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Většina problémů, které jste schopni definovat, je již částečně vyřešena.   Harry Lorayne

Školství musí zůstat ve vládním programu na čelním místě
Školské odbory od budoucí vlády očekávají, že ve 
svém programovém prohlášení uvede konkrétní 
kroky, které povedou k růstu rozpočtu školství.

Trvají na zvyšování pla-
tů učitelů i nepedagogic-

kých pracovníků ve školství. 
Do regionálního školství by 
podle předsedy školských od-
borů Františka Dobšíka mě-
lo jít v příštích letech zhruba 
deset miliard korun ročně na 
navyšování platů učitelů i ne-
pedagogických pracovníků.

Učitelům by se podle něj 
mělo přidávat na platech víc, 
aby průměr jejich platů opro-
ti ostatním profesím ve veřej-
né správě vzrostl. Další čtyři 
miliardy navíc by podle šéfa 
vysokoškolských odborů Pet-
ra Baierla měly v příštích le-

tech jít každoročně do vyso-
kého školství.

Nová vláda by podle odbo-
rářů měla potvrdit, že škol-
ství je pro ně prioritou. 
„My bychom by-
li velmi rádi, aby 
už ve středně-
dobých rám-
cích rozpočtu 
bylo zvyšování 
platů ve škol-
ství zakotveno. 
Abychom nemu-
seli každý rok o pla-
tech stále vyjednávat tak, ja-
ko to bylo v  letošním roce, 
a nemuseli přistupovat k ra-

zantnějším akcím, jako je 
stávková pohotovost i  stáv-
ka,“ řekla místopředsedky-
ně školských odborů Marké-
ta Seidlová.

Školské odbory připravily 
petici za další zvyšování pla-
tů učitelů, která se před dvě-

ma týdny začala podepi-
sovat. Apelují v  ní 

na budoucí vlá-
du, aby zajistila 
peníze na pla-
ty ve školství 
a  financová-
ní školství by-

lo srovnatelné 
s vyspělými země-

mi EU, které dávají 
do tohoto rezortu průměrně 
šest procent HDP ročně.

Petici odbory koncem říj-

na rozeslaly do škol a  chtě-
ly by, aby je podpořila i  ve-
řejnost. Podpisy budou sbírat 
do 1. prosince.

„Chceme, aby už peti-
ci mohla projednávat nově 
ustavená Sněmovna,“ doda-
la M. Seidlová.

Platy učitelů by měly v roce 
2020 podle odborářů dosáh-
nout 130 procent průměrné 
mzdy. V současné době, kdy 
byla průměrná mzda na kon-
ci pololetí 29 346 korun, by 
to znamenalo asi 38 150 ko-
run. Polovina pedagogů na 
prvním stupni základních 
škol má plat pod 29 671 ko-
run, medián jejich kolegů 
na druhém stupni a  střed-
ních školách byl o 11 korun 
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Nominace fyzikáře
Až do konce roku mohou 
žáci základních a středních 
škol nominovat své 
nejoblíbenější kantory 
fyziky na titul ČEZ Ámos 
v rámci celostátní učitelské 
soutěže Zlatý Ámos. Vítěz 
dostane od Nadace ČEZ 
výhru v podobě 200 tisíc 
korun na vybavení 
učebny přírodovědných či 
technických předmětů. ah

Sedmáci zazářili
Tým sedmáků ze 3. základ-
ní školy ze Slaného 
zvítězil v soutěži iKid 
s inovativní sadou nádobí 
pro handicapované. 
V irské centrále Googlu 
a Facebooku představili 
svůj projekt. Vzdělávací 
projekt KPMG iKid je 
určen dětem ve věku 10 až 
14 let, které se na půl roku 
stanou mladými podnikateli 
a vyzkouší si uvádět vlastní 
nápad na trh. aj

Stipendia Romea
Více než osm desítek 
romských studentů střed-
ních a vyšších odborných 
škol si převzalo stipendia, 

která jim udělila organi-
zace Romea. Tento stipen-
dijní program funguje 
druhým rokem a pomáhá 
těm, jejichž studium ohro-
žuje špatná finanční situace 
jejich rodiny. čtk

Smlouva s Hollywoodem
Malé české firmě MOOVEEZ 
company se podařilo získat 
mezinárodní distribuční 
práva od čtyř velkých 
filmových studií včetně 
dvou hollywoodských 
gigantů. Práva na filmy Češi 
potřebují pro svůj unikátní 
projekt výuky angličtiny 
podle filmů.            sk

Zápisník

„Ale ne, nehrajeme v tělocviku na schovku. Prý si máme chybějící finance na inkluzi najít ve 
školství sami!“
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Navzdory brexitu se používá stále víc angličtina
Na jednáních Evropské 

unie se stále více pou-
žívá angličtina, a  to navzdo-
ry rozhodnutí Velké Britá-
nie z  Unie vystoupit. Evrop-
ská unie oficiálně používá 
24 úředních jazyků. Delegá-
ti jednotlivých členských ze-
mí spolu nicméně často mlu-
ví takzvanou globální anglič-

tinou, ve které mají nejen od-
lišnou výslovnost, ale použí-
vají stejná slova v různých vý-
znamech. Podle tlumočnice 
si o  angličtině všichni myslí, 
že se s ní domluví, ale vzni-
ká v ní mnoho nedorozumění 
na základě jazykových a kul-
turních odlišností. Tlumoční-
ci jsou u 63 procent jednání 

v evropských institucích. Po-
ptávka po nich roste. Anglič-
tina se nyní tlumočí v 96 pro-
centech případů. Francouzšti-
na je požadovaná u tří čtvrtin 
jednání, němčina činí 59 pro-
cent tlumočení, španělština 
51 procent. Přibližně 11 pro-
cent tlumočení se týká češti-
ny. čtk

Méně peněz od ledna na asistenty?
Školy budou možná od 

příštího roku dostávat na 
asistenty pedagoga méně pe-
něz než dosud. Ministerstvo 
školství připravilo další  úpra-
vu vyhlášky o společném vzdě-
lávání dětí, která by měla vést 
k úsporám ve financování pod-
pory pro handicapované dě-
ti, zejména asistentů pedago-
ga. Úřad předpokládá, že by 
novela vyhlášky mohla v příš-
tím roce ušetřit státu zhruba 
1,08 miliardy korun. 

Asistenti pedagoga jsou 
nejdražší částí inkluze. Minis-
terstvo proto navrhuje změ-
nit výpočet peněz, které ško-
ly na asistenty dostávají. No-
vela počítá s  rozřazením asi-
stentů do dvou skupin podle 
druhu poskytované podpory. 
Nově by se už příspěvek stá-
tu na asistenta neměl počítat 
na základě nejvyššího plato-
vého stupně příslušné platové 
třídy, ale středního platové-
ho stupně. Při výpočtu peněz 

pro kvalifikovanější asistenty 
by tak ministerstvo chtělo vy-
cházet ze 4. stupně 8. plato-
vé třídy a pro asistenty na jed-
nodušší podporu ze 4. stup-
ně 5. platové třídy. Financo-
vání asistentů by se také mě-
lo přizpůsobit délce skuteč-
ného úvazku asistenta peda-
goga podle potřeb vzdělává-
ní konkrétního žáka. Snížit by 
se měl i maximální možný po-
čet asistentů ve třídě ze čtyř 
na tři. čtk

Mladí Češi rozumí Slovákům hůře než naopak
Češi a Slováci se spolu dobře 

dorozumí i čtvrt století po 
rozdělení společného státu. 
Mladí Češi sice mají dnes se 
slovenštinou větší potíže než 
Slováci s češtinou, většinou jde 
ale jen o neznalost některých 
odlišných slov. Oba jazyky jsou 
si stále velmi blízké, takže zá-

jem o  výuku jazyka druhého 
národa je zřejmě zejména kvů-
li tomuto faktu poměrně malý, 
a tudíž ani nabídka kurzů slo-
venštiny v Česku a češtiny na 
Slovensku není velká.

Od zániku Československa, 
o  kterém rozhodli federální 
poslanci 25. listopadu 1992, 

uplyne na začátku příštího ro-
ku 25 let. Přesto si stále rozu-
mí i  mladí lidé, kteří vyrost-
li ve dvou samostatných stá-
tech. Zatímco ale mezi Slová-
ky je znalost češtiny rozšířená 
rovnoměrně, mladí Češi rozu-
mí slovenštině o něco hůře než 
starší generace. čtk
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Někteří učitelé se stále brání tomu, aby ve svých 
hodinách používali nejnovější technické prostřed-
ky, a ti, kteří by naopak rádi jejich výhod využívali, 
narážejí na nedostatečné technické vybavení.

