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Vlídná slova mohou být prostá, ale jejich ozvěna je nekonečná.   Matka Tereza

Chceme mít opět zlaté české ruce a řemeslo se zlatým dnem
O  vzkříšení prestiže řemesel se mluví v  poslední 
době velice často. Oprávněně. Za poslední čtvrtsto-
letí jsme si rozvrátili fungující systém učilišť. Zne-
hodnotili jsme význam maturity a  zničili prestiž 
středoškolského vzdělání na gymnáziích.

Funkční systém vzdělávání 
za  totalitního státu jsme roz-

volnili tak, že dnes na  maturitu 
dosáhnou žáci, kteří by se dříve 
na střední školu vůbec nedostali. 
V současné době chce být málo-
kdo učněm ve skomírajícím obo-
ru, protože manuální práce dosta-
la cejch méněcennosti. A pokud 
se přesto na učiliště žáci hlásí, je 
to pro  jejich rodiče signálem, že 
v podpoře dětí selhali. Vždyť pře-
ce každý musí mít dnes maturitu.

Dalším problémem je stav sou-
časných učilišť, kde učitelé odbor-
ného výcviku přesluhují místo za-
slouženého odchodu do  důcho-
du, případně se jimi stávají vrs-

tevníci svých učňů, pochopitelně 
bez jakékoli autority.

Mám takový sen. Moje dcera, 
která se učí na  kosmetičku (ka-
deřnici, cukrářku, prodavačku… 
– doplnit lze cokoli dalšího), přijde 
domů a nadšeně hovoří o tom, co 
se ten den od své mistrové nauči-
la, jak to použije, vylepší a jak se 
těší, až to vyzkouší v praxi. Mistro-
vá je zkušená a vlídná žena, kte-
rá má ráda své povolání a  těší ji 
předávat své zkušenosti mladým. 
Zároveň má pochopení pro citové 
zmatky a úlety mládí, citlivě na ně 
reaguje, takže spolu s dovednost-
mi své profese formuje své učně 
ve zdravé osobnosti.

Pak se ze snu probudím. Prásk-
nou dveře a vejde otrávené una-
vené stvoření. O  praxi neříká 
v  lepším případě vůbec nic, evi-
dentně nic neproniklo přes ba-
riéru nezájmu, učení teorie v  la-
vicích je každodenní osmihodi-
nová nuda. Žádné vyšší nároky 
mít učitelé ani nemohou, vzhle-
d em k možnostem svých svěřen-
ců. Učení tedy nebaví ani žáky, ani 
učitele. Ti se navíc střídají tak čas-
to, že některé z nich žáci ani ne-
stačí poznat. („Učitelek angličtiny 
jsme měli celkem osmnáct,“ kon-
statuje studentka čtvrtého roční-
ku.) Přemýšlela jsem o  tom, ja-
ké to musí být „umění“, znechu-
tit mladé dívce i  takové činnosti, 
jako jsou líčení obličeje či laková-
ní nehtů.

Takto strávíme čtyři krásná lé-
ta mladého života, a pokud bu-
de mít dcera štěstí, propluje ma-

turitou, kterou v její škole na první 
pokus získá jen každá druhá. Co 
ale dál s maturitou v oboru, kde 
ji praxe nic nenaučila? Ještě že 
ve skladech, například v Amazo-
nu, pořád lidi za třicet tisíc měsíč-
ně berou. Myslím, že tolik sklad-
níků s maturitou žádná jiná země 
než Česko nemá.

Opravdu nevím, proč by ne-
šlo poučit se z minulosti, případ-
ně z okolních zemí, kde učňovské 
školství stále funguje, a něco s tím 
udělat. Máme mnoho odborníků 
z praxe, kteří vědí, jak na to. Pře-
čtěte si rozhovor na straně 5, kde 
na dotazy o spojení řemesel s pra-
xí odpovídá Karel Havlíček, před-
seda představenstva Asociace 
malých a  středních firem. Vím, 
že je naivní čekat pozitivní změny 
hned, ale je nejvyšší čas pro první 
kroky správným směrem.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Busta Jana Opletala
V budově chirurgické kliniky 
pražské Všeobecné fakultní 
nemocnice byla odhalena 
busta Jana Opletala, který 
je symbolem vzdoru proti 
nacistům. Čtyřiadvacetiletý 
student Lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy byl na 
klinice léčen a 11. listopadu 
1939 zde zemřel na 
následky střelného zranění, 
které utrpěl při demonstraci 
proti německé okupaci. 
Autorem plastiky je Michal 
Moravec. čtk

Čítanka pro Afričany
Děti ve Středoafrické 
republice se učí číst podle 
slabikářů a čítanek, které 
pomáhali vytvořit Češi. 
Nevládní organizace Siriri již 
několik let pořádá také 
metodická školení pro 
místní učitele. Jejich cílem 
je, aby výuka probíhala 
v jazyce sango, kterému 
děti rozumějí. čtk

Předškolní vzdělávání
Předškolního vzdělávání se 
letos účastní 97 procent 
pětiletých dětí, uvedlo 
ministerstvo školství. 

Podle V. Pícla, náměstka 
sekce vzdělávání, je 
předškolní vzdělávání dětí 
velmi důležité k rozvoji 
kompetencí potřebných 
pro život a zvyšuje šance 
na školní úspěch. mšmt

Platy vysokoškolaček
Ženy s vysokoškolským 
vzděláním vydělávají 
v Česku v průměru o 15 ti-
síc korun měsíčně méně 
než muži s vysokou školou. 
Česko má v Evropské unii 
druhý největší celkový rozdíl 
v průměrném výdělku žen 
a mužů, a to 22 pro-
cent.                      čtk

Zápisník

„Dřív museli mít žáci všech pět pé pohromadě. Dneska už jim stačí jenom tři!“
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Školský ombudsman řešil dva tisíce stížností
Školský ombudsman řešil 

v  uplynulém školním ro-
ce stížnosti, které se týkaly ze-
jména sporů mezi učiteli a ve-
dením školy, rodiči a  učiteli 
a mezi žáky navzájem. Hlav-
ním tématem ombudsmana 
Ladislava Hrzala bylo řeše-

ní šikany ve školách. Výsled-
ky své činnosti shrnul ve vý-
roční zprávě.

Náplní práce ombudsmana 
je především řešení stížností. 
Při šetření stížností si ombuds-
man vždy vyžádá informace 
od všech stran sporu, hleda-

jí se společná východiska a při 
opakované návštěvě školy se 
přesvědčí o tom, jak se poda-
řilo problém vyřešit.

Ombudsmanovi bylo doru-
čeno celkem 2 055 dotazů 
a stížností. Vyřízeno jich bylo 
již 2 012. mšmt

Soukromé školy dostanou miliony korun navíc
Soukromé školy dostanou 

letos od státu o 105,8 mi-
lionu korun více, než se plá-
novalo. Peníze půjdou pře-
devším na zaplacení podpory 
pro děti se speciálními vzdělá-
vacími potřebami.

Původní rozpočet minister-
stva školství počítal pro sou-
kromé školství s dotací ve vý-
ši 5,13 miliardy korun.

Soukromé školy mohou pe-
níze ze státního rozpočtu vyu-
žít na zaplacení neinvestičních 
výdajů, jako jsou například pla-
ty učitelů. Konkrétní škole při-
dělí dotaci krajský úřad na zá-
kladě normativu, který určuje 
ministerstvo školství.

