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Dobře něco udělat je lepší než o tom jen dobře pohovořit.   Benjamin Franklin

Kvalitní škola začíná u odpovědného ředitele
Podle školského zákona je funkční doba ředitele 
školy šest let po absolvovaném konkurzu. Po šesti 
letech může zřizovatel vyhlásit nový konkurz, může 
ale také funkční období řediteli bez vyhlašování 
konkurzu prodloužit.

Vzhledem k tomu, že v le-
tošním školním roce uply-

ne šestileté funkční obdo-
bí mnoha ředitelům škol, bu-
de jistě zajímavé sledovat, jak 
se s tím jednotliví zřizovatelé 
vyrovnají.

Pro vyhlášení konkurzů i pro 
prosté prodloužení funkčního 
období budou v místních dis-
kuzích jistě vyslovovány jas-
né a  zdánlivě i  nezpochyb-
nitelné argumenty. Základ-
ním argumentem pro vypsá-
ní konkurzů nepochybně bu-
de názor, že konkurz by měl 
být pravidlem, zatímco auto-

matické potvrzení ve funkci 
spíše jen výjimkou. A že tedy 
vypsáním konkurzů by měly 
být vytvořeny ředite-
lům, ale i případ-
ným dalším zá-
jemcům, rovné 
podmínky.

Argumentů 
pro automa-
tické ponechá-
ní ve funkci bu-
de nepochybně víc. 
Bude konstatována spo-
kojenost s dosavadní prací ře-
ditelů a nechuť přidělávat ře-
ditelům k jejich náročné prá-

ci ještě další zbytečné starosti. 
Může se argumentovat i tím, 
že mnozí kvalitní ředitelé by 
považovali vyhlášení konkurzu 
za projev nedůvěry, do kon-
kurzu by se nepřihlásili a radě-
ji ze školy odešli. Může zaznít 
i argument, že do konkurzu 
by se stejně nikdo nepřihlásil.

Pokud je úřad zři-
zovatelem větší-

ho počtu škol, 
na nichž kon-
čí ředitelům 
jejich funkční 
období, mů-

že argumento-
vat i nadměrnou 

a nadbytečnou ad-
ministrativní zátěží, kte-

rá by s vypsáním více konkur-
zů souvisela.

Rozhodování proto nebu-

de nijak snadné a  jednodu-
ché. Reálně se dá předpoklá-
dat, že bude docházet k čet-
ným názorovým střetům, 
které mohou být ovlivněny 
i  osobními sympatiemi. Ná-
zorové rozdíly by ale neměly 
překrýt základní požadavek, 
že požadovaným cílem jsou 
kvalitní školy a že kvalitní ško-
la začíná u kvalitního a odpo-
vědného ředitele, ani to, že 
jeho jmenování opět na ce-
lých šest let výrazně přesáh-
ne funkční období těch, kte-
ří o něm budou dnes rozho-
dovat, a že každodenní život 
školy, žáků a vyučujících uči-
telů bude jmenovaný ředitel 
ovlivňovat vždycky mnohem 
výrazněji než vzdálený a čas-
to se měnící ministr školství.

František MORKES
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Návrhy
Ministerstvo školství 
předložilo vládě návrhy 
na jmenování rektorů 
11 univerzit a vysokých 
škol, které vybraly jednotlivé 
akademické senáty. Nyní 
je musí ještě jmenovat 
prezident republiky. Pokud 
tomu tak bude, ujmou se 
funkcí příští rok od 1. února 
a budou je zastávat do 
31. ledna 2022. čtk

Jako cizinci se necítí
Počty Slováků studujících 
na brněnských univerzitách 
se po sametové revoluci 
nemění. V Brně se jich 
vzdělávají tisíce. Jako 
hlavní důvody pro studium 
v Brně uvádějí vyšší 
kvalitu univerzit, dobrou 
dostupnost ze Slovenska, 
ale také blízkost mezi 
oběma národy. Jako 
cizinci se Slováci necítí ani 
v Liberci. čtk

Betlémy pro radost
Pocházejí z různých koutů 
světa, jsou cínové, kera-
mické, ze skla, háčkované 

nebo ručně šité, papí-
rové, ale i z prvorepubli-
kové reklamy na kávu nebo 
s Ježíškem v podobě čer-
veně svítící diody. I takové 
betlémy představuje výstava 
„Betlémy pro radost“ 
v pražském Paláci YMCA 
v ulici Na Poříčí. Vstup je 
zdarma. zm

Schola Pragensis
Jak si vybrat nejvhodnější 
studijní obor, jaká povolání 
mají největší šanci na 
trhu práce nebo jak se 
zorientovat v bohaté 
nabídce středních škol. 
Nejen to se mohli dozvědět 
návštěvníci už 22. ročníku 
přehlídky Schola Pragensis 
2017 s mottem „Buď 
režisérem svého života“, 
která proběhla 
v Praze.                kb