Pedagog počátku 21. sto-
letí přestává být nositelem 

znalostí a dovedností a mění se 
v průvodce a zprostředkovate-
le uprostřed světa, který je dy-
namický a který je především 
naprosto závislý na informač-
ní technice.

Hledat správné informace

Odborníci už několik let upo-
zorňují na to, že se pomalu, ale 
jistě stírá rozdíl mezi školním 
a  celoživotním vzděláváním. 
Souvisí to mimo jiné s tím, jak 
jsme neustále víc a agresivněji 
zahrnováni informacemi. Pro-
to se musí učitelé oprostit od 
toho, aby žáky zavalili další-
mi informacemi, a daleko spí-
še se věnovat rozvoji jejich do-
vedností a kompe tencí. Jak to-
muto úkolu lépe rozumět, vy-
světlil na konferenci Jsme při-
praveni? Michal Orság, ředitel 
EDULAB: „Jde o to, přivést dě-
ti ke kritickému a analytické-
mu myšlení, naučit je prezen-

tační dovednosti a v neposled-
ní řadě orientovat se v on-line 
světě. Jde sice také o práci s in-
formacemi, ale spíše s tím, jak 
a kde si je hledat a hlavně jak 
nacházet ty správné. K  to-
mu všemu pochopi-
telně potřebují žá-
ci být samostatní 
a empatičtí.“

Všechny výše 
uvedené do-
vednosti se žá-
kům a  studen-
tům budou hodit 
právě v  celoživot-
ním vzdělávání. Po-
kud se je učiteli podaří vštípit 
dětem, udělal hodně pro jejich 
zdárnou budoucnost.

Výhody převažují

„To, proč mají současné dě-
ti málo kamarádů a nedosta-
tek pohybu, nemusí být zdale-
ka zaviněno moderními tech-
nologiemi, jak se dnes s obli-
bou uvádí. Příčinou je i mění-

cí se podoba rodiny i společen-
ských vazeb. Vozíme naše po-
tomky na druhou stranu města 
do škol a kroužků a do místa, 
kde žijí, se vracejí až večer. Ne-
mají tam kamarády a neustá-
lé komunikování prostřednic-
tvím moderních médií je pak 
pro ně jediným způsobem, jak 
být v  kontaktu se svými vrs-

tevníky,“ vysvětluje Miro-
slav Procházka, pro-

děkan Pedagogic-
ké fakulty Jiho-
české univerzi-
ty v  Českých 
Budějovicích.

A zároveň 
upozorňuje, že 

občasný strach, 
který mívají učite-

lé z používání moder-
ních technologií během vy-

učování, není namístě. „Peda-
gogové se nejvíce bojí techno-
logií proto, že podle nich be-
rou dětem pozornost, tvrdí, že 
místo výuky se budou zabývat 
googlováním, chatováním na 
facebooku, případně že bu-
dou navštěvovat nevhodné 
stránky. Musíme si ale uvědo-
mit, že výhody převažují. Žáci 

se jejich prostřednictvím dosta-
nou k široké nabídce informa-
cí a rozvíjí se jejich kreativita.“

Možnost čelit médiím

Škola by se měla stát mís-
tem, kde se děti setkají se zá-
klady mediální výchovy, která 
je připraví na to, jak správně 
vnímat zprávy, které je budou 
v  médiích ovlivňovat a  kte-
ré jsou mnohdy překroucené, 
špatně podané nebo vyslove-
ně nepravdivé. Jenže v  mno-
hých školách se mediální vý-
chově vůbec nevěnují, v  těch 
ostatních bývá součástí průře-
zových předmětů a podle sta-
tistik se jí běžný český žák ne-
bo student věnuje v průměru 
čtyři hodiny za rok.

Potřebné základy k výuce me-
diální výchovy nemají ani samot-
ní učitelé, protože asi v 60 pro-
centech škol neprošli potřeb-
ným školením. V rámci mediální 
výchovy pak s dětmi maximálně 
připravují školní časopis nebo 
s nimi mluví o reklamě. Bohužel 
se zatím nevěnuje velká pozor-
nost tomuto předmětu ani bě-
hem přípravy budoucích peda-
gogů na fakultách.

Technologický středověk

Ministerstvo školství si ne-
dávno nechalo vypracovat 
zprávu České školní inspekce, 
která mapovala technologic-
kou vybavenost českých škol. 
Ta zjistila, že většina z nich je 
vybavena počítači staršími os-
mi let, což můžeme přirovnat 
k tomu, jako bychom chtěli ve 
škodovce dohnat nejmoder-
nější vozy se šestistupňovou 
převodovkou.

Zpráva ČŠI také ukázala, že 
jen v  10 procentech základ-
ních škol je k dispozici alespoň 
jeden počítač pro dva peda-
gogy (ve středních školách to 
je 20 procent). Přetrvávajícím 
problémem je rovněž nedo-
statečná kvalita internetové-
ho připojení, které neodpoví-
dá tomu, že během vyučová-
ní může být v průměrné škole 
v provozu až dvě stě počítačů 
najednou. Romana SLANINOVÁ
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Vychovávají české školy pro současný složitý svět?
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 Školské odbory poukazují na své úspěchy, stanoviska i plány
Místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová informovala na pátečním setkání odborářů o dal-
ším úspěchu, o  který se odbory dlouhodobě zasazovaly. „V  pondělí 6. listopadu vláda schválila nový 
katalog prací, v němž je zaručeno přesunutí mistrů odborného výcviku z deváté platové třídy do desáté 
a z desáté do jedenácté. Toto opatření vejde v platnost ve chvíli, kdy katalog prací vyjde ve Sbírce záko-
nů,“ řekla M. Seidlová.

Zároveň rázně odmítla chys-
tanou novelu vyhlášky 

27/2016 Sb., která upravu-
je inkluzi. „Nově je v ní návrh 
zařazovat asistenty pedagoga 
do páté platové třídy (v součas-
né době jsou zařazeni v osmé). 
Zřejmě je to reakce na  to, že 
školy na podpůrná opatření žá-
ků nárokují mnoho finančních 
prostředků a ministerstvu škol-
ství docházejí zdroje. Jenže bý-
valá ministryně Kateřina Va-
lachová slibovala a  její největ-
ší argument pro spuštění inklu-

ze byl právě ten, že školy dosta-
nou konečně zaplacena všech-
na podpůrná opatření, která už 
vzhledem k začleněným 
žákům mají,“ doplni-
la místopředsedkyně 
školských odborů.

M. Seidlová infor-
movala i  o  tom, že 
školské odbory chtě-
jí znova uplatnit změ-
ny v zákoně o pedagogických 
pracovnících, které byly sme-
teny ze stolu spolu se zamít-
nutím kariérního řádu. Uplat-

nit by se nově měly zvýšení 
příplatků za  třídnictví, jasná 
pravidla pro povinnost setrvá-

ní pedagogů na praco-
višti a také pro stano-
vení nadúvazkových 
hodin. Původní no-
vela uváděla, že uči-
tel musí být na pra-

covišti v době své pří-
mé pedagogické činnos-

ti, při dohledu nad žáky a v do-
bě zastupování jiného pedago-
ga. Jde-li o jinou práci, sám si 
mohl rozvrhnout pracovní do-

bu a místo, kde bude práci vy-
konávat. Nad stanovený rozsah 
přímé pedagogické činnosti by 
ředitel mohl nařídit nejvýše čty-
ři hodiny týdně, na dalších se 
musí dohodnout. Dále původní 
novela pamatovala i na ty, kte-
ří ve středních školách vyuču-
jí odborné předměty. Odbor-
ná kvalifikace měla být uznána 
těm z nich, kdo za sebou ma-
jí nejméně dvacet let v oboru. 
To vše by školské odbory chtě-
ly znova prosadit.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Elektronická závěrečná zkouška nachází cestu do dalších škol
Jednání republikového vý-

boru profesní sekce střední 
školství mělo minulý týden jed-
no stěžejní téma – novou elek-
tronickou závěrečnou zkouš-
ku. Zástupci odborů z krajů se 
sešli s odborníky z Národního 
úřadu pro vzdělávání, kteří ja-
ko garanti vytvářejí elektronic-
kou závěrečnou zkoušku.