Pokud škola splňuje základ-
ní podmínky, mezi které patří 
mimo jiné registrace v rejstří-

ku škol, dostává dotaci v zá-
kladní výši. Většina mateř-
ských a základních škol tak 
dostane 60 procent norma-
tivu. Chce-li zařízení získat 
zvýšenou dotaci, musí splňo-
vat i další podmínky, jako na-
příklad dobré hodnocení od 
České školní inspekce. Potom 
může dostat až celou výši nor-
mativu. čtk

Čtyřicet procent školních tříd je málo větraných
Téměř 40 procent školních 

tříd je málo větraných a mají 
ve vzduchu vyšší hodnoty oxidu 
uhličitého. Vyplývá to z kontrol 
hygieniků v 32 třídách základ-
ních škol v prvním pololetí le-
tošního roku. V kontrolách tříd 
hygienici pokračují i na podzim.

Ukazatelem kvality vzduchu 
ve třídách je koncentrace oxidu 

uhličitého, který člověk vyde-
chuje, na milion molekul vzdu-
chu (ppm). Limit pro vnitřní 
prostory ve vyhlášce o technic-
kých požadavcích na stavby je 
stanovený na 1 500 ppm. Jeho 
vyšší množst ví může způsobit 
bolesti hlavy, závratě a únavu. 
Optimální už nejsou hodnoty 
přes 1 200 ppm. Ty překročilo 

20 procent měření ve školních 
třídách, dalších 19,5 procenta 
mělo nad 1 500 ppm. V něko-
lika třídách hodnoty překroči-
ly 2 000 ppm, po krátkém vy-
větrání ukazatel klesl na polo-
vinu. Pětiminutové větrání sní-
ží hodnoty asi o 500 ppm. Hy-
gienici proto doporučují větrat 
krátce, ale často. čtk
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Povinná předškolní docházka nepřináší jen pro-
blém dohledávání, případně omlouvání dětí, které 
se do posledního ročníku školky nedostaví. Jak si 
učitelky mateřských škol již uvědomují, celá proble-
matika má mnohem více rozměrů.

Od první chvíle, kdy se za-
čalo hovořit o povinném 

předškolním vzdělávání dě-
tí, které dosáhnou před začát-
kem daného školního roku vě-
ku pěti let, uvádělo minister-
stvo školství coby hlavní důvod 
tohoto opatření dát rovné šan-
ce všem dětem. V tomto přípa-
dě tedy hlavně těm, kterým se 
rodiče příliš nevěnují.

Stačí jen rok?

Tak to vnímá také řada pe-
dagogů, kteří pracují v  ma-
teřských školkách. Otázkou 
ovšem zůstává, jestli je dosta-
čující právě onen jeden rok. 
„Povinné předškolní vzdělá-
vání sociálně znevýhodněným 
dětem určitě pomáhá. Když je 
takové dítě přijato k docházce 
až v pěti letech, docela rychle 
se na prostředí mateřské ško-
ly adaptuje, problém ovšem vi-
dím v tom, že je to pouze na 
rok před vstupem do základ-
ní školy, což je ve většině pří-
padů nepostačující. Některé 
z těchto dětí potřebují vhodně 
nastavená podpůrná opatření 

a důsledný individuální přístup. 
Zvykají si na nové prostředí, na 
pravidla a chod školy i dané tří-
dy. Na druhou stranu většina 
dětí v těchto třídách se zná již 
od tří let a stává se, že socia-
lizace nově příchozích nepro-
bíhá tak, jak bychom si přáli. 
To platí i pro spolupráci s ro-
diči,“ říká Michaela 
Trejtnarová, ředi-
telka Mateřské 
školy Havlíčko-
va v Náchodě.

Učitelky ve 
školkách tak 
mají v  podsta-
tě jen deset mě-
síců na to, aby dě-
ti ze znevýhodněných 
rodin socializovaly a  záro-
veň navázaly fungující kontak-
ty s rodiči, což je v případě ro-
din, které jsou v mnoha přípa-
dech dysfunkční nebo žijí v so-
ciálně vyloučeném prostředí, 
práce takřka nemožná.

Přeplněné třídy

Zapomínat bychom neměli 
také na to, že správná socia-

lizace může probíhat jen v re-
lativně ideálním prostředí, kte-
rým rozhodně nejsou přeplně-
né předškolní třídy, což je bo-
hužel realita v  mnoha škol-
kách. Při takovém přetlaku 
nezbývá čas na individuální 
přístup, který potřebují nejen 
sociálně znevýhodněné dě-
ti, ale i ty, které trpí některou 
z poruch chování a učení ne-
bo mají nějaký zdravotní han-
dicap, a  vlastně i  děti, které 
jsou třeba méně komunikativ-

ní a pomaleji se sžívají s ko-
lektivem a  změnami 

prostředí.
Tváří v  tvář 

těmto pedago-
gickým kompli-
kacím se mo-
hou jako men-
ší problém jevit 

záležitosti, jako 
je sledování povin-

né docházky dětí. Tře-
baže tím přibyla další admi-

nistrativní starost, pokud se 
na ni školky připravily, je po-
chopitelně zvládnutelná. Na-
víc tato povinnost není nato-
lik striktní, jak si široká veřej-
nost myslí, školkám zůstal ma-
névrovací prostor k tomu, aby 
sledování docházky přizpůso-
bily svým možnostem. „Dobu 
povinné docházky máme na-

stavenu ve školním řádu. Ro-
diče si zpočátku nemohli zvyk-
nout, ale po několika dnech 
už bylo vše v  pořádku. Ještě 
před prázdninami jsme svola-
li společnou schůzku, na kte-
ré dostali rodiče možnost vy-
jádřit se na toto téma. Někte-
ří z nich nemají přístup k inter-
netu, proto jsme zachovali více 
možností a způsobů omlouvá-
ní – telefonicky, osobně nebo 
zapsáním do sešitu na chod-
bě školy. Po návratu dítěte 
do školky nám rodiče vyplňují 
a podepisují omluvný list, kte-
rý zakládáme dítěti do matri-
ky. Většinou udávají rodinné 
důvody nebo nemoc. Často se 
nás ale ptají, k čemu to vše je 
a kolik dní mohou maximálně 
omluvit. Přitom právě to není 
zatím nikde stanoveno,“ uvá-
dí M. Trejtnarová.

V průběhu roku

Před zavedením povinného 
předškolního vzdělávání nej-
spíš nikdo nemyslel na situaci, 
kdy je dítě do školky přijímáno 
v průběhu školního roku a ka-
pacita školek je zcela naplně-
na. S tím souvisí i místo byd-
liště dítěte a spádovost. „Ro-
diče, kteří se k nám přistěhu-
jí, pak jen s  velkými obtíže-
mi seženou v mateřské škol-
ce místo pro své pětileté dí-
tě. A když se jim to povede, 
je to většinou daleko od mís-
ta jejich bydliště, přičemž lze 
pochopit, že při vytíženosti 
rodičů je pro ně dostupnost 
školky důležitá,“ domnívá se 
M. Trejtnarová.

Úřední šiml

Ovšem ani sebelépe zorga-
nizovaný systém sledování do-
cházky a omlouvání nezmění 
nic na faktu, že učitelkám při-
bylo další papírování, které jim 
bere čas, který by mohly věno-
vat dětem. Nelze se pak divit, 
když si ředitelky i učitelky stě-
žují. Stávají se stále více úřed-
níky, pochopitelně na úkor 
práce, která by pro ně měla 
být prvořadá, tedy vzdělávání 
dětí. Romana SLANINOVÁ
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Na socializaci předškoláků pouhý jeden rok nestačí
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EXOD se stal novou alternativou zážitkového vzdělávání
Všichni, kteří znají EXOD (rekreační pobyty spojené 
s  poznáváním určitého regionu v  České republice 
i na Slovensku, které pod ochrannou známkou při-
pravují a realizují organizační jednotky ČMOS pra-
covníků školství pro své členy, jejich rodinné přísluš-
níky a další zájemce), budou nyní překvapeni.