Zápisník
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„Kdysi prý, když bylo všeho málo, rozdávaly odbory před Vánocemi kolekce. Nešlo by se 
k tomu letos vrátit s máslem a vajíčky?!?“
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Pražská Lítačka pro školy hromadně
Praha připravuje vylepše-

ní karty Lítačka pro měst-
skou dopravu, cílené na školy. 
Partnerské školy budou moci 
pro svoje žáky žádat o  kar-
tu hromadně a  také ji využí-
vat ke svým účelům, například 
pro vstup do budovy. Rozhod-
li o tom pražští radní. Do zku-
šebního projektu se má zapo-
jit osm škol. Náklady na jed-

nu školu činí 125 tisíc korun. 
Lítačku si za rok ostrého pro-
vozu pořídilo zhruba 258 ti-
síc lidí.

Děti si budou moci o karty 
zažádat a  vyzvednout je pří-
mo ve školách. „Dětem bu-
dou rozdány přihlášky, od-
nesou si je domů, kde je ro-
diče vyplní, a poté dostanou 
bezplatně lítačku,“ vysvětlila 

primátorka Adriana Krnáčo-
vá. Karta je pro děti do 15 let 
zdarma. Pro školy bude pro-
jekt výhodný i proto, že děti 
budou moci kartu využívat na-
příklad při výdeji obědů, v bu-
fetu nebo pro vstup do budo-
vy či učeben. Právě to je jeden 
z důvodů, proč je podle vede-
ní města mezi školami o účast 
velký zájem. čtk

Logická olympiáda má stále větší oblibu
Soutěž Logická olympiáda 

pořádaná organizací Mensa 
získává každoročně větší obli-
bu. V posledních pěti letech se 
jí zúčastnilo více než 240 tisíc 
dětí, a zatímco v roce 2012 se 
do základního kola přihlásilo 
32 tisíc soutěžících, tak letošní 
účast byla téměř dvojnásobná.

Do finále postoupilo zhru-
ba 200 nejúspěšnějších dě-
tí z  krajských kol. Těm před-

cházela nominační kola, která 
účastníci absolvovali prostřed-
nictvím testu na internetu a do 
nichž se zaregistrovalo 61 284 
soutěžících z 3 014 škol.

Finále se skládalo z  něko-
lika modulů, přičemž každý 
z nich zahrnoval logické úlohy 
rozdílných typů. Vedle klasic-
kého te stu to byly například 
promítané úlohy, kde sou-
těžící hledali další dílek ob-

rázkové skládanky nebo ná-
sledující číslo v  logické řadě. 
Po nich následovaly hry za-
měřené na paměť, prostoro-
vou představivost či verbální 
logiku. V  soutěži rozhoduje 
jen logické uvažování, niko-
liv školní znalosti. Organizá-
toři chtějí soutěží přispět mi-
mo jiné k tomu, aby děti mě-
ly lepší vztah k logice a mate-
matice. čtk

Medici trénovali na virtuálních pacientech
Stovky mladých lékařů a stu-

dentů medicíny si mohly 
na konferenci v Brně vyzkou-
šet moderní postupy v oblas-
ti akutní medicíny. Pomáha-
ly jim k tomu sofistikované fi-
guríny nebo moderní progra-
my v  podobě virtuálního pa-
cienta. Akci zastřešoval portál 
akutne.cz, který se snaží při-
táhnout mladé lékaře k obo-

ru anesteziologie a  intenzivní 
medicíny.

Portál před deseti lety zalo-
žili odborníci z Lékařské fakul-
ty Masarykovy univerzity, aby 
sjednotili a  zmodernizova-
li výuku akutní medicíny. Ny-
ní jej využívají lékařské fakulty 
v České republice i na Sloven-
sku a  také mladí lékaři, kte-
ří si chtějí upevnit své znalos-

ti a mít přehled o novinkách 
v  oboru. Měsíčně má portál 
přes čtyři tisíce unikátních pří-
stupů z celého světa, protože 
jeho část je také v angličtině.

Virtuální pacienti na akut-
ne.cz provádějí studenty či za-
čínající lékaře situacemi, které 
je mají naučit, jak co nejefek-
tivněji pomoci člověku ve vel-
mi závažném stavu. čtk
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Systematické zvyšování platů pedagogů i  nepe-
dagogů, podpora předškolního vzdělávání, zvyšo-
vání kapacit mateřských a  základních škol, přímá 
podpora sportování dětí a mládeže, to jsou hlavní 
úspěchy ministerstva školství za poslední čtyři roky.