Řešily se konkrétní podně-
ty ze škol, s nimiž se jednotlivá 
učiliště a školy nevědí rady. Jak 
na tomto shromáždění zazně-
lo, mohou se všichni zájemci se 
svými dotazy a podněty obra-
cet přímo na NÚV.

Po  skončení červnového 
termínu závěrečných zkoušek 
měly letos školy možnost vy-
jádřit se k  úrovni témat jed-
notného zadání. Dotazník vy-
plnilo 221 škol, které vyučují 
učební obory, tedy 44,2 pro-
cent z nich. Z  toho 193 škol 
nemělo k tématům připomín-
ky nebo napsalo kladný ko-
mentář. Kriticky se vyjádřilo 
k  jednomu nebo více téma-
tům 28 škol, tedy přibližně 12 
procent z těch, které zpětnou 
vazbu vyplnily.  

Národní ústav pro  vzdělá-
vání připravil novou metodic-

kou příručku Písemná zkouška 
na počítači - praktický návod 
pro správce školních sítí, hod-
notitele a další učitele. Příručka 
má pomoci všem pedagogům, 
kteří ve  školách připravují pí-
semné zkoušky v elektronické 
formě. Tyto e-zkoušky mohou 
žáci skládat jako součást závě-
rečných zkoušek ve 39 učeb-
ních oborech. Poslední aktua-
lizace příručky proběhla v zá-
ří 2017.

Ve školním roce 2016/2017 
byla pro 39 oborů vzdělání vy-
tvořena banka úloh. Školy, kte-
ré tyto obory vyučují, se mohly 

rozhodnout, zda jejich žáci bu-
dou skládat písemnou zkouš-
ku na počítači, nebo na papí-
ře jako dosud. Na všech těch-
to školách byla ale témata jed-
notného zadání vygenerována 
z banky úloh.

Informační systém obsa-
huje  modul pro  e-learningo-
vé vzdělávání  učitelů, autorů 
a editorů. Má software pro žá-
ky se speciálními vzdělávací-
mi potřebami, který umožňuje 
úpravy vzhledu a formátu jed-
notných zadání bez změny je-
jich obsahu. 

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ 

Aktuální situaci ve školství řešili v Pardubickém kraji
Předsedové základních od-

borových organizací, členo-
vé oblastních i  krajských rad, 
ti všichni se setkali na tříden-
ním vzdělávacím semináři, kte-
rý v rozmezí 2. až 4. listopadu 
proběhl v Ústí nad Orlicí. Le-
tošní ročník akce měl meziná-
rodní punc, semináře se totiž 
zúčastnila slovenská delegace 
z Prešovského kraje v čele s Lu-
bošem Kvašňákem.

V rámci čtvrtečního progra-
mu prezentovala aktuální in-

formace předsedkyně Krajské 
rady odborového svazu Pardu-
bického kraje Hana Štusáková 
a také místopředsedkyně škol-
ských odborů Markéta Seidlo-
vá. Vystoupení předsedy Čes-
komoravské konfederace od-
borových svazů Josefa Středuly 
patřilo páteční dopoledne, bě-
hem kterého se uskutečnilo ta-
ké setkání s pracovníky odbo-
ru školství a kultury Krajského 
úřadu Pardubického kraje ve-
dené radním pro školství pa-

nem Bohumilem Bernáškem. 
Během odpoledních seminářů 
došlo na prezentaci výzev z ESF 
v podání Milady Pelajové z mi-
nisterstva práce a  sociálních 
věcí. Se změnami ve financo-
vání regionálního školství po-
té seznámil přítomné Václav 
Pícl z ministerstva školství a na 
oblast financování škol byl za-
měřen příspěvek předsedkyně 
Krajské rady odborového sva-
zu Královéhradeckého kraje 
Markéty Cermanové.

Závěrečný den semináře byl 
věnován v  současnosti velmi 
sledované oblasti bezpečnos-
ti a  ochrany zdraví při práci. 
Se svým příspěvkem vystoupil 
svazový inspektor BOZP Mi-
roslav Werlik. Závěr třídenní-
ho setkání pak patřil Michalu 
Nerudovi, právníkovi Krajské 
rady odborového svazu pra-
covníků školství Pardubické-
ho kraje.

Hana ŠTUSÁKOVÁ, předsedkyně 
KROS PŠ Pardubického kraje

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Žáci o zdravém životním stylu vědí, ale radami se neřídí
Ozdravění výživy a  podpora začlenění vhodných 
pohybových aktivit v  základních školách, to byly 
základní cíle dvouletého projektu Fandíme zdraví, 
který ve školách funguje s podporou ministerstva 
školství.

Pozitivem projektu je to, že 
edukace je zaměřena jak 

na školáky, tak na jejich rodi-
če a  zaměstnance škol včet-
ně pedagogů, vychovatelů ve 
školních družinách a  zaměst-
nanců školních jídelen. „Pro-
jekt oslovuje všechny zúčast-
něné skupiny, protože jen ve 
spolupráci zaměstnanců škol, 
rodičů a  žáků lze dosáhnout 
pozitivní změny v životním sty-
lu a zmírnit odstrašující statis-
tiky o růstu dětské obezity,“ ří-
ká Lucie Gonzálezová, ředitel-
ka iniciativy Vím, co jím a piju, 
která za projektem stojí.

Projekt byl rozdělený do 
dvou etap, a to na přípravnou 
a realizační část. Školy praco-
valy s motivačním programem, 
iniciativa Vím, co jím a piju při-
pravila metodiku edukačně 
a  zdravotně-výchovné mate-
riály. Základem pro jejich tvor-
bu byla pyramida výživy se zá-
keřnou kostkou a  pyramida 
pohybu. Tématem videí byly 
například informace o energe-
tické rovnováze, o konkrétních 
složkách potravin, obsahovaly 
i upozornění na nebezpečí po-
ruch příjmu potravy, tedy obe-
zity i  anorexie. Dalším téma-
tem bylo správné čtení infor-
mací na obalech, uchovávání 
potravin i to, jak se vypořádat 
s vlivem reklamy. Projekt kladl 
důraz také na podávání hlav-
ního jídla dne, formou videí se 
v  této části projektu Fandíme 
zdraví pracovníci školních jíde-
len seznámili s  doporučeními 

odborníků na vý-
živu vztahujícími 
se ke zpracová-
ní potravin.

„ Z ú č a s t n i -
li se všichni, sa-
mozřejmě žáci 1. 
i 2. stupně, učite-
lé a kuchařky. Kromě 
akcí ve škole jsme připravili 
i besedu s výživovým specialis-
tou Petrem Havlíčkem pro tře-
boňskou veřejnost. Žáci se zú-
častnili tří workshopů, kde va-

řili, učili se, jak si připravit jíd-
lo z určených surovin a  jak si 
spočítat výživové hodnoty. To, 
co jsme se díky projektu na-

učili, zavádíme do praxe,“ vy-
světluje ředitelka Základní ško-
ly Na Sadech v  Třeboni Jana 
Polčáková.

Jednou ze škol, které se 
projektu Fandíme 

zdraví zúčastnily, 
byla i  Základní 
škola Jana Amo-
se Komenského 
v  Blatné. „Co 
jsme od projek-

tu očekávali, to 
jsme dostali, jsem 

spokojená,“ objasňu-
je ředitelka školy Jana Krapso-

vá a doplňuje: „Workshopů se 
zúčastnili všichni žáci z 1. i 2. 
stupně, připravili jsme i bese-
du s rodiči.“

„Finální vyhodnocení pro-
bíhá v  těchto dnech a  bude 
k dispozici na konci roku. Již 
teď ale můžeme říci, že pro-

jekt byl velmi úspěšný a má-
me mnoho pozitivních zpět-
ných vazeb jak od pedagogů, 
tak samotných žáků. Věřím, 
že to bylo díky velké kom-
plexnosti, na kterou jsme při 
přípravě kladli důraz. Z  do-
tazníkového šetření vyplynu-
lo, že žáci toho o zdravém ži-
votním stylu již mnoho vědí, 
ale podle rad se často neří-
dí. Proto je třeba dále praco-
vat na motivaci žáků změnit 
teorii v praxi. Je to jistě běh 
na dlouhou trať, ale oceně-
ní ze strany spolupracujících 
škol nám dodává sílu,“ shr-
nuje Lucie Gonzálezová.