V duchu hesla „učitelé uči-
telům“ působily dosud ce-

lostátní základny EXOD pod 
vedením zkušených učitelů 
odborářů jako dostupné a po-
měrně levné dovolené pro pra-
covníky školství a jejich rodin-
né příslušníky. V letošním roce 
se komisi EXOD při ČMOS pra-
covníků školství podařilo do-
sáhnout akreditace minister-
stva školství, kdy vedle rekre-
ační a poznávací činnosti zís-
kal EXOD také funkci vzdělá-
vací pod názvem „Poznáváme 
regiony České republiky a Slo-
venska s EXODEM“.

Program všech celostátních 
základen EXOD se tím zařa-
dil do systému dalšího vzdě-
lávání pedagogických pracov-

níků v  činné službě ze všech 
stupňů škol a  školských zaří-
zení a ČMOS pracovníků škol-
ství se tak stal organizací s prá-
vem vydávat osvěd-
čení všem úspěš-
ným absolven-
tům akreditova-
ného vzděláva-
cího programu 
„Poznáváme re-
giony České re-
publiky a Sloven-
ska s EXODEM“, na 
základě kterého pak ře-
ditelé škol započítají učitelům 
povinné plnění dalšího vzdě-
lávání. Programová nabídka 
všech základen je velice pes-
trá a  rozmanitá, takže každý 
si může vybrat místo podle 

svých zájmů, zaměření a apro-
bace pro prohlubování svých 
znalostí a  dovedností. Formy 
vzdělávání jsou zaměřeny na 
praktické a zážitkové činnosti, 
jako je odborná exkurze, ná-
vštěva historických, kulturních 
a  přírodních pamětihodnos-
tí, besedy s osobnostmi dané-
ho regionu, odborné přednáš-
ky s praktickými ukázkami atd. 

Vysokou kvalitu zajiš-
ťují nejen kolego-

vé učitelé, ale ta-
ké profesionální 
průvodci, pra-
covníci muzeí, 
ochranáři pří-
rody, odborníci 

z  firem, instruk-
toři. Vzdělávací pro-

gram EXOD není, jak 
jsme možná běžně zvyklí z  ji-
ných vzdělávacích akcí a semi-
nářů, několikahodinové sezení 
u počítače, ale je to většinou 
týdenní aktivní účast v progra-
mu příslušné základny EXOD, 

tj. třicet šest až čtyřicet hodin 
v terénu a v období především 
letních prázdnin. Navíc mo-
hou zájemci o další vzdělává-
ní s EXODEM i požádat ředite-
le své školy o příspěvek z FKSP 
na jeho úhradu.

Chtěli bychom, aby naše úsi-
lí nevyšlo nazmar a aby si co 
nejvíce kolegů učitelů v  čin-
né službě oblíbilo EXOD ja-
ko novou alternativu zážitko-
vého vzdělávání. Byli bychom 
rádi, kdybyste se podělili o své 
zkušenosti s EXODEM i s další-
mi kolegy ve škole, ale třeba 
také na facebooku školských 
odborů.

Nabídku připravovaných zá-
kladen včetně termínů pro dal-
ší vzdělávání pro rok 2018 na-
jdete již koncem ledna příští-
ho roku na webových strán-
kách svazu www.skolskeod-
bory a v tištěné podobě v prv-
ním únorovém čísle Týdeníku 
ŠKOLSTVÍ.
Jiří MICHAL, předseda komise EXOD

Senioři neztrácejí zájem o dění ve školství i v odborech
V prvním listopadovém týd-

nu se v Praze v Domě od-
borových svazů sešla republi-
ková konference sekce seniorů 
školských odborů. A znovu se 
na ní potvrdilo, že věk je jen 
číslo v  občanském průka-
zu, pokud lidé neztratí zájem 
o dění kolem sebe.

Z  35 pozvaných delegá-

tů konference se jich dostavi-
lo 29 a všichni měli živý zájem 
o to, co se v současném škol-
ství děje, třebaže velká část 
z nich už ukončila svou aktivní 
pedagogickou činnost.

V  posledních měsících se 
české školství dočkalo nebýva-
lého mediálního zájmu, který 
do jisté míry souvisel s předvo-

lební kampaní. Nicméně došlo 
na dlouho požadované zvýšení 
platů učitelů i dalších pracovní-
ků ve školství a byla by škoda 
nevyužít dobytých pozic k po-
kračujícímu vyjednávání o dal-
ších pozitivních změnách. Prá-
vě o  tom mluvil ve svém pří-
spěvku František Dobšík, před-
seda školských odborů. To-
ho také potěšilo, v jak hojném 
počtu se senioři sešli, a  rád 
jim odpověděl na řadu dota-
zů, které se týkaly hlavně plá-
novaných úspor či financování 
krajských a oblastních odboro-
vých svazů.

Na klesající počet odborá-
řů, zejména v některých regio-
nech, jako je například Praha 
nebo Plzeňský či Středočeský 
kraj, upozornila Marie Návra-
tová, předsedkyně RV sekce se-
niorů, a potvrdily to i příspěvky 
dalších delegátů konference.

Většina z nich se shodla ta-

ké na tom, že v pořádání spo-
lečných odborářských akcí brá-
ní na mnoha místech republiky 
také nedávné sloučení někte-
rých OROS: na tuto situaci si 
stěžovali hlavně zástupci z již-
ních Čech nebo z Vysočiny.

Nicméně navzdory mnoha 
současným překážkám se se-
niorům stále daří pořádat v re-
gionech zajímavé společenské 
a  kulturní akce a  neustávají 
ve své snaze, aby získali i uči-
tele, kteří právě odcházejí do 
důchodu a mnozí pak ztráce-
jí o členství v odborech zájem.

Pro oživení programu a také 
pro poučení byla na pražskou 
konferenci pozvána Marie 
Reich lová, předsedkyně Sdru-
žení obrany spotřebitelů Mora-
vy a Slezska, která přinesla za-
jímavé informace o tom, jak se 
bránit proti nekalým praktikám 
některých obchodníků a firem.

Romana SLANINOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Pro podporu řemesel je třeba propojit školy s firmami
Asociace malých a  středních firem uskutečnila ve 
spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj kom-
plexní analýzu vnímání řemesel. Zaměřovala se na 
to, jak u  nás vnímáme řemeslné obory, řemesla 
a řemeslníky.

Z  průzkumu vyplynulo, že 
studium řemeslných obo-

rů není většinou pro mladé li-
di příliš atraktivní, protože čím 
dál tím víc kladou důraz na 
vyšší vzdělání a práci v poho-
dlném prostředí. Rodiče by své 
děti ale ve studiu řemesla pod-
porovali, pokud by o  to sa-
my stály. Studenti řemeslných 
oborů ale v průzkumu připouš-
tí, že je škola příliš nepřipravi-
la pro praxi. Veřejnost věří, že 
dojde v  blízké budoucnosti 
k propojení IT technologií s ře-
meslem a  že by se řemeslní-
ci mohli stát správci chytrých 
domácností. Sami řemeslní-
ci jsou k  digitalizaci řemesel 
skeptičtější než veřejnost. Tolik 
průzkum. O tom, jaká je pra-
xe, hovoříme s Karlem Havlíč-
kem, předsedou představen-
stva Asociace malých a střed-
ních firem.

