zaměstnance informace, kte-
ré bezprostředně nesouvise-

jí s  výkonem práce a  se zá-
kladním pracovněprávním 
vztahem.

(2) Za správní delikt podle 
odstavce 1 se uloží pokuta do

a) 1  000  000  Kč, jde-li 
o správní delikt podle písme-
ne a) nebo c),

b) 100 000 Kč, jde-li o správ-
ní delikt podle písmene b).“

Uvedená změna záko-
na o  inspekci práce nabyla 
účinnosti dnem 29. červen-
ce 2017.

luk. 
-

-
ešti-

nocuj
tel

z

p
vec

věří

Ze 

sborovny
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Pomoci můžeme jen svou přítomností

Ve čtvrtek 12. října žáci dru-
hého stupně Základní ško-

ly Křižná navštívili v rámci pro-
jektu 72 hodin seniory ve sta-
cionáři místní diakonie. Potěšili 

seniory lidovými písněmi a hrou 
na hudební nástroje. Všem se 
to moc líbilo a občas se přida-
li se zpěvem. Společně vytvo-
řili plakát, kde klienti s pomo-

cí dětí vybarvili noty podle své 
nálady. Poté je společnými si-
lami přilepili na notovou osno-
vu a noty zářily všemi barvami. 
Během tvorby senioři povídali 
o svém životě a povolání, kte-
rému se věnovali i více než čty-
řicet let. Bylo milé si poslech-
nout, co v životě dokázali a s ja-
kou energií přistupují k životu. 
Pro mladou generaci bylo toto 
povídání zajímavé. Co dodat? 
Žáci si vzali poučení, že pomoci 
mohou i jen svou přítomností.

Byly to příjemné chvíle strá-
vené dobrou věcí. A  zároveň 
doufám, že se příští rok opět 
zúčastníme projektu 72 hodin.

Dorota PŘÍLESKÁ, 8. A

Napříč generacemi vznikla křehká přátelství

Den otevřených dveří v Do-
mově pro seniory v Šano-

vě znamenal jak pro klienty, 
tak studenty oboru sociální 
činnost naší školy na Přímě-
tické ve Znojmě odstartová-
ní spolupráce, kterou rozhod-

ně nelze nazvat jednorázovou. 
4. října při příležitosti této akce 
klienti Domova pro seniory Ša-
nov za asistence studentů vy-
ráběli tapiserie. Díky velké ná-
ročnosti nebylo možné tato 
díla dokončit během jediného 

dne. 16. října se žáci opět roz-
jeli za klienty s odhodláním vše 
dotáhnout do zdárného kon-
ce. Výsledek byl jedním slovem 
dechberoucí. Nejen že vznik-
la nádherná díla, která bu-
dou v zařízení vystavena a bu-
dou krášlit jeho interiér, ale 
přihlížejícím nemohl uniknout 
ani fakt, že napříč generace-
mi vznikla i křehká, ale přesto 
krásná přátelství. Emoce, které 
vyvolal i pouhý pohled na naše 
babičky a dědečky, již se zauje-
tím a vervou pracovali na spo-
lečném díle, jsou nepopsatel-
né. Často nezáleží na výsled-
ném díle, které lze vzít do ru-
ky. Mnohdy je průběh vzniku 
díla cennější. Ona totiž i cesta 
může být cíl.

Jana KAMARÁDOVÁ

Rozdílní a přece stejní
Pátá základní škola v  Šum-

perku, Vrchlického, se za-
pojila do mezinárodního pro-
gramu Erasmus+.

Naše škola vypracovala pro-
jekt Different Yet the Same – 
Rozdílní a přece stejní –, kte-
rý je zaměřen na  začleňová-
ní všech dětí do  společnos-
ti. Není důležité, z  jaké země 
dítě pochází ani z  jaké lokali-
ty, ale všichni jsme lidé a oče-
kává se od  nás vstřícné cho-

vání a ctění křesťanských tra-
dic, na  kterých Evropa vznik-
la. Do tohoto projektu se za-
pojily školy z Málagy (Španěl-
sko), Lod i (Itálie), Mersinu (Tu-
recko) a Šumperka (Česká re-
publika). Během dvou let se 
učitelé a děti navzájem navští-
ví ve  svých domovských ško-
lách, vzájemně si vymění zku-
šenosti, budou porovnávat své 
myšlenky a metody vzdělávání.