Příští školní rok se iniciativa 
Vím, co jím a  piju zaměří na 

edukaci středoškoláků, jejímž 
cílem je podpora nutriční gra-
motnosti dospívajících na pra-
hu dospělosti.
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Výsledky dotazníkového šetření, na které odpovědělo přes 4 700 žáků:
■ 5x denně jí pouze necelá polovina dotázaných školáků. Nej-

častěji přitom děti vynechávají snídani a odpolední svačinu. 
Pokud nesnídají, důvodem jsou nejčastěji absence hladu (na 
prvním místě) a času.

■ Svačinu má z domova 80 procent školáků, ale jen polovina ji 
sní každý den. Nejčastějším důvodem, proč děti svačinu ne-
snědí, je přitom nedostatek času.

■ Do školní jídelny chodí na oběd 88 procent žáků, což doka-

zuje důležitost zajistit kvalitu školního stravování.
■ I když 70 procent dětí uvedlo, že se zajímá o to, jak jíst zdra-

vě, sladkost si minimálně 1x denně dopřeje polovina z nich.
■ Ryby do jídelníčku zařadí jen 1 až 2x za měsíc dvě třetiny žáků.
■ Ovoce jí každý den necelá polovina dětí a zeleninu jen čtvrtina.
■ Aktivní pohyb formou kroužku má mimo školu 62 procent 

dotázaných školáků, ve škole pak 40 procent z nich. U digi-
tálních zařízení přitom stráví dvě hodiny denně.

Táňa PIKARTOVÁ
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Jaká pravidla platí pro přijímání žáků na víceletá gymnázia
Jaká je v  současné době platná právní úprava 
pro přijímání žáků ke vzdělávání na víceletých 
gymnáziích?

Přijímání do prvního roční-
ku a  vyššího stupně šesti-

letého a osmiletého gymnázia 
upravuje § 61 školského záko-
na, kde se stanoví:

„Vzdělávání v  šestiletém 
a osmiletém gymnáziu se čle-
ní na nižší stupeň a vyšší stu-
peň. Nižší stupeň je tvořen prv-
ními dvěma ročníky šestiletého 
gymnázia nebo prvními čtyřmi 
ročníky osmiletého gymnázia. 
Vyšší stupeň je tvořen posled-
ními čtyřmi ročníky šestiletého 
a osmiletého gymnázia.

Do prvního ročníku nižší-
ho stupně šestiletého gymná-
zia lze přijmout uchazeče, kteří 
v daném školním roce úspěšně 
ukončí sedmý ročník základní 
školy nebo druhý ročník nižší-
ho stupně osmiletého gymná-
zia nebo druhý ročník osmile-

tého vzdělávacího programu 
konzervatoře, do prvního roč-
níku nižšího stupně osmileté-
ho gymnázia uchazeče, kteří 
v daném školním roce úspěš-
ně ukončí pátý ročník základní 
školy. Do prvního ročníku vyš-
šího stupně gymnázia postu-
pují žáci, kteří úspěšně ukon-
čili nižší stupeň šestiletého ne-
bo osmiletého gymnázia.

Při přijímacím řízení do nižší-
ho stupně šestiletého a osmi-
letého gymnázia se postupuje 
obdobně podle § 60 až 60g.“

Zákon výslovně stanoví, že 
do 1. ročníku vyššího stup-
ně víceletého gymnázia může 
být přijat pouze uchazeč, který 
úspěšně ukončil příslušný roč-
ník základní školy „v daném 
školním roce“, tedy v tom ro-
ce, ve kterém se ke studiu hlá-

sí. Nelze proto přijímat star-
ší žáky z  vyšších ročníků zá-
kladních škol. Žákům, kteří 
úspěšně ukončili první stupeň, 
se umožňuje, aby postoupi-
li do vyššího stupně šestileté-
ho nebo osmiletého gymná-
zia automaticky. Pro přijímací 

řízení platí stejné postupy jako 
u ostatních středních škol (viz 
ustanovení §  61 odst.  3, že 
se postupuje obdobně podle 
§ 60 až 60g, kde je upraveno 
přijímání do 1. ročníku vzdělá-
vání na střední škole).

Vít BERKA

Komu ve školství je možné určovat platový tarif v rozpětí
Kterým zaměstnancům ve školství je možno určo-
vat platový tarif v rozpětí?

Možnost stanovení plato-
vého tarifu v  rozpětí je 

výjimkou ze zásady, že plato-
vý tarif je zaměstnanci stano-
ven zařazením do platové tří-
dy a určením platového stup-
ně. V případech určených v § 6 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách 
a správě, je možné určit plato-
vý tarif v rámci rozpětí stano-
veného nejnižším a nejvyšším 
platovým stupněm dané plato-
vé třídy. Ve školství lze uplatnit 
ustanovení § 6 odst. 1 naříze-
ní vlády č. 564/2006 Sb., kde 
je uvedeno:

Zaměstnavatel může určit 
platový tarif v  rámci rozpětí 
platových tarifů stanovených 
pro nejnižší až nejvyšší platový 
stupeň příslušné platové třídy 
zaměstnanci zařazenému do

a) první až páté platové tří-
dy nebo

b)  šesté a  vyšší platové tří-
dy, který vykonává umělecké, 
uměleckotechnické, umělec-
kopedagogické práce, činnost 
sportovce nebo trenéra ne-
bo práci výkonného letce, po-
kud okruh zaměstnanců, jichž 
se tento způsob určení 
platového tarifu tý-
ká, a pravidla pro 
určení platové-
ho tarifu v rám-
ci rozpětí nejniž-
šího až nejvyš-
šího platového 
stupně příslušné 
platové třídy sjedná 
v  kolektivní smlouvě ne-
bo stanoví vnitřním předpisem.

Uvedený způsob určení pla-
tového tarifu lze aplikovat 
pouze u  zaměstnanců zařa-
zených do 1. až 5. platové tří-
dy bez rozlišení, zda jde o pe-
dagogické, či nepedagogic-
ké pracovníky. Přitom u  pe-

dagogických pracovníků počí-
tá katalog prací se zařazením 
do 4. a 5. platové třídy pou-
ze u asistenta pedagoga. Cito-
vané ustanovení § 6 obsahuje 
ovšem další výjimku vztahují-
cí se k zaměstnancům vykoná-
vajícím uměleckopedagogic-
ké práce. U učitelů základních 
uměleckých škol, středních od-

borných škol a konzer-
vatoří, kteří vykoná-

vají uměleckope-
dagogické prá-
ce, tak lze tento 
zvláštní způsob 
určení platové-

ho tarifu uplat-
nit i  ve vyšší než 

5. platové třídě.
Tento postup dává za-

městnavateli možnost určit 
v rámci dané platové třídy pla-
tový tarif bez ohledu na zapo-
čitatelnou praxi, což umožňu-
je určit zaměstnanci vyšší, ale 
i nižší platový tarif, než na ja-
ký by mu vznikl nárok podle 
zápočtu let praxe. V takovém 

případě nestanoví zaměst-
navatel zaměstnanci platový 
stupeň.

Stanovení platového stup-
ně totiž plně podléhá reži-
mu podle §  4 nařízení vlá-
dy, tedy zápočtu praxe. Po-
stup podle § 6 tedy nesměřu-
je ke stanovení zvláštního pla-
tového stupně, ale ke zvláštní-
mu způsobu stanovení plato-
vého tarifu. Proto v platovém 
výměru nebude údaj o plato-
vém stupni uveden a zaměst-
nanci se určí jen konkrétní výše 
platového tarifu v rámci rozpě-
tí daného nejnižším a nejvyš-
ším platovým stupněm dané 
platové třídy. Okruh zaměst-
nanců, jichž se tento způsob 
určení platového tarifu týká, 
a pravidla pro určení platové-
ho tarifu v  rámci rozpětí nej-
nižšího a nejvyššího platového 
stupně příslušné platové třídy 
musí být sjednány v kolektivní 
smlouvě nebo stanoveny vnitř-
ním předpisem.

Vít BERKA
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Na Huslíku čeká děti poznání i dobrodružství
Zpěv ptáků, tajemné tůně připomínající, že tudy 
kdysi tekly řeky Cidlina i Labe, podzimem šustící za-
barvené listí, a člověku se nechce věřit, že vzdušnou 
čarou je to stěží dva kilometry na náměstí rušného 
lázeňského města Poděbrad. Dalším překvapením, 
které na člověka v tomto půvabném koutě Polabí 
čeká, může být i Ekocentrum Huslík.