Mají malé a střední firmy 
zájem o  absolventy učilišť 
a středních odborných škol, 
když ještě nemají praxi ani 
vhodné pracovní návyky?

Nelze paušalizovat. Zkušený 
zaměstnavatel si jak bere lidi 
s praxí, tak si vychovává vlast-
ní řemeslníky. Nicméně jsme 
v realitě běžných dní, kdy není 
na trhu ani absolvent, ani od-
borník. Firmy berou, co je na 
trhu, a snaží se pracovníky zau-
čit, v horším případě komplet-
ně rekvalifikovat. Vezměte si, 
že třeba v nábytkářském prů-
myslu fatálně chybí jak truhlá-
ři, tak čalouníci a zaměstnava-
telé zaučují úředníky nebo tře-
ba pekaře. Varianta, že mají 
vyučeného v oboru, jen je bez 
praxe, je ještě ta dobrá zpráva.

Jak mohou, chtějí-li vů-
bec, firmy pomoci ke vzdělá-
ní učňů pro řemeslné obory?

Variant je více. Obvykle si fir-
my hledají šikovné učně již ve 
škole, spolupracují s odbornou 
školou buď v praktické výuce, 

nebo jako sponzoři či podpo-
rovatelé školy a  jejích odbor-
ných akcí, dodávají do učňáků 
materiál, umožňují studentům 
praxi u  nich v  podniku, spo-
lupracují na soutěžích apod. 
Velmi dobře to dělá například 
Střední škola stavebních řeme-
sel Brno-Bosonohy nebo Střed-
ní škola technická na Zeleném 
pruhu v Praze. Z  firem, které 
si takto připravují učně, dopo-
ručuji třeba VARI, výrobce za-
hradní techniky majitele Jiřího 
Belingera nebo výrobce sta-
vebních příček LIKO-S, to je fir-
ma Libora Musila.

Má vaše Asociace projekt 
na pomoc ke spolupráci fi-
rem se školami?

Jsme hlavním zástupcem 
malých podnikatelů a  pro 
podporu profesního vzdělá-
vání, zejména ve vazbě na živ-
nostenské podnikání, děláme 
opravdu hodně. V  roce 2016 
jsme zorganizovali Rok řeme-
sel 2016, do kterého jsme za-
pojili tisíce řemeslníků, desít-
ky škol a propojovali jsme 
je na bázi kroužků, 
ukázek řemesla, 
soutěží pro žáky 
apod. Průběžně 
realizujeme pro-
jekt Fandíme ře-
meslu. Hlavně 
jsme ale propoji-
li základní školy se 
školami odbornými, 
iniciovali jsme dobrovolné díl-
ny v základních školách, pod-
pořili jsme svoz žáků základ-
ních škol i učitelů do blízkých 
SOŠ a připravili jsme tříměsíč-
ní praktickou výuku žáků zá-
kladních škol v odborných díl-
nách SOŠ, vždy v rámci kurzů 
několika řemesel. SOŠ ale pod-
porujeme i v případě specific-
kých aktivit, například právních 
problémů. Příkladem je Střed-
ní odborná škola uměleckoře-
meslná, Podkovářská, kterou 

málem zlikvidoval vykutálený 
obchodní partner a kde jsme 
vytvořili právní zázemí i  me-
diální tlak. Zůstala tak zacho-
vána jedna z posledních škol 
pro kováře. Hlavně ale propo-
jujeme školy s cechy, řemesl-
níky a  medializujeme jejich 
spolupráci.

Co vy sám navrhujete, 
aby se zlepšilo ve středním 

odborném vzdělávání, 
kam směřovat, co 

je zbytečné?
Ať se nám to lí-

bí, či ne, trend je 
dnes maturita. 
Chtějí to rodiče, 
žáci a  je tako-

vá nabídka střed-
ních škol, že většina 

žáků dá přednost ško-
le s  maturitou. To ale nezna-
mená, že na ni každý má vědo-
mosti. Proto bych se zaměřil na 
střední odborné školy, jako by-
ly dříve střední technické ško-
ly – SPŠ stavební, strojní, elek-
tro s maturitou – a výuku kon-
cipovat ve vazbě na praxi tak, 
že po třech letech by automa-
ticky žáci získávali výuční list 
a po dalším jednom až půldru-
hém roku by šli k maturitě. Ji-
nými slovy, pokud by nezvládli 
maturitu, měli by alespoň výuč-

ní list a naopak ti nadanější učni 
by bez problémů odmaturova-
li a případně by uvažovali o vy-
soké škole technického smě-
ru. Toto už dnes částečně jde, 
ale naráží to na množství hodin 
praxe. Ale troufám si tvrdit, že 
v nějaké podobné formě to do 
budoucna bude nevyhnutelné.

Dále je třeba provazovat 
výuku s novými technologiemi. 
Řemeslo 4.0 není budouc-
nost, ale současnost. Napří-
klad v Německu řemeslníci za-
čínají využívat drony na výško-
vé práce, 3D tiskárny a  insta-
lují chytré domácnosti na bá-
zi smart zařízení a aplikací pro 
ovládání na dálku. Již dnes se 
to děti musí učit, navíc to na-
láká mladé do škol, bude je to 
bavit. Dále se musí posílit spo-
lupráce základních a středních 
škol – pro podporu praktické 
výuky v  základních školách, 
kterou může střední škola za-
jišťovat a získávat tím budou-
cí studenty. Podařilo se nám 
dosáhnout toho, že praktic-
ká výuka bude opět zařazena 
do výuky základních škol. Ko-
nečně musíme už neprodleně 
rozjet tzv. duální systém vzdě-
lávání a zapojit regionální fir-
my, kraje a školy.

Táňa PIKARTOVÁ
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Nová pravidla pro zařazování dětí do přípravných tříd
Jaká pravidla platí pro zařazování dětí do příprav-
ných tříd základní školy?

Zřizování přípravných tříd 
základních škol a zařazová-

ní dětí do nich upravuje § 47 
školského zákona, který ve 
znění účinném od 1. září 2017 
stanoví:

1) Obec, svazek obcí, kraj 
a  registrovaná církev a nábo-
ženská společnost, které by-
lo přiznáno oprávnění k  vý-
konu zvláštního práva zřizo-
vat církevní školy, mohou zři-
zovat přípravné třídy základ-
ní školy pro děti v  posled-
ním roce před zahájením po-
vinné školní docházky, u kte-
rých je předpoklad, že zařa-
zení do přípravné třídy vyrov-
ná jejich vývoj, přednostně dě-
ti, kterým byl povolen odklad 
povinné školní docházky. Pří-
pravnou třídu lze zřídit, pokud 
se v ní bude vzdělávat nejmé-
ně 10 dětí. Ke zřízení přípravné 
třídy základní školy obcí, svaz-
kem obcí a krajem je nezbyt-
ný souhlas krajského úřadu, 

v případě přípravných tříd zři-
zovaných registrovanou círk-
ví a  náboženskou společnos-
tí, které bylo přiznáno opráv-
nění k výkonu zvláštního prá-
va zřizovat církevní školy, sou-
hlas ministerstva.

2) O zařazování žáků do pří-
pravné třídy základní ško-
ly rozhoduje ředitel 
školy na žádost zá-
konného zástup-
ce dítěte a  na 
základě písem-
ného doporuče-
ní školského po-
radenského zaří-
zení, které k žádos-
ti přiloží zákonný zá-
stupce. Obsah vzdělávání v pří-
pravné třídě je součástí školní-
ho vzdělávacího programu.