„Platy učitelů v  regio-
nálním školství do  té-

to chvíle vzrostly v  průměru 
o 13,5 procenta, od listopadu 
2017 pak o dalších 15 procent 
v tarifech. Chceme-li mít kva-
litní systém vzdělávání, nejen 
jej udržet, ale i zlepšovat, mu-
sí se konečně narovnat po-
stavení učitelů a  jejich plato-
vé ohodnocení,“ uvedl ministr 
S. Štech, podle kterého by se 
platy učitelů měly zvyšovat 
stejným způsobem minimálně 
ještě tři další roky.

Ministr připomněl, že dal-
ší významnou podporou uči-
telů byla novela zákona o pe-
dagogických pracovnících, kte-
rá zamezila propouštění peda-
gogů přes prázdninové mě-
síce. Novela školského záko-
na pak posílila práva učitelů 
a zlepšila jejich pracovní pod-
mínky. Byla zavedena katego-

rie zvlášť závažných porušení, 
například slovních a fyzických 
útoků na pracovníky školy. Ta-
kové projevy se budou no-
vě povinně trestat vy-
loučením žáka ze 
školy. Posílila ta-
ké oznamovací 
povinnost ře-
ditelů ve  vzta-
hu k  orgánu 
sociálněprávní 
ochrany dětí. Ja-
ko úspěšné označil 
i změny ve financová-
ní regionálního školství a při-
pomněl, že v  roce 2017 byl 
schválen návrh novely školské-
ho zákona, která zavádí nový 
systém financování regionál-
ního školství, což by mělo pla-
tit od  roku 2019. Navrhova-
né změny povedou k  zajiště-
ní skutečného rozsahu výuky 
ve  školách, a  tím k potřebné 

stabilizaci a  zvyšování kvality 
školské soustavy, odstraní ta-
ké dosud používané financo-
vání škol na počet žáků.

Ministr S. Štech se podrob-
ně věnoval také společnému 
vzdělávání, které jednoznač-
ně podporuje. K  tomuto té-
matu řekl: „Pro  žáky se spe-

ciálními vzdělávacími potře-
bami se podařilo zaji-

stit dostatek pod-
půrných opatře-
ní, která umož-
nila, aby se ti-
to žáci moh-
li vzdělávat 
v hlavním vzdě-

lávacím proudu. 
I přes masivní dez-

informování a  zne-
užívání tématu společného 

vzdělávání má podle naší ana-
lýzy inkluze podporu 40 pro-
cent lidí. Byla by zásadní chy-
ba inkluzi, která reálně fungu-
je již od roku 2006, jen z po-
pulismu rušit. Znamenalo by to 
nechat na  holičkách 75  pro-
cent běžných škol, kde již fun-
guje – a sebrat peníze dětem 

hendikepovaným a  také dě-
tem mimořádně nadaným 
a talentovaným.“

Mezi  priority ministerstva 
školství patřila v  uplynulých 
čtyřech letech také podpora 
předškolního vzdělávání, kdy 
ministerstvo prosadilo nárok 
na umístění dítěte v mateřské 
škole – postupně od září 2017 
pro čtyřleté děti, od září 2018 
pro děti tříleté a od září 2020 
i pro dvouleté děti. Ministr ta-
ké připomněl zavedení povin-
ného posledního ročníku před-
školního vzdělávání od letošní-
ho září. „S předškolním vzdě-
láváním souvisí i zvyšování ka-
pacit v  mateřských, potažmo 
v  základních školách. Od  ro-
ku 2014 je realizován dotační 
program na rozšiřování kapacit 
v mateřských a základních ško-
lách, celková alokace progra-
mu činí 1,5 mld. Kč. Realizací 
106 akcí vzniklo nebo vznikne 
73 nových tříd mateřských škol 
s navýšením rejstříkové kapaci-
ty pro 1 751 dětí a 155 nových 
kmenových učeben základ-
ních škol s  navýšením rejstří-
kové kapacity pro 3 604 žáků 
základních škol,“ uvedl.

Bilanční tiskové konferen-
ce se zúčastnil také  předse-
da Českomoravského odbo-
rového svazu pracovníků škol-
ství František Dobšík. „Jsme 
rádi, že naše kampaň Konec 
levných učitelů byla úspěšná, 
a  to i  díky ministerstvu škol-
ství a  panu ministrovi, který 
se s našimi požadavky ztotož-
nil. Kapitola se celkově navýši-
la pro letošní i příští rok,“ řekl 
a  spolupráci s  ministerstvem 
za poslední období označil ja-
ko kvalitní a plnohodnotnou. 
„Na dynamice rozpočtu bude-
me pokračovat i s novým mi-
nistrem školství. Pokud mám 
jmenovat neúspěch minulého 
období, pak je to neschvále-
ní kariérního řádu, což pova-
žuji za hrubou chybu,“ doplnil 
František Dobšík a připomněl, 
že pod peticí Kvalitní podmín-
ky pro vzdělávání má odboro-
vý svaz už deset tisíc podpisů.