Moderní budova, která je 
doslova obklopena luž-

ním lesem, stojí tam, kde zdejší 
pamětníci znávali tzv. Klicpero-
vu hájovnu. Ta se ale proměni-
la v místo, které poskytuje zá-
chranu zraněným živočichům, 
a  zároveň v  moderní výuko-
vé a vzdělávací centrum, které 
nabízí své služby nejen školá-
kům, ale také široké veřejnos-
ti. Mimo jiné vytváří, spravuje 
a navrhuje také naučné stez-
ky v okolí.

Nenásilnou formou
Centrum je součástí Základ-

ní organizace Českého sva-
zu ochránců přírody Polabí. 
Pro svou osvětovou, výuko-
vou, vzdělávací i poradenskou 
činnost má akreditaci České-
ho svazu ochránců přírody 
a v současné době se na Hus-
líku nejvíce věnují hlavně en-
vironmentálnímu vzdělávání 
škol, ale také široké veřejnos-
ti. Centrum je volně přístupné 
a  jeho návštěvníci rozhodně 
nebudou zklamáni. Zvláště dě-
ti jsou nadšené ze setkání se ži-
vými zvířátky: mohou se tu na-

příklad potkat s vydrami, které 
ve vodě předvádějí představe-
ní, od kterého se i dospělí jen 
těžko dokážou odtrhnout, ne-
bo s řadou dravých ptáků i se 
stádečkem srnčí zvěře.

Většinu vzdělávacích progra-
mů v ekocentru připravují Mar-
ta Bryndová a Jakub Vaněk. Ta-
to sympatická dvojice mladých 
lidí dokáže vytvořit při kontak-
tu s dětmi uvolněnou atmosfé-
ru a  vtáhnout školáky zábav-
nou formou do světa poznání. 
Umí v nich vyvolat touhu začít 
poznávat přírodu, která je ob-
klopuje, a zároveň jim ukázat, 
že i v jejich nejbližším soused-
ství na ně čeká něco zajímavé-
ho i dobrodružného.

„Tahle práce ke mně přišla, 
dá se říct, tak nějak sama, byl 
to přirozený vývoj. Maminka 
a sestra jsou učitelky, ale já sa-
ma pedagogické vzdělání ne-
mám. Jenže s novým areálem 
ekocentra jsme začali rozjíž-
dět i vzdělávací projekty a pro 
mě se tahle činnost stala důle-
žitou součástí života, která mě 
naplňuje a užívám si ji,“ říká 
M. Bryndová.

Jakub Vaněk se naopak 
k ekocentru dostal cíleně. „Od 
mala jsem měl okolo sebe vel-
ké množství zvířat, a  tím se 
upevňoval můj vztah k příro-
dě. Po dokončení školy mi při-
šlo důležité začít šířit dál pově-
domí o problematice životního 
prostředí a našem vztahu k pří-
rodě,“ vysvětluje.

Vztah k přírodě
Jejich přístup a přesvědčení 

nesou výsledky, protože zájem 
o  vzdělávací programy me-
zi školami roste. Zatímco v ro-
ce 2015 se uskutečnilo kolem 
padesátky exkurzí a  předná-
šek, letos už se toto číslo pře-
houplo přes stovku. Určitě je to 
také proto, že Huslík je obklo-
pen přírodou, čehož lze při ex-
kurzích a  přednáškách využít 
a děti si zároveň zadovádí při 
aktivním pohybu venku.

To potvrzuje učitelka Adé-
la Mašindová z  nymburské 
ZŠ Tyršova, která sem přijela 
se svou 4. třídou na výukový 
program Lužní les. „Já osob-
ně jsem tu poprvé, ale vyrazila 
jsem se svými čtvrťáky na do-
poručení mých kolegyň. A ne-
lituji, děti si to tady užívají a já 
ostatně také,“ říká s úsměvem.

Mnohé školy se sem vracejí 
pravidelně a nejedná se pouze 
o ty z nejbližšího okolí, ale také 
o školy z Prahy. „Nejvíce sem 
přijíždějí mateřské a  základ-

ní školy. Mnohé ze  tříd se tu 
objevují každoročně a je hezké 
pozorovat, jak se u dětí prohlu-
buje vztah k přírodě,“ pozna-
menává M. Bryndová.

Veškeré nabízené výuko-
vé programy jsou vytvářeny 
v souladu s koncepcí Environ-
mentální vzdělávání, výcho-
va a  osvěta pro Středočeský 
kraj. Jsou uzpůsobeny pro jed-
notlivé věkové skupiny a tvo-
ří vhodný doplněk školních 
vzdělávacích programů a sle-
dují průřezová témata envi-
ronmentální výuky.

Programy pro každého
Hlavní důraz je kladen na bu-

dování vztahu k přírodě a blíz-
ký kontakt s ní. Žáci se seznámí 
s ekologickými ději a přírodní-
mi zákonitostmi, osvojí si zá-
kladní funkce ekosystémů i to, 
jak člověk přírodu v  dobrém 
i zlém svou činností ovlivňuje.

Zážitkový výukový program 
je zaměřený na zprostředko-
vání kontaktu s přírodou pro-
střednictvím zajímavých her 
a  úkolů. Další formou je ko-
mentovaná prohlídka expozi-
ce živočichů. Učitelé si mohou 
objednat i  výukový program 
přímo u nich ve škole, přičemž 
jej lze upravit podle přání pe-
dagogů. Nabídku vzděláva-
cích programů naleznete na 
www.ekocentrumhuslik.cz.

Romana SLANINOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady
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Odvody z odměn poskytovaných při životních výročích
Jak mají být posuzovány odměny poskytované při 
životních výročích z hlediska povinnosti odvodu na 
zdravotní a sociální pojištění?

Poskytování této odměny 
upravuje § 224 odst. 2 zá-

koníku práce, kde se stanoví:
Zaměstnavatel může za-

městnanci poskytnout odmě-
nu zejména

a) při životním nebo pracov-
ním jubileu a při prvním skon-
čení pracovního poměru po 
přiznání invalidního důchodu 
pro invaliditu třetího stupně 
nebo po nabytí nároku na sta-
robní důchod,

b) za poskytnutí pomoci při 

předcházení požárům nebo 
při živelních událostech, jejich 
likvidaci nebo odstraňování je-
jich následků nebo při jiných 
mimořádných událos-
tech, při nichž mů-
že být ohro-
žen ži-
vot, 

zdraví nebo majetek.
Odměny vypla-

cené podle to-
hoto ustanovení 
nejsou součástí 

platu (nejsou 
totiž 

poskytnuty v souvislosti s výko-
nem práce), a proto se neza-
hrnují do výpočtu průměrné-
ho výdělku.

Pokud jde o  odvod daně, 
zdravotního a sociálního pojiš-
tění, pohlíží se na odměny vy-
placené podle §  224 odst.  2 
zákoníku práce jako na jiné 
odměny, tedy podléhají po-
vinnosti odvodu na zdravotní 
a sociální péči.

 Jací učitelé sedí v naší sborovně?
Hromádka sundává z  ná-

stěnky ve sborovně potiš-
těný papír. U  stolu si ho po-
zorně pročítá a tužkou si dě-
lá poznámky. Trochu se usmí-
vá, mhouří oči, baví se: „To je 
fajn, že si někdo dal tolik prá-
ce,“ pochvaluje si. Hartungová 
zvedá obočí a z dálky pozoruje 
kolegu. „Copak to tajíš, Václa-
ve? Zase nějaké pokyny k  in-
kluzi nebo k poradě?“

„Kdepak. Studuji deset 
možných typů učitelů a zkou-
ším se k  některému z  nich 
přiřadit,“ pohotově reaguje 
Hromádka. „Podívej. Třeba 
učitel šprt zajímající se pou-
ze o  vědeckou podobu své-
ho předmětu. Nebo tady, se-
metrika. To sotva. Což tak 
učitel přísňák, který si mu-
sí vše důkladně naplánovat. 
Žáci se ho obvykle bojí, pro-

tože má velké nároky.“ „Ne-
bylo by tam něco pro mě?“ 
zvědavě se protáhne němči-
nářka. „Učitele šprta stejně 
jako uspávače hadů vylučuji, 
ale co učitelka legenda? Mi-
luje svou práci. Všichni na ni 
s  láskou vzpomínají. Dokon-
ce má ráda své žáky 
a nedává jim úko-
ly na  víkend.“ 
„Děkuji, Václa-
ve, za  projev 
poklony. A  co 
ty?“ začne se 
kolegovi mé-
ně zdvořile dívat 
přes rameno. „Ná-
ročný učitel, nebo stará 
škola? Václave, přihořívá.“ 
„No, že bych byl obzvláš-
tě přísný, nevím. Stará ško-
la? Věk na  to mám. Použí-
vám staronové učební meto-

dy. Tvrdím, že žáci před dva-
ceti lety byli mnohem lepší 
a zodpovědnější a vzděláva-
cí systém výrazně kvalitnější. 
Právě tohle na mě sedí,“ spik-
lenecky se pousměje češtinář.