K novelizovanému ustanove-
ní § 47 školského zákona po-
dalo MŠMT následující výklad 
(ze dne 31. března 2017):

Novela školského záko-

na provedená zákonem 
č. 178/2016 Sb. změnila pra-
vidla pro zařazování dětí do 
přípravných tříd. Od školní-
ho roku 2017/2018 nově pla-
tí, že v přípravné třídě základní 
školy se mohou vzdělávat dě-
ti, u kterých je předpoklad, že 
zařazení do přípravné třídy vy-
rovná jejich vývoj a kterým byl 
současně povolen odklad po-

vinné školní docházky. Dě-
ti, kterým nebyl po-

volen odklad po-
vinné školní do-
cházky, tedy ne-
bude možné do 
přípravné třídy 
základní školy 

zařadit.
K  výše uvede-

né změně došlo v ná-
vaznosti na zavedení povin-
ného předškolního vzdělá-
vání. Podle §  34a školského 
zákona se dítě, pro které je 
předškolní vzdělávání povin-
né, vzdělává ve spádové ma-
teřské škole, pokud zákonný 
zástupce nezvolí jinou mateř-
skou školu nebo jiný způsob 
plnění povinného předškol-
ního vzdělávání. Hlavní vzdě-
lávací institucí v  předškolním 
vzdělávání je tedy podle zá-
kona prvotně mateřská ško-
la. Dětem v předškolním věku 
má mateřská škola zajistit op-
timální podmínky, aby úspěš-
ně zvládly vstup do základní-
ho vzdělávání.

V souvislosti s odkladem po-
vinné školní docházky školský 
zákon v § 37 odst. 1 uvádí, že 
ředitel školy odloží začátek po-
vinné školní docházky o jeden 
školní rok, pokud o  to požá-
dá písemně zákonný zástup-
ce dítěte v době zápisu dítě-
te k  povinné školní docház-
ce a žádost je doložena dopo-
ručujícím posouzením přísluš-
ného školského poradenské-
ho zařízení a odborného léka-
ře nebo klinického psycholo-
ga za předpokladu, že dítě ne-
ní tělesně nebo duševně při-
měřeně vyspělé. Začátek po-
vinné školní docházky lze od-
ložit nejdéle do zahájení škol-

ního roku, v němž dítě dovrší 
osmý rok věku.

Přípravné třídy by nadále ne-
měly suplovat činnost mateř-
ské školy, ale naopak pomoci 
vyrovnat vývoj těch dětí, které 
mají z jakéhokoliv důvodu od-
klad povinné školní docházky. 
Přípravné třídy se tak zaměřu-
jí na vyrovnávání vývoje dítěte 
s ohledem na jeho školní ne-
zralost v době, kdy by již po-
vinnou školní docházku mělo 
realizovat. Pedagogové v  pří-
pravných třídách by se tak měli 
věnovat výhradně dětem, kte-
rým byl udělen odklad povinné 
školní docházky a u kterých je 
z nějakých objektivních příčin 
potřebné vyrovnat jejich vývoj.

Předškolní vzdělávání je po-
vinné pro děti, které před za-
čátkem školního roku dosáh-
nou 5 let, až do zahájení po-
vinné školní docházky. Povin-
nost předškolního vzdělává-
ní tedy trvá i u dětí s povole-
ným odkladem školní docház-
ky. Současně však i  pro dě-
ti s  odkladem platí možnost 
všech způsobů plnění povin-
ného předškolního vzdělávání, 
tedy i mateřská škola nebo in-
dividuální vzdělávání.

Platí tedy, že § 34a odst. 5 
školského zákona uvádí, jaké 
jsou jiné způsoby plnění povin-
ného předškolního vzdělávání. 
Jedním z možných způsobů je 
i  plnění v  přípravné třídě zá-
kladní školy. Podmínky, za ja-
kých lze plnit předškolní vzdě-
lávání v přípravné třídě základ-
ní školy, jsou uvedeny v § 47 
školského zákona.

Přípravnou třídu je mož-
né zřídit, pokud se v ní bude 
vzdělávat nejméně 10 dětí. Po-
kud se do přípravné třídy ne-
přihlásí dostatečný počet dětí, 
může ředitel požádat zřizova-
tele o povolení výjimky z nej-
nižšího počtu dětí podle § 23 
odst. 4 školského zákona. Zři-
zovatel může výjimku povolit 
za předpokladu, že uhradí zvý-
šené výdaje na vzdělávací čin-
nost školy nad výši stanovenou 
krajským normativem.

Vít BERKA
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Lektoři radí, jak mluvit s žáky o sexualitě
Nestyďte se s dětmi mluvit o sexu. To je jedna ze zá-
kladních rad lektorů sexuální výchovy. Neomezujte 
se na pohlavně přenosné choroby a antikoncepci. 
Tato problematika si zaslouží mnohem více. Ve stu-
dentech není třeba zbytečně probouzet nervozitu 
a strach.

„Sexuální výchova by mě-
la zahrnovat pozitiv-

ní informace o  sexualitě. Je 
to způsob, jak tělesně rozvíjet 
lásku i prohlubovat vztah,“ vy-
světluje Denisa Říha Palečko-
vá, lektorka v oblasti intimity 
a vztahů.

Podle D. Palečkové začíná 
sexuální výchova už v  nejra-
nějším dětství, kdy rodiče od-
povídají na první otázky. Podle 
toho si dítě vyhodnotí, zda je 
sex něco nevhodného, či jde 
o  součást života. Další infor-
mace přicházejí z médií, inter-
netu a od vrstevníků. Když se 
žáci k tématu dostanou ve ško-
le, mají mnohdy rozdílné před-
stavy i vědomosti.

Jak začít
Na začátek v 8. či 9. třídě 

tedy Marie Zajícová, učitel-
ka druhého stupně základ-
ní školy, která se tímto té-
matem zabývala v programu 
Centra inovativního vzdělá-
vání při Pedagogické fakultě 
Univerzity Palackého, dopo-
ručuje zeptat se dětí, co pro 
ně znamená pojem „láska“ 
a  „sexualita“. „Je vhodné 
nejprve přečíst báseň nebo 
příběh, který navodí atmo-
sféru. Třída se rozdělí na sku-
pinky po pěti až šesti. Každá 
skupinka odpovídá metodou 
brainstormingu. Jeden žák 
zapisuje odpovědi. Všechny! 
Nic není hloupé, děti nedis-
kutují o  odpovědích, nemě-
ly by mnoho přemýšlet, mě-
ly by chrlit odpovědi, kte-
ré je právě napadají,“ uvádí 
M. Zajícová. Až když je vše 
zapsáno, mohou diskutovat 
a společně dojít k názoru ce-
lé skupiny, který pak mluvčí 
prezentuje.

Dále Marie Zajícová radí pro-
brat s žáky výběr partnera. Ja-
kého by si přáli do života? A ja-
kého ne? Jaké chování je a ja-
ké už není v pořádku? Lektor-
ka zde řeší problém žárlivosti, 
alkoholu, domácího násilí, ne-
věry. Do jaké míry se partner 
může změnit? Studenty je tře-
ba upozornit, že nekritické od-
mítání rad a názorů dospělých 
a odborníků situaci jen zhoršu-
je. Děti si mohou zahrát růz-
né modelové situace a scénky.

Denisa Říha Palečková při-
pomíná, že mladí lidé do sexu 
často skáčou rovnýma nohama 
a přitom potřebují více pozor-
nosti věnovat emočnímu pro-
žívání a vzájemnému poznává-
ní se. Kromě toho by podle ní 
měla sexuální výchova zahrno-
vat i potřebné „how-to-do“.