Lýdie ŠPÁNIKOVÁ

Hvězdy mezi 
Sluncem 
a Měsícem
LUCIA JANGOVÁ
SUSAN MCCLELLANDOVÁ

Svědectví ženy, která pře-
žila věznění v KLDR a po-
dařilo se jí i s malým dítě-
tem uprchnout do Mon-
golska, odtud do Jižní Ko-
reje a posléze do Kanady. 
Autorka s  mrazivou věc-
ností popisuje podmínky 
v zemi, naprostou lhostej-
nost státních představitelů 
k  utrpení lidí a  všudypří-
tomné policejní špeho-
vání. Lidé už často nejsou 
zvyklí uvažovat sami za 
sebe a  zcela mechanicky 
vykonávají nařízení pohla-
várů, aktivně donášejí na 
spolupracovníky, prová-
dějí veřejnou sebekritiku 
a o  vůdci si nedovolí ani 
zapochybovat. Neméně 
šokující je i náhled do pro-
středí věznic a pracovních 
táborů. Knihu vydalo na-
kladatelství Euromedia.

Znáte je?

ěd t í ž kt á ř
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Nejčastější zdravotní potíže učitelů a jak na ně
Učitelé jsou posuzováni a hodnoceni zejména po stránce intelektuální a duševní. Ale co jejich fy-
zická schránka? I ta je pro tuto profesi důležitá, ne náhodou se říká – ve zdravém těle zdravý duch. 
A proto jsme se zaměřili na zdravotní potíže, které pedagogům znepříjemňují život, a pokusili se na-
jít způsob, jak jim od nich pomoci.

PÁSOVÝ OPAR

Vznik pásového oparu (Her-
pes zoster) není možné 

předvídat: virus totiž čeká na 
vaši oslabenou imunitu: jakmi-
le je pro něj příznivé klima, za-
útočí. Jedná se o velmi boles-
tivé infekční virové onemocně-
ní, které je způsobeno stejným 
původcem jako plané neštovi-
ce. Onemocnění postihuje nej-
častěji osoby nad 50 let věku 
a častěji ženy.

Vznik nemoci
Po prodělaných planých ne-

štovicích zůstává ve vašem těle 
„spící“ virus, který se po urči-
té době může znovu aktivovat 
a způsobit pásový opar. Náka-
za virem planých neštovic pro-
běhne často před dlouhou do-
bou – nejčastěji v dětství. Pá-
sový opar pak vznikne násled-
kem oslabení imunity vnějšími 
nebo vnitřními faktory. Mezi 
ty vnější počítáme především 
stres, fyzickou námahu, pří-
padně i  sluneční záření; mezi 
vnitřní pak léčbu oslabující náš 
imunitní systém či prodělanou 
nemoc. (Jiná herpetická one-
mocnění – třeba opar na rtech 
– jsou způsobena odlišným pů-
vodcem: Herpes simplex.)

Před objevením puchýřků je 
1 až 5 dní kůže zarudlá, svědí 

a může i bolet. Výsev puchýřků 
se objevuje nejčastěji na jedné 
straně těla v průběhu nervů na 
bedrech, hrudníku či v obličeji, 
ale může být i v uchu a očích 
apod. Puchýřky brzy prasknou 
a jejich obsah je velmi infekč-
ní. Po zaschnutí se pod krus-
tou obnovuje kůže. Onemoc-
nění může být doprová-
zeno zažívacími po-
tížemi, zimnicí, 
teplotou, svě-
děním, zejmé-
na však urput-
nou bolestivos-
tí po celé plo-
še výsevu. Vý-
sev puchýřků bý-
vá jednostranný, po 
jejich vyléčení, které trvá 
zhruba 2 až 4 týdny, zůstává 
často krutá bolest podél ner-
vů po dobu týdnů až měsíců.