„Co říkáš na učitele komuni-
kátora? Miluje povídání s žáky 

a rodiči. Používá e-mai-
ly, sociální sítě, má 

svůj blog, na  fa-
cebooku vyvě-
šuje školní per-
ličky,“ špičku-
je Hartungová. 

„Ani náhodou. 
Do  sociálních sí-

tí mě nechytíš. Spíš 
se přibližuji jokerovi. Ten 

upřímně věří, že se může stát 
dobrým kamarádem svých žá-
ků. Vypráví vtipy, žertuje i bě-
hem výkladu. No, tím občas 
trpím,“ smířlivě pokyvuje Hro-

mádka. „Hlavně že nejsi uči-
tel, který nesnáší školu a žá-
ky. Odučí, co musí, a  hned 
prchá domů. Nevybočí dole-
va ani doprava. Všude recitu-
je, už aby byly prázdniny,“ po-
vzbuzuje kolegu němčinářka.

„Jeden typ učitele mi však 
ve  výběru schází. Nenápad-
ně, většinou osamoceně pro-
plouvá snad každou sborov-
nou. Jde o  věrného přislu-
hovače ředitele. Všude ko-
lem sebe vidí jen obraz své-
ho skvělého nadřízeného. Hl-
tá jeho myšlenky přímo z očí. 
V předklonu mu otevírá dve-
ře. Dokonce nabízí svou svači-
nu a hujersky plní ještě nena-
rozená přání. Co naplat, učitel 
je taky jenom člověk,“ poba-
veně vrací Hromádka arch pa-
píru na nástěnku.

Roman KANTOR
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Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Jak je upravena délka pracovní doby mladistvých
Jak je upravena délka pracovní doby mladistvých 
zaměstnanců?

Pracovní doba mladistvých 
zaměstnanců je upravena 

v  §  79a zákoníku práce, kde 
se stanoví:

„U zaměstnance mladšího 
než 18 let nesmí délka směny 
v jednotlivých dnech překročit 
8 hodin a  ve více základních 
pracovněprávních vztazích 
podle § 3 nesmí délka týdenní 

pracovní doby ve svém souhr-
nu překročit 40 hodin týdně.“

Zaměstnavatel je povinen 
zabezpečit, aby ve všech zá-
kladních pracovněprávních 
vztazích se všemi zaměstnava-
teli nepřekročila týdenní pra-
covní doba ve svém souhrnu 
40 hodin týdně (pracovní do-
ba se sčítá). Za tím účelem je 

nutno se u mladistvého ucha-
zeče o  zaměstnání písemně 
zeptat při nástupu do práce, 
zda a v jakém rozsahu pracuje 
u  jiného zaměstnavatele. Dá-
le se doporučuje mladistvého 
zaměstnance smluvně zavá-
zat k poskytnutí včasné infor-
mace o začátku či změně roz-
sahu výkonu práce pro jiného 
zaměstnavatele.

Možným řešením je napří-
klad čestné prohlášení mla-

distvého zaměstnance v  této 
podobě:

„Prohlašuji, že k datu nástupu 
do zaměstnání u zaměstnavate-
le… v rámci pracovního poměru 
/ dohody o provedení práce / do-
hody o pracovní činnosti nemám 
uzavřen pracovněprávní vztah 
u  jiného zaměstnavatele. Beru 
na vědomí, že dojde-li v průbě-
hu trvání pracovněprávního vzta-
hu ke změně této skutečnosti, 
změnu hned oznámím.“
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Budoucí prodavači přemýšlejí, jak vypadá ideální zákazník
Jak vypadá ideální zákazník? 

Většina prodavaček a  pro-
davačů by se shodla na  tom, 
že jde o člověka, který má ná-
kup připravený, nejlépe na-
psaný na  papírku, zbyteč-
ně se nevyptává, nevymýšlí si 
a nezdržuje.

Omyl! Toto je právě ten nej-
horší nakupující. Takovému zá-
kazníkovi totiž více neprodáte. 
O  čem přemýšlejí prodavači? 
Možná je v jejich zájmu ušetřit 
si práci s lidmi, kteří si takzvaně 
vymýšlejí. Tento postoj proda-
vačů stojí proti snaze podnika-
telů mít dobré podnikatelské 
výsledky. Jak dosáhnout toho, 

aby prodavači aktivně prodá-
vali, a ne jen podávali požado-
vané zboží? V prodejně musí 
být sehraný tým, který usiluje 
o dosažení lepších ekonomic-
kých výsledků.

A  co musí budoucí proda-
vač střední školy na Přímětic-
ké ve  Znojmě zvládnout? Po-
suzovat kvalitu zboží, kalkulo-
vat ceny, vyplňovat prodejní 
dokumentaci, dělat inventuru, 
upravovat a aranžovat produk-
ty v obchodě a ve výkladních 
skříních, skladovat a ošetřovat 
zboží, obsluhovat pokladny, 
orientovat se v platné legisla-
tivě, přistupovat aktivně k prá-

ci, být zodpovědný, samostat-
ný, komunikativní, mít příjem-
ný vzhled a  vystupování. Ne-
ní toho tedy málo, a proto by 

si majitelé prodejen měli vážit 
prodavačů s  výučním listem, 
kteří chtějí prodavači skutečně 
být. Libor HANZAL

Studentská společnost Little Louisa
My, studenti třetího roční-

ku oboru podnikání, ob-
chod, služby, jsme založili stu-

dentskou společnost s názvem 
Little Louisa. Naším zámě-
rem je podpořit škálu přírod-

ních produktů, které se sna-
žíme tvořit ojedinělou cestou 
ze zdravých surovin a bez při-
daných konzervantů. Hlavním 
produktem společnosti je šíp-
kový sirup. Šípek je cenným 
zdrojem vitamínu C a posilu-
je imunitu člověka. Z  uvede-
ného sirupu ve  finále vyrobí-
me domácí šípkovou limoná-
du, která je nejen chutná, ale 
i  zdravá. Do  budoucna plá-
nujeme naši firmu dál rozví-
jet. Budeme se snažit, aby se 
vyrobené produkty stále nes-
ly v přírodním duchu. Čím dal-
ším se ještě pochlubíme? To se 
teprve uvidí. Možná dýňovou 
marmeládou nebo šalvějový-
mi bonbóny.

Studenti SOU a SOŠ SČMSD, 
Znojmo

Osm hor
PAOLO COGNETTI

V horách se do sebe za-
milovali rodiče Pietra, jed-
noho ze dvou hlavních 
mužských hrdinů, v  ho-
rách se Pietro seznámí 
s  Brunem, svým nejlep-
ším kamarádem. Výšlapy 
do hor se stanou výchov-
nou metodou Pietrova 
otce, samotářského che-
mika střádajícího v  šedi 
Milána svůj vztek na celý 
svět i  svůj stesk po hor-
ských vrcholech. Také Pie-
trův i Brunův dospělý život 
bude pevně svázán s ho-
rami… Bestseller  Paola 
Cognettiho vychází ve 
třia třiceti zemích. Více na 
www. euromedia.cz.

Znáte je?

Startuje pátý ročník soutěže Vím proč
Půl roku budou moci žá-

ci základních a  středních 
škol posílat svá natočená vi-
dea do  fyzikální soutěže Vím 
proč. Vítěze čekají výhry v po-
době tabletů, exkurzí nebo pří-
spěvku 200 tisíc korun od Na-
dace ČEZ určeného na moder-
nizaci učeben. Natočené fyzi-
kální pokusy mohou studen-
ti vkládat na www.vimproc.cz 
až do 31. března 2018.

Za poslední čtyři ročníky za-
slali účastníci přes 860 videí. 

Portál je vhodný také jako alter-
nativní výukový nástroj pro uči-
tele fyziky – pomocí videí z této 
unikátní on-line učebnice mo-
hou osvěžit své hodiny.