„Mladí lidé by se měli do-
zvědět o odlišných potřebách 
mužského a  ženského těla. 
Například, že zatímco pro vět-
šinu chlapců i mužů je nejsil-
nější prožitek právě v  oblasti 
pohlaví, dívky milují doteky po 
celém těle a vyhovuje jim, když 
se jim partner věnuje něžně, 
zajímá se o  jejich pocity, hla-
dí je všude, a ne rovnou přímo 
na pohlaví.“

Marie Zajícová dále dopo-
ručuje, aby žáci na jeden pa-
pír napsali, co slyšeli o prvním 
sexuálním styku od druhých, 
a na druhý, jak by to chtěli mít 
oni. Mělo by být dost času na 
diskuzi o  všech prohlášeních 
a pak si každý vybere to, co mu 
osobně sedí nejvíce. Učitel by 
měl být jen moderátorem a or-
ganizátorem. Nesmí zapome-
nout hlídat a kultivovat vhod-
ný slovník.

Další z aktivit Marie Zajícové 
lze použít i u jiných témat. Jde 
o hru na redakci. Studenti od-
povídají na otázky čtenářů, na-
příklad chlapci, který se poprvé 
chystá pod stan se svou krás-
nou kamarádkou, nebo dívce, 
se kterou se chce rozejít přítel, 
protože měli problémy při prv-
ním milování.

Na co nezapomenout
Kromě témat, která již by-

la zmíněna, proberte homo-
sexualitu, pohlavní choroby, 
prostituci, onanii, pornogra-
fii, mužskou a ženskou anato-
mii, menstruaci a fáze měsíč-
ního cyklu, těhotenství a mýty 
o početí.

U pohlavních chorob se vět-
šinou řeší ochranné prostředky. 
Nejde tu však jen o kondomy. 
Marie Zajícová připomíná, že 
sem patří otázky věrnosti, dů-
věry, sexuální abstinence a co 
dělat, pokud má někdo pode-
zření, že může být nakažený. 
Žáci si mohou vyzkoušet disku-
zi v  různých rolích. Vytvoří se 
čtyři skupiny – panikáři, lhostej-
ní, důvěřiví a publikum. Učitel 
pak klade otázky typu: Máme 

si dávat pozor, když někoho lí-
báme na tvář? Musíme si umýt 
ruce, když jsme podali ruku ně-
komu, kdo má HIV? Děti odpo-
vídají podle své role. Publikum 
situaci monitoruje a vyhodno-
cuje. Nakonec by měl každý 
mít možnost diskuzi shrnout 
a říct, jak se cítil ve své roli.

Denisa Říha Palečková dále 
připomíná: „Učitel nebo lektor 
by měl ukázat kondom včet-
ně nácviku navlékání. To mů-
že odbourat nejistotu a  stud 
v  reálných situacích. Dále by 
měl žáky seznámit s  různý-
mi formami antikoncepce, je-
jich výhodami i jejich úskalími. 
Osobně považuji za nesmírně 
nezdravé pou ží vá ní hormonál-
ní antikoncepce, které je stá-
le prezentováno jako pohodl-
ná a zdravotně nezávadná for-
ma ochrany.“

Co na závěr
Shrnout diskuzi, zopako-

vat důležité informace. Po-
kud chcete použít test, ne-
zapomeňte do něj zařadit 
i  postojové otázky, nejen ty 
vědomostní.

Markéta KRONOVETROVÁ

První partner

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

FOTO: Petr MERTAFOTO: Petr MERTA
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Změna školského zákona vzhledem k pobytu cizinců u nás
Zákonem č. 222/2017 Sb. byl změněn i školský zákon, 
a to doplněním písm. e) do § 183b odst. 3. Po této 
změně ustanovení odst. 3 v § 183b zní:

Stejná práva a povinnosti ja-
ko občan Evropské unie má 

podle tohoto zákona:
a) dlouhodobě pobývající re-

zident v Evropském společen-
ství na území České republiky,

b) dlouhodobě pobývající 
rezident v  Evropském spole-
čenství na území jiného člen-
ského státu Evropské unie, je-
muž bylo na území České re-
publiky uděleno povolení 
k pobytu,

c) osoba, které bylo na úze-

mí České republiky uděleno 
povolení k  pobytu z  důvodu 
jejího postavení rodinného pří-
slušníka dlouhodobě pobý-
vajícího rezidenta v Ev-
ropském společen-
ství na úze-

mí jiného členského státu Ev-
ropské unie,

d) držitel po-
volení k dlouho-
dobému poby-

tu za účelem 
výko-

nu zaměstnání vyžadujícího vy-
sokou kvalifikaci podle zvlášt-
ního právního předpisu,

e) osoba, které byl na úze-
mí České republiky nebo jiné-
ho členského státu Evropské 
unie povolen pobyt za účelem 
sezónního zaměstnání.

Zákon č. 222/2017 Sb. na-
byl účinnosti patnáctým dnem 
po jeho vyhlášení; to je 15. srp-
na 2017.

Nezávidím učitelům, když mají vysvětlit, co je přísloví
Když se řekne: Nebuď zvě-

davej, naše generace do-
dá: … budeš brzo starej. Ale 
dnešní mladé to asi moc ne-
bere. Nezávidím učitelům, 
když mají vysvětlit, co je pří-
sloví. Bez práce nejsou kolá-
če – to už dnes neplatí. Jak 
se do lesa volá – to je každé-
mu jedno. Lež má krátké no-
hy? Kdepak, lež nemá žádné 
nohy, ona je ani nepotřebu-
je! Lež se šíří jako virus, kte-
rý také nohy nemá. Krom to-
ho, když se lže v bulváru, nic 
s  tím nenaděláte. I když bul-
vár nekupujete, stejně mu ne-
uniknete. Jedete v metru, sto-
jíte nad někým, kdo ho čte. 
Palcový titulek na vás volá: XY 
potřebuje protialkoholní léče-
ní. A už to máte v podvědo-

mí. Že ubohý XY vůbec ne-
pije, to vůbec nevadí. Bulvár-
ní plátek po letech soudních 
tahanic takovou při sice pro-
hraje a někde na před-
poslední straně pís-
mem, které všich-
ni přehlédnou, 
uveřejní: Není 
pravda, že XY 
potřebuje pro-
tialkoholní léče-
ní. Ale kdo si pa-
matuje, co se v tom 
plátku tenkrát před lety 
psalo, že?

Dobrá hospodyňka pro pír-
ko přes plot skočí. To by ne-
směla být alergická na pe-
ří. A  pak, skákejte přes plot 
– co když je tam pitbul? Ne-
divím se, že mladí dost dobře 

nechápou, na co přísloví jsou.
Ale vraťme se k výše zmíně-

nému přísloví: Nebuď zvěda-
vej, budeš brzo starej. Může-

te ho upgradovat! Jak? 
Nebuďte zvědaví 

a dočtěte si to do 
konce.

Inspiroval mě 
jeden zvláštní 
mail. Už podle 
názvu vzbuzoval 

zvědavost. Zně-
lo to takhle nějak: 

„Tvoje fotky byly pou-
žité k  něčemu jinému! Je to 
fakt dost pohoršující!“ Ano, 
trochu zvědavá jsem byla, ale 
řekla jsem si: No, co už můžu. 
Jestli už je to někde na inter-
netu, tak to tam bude, i kdy-
bych se na hlavu postavila. 