Je čeho se obávat
O tom, že se jedná o velice 

zákeřné a  nebezpečné one-
mocnění, by mohli mnozí pa-
cienti vyprávět. Například mo-
je osobní zkušenost je, že nej-
dříve začaly bodavé a nesne-
sitelné bolesti pro tuto ne-
moc na atypickém místě – ru-
ce. Od dlaně se vystřelující bo-
lest táhla až k rameni, teprve 
až po několika dnech začal vý-
sev puchýřků. Z tohoto důvo-

du také nebylo onemocnění 
rozpoznáno včas a jeho léčení 
pak bylo komplikované.

Spící virus útočí
Nemocní pásovým oparem 

jsou infekční pro své okolí 
v době výsevu puchýřků. Do-
poručuje se časté mytí a dez-

infekce rukou, postiže-
ná místa neškrábat 

a  překrýt přede-
psanou mas-
tí. Včasná léč-
ba onemocně-
ní může přede-
jít krutým bo-

lestem v  mís-
tě výsevu opa-

ru i  po odeznění 
onemocnění.

K  léčbě se předepisují anti-
virotika, antibakteriální mas-
ti a  silná analgetika – mnoh-
dy jsou nezbytná i  anxiolyti-
ka či antidepresiva. Chronická 
bolest, kterou lze přirovnat až 
k  elektrickým šokům, po do-
bu nemoci významným způ-
sobem ovlivňuje kvalitu živo-
ta postižené osoby, potažmo 
i členů rodiny.

Ochrana a prevence
V současnosti existuje mož-

nost očkování proti tomuto 
onemocnění. Očkování se do-
poručuje jednou dávkou ze-

jména osobám starším pade-
sáti let věku, které prodělaly 
onemocnění planými neštovi-
cemi. Pokud osoba plané ne-
štovice v minulosti neprodělala 
nebo si tím není jistá, aplikace 
vakcíny poskytne imunitu pro-
ti planým neštovicím i proti pá-
sovému oparu současně.

Opakuje se nemoc?
Pásový opar pravidelně nere-

cidivuje, u většiny pacientů se 
objeví jedenkrát za život a po-
té už ne, ale vlivem součas-
né doby s  velkou psychickou 
i  fyzickou zátěží se stává stá-
le častěji, že se objeví ve stej-
ném místě i opakovaně. Chro-
nické nemoci typu cukrovky, či 
onkologické nemoci, riziko re-
cidiv zvyšují. Pokud by dochá-
zelo k opakovaným recidivám, 
je nutné komplexní vyšetření 
pacienta a případně je možné 
proti němu i očkovat. Rozhod-
nutí ohledně vhodného očko-
vání však patří plně do kompe-
tence odborníků.

Každý rok je nahlášeno oko-
lo sedmi tisíc případů pásové-
ho oparu. Skutečný počet je 
ovšem výrazně vyšší. Toto ne-
příjemné onemocnění, kte-
ré může být v krajním případě 
i smrtelné, prodělá v průběhu 
života až třicet procent lidí.

Eva ROKYTOVÁ

Kdo není kyselý, má pevnější nervy
Ve sborovnách a kabinetech to obvykle voní ká-
vou. Citlivější organismus však při  pravidelné 
a nadměrné konzumaci může mít problém.

Proč lidé pijí kávu? Někdo 
ji má na povzbuzení, něk-

do potřebuje hlavně rituál, te-
dy vědomý odpočinek - uvě-
domění si chvilky klidu. K to-
mu dobře poslouží i  „neka-
fe“ v různých variantách, kte-
ré mají spoustu předností.