Právě odstartovaného páté-
ho ročníku soutěže se mohou 
účastnit žáci a studenti ze zá-
kladních či středních škol, kteří 
na web Vím proč vloží vlastno-
ručně natočená namluvená vi-
dea vysvětlující nějaký fyzikální 
jev. Ocenění získají nejen nej-
lepší příspěvky vybrané odbor-

nou porotou, ale také vítězo-
vé v on-line hlasování veřejnos-
ti. Autoři videí vybraných ve-
řejností získají možnost exkur-
ze do  jimi zvoleného provozu 
Skupiny ČEZ, autoři šesti videí 
vybraných odbornou porotou 
(tři ze základních a tři ze střed-
ních škol) pak značkové table-
ty. Ti úplně nejúspěšnější obdr-
ží navíc pro svou školu 200 ti-
síc korun na vybavení učebny 
přírodovědných předmětů.

Alic e HORÁKOVÁ
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Nejčastější zdravotní potíže učitelů a jak na ně
Potíže s inkontinencí patří stále mezi značně ta-
buizovaná témata. Přitom jde o  onemocnění, 
které lze úspěšně léčit. Lékaři odhadují, že mo-
čovou inkontinencí trpí až 58 procent žen.

Známe inkontinenci streso-
vou a urgentní. Při stresové in-
kontinenci dochází k občasné-
mu úniku moči při zvýšení ni-
trobřišního tlaku, například při 
smíchu, kašli nebo při fyzic-
ké námaze. Obvykle se jedná 
o  stavy spojené se zvýšenou 
pohyblivostí močového mě-
chýře v důsledku oslabení pá-
nevního dna a poruch pojivo-
vé tkáně.

Z  příčin stresové inkon-
tinence můžeme jmenovat 
například porodní poraně-
ní, obezitu, chronický kašel, 
těžkou fyzickou práci, zácpu 
anebo vrozené poruchy poji-
vových tkání. V terapii se po-
užívá například cvičení, elek-
trostimulace, farmakoterapie, 
také operační techniky, mezi 
něž patří například implanta-
ce pásek.

Urgentní inkontinence je 
nejtěžší stupeň hyperaktivní-
ho močového měchýře. Hlav-
ním příznakem urgence je stě-
ží ovládnutelný pocit impe-
rativního nucení na 
močení. Zpravidla 
nutí postižené-
ho nechat všeho 
a utíkat. A rych-
le. Tímto one-
mocněním trpí 
v  České republi-
ce zhruba 18 pro-
cent lidí nad 40 let. Ko-
lem tohoto věku převažují že-
ny, kolem 60. roku se poměr 
muži–ženy vyrovnává a  mezi 
seniory je s  urgentní inkonti-
nencí více mužů.

Hyperaktivní měchýř
Hyperaktivní močový měchýř 

nezabíjí, ale krade život. Jako 
diagnóza byl definován teprve 
v roce 2002. Podle Christophe-

ra R. Chapplea z Royal Hallam-
shire Hospital v Sheffieldu ve 
Velké Británii jde o  příznaky, 
které nemocné s urologickým 
onemocněním nejčastěji přivá-
dějí k lékaři.

Hlavním příznakem je tak 
zvaná urgence. Jde totiž o vel-
mi silný pocit nucení na mo-

čení, který postižení ne-
mohou odložit. Syn-

drom hyperaktiv-
ního měchýře má 
zřetelně negativ-
ní vliv na spole-
čenský, fyzický, 
psychický, pro-

fesní a  sexuální 
život. Mnoho pa-

cientů se stydí vyhle-
dat pomoc, a když své obavy 
překonají, narazí mnohdy na 
nepochopení ze strany léka-
řů. Podle provedených evrop-
ských studií má zhruba polo-
vina lékařů nechuť či nezájem 
se problémy s močením zabý-
vat. Jenomže hyperaktivní mo-
čový měchýř má na každoden-
ní život horší dopad než závaž-
né choroby.

Omezený příjem tekutin
Život těchto pacientů dochází 

až do takových extrémů, že ma-
jí zmapované toalety, vždy vě-
dí, kde je nejbližší, a nevzdalu-
jí se od ní, preventivně vyprazd-
ňují močový měchýř, kdyko-
liv je možnost jít na toaletu. To 
ovšem může mít negativní do-
pad, neboť si měchýř zvykne 
udržovat menší množství mo-
či. Omezený příjem tekutin ve-
de zase k zahuštění moči. Kon-
centrovaná moč pak dráždí sliz-
nici močového měchýře a může 
způsobit i změny v její struktuře.

Léčebným opatřením je pit-
ný režim a trénink močového 
měchýře, jehož cílem je snížit 
potřebu močit na každé tři až 
čtyři hodiny.

Přesto asi 40 procent pří-
padů hyperaktivního měchýře 
zůstává stále nediagnostiko-
váno. Podnětem pro vyhledání 
odborné pomoci jsou až poru-
chy spánku, problémy při po-
hlavním styku nebo znepoko-
jení, že by se mohlo jednat o ji-
né vážné onemocnění.

Táňa PIKARTOVÁ

Typy inkontinence

I ve škole můžete s dětmi vyzkoušet jógu
Daniela Križeková je cvičitelkou jógy a pilates. 
Vystudovala FTVS, obor tělesné výchovy pro zdra-
votně postižené děti. V současnosti vede kurzy 
v Praze v Horních Počernicích. Zeptali jsme se jí, 
proč nabízet dětem právě jógu.

Jóga rozvíjí jedince komplex-
ně, a to bez rozdílu. Ke kaž-

dému přistupuje s  ohledem 
na jeho fyzickou a psychickou 
zdatnost. Je nesoutěživá. Vy-
balancovává narůstající tlak, 
kterému jsou děti ve škole vy-
stavovány. Cviků v józe je ne-
přeberné množství, mají růz-
nou obtížnost a  dynamiku, 
takže si každý najde něco, co 
přirozeně umí. Učitel díky to-
mu může nechat předvádět 
pozici toho, komu to jde. Když 
to naopak někomu nejde, da-
jí se využít speciální pomůcky 
nebo se pracuje ve dvojicích.

Jógu pro děti uvedla do Čes-
ka Hanka Luhanová, která zalo-
žila Českou asociaci dětské jó-
gy. Nyní dělá akreditované kur-

zy pro učitele a trenéry. Je to 
velmi dobrý start, pak už si mů-
že každý hledat vlastní cestu.

Jak vypadá jóga pro malé 
školáky?

V mateřských školách je to 
vyloženě hra. Dítě je na preciz-
ně provedený pohyb motoricky 
zralé kolem pěti šesti let, a to 
nemluvím o schopnosti udržet 
pozornost. Od  základní ško-
ly může i  jóga být trochu ví-
ce jógou. Jako lektorka musím 
vnímat jakýkoli neklid či úna-
vu dětí. Rozhodně nedoporu-
čuji dlouhé výdrže. Je fajn za-
řazovat hry a  krátké říkanky. 
Například u  pozice kočky ří-
kám básničku o  kočce, která 
honí myšku. Děti po  básnič-
ce přejdou ze statické pozice 

k běhání, kdy jedno dítě, koč-
ka, honí ostatní myšky. Vhod-
ná jsou i párová cvičení. Z ho-
din tělocviku známe třeba kla-
sické protahování v  sedu. Jó-
ga nabízí mnoho dalších po-
zic. U  školních dětí lze takto 
cvičit psa s  hlavou dolů, kdy 
má jedno dítě nohy na křížo-
vé kosti toho druhého. Kočka 
se ve školách cvičí často proto, 
aby se podpořila pružnost pá-
teře. Pokračovat můžeme rov-
novážnými pozicemi. Rovnová-
ha je pro děti náročná a důleži-
tá pro rozvoj koordinace a sta-
bility. Doporučila bych pozi-
ci stromu, kdy si pokrčenou 
nohu opírají o vnitřní stehno, 
a  pozici orla, kdy si zamotá-
vají ruce a nohy. Při výdrži jim 
vyprávím příběh, který k  da-
né pozici patří. Kluci mají rádi 
bojovníky. Mohou se cvičit sa-
mostatně nebo proti sobě, ja-
ko by byli nepřátelé. Rozvíje-
jí sílu, zpevňují dolní končeti-

ny a zvyšují mobilitu kyčlí. Jsou 
i mírně balanční.

Je něco, co děti oproti do-
spělým dělat nesmí?

Kvůli hormonálnímu vývo-
ji se nesmí pouštět do  dlou-
hých výdrží v obrácených po-
zicích. Mohou zkoušet různé 
stojky s oporou, která jim dává 
pocit bezpečí a učí rovnováze. 
Později se dají trénovat stoje 
na rukách s dopomocí i v pro-
storu. Často se cvičí svíčka, 
která je náročná na provedení 
a velmi citlivá pro krční páteř.