Ostuda je ostuda, ale horší by 
bylo, kdyby byla zasloužená. 
K  téhle jsem ale nepřispěla. 
Nezbývá mi než to vydýchat. 
Koukat se na to je tedy ztráta 
času. A kdo že mi to vlastně 
posílá? Petruška… Znám sice 
jednu Petrušku, ale ta má mai-
lovou adresu jinou. Neznámá 
Petruška mi nemá co tykat. Je 
to nějaké divné. A tak bez to-
ho, abych se do mailu podí-
vala, kliknu na ikonu SMAZAT. 
Po čase to komusi vyprávím. 
A on mi udělal radost, neboť 
mě pochválil: „Jé, tak tos udě-
lala dobře. To byl vir!“

Takže – kdo potřebujete 
mladým vysvětlit přísloví, po-
užijte aktualizované: „Nebuď 
zvědavej, budeš zavirovanej.“

Hanka SYNKOVÁ

l změněn i školský zákon,
o § 183b odst. 3. Po této 

§ 183b zní:
mí České republiky uděleno 
povolení k  pobytu z  důvodu 
jejího postavení rodinného pří-
slušníka dlouhodobě pobý-
vajícího rezidenta v Ev-
ropském společen-
ství na úze-

mí jiného členského státu Ev-
ropské unie,

d) držitel po-
volení k dlouho-
dobému poby-

tu za účelem 
výko-

Jaké nároky má zaměstnanec při odběru krve?
Jaké nároky má zaměstnanec jako dárce při odběru 
krve?

Zaměstnanci – dárci kr-
ve přiznává zákoník prá-

ce v  §  203 odst.  2 písm.  d) 
právo na pracovní volno s ná-
hradou mzdy nebo platu ve 
výši průměrného výdělku za 
dobu cesty k  odběru, cesty 
zpět a  zotavení po odběru, 
pokud tyto skutečnosti zasa-
hují do pracovní doby v rám-
ci 24 hodin od nástupu ces-

ty k  odběru. Toto ustanove-
ní je nutno vykládat tak, že 
pracovní volno přísluší po do-
bu trvání skutečností zde vy-
jmenovaných, z  nichž první 
tři jsou dobře měřitelné nebo 
alespoň odhadnutelné a  za-
městnanec je popřípadě po-
vinen je doložit. Pokud jde 
o dobu potřebnou k zotavení 
po odběru, zde je nutno při-

hlížet k  individuální dispozici 
konkrétního dárce, a nelze ji 
proto paušalizovat. Zotavení 
po odběru probíhá u zaměst-
nance samozřejmě i  v době, 
na kterou mu již rozvržení 
pracovní směny nepřipadá. 
Lze tedy vyžadovat, aby po-
tvrzení příslušného zdravot-
nického zařízení o  potřeb-
né době k  zotavení zaměst-
nance rovněž zaměstnavate-
li předložil.

Neplatí tedy automaticky, 
že by pracovní volno muselo 
být vždy poskytnuto zaměst-
nanci za pracovní dobu, kte-
rá mu připadá do 24 hodin od 
nástupu cesty k odběru, nýbrž 
po dobu, která je součtem ne-
zbytně nutné doby trvání jed-
notlivých skutečností stanove-
ných taxativně v předmětném 
zákonném ustanovení, nejvýše 
však do 24 hodin od nástupu 
cesty k odběru.

ís-

m 
d lety
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Tvoje

Fejetonet

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka
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Stříbro za svatbu v punkovém stylu
Osmého listopadu uspo-

řádala Střední škola ob-
chodu a služeb v Poličce sou-
těž kadeřníků a  kosmetiček. 
Konala se v  krásných prosto-
rách Tylova domu. Zúčastnilo 
se jí osmnáct studentů z polič-
ské školy a ze znojemské Pří-
mětické. Téma bylo velice zají-
mavé a extravagantní, Nevěsta 
v punkovém stylu. Na vše do-

hlížela odborná porota. Ta bo-
dovala nejen výslednou vizáž, 
ale i  samotnou práci. Téma 
bylo zajímavé, studenti mohli 
uplatnit kreativitu. Soutěž vyu-
žívá krásné prostory a je to jiné 
než na škole. Dobře to působí 
nejen na porotu, ale i na soutě-
žící. „Naši školu reprezentovaly 
žákyně třetího ročníku. Za ka-
deřnice soutěžila Martina Vara-

jová s modelkou Terezou Jugo-
vou. Její punkový výčes s červe-
no-černým probarvením zaujal 
porotu a  získala krásné dru-
hé místo. V líčení soutěžila Mi-
chaela Pravdíková s modelkou 
Denisou Karáskovou. Kouřo-
vo-fialové líčení měla nádher-
ně vystínované,“ říká učitelka 
odborného výcviku Jana Teplá.

Kateřina KOTOUČOVÁ

Přijeli jsme z Oslavan a mluvili s princem
Máme několik účastníků 

soutěže o  Cenu vévo-
dy z Edinburghu, kteří dosáh-
li nejvyšší, zlaté úrovně a  le-
tos na podzim si jeli do Prahy 
převzít ocenění. Zvítězili Hon-
za Sobotka a  Barbara Maria 
Schwei ze rová, kteří si vybrali 
tanec v tanečním klubu Orion 
a na expedici jeli jeden do Slo-
vinska a druhý do Finska.

Cena vévody z  Edinburghu 
je program zaměřený na ak-
tivní vyplňování volného ča-

su mládeže formou motivační 
soutěže se sebou samým. By-
la založena v roce 1956 prin-
cem Philipem, vévodou z Edin-
burghu, a dodnes funguje ve 
více než 140 zemích světa pod 
jeho záštitou. Mladí lidé ve vě-
ku 14 až 25 let se v rámci plně-
ní ceny zdokonalují v rekreač-
ním sportu a praktické doved-
nosti, vykonávají dobrovolnou 
službu ve svém okolí a podni-
kají expedice do přírody.

Ocenění letos předával člen 

královské rodiny. Jeho králov-
ská výsost princ Edward, hrabě 
z Wessexu, je synem zakladate-
le programu prince Philipa, vé-
vody z  Edinburghu,  manžela 
britské královny Alžběty II.

Byl jsem neskutečně pyšný, 
když zaznělo Dům dětí a mlá-
deže a školní družina Oslavany 
a naši žáci si šli potřást rukou 
s princem a převzít ocenění. Po 
skončení oficiální části jsme by-
li pozváni do salonku k malému 
občerstvení a princ Edward zde 
s  každou skupinkou prohodil 
pár vět. Princ měl s sebou tlu-
močníka a ten hned překládal 
moji větu. Prince zajímalo i to, 
že Oslavany jsou první, kdo pro-
gram na jižní Moravě poskytu-
je, a první, kdo má zlaté oceně-
né. A já mám z toho obrovský 
zážitek – mluvil jsem s princem.

Martin FLEKAL, 
ředitel DDM A ŠD Oslavany

Designéři z Liberce rozsvítili ve Finsku slunce
Studenti architektury a desig-

nu interiéru z  libereckých 
Kateřinek vystavovali svoje dí-
la na festivalu City of Light ve 
finské Jyväskylä. Tam doslova 
zazářil svítící objekt s  názvem 
Slunce od studentek Elišky 
Mewaldové a Nikoly Valterové.