Základem bude takzvaná ci-
korka neboli čekanka, kterou 

známe jako modře kvetoucí 
rostlinu. Z ní se používá kořen. 
A kořen je podobně jako ko-
řenová zelenina zásadotvorný, 
takže nejenže neokyseluje, on 
dokonce odkyseluje. A kdo ne-
ní „kyselý“, má pevnější ner-
vy, a to se hodí nejen ve ško-
le. Čekanka také dobře půso-
bí na játra a žlučník. A kdo ne-

ní žlučovitý, je určitě příjemněj-
ší. Cikorkový nápoj se sežene 
v mnoha variantách; pro pra-
coviště je nejpraktičtější in-
stantní Karo, kte-
ré bývá k  dostá-
ní v  prodejnách 
se zdravou výži-
vou. Stačí dvě tři 
lžičky zalít horkou 
vodou. Jsou různé 
varianty kávovin, 
tentokrát doporu-
čím samotnou če-

kanku čili cikorku. A  pokud 
chcete změnu, cikorkové „ne-
kafe“ lze i zdravě dochutit.

Hanka SYNKOVÁ 
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Vyhrajte automobil jenom za to, že jíte zdravě a kvalitně!
Od pondělí 16. října 2017 máte šanci zúčastnit se velké podzimní spotřebitelské soutěže Střihně-
te si 3× Škodu Fabia a sto tisíc dalších skvělých cen, kde jsou hlavní výhrou tři vozy  Škoda  Fabia. 
Nicméně v jejím průběhu můžete získat mnoho dalších atraktivních cen. Co pro to musíte udě-
lat? Stačí si dopřávat kvalitní výrobky označené značkami kvality, např. Klasa, Regionální potra-
vina nebo „biozebra“. Soutěž probíhá do 14. ledna 2018.

Všimli jste si, že některé výrobky mají na svém obalu logo 
kvality? Musely projít náročným schvalovacím procesem, 

aby si ho zasloužily. Jestliže si nějakou potravinu se značkou 
kvality zakoupíte, máte opravdu jistotu, že je zdravá, chutná 
a jedinečná.

O která loga se konkrétně jedná?
· Klasa
· Regionální potravina
· BIO Produkt ekologického zemědělství 

(tzv. biozebra)
· Evropské značení ekologické produkce
· Chráněné označení (ZTS, CHZO, CHOP)
· Český výrobek – garantováno 

Potravinářskou komorou ČR
· Česká potravina
· Česká cechovní norma

Pokud tedy preferujete kvalitu a nakupu-
jete výrobky s těmito logy, stačí je vystřih-
nout a nalepit jich 30 do hrací karty, kterou 
najdete na webu www.akademiekvality.cz. 
Tu pak jenom odešlete na adresu, která je 
uvedena na výše zmíněném webu.

Na co se můžete těšit?
· drobné kuchyňské náčiní a magnetky s maskotem 

Klasáčkem – pro 100 000 nejrychlejších
· každý týden kuchyňské zboží 

a spotřebiče v hodnotě 
až 5 000 Kč – výhru získá týdenní 
výherce, který správně odpoví 
na 3 otázky promo týmu a maskotu 
Klasáčkovi

· každý měsíc vůz Škoda Fabia – 
jednou měsíčně bude vylosován 
1 šťastlivec

· kuchyňské vybavení, zimní vybavení, 
relaxační pobyt, dárkové koše – 
vyhraje 10 celkově nejaktivnějších 
soutěžících

Neváhejte a začněte vystřihávat značky 
kvality z vašich oblíbených výrobků. Ceny 
jsou opravdu lákavé! Nezapomeňte – 
více zaslaných soutěžních karet zvyšuje 
vaše šance na výhru. Bližší informace 
včetně hrací karty najdete na webu 
www.akademiekvality.cz.
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Platí pro ÈR pøi objednání min. osmi souprav do 31. 12. 2017 Ceny vèetnì DPH

3.499,- Kè3.499,- Kè

Výroba: Za Nádražím 2601,  397 01  Písek

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

Konstrukce RAL 1007