Mají děti také závěrečnou 
relaxaci?

Ta je velice důležitá, ale 
s menšími dětmi obtížná. Bez-
pečně funguje klasika s vyprá-
věním příběhu. Na mých kur-
zech, kdy si děti vyzvedávají 
po  lekci rodiče, vede schová-
vání pod dekou. Tak je nenásil-
ně přiměju k tomu, aby se, než 
je dospělí najdou, ztišily.

 Markéta KRONOVETROVÁ
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Konzultační linka pro žadatele ve výzvách na šablony
Konzultační linka pro žadatele a příjemce ve výzvách na šablony pro mateřské, základní, 
střední a vyšší odborné školy byla Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání zřízena počátkem tohoto roku. Tým konzultační linky denně zodpoví průměrně 
60 telefonických a 30 e-mailových dotazů. Například za září jich bylo bez mála dva tisíce. 

Pro  žadatele ve  výzvách 
na  šablony pro  mateř-

ské, základní, střední a vyšší 
odborné školy byla připra-
vena řada pomůcek pro jed-
nodušší přípravu a  podá-
vání projektů. Vzniklo ně-
kolik videoprezentací s  in-
formacemi o  výzvě, o  ná-
ležitostech žádosti o  pod-
poru i  o  samotné realizaci 
projektů. Publikovány byly 
Příklady dobré praxe, pře-
hled základních doporu-
čení a rad s názvem Šablony 
od A do Z a řada dalších in-
formačních materiálů.

„Žadatelé a příjemci však 
oceňují také přímou ko-
munikaci a  kromě klasic-
kých seminářů se osvědčila 

i konzultační linka k výzvám 
na  šablony pro  mateřské, 
základní, střední a vyšší od-
borné školy,“ uvedl Václav 
Velčovský, náměstek pro ří-
zení sekce operačních pro-
gramů MŠMT.

Konkrétně v září bylo zod-
povězeno téměř 2  000 do-
tazů. Jednalo se o 761 e-mai-
lových a 1 199 telefonických, 
z toho 697 k výzvám na šab-
lony pro mateřské a základní 
školy a 502 k výzvám na ša-
blony pro střední a vyšší od-
borné školy. Dotazy pro-
střednictvím konzultační 
linky v září vyřizovalo celkem 
17 pracovníků. Průměrně se 
za den vyřídí 60 telefonických 
a  30 e-mailových dotazů. 

Nejčastěji se žadatelé ptali 
na vyplňování žádosti v  sys-
tému IS KP14+. Často se je-
jich dotazy týkaly také uzna-
telnosti kvalifikačních poža-
davků pro personální šablony 
a zvolených vzdělávacích ak-
tivit pro pedagogické pracov-
níky zapojené do projektu.

Prostřednictvím konzul-
tační linky pracovníci Řídí-
cího orgánu OP VVV také 
kontaktují příjemce např. 
s připomenutím povinnosti 
předložit zprávu o  realizaci 
a snaží se tak minimalizovat 
případné nesrovnalosti.

Tým konzultační linky od-
povídá na  dotazy žada-
telů a  příjemců od  konce 
ledna 2017. Pro telefonické 
konzultace je určena linka 
+420  234  814  777, do-
stupná od pondělí do pátku 
v čase 9.00–15.00.

Pro e-mailové dotazy 
je určena adresa 

dotazyZP@msmt.cz.
Více informací o výzvách 

i zmiňovaných podpůrných 
nástrojích naleznete 

na stránkách 
http://opvvv.msmt.cz
v sekci Výzvy OP VVV.
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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
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Velká kniha českých pohádek
Svět víl a kouzelníků, skřítků 

a  vodníků, statečných 
princů a  krásných zakletých 
princezen, hloupých i prohna-
ných čertů, venkovských chas-
níků a  lidožravých obrů – tak 
pestrý a  kouzelný je pohád-
kový svět, který najdete v této 
knize. Velký soubor známých 

i méně známých českých po-
hádek se před vámi v celé své 
nádheře a  rozmanitosti ote-
vírá díky převyprávění Pavla 
Šruta a krásným ilustracím Evy 
Frantové.
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Ve kterém roce vyšla 
Pavlu Šrutovi první báseň?

Více na www.euromedia.cz.

Ze správných odpovědí vy-
losujeme tři výherce knihy. 
Odpovědi posílejte do 30.  lis-
topadu 2017 na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz.

Do  předmětu uveďte 
„POHÁDKY“.

Originální dárek pro všechny babičky
Knížka Babičce s  láskou je 

milou a  krásnou cestou, 
jak sdělit své babičce, jak moc 
ji máte rádi, za co všechno si jí 
vážíte a co pro vás znamená. 
Stačí, když jednoduše dokon-
číte 24 předvyplněných vět, 
které se k vaší babičce vztahují. 
Postačí jedno slovo, ale mů-
žete se i  rozepsat. Doplňovat 
můžete za celou rodinu nebo 
každý člen zvlášť. Do  knížky 

lze přidat rodinné fotografie, 
děti mohou namalovat ob-
rázky na přední a zadní volnou 
stránku nebo kamkoliv dovnitř 
knížky.

Soutěžní otázka:
KDO JE AUTOREM 
KNIHY?

Více na www.babickarstvi.cz.

Ze správných odpovědí vy-
losujeme jednoho výherce 
knihy. Odpovědi posílejte do 
30.  listopadu 2017 na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz.

Do  předmětu uveďte 
„BABIČKA“.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, soutěžte s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ

Výherci soutěže SVAČINA: H. Boušková, M. Vašica, M. Flekačová. Výhercům blahopřejeme.
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Čarodějnice od Roalda Dahla
Skutečná čaroděj-

nice  schlamstne 
dítě se stejnou 
chutí, jako když sníš 
talíř jahod se šle-
hačkou! Představte 
si bandu čarodějnic, 
které vypadají té-
měř jako obyčejné 
ženské, vydávají se 
za bojovnice za  lid-

ská práva a k tomu 
všemu nesná-
šejí děti, protože 
jsou titěrné a  ne-
příjemně rozto-
milé a  taky smrdí 
jako psí hovínka! 
Když se náš od-
vážný malý hrdina 
náhodou ubytuje 
se svojí babičkou 

do stejného hotelu jako čaro-
dějnice, je malér na spadnutí. 
Obsah čarodějnické výroční 

schůze, sjednané za účelem 
projednání plánu na zmizení 
všech dětí v Anglii, by nechtěl 
vyslechnout nikdo. Ani v ho-

telu s tak půvabným jménem 
jako Nádherná vyhlídka.

Více na www.euromedia.cz.

Ze správných odpovědí vy-
losujeme tři výherce knihy. 
Odpovědi posílejte do 30. lis-
topadu 2017 na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz.

Do  předmětu uveďte 
„ČARODĚJNICE“.

DecenteBB – originální ručně vyráběné obaly na knížky
Hledáte dárek, který je 

krásný a  zároveň uži-
tečný? Milují vaši blízcí knihy? 
Určitě je potěší ručně vyrá-
běné obaly na knihy. Při na-
vrhování a  výrobě krás-
ných obalů na knihy 
je kladen dů-
raz přede-
vším na  per-
fektní profe-
sionální zpra-
cování a výběr těch 
nejkvalitnějších materiálů. 
Pro  luxusní vzhled se upřed-

nostňují vysoce kvalitní látky 
se zlatými tisky a zlatými kon-
turami. Obaly jsou vyztuženy 
– díky tomu drží dokonalý 
tvar. Samozřejmostí je všitá 

záložka laděná 

do barvy vnitřní strany obalu. 
Každý obal je dárkově za-
balen v  celofánovém sáčku 
a  opatřen štítkem Hand 
Made a návodem na údržbu.

Originální ručně vyráběné 
obaly na  knížky zakoupíte 
ve vybraných knihkupectvích 
a na webu www.decente.cz.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jaký je rozdíl 
mezi klasickým a light 
obalem na knihu? 

Ze správných odpovědí vy-
losujeme dva výherce obalu 
na knihu. Odpovědi posílejte 
do 30.  listopadu na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz.

Do  předmětu uveďte 
„DECENTE“.

Výhra bude po  ukončení 
soutěže k vyzvednutí v redakci 
Týdeníku ŠKOLSTVÍ. V  pří-
padě, že výhra nebude vyzved-
nuta do tří týdnů od vyhlášení 
výsledků, bude postoupena 
náhradnímu výherci. Na výhru 
nevzniká právní nárok.
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SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Pro jak staré děti je 
kniha určena?
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