„Žáci na festival jeli na dvou-
týdenní stáže a  měli vytvořit 
svítící objekt, který by se mohl 
na této akci představit. Finské 
partnery zaujal objekt Slunce, 
které je vlastně symbolem ži-
vota,“ uvádí Václav Tichý, ředi-
tel Střední odborné školy tvor-
by a designu nábytku v Liber-
ci, jejíž studenti se na finském 
festivalu představili. „Budou-
cí designéři a  architekti po-
třebují sbírat inspiraci z mno-
ha zdrojů. Skandinávie je líd-
rem oblasti designu a výtvory, 
které v  Jyväskylä vznikly, to-
ho jsou důkazem. Máme štěs-
tí, že na takovém projektu mů-

žeme spolupracovat,“ dodává 
V. Tichý. Jeho škola totiž získa-
la grant z programu Erasmus+, 
a díky tomu může na praxe do 
Finska zdarma poslat 24 stu-
dentů. „Tato skupina studentů 
se soustředila na svítící objek-
ty a vzniklo jich tam víc – třeba 
objekt Finnish Heaven neboli 
Finské nebe, který trojúhelní-
ky odkazuje na finskou myto-
logii, nebo fotografie oka za-
žehlená do dýhy. Všechna díla 
měla využívat tradiční severské 
materiály, recyklovaný materiál 
a postupy typické pro skandi-
návskou tvorbu,“ upřesňuje 
ředitel V. Tichý. Jan PAVLŮ

Přemyslovská 
epopej
VLASTIMIL 
VONDRUŠKA

Ojedinělý a  dosud nej-
rozsáhlejší publikovaný 
souvislý životopisný ro-
mánový celek pojed-
návající o  našich pa-
novnících nyní vychází 
v  jedinečném limito-
vaném vydání v  jedné 
velké knize.  Čtyřsvaz-
ková Přemyslovská epo-
pej  vycházela v  nakla-
datelství MOBA v letech 
2011–2014. Je rozdě-
lena do čtyř částí. V pes-
tré mozaice se autor po-
kouší postihnout životní 
osudy nejen panovníků, 
ale také všech tehdy 
významných Přemys-
lovců a  Přemysloven. 
Významné místo v  ději 
patří i  předním uroze-
ným rodům, Vítkovcům, 
Lichtenburkům, Hrabiši-
cům a dalším.

Znáte je?
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Nejčastější zdravotní potíže učitelů a jak na ně
Zaměřili jsme se na zdravotní potíže, které pe-
dagogům znepříjemňují život, a pokusili se najít 
způsob, jak jim od nich pomoci.

KŘEČOVÉ ŽÍLY

Jedním z  nejobvyklejších 
onemocnění, které je dnes 
už považováno za civilizační, 
jsou křečové žíly a nejčastější-
mi pacienty jsou ženy. Jednou 
z  příčin vzniku jsou genetic-
ké předpoklady, další v  řadě 
jsou ženské hormony a těho-
tenství, také obezita a dlouhé 
stání, na vině je také málo ak-
tivního pohybu nebo extrém-
ní fyzická  zátěž. Riziko vzni-
ku křečových žil podporuje 
i kouření, které nejen že má 
výrazný podíl na tvorbě vari-
xů, ale také značně zvyšuje 
srážlivost krve, čímž umožňu-
je vznik nebezpečných žilních 
trombóz.

Prevencí je pohyb
Varixy jsou namodralé, roz-

šířené a  vinuté žíly, které vy-
stupují nad povrch kůže, nej-
častěji na dolních končetinách, 
na vnitřní straně lýtka nebo na 
kotnících. Pacienti mívají pocit 
tzv. těžkých nohou nebo kře-
čí, dalšími příznaky jsou mra-
venčení, otoky, zvýšená svalo-

vá únava nebo dokonce boles-
ti nohou.

I  když křečové žíly mohou 
být pro někoho jen nevzhled-
ným kosmetickým problé-
mem, je třeba připomenout 
jejich zdravotní závažnost a ri-
zika. Jsou především význam-
ným zdravotním problémem, 
který je třeba odborně řešit. 
Dlouhodobé zanedbávání kře-
čových žil může přivodit i váž-
né obtíže, jako je žilní trombó-
za nebo bércový vřed.

Absolutní prevence možná 
není, zvláště jde-li o genetické 
předpoklady, ale pacient může 
ovlivnit pocity těžkých no-
hou aktivním pohy-
bem, kdy opako-
vaně stahované 
svaly podporují 
správný tok krve 
v  žilách. Lékaři 
doporučují běh, 
chůzi i  jízdu na 
kole. Pomoci může 
i poloha nohou ve zvý-
šené poloze, pomůžeme tak 
žilnímu návratu z dolních kon-
četin, stejně tak je vhodné spr-
chování nohou studenou vo-

dou. Částečně poškozené žíly 
mohou podpořit v jejich funkci 
i speciální stahující punčochy.

To, že je základem klasických 
léčebných postupů u  křečo-
vých žil právě kompresní léč-

ba za pomoci lýtkových, 
stehenních či po-

lostehenních pun-
čoch a  punčo-
chových kalhot, 
potvrzuje i  Ol-
dřich Tichý, tis-
kový mluvčí Vše-

obecné zdravotní 
pojišťovny. A připo-

míná, že „z prostředků 
veřejného zdravotního pojiště-
ní jsou plně hrazeny kompre-
sivní punčochy a  punčocho-
vé kalhoty v  základním pro-
vedení, nad rámec tohoto zá-
kladního provedení se pacient 
na úhradě podílí. Kompresivní 
punčochy nebo punčochové 
kalhoty se vyrábějí v několika 
kompresních třídách, přičemž 
pojišťovna hradí kompresivní 
elastické punčochy a  punčo-
chové kalhoty II., III. a IV. kom-
presní třídy. Nejrozšířenější je 
druhá kompresní třída, indiko-
vaná u varixů s projevy chronic-
ké žilní nedostatečnosti druhé-
ho stupně, po operaci a skle-
roterapii, při trombóze nebo 
flebitidě. Třetí kompresní třída 
je předepisována při chronic-
ké žilní nedostatečnosti třetího 
stupně, u  posttrombotického 
syndromu a po zhojení bérco-
vého vředu. Čtvrtá kompresní 
třída není určena k  léčbě kře-
čových žil, ale je indikována na-
příklad u těžkých případů lym-

fedému. Punčochy a  punčo-
chové kalhoty I. kompresní tří-
dy nejsou zařazeny mezi zdra-
votnické prostředky hrazené 
z  veřejného zdravotního po-
jištění. Slouží jako prostředky 
podpůrné a je možno je zakou-
pit i mimo výdejny zdravotnic-
kých potřeb.“

Chirurgická léčba
Nezbytnou součástí léčby 

křečových žil je i  léčba farma-
kologická, která má zabránit 
dalšímu poškozování žilního 
systému a odstranit nebo ale-
spoň zmírnit průvodní obtíže. 
Léčivé přípravky částečně zdra-
votní pojišťovna hradí, ale pa-

cient se na úhradě podílí. Vše-
obecná zdravotní pojišťovna 
plně hradí chirurgickou léčbu 
křečových žil, stejně tak, a to 
dvanáctkrát ročně, léčbu met-
liček a drobných žilek prostřed-
nictvím sklerotizací.

„Endovaskulární léčba, 
kdy je do povrchového žilní-
ho kmene zavedena speciální 
sonda vysílající laserové záře-
ní nebo bipolární radiofrek-
venční proud, pojišťovnou 
hrazena není, stejně jako léč-
ba laserem,“ doplňuje mluvčí 
pojišťovny.

Táňa PIKARTOVÁ
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       JUBILEJNÍ 25. ROČNÍK ANKETY 
 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ UČITEL 
    ČESKÉ REPUBLIKY 
 

    Přihlášky přijímáme  
    do 31.12. 2017 
    

    více na www.zlatyamos.cz  
zlatyamos@zlatyamos.cz 
 
 
Za podporu děkujeme: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zlatý partner Zlatý mediální partner Stříbrný partner 
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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 3002
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