Táňa PIKARTOVÁ
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Ministr školství Stanislav Štech bi lancoval roky volebního období
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Jihomoravští odboráři se zaměřili na sociální dialog
Druhý listopadový víkend patřil tradičnímu rozšíře-
nému výjezdnímu zasedání Krajské rady odborové-
ho svazu pracovníků školství Jihomoravského kraje, 
které se uskutečnilo ve Vémyslicích. Účastnili se jej 
zástupci jednotlivých okresů a jednotlivých profes-
ních sekcí KROS JMK.

Hlavním tématem zasedání 
byl sociální dialog na cen-

trální a regionální úrovni.
Hostem prvního jednací-

ho dne byla bývalá ministryně 
školství, mládeže a tělovýcho-
vy Kateřina Valachová, která 
považuje roli sociálního dia-
logu za klíčovou a o jeho dob-
ré fungování se snažila i  bě-
hem celého svého působení 
v ministerské funkci.

Bývalá ministryně hovořila 
o regionálním školství (rozpo-
čet, podpůrná opatření, tříd-
nické příplatky, novela škol-
ského zákona, vyhláška o po-
radenských službách, vyhláška 
o  vzdělávání žáků se speciál-
ními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných, posílení a fi-
nanční podpora předmětů vý-
chovy) a během diskuze odpo-
věděla na řadu otázek.

Zajímavé informace přinesla 
také beseda s Jiřím Vaňáskem, 
náměstkem ministerstva prá-
ce a sociálních věcí, do jehož 
působnosti spadá zaměstna-
nost a nepojistné sociální dáv-
ky, a s místopředsedkyní odbo-
rové konfederace Radkou So-
kolovou. Hlavním tématem by-
ly opět sociální dialog, trh prá-
ce a zaměstnanost. Poté pre-
zentovala Milada Pelajová, mi-
nisterský rada v oddělení pod-
pory projektů v oblasti zaměst-
nanosti MPSV, aktuální výzvy 
OPZ. Na její vystoupení na-

vázal kulatý stůl s  předsedou 
školských odborů Františkem 
Dobšíkem a místopředsedkyní 
Markétou Seidlovou. Zde na-
stal prostor nejen pro aktuální 
informace z regionálního škol-
ství (rozpočet, legislativa), ale 
i pro řešení vnitřních záležitos-
tí svazu.

Druhý den představil před-

seda KROS JMK činnost svazu 
v  letošním roce a popsal úro-
veň sociálního dialogu na kraj-
ské úrovni. Následně proběhlo 
školení pracovněprávních vzta-
hů ve školství, které lektorova-
la právnička odborové konfe-
derace Šárka Heinzová.

Petr HOLÁNEK, 
předseda KROS JMK

Školy mají dost peněz na růst tarifních platů i na příplatky
Podle odborů nemají školy důvod kvůli listopado-
vému navýšení platů snižovat učitelům odměny 
nebo osobní příplatky. Jak sdělil předseda škol-
ských odborů František Dobšík, dostanou ředitelé 
škol dostatečné množství peněz, aby mohli učite-
lům přidat.

Reagoval tak na informace 
sdružení Pedagogická ko-

mora a  Učitelská platforma, 
podle kterých ředitelé kvůli ne-
dostatku peněz některým uči-
telům snížili osobní příplatek, 
aby získali finance na zvýšení 
tarifní složky platu.

Peníze na poslední dva měsí-
ce letošního roku by měly školy 
získat z rozvojového programu 
ministerstva školství prostřednic-
tvím krajů. Poprvé je budou mo-
ci použít v prosincové výplatě za 
předchozí měsíc. Ministerstvo 
školství tvrdí, že ředitelé škol do-
stanou na navýšení ohodnocení 
dost peněz a není důvod k oba-
vám, že by kvůli růstu tarifů mu-

seli brát prostředky z nenároko-
vé části platu. Podle Pedagogic-
ké komory ale některé kraje ob-
držely na zvýšení tarifů méně 
peněz, než měly.

F. Dobšík potvr-
dil, že krajské úřa-
dy dostaly celkem 
o 25 milionů korun 
méně, protože mi-
nisterstvo financí po-
slalo peníze na navýšení 
podle loňských zářijových pla-
tů. Ministerstvo školství přitom 
růst vypočítalo podle letošního 
září. Nicméně podle něj to ne-
ní velký problém. „Když kraje 
rozpočítaly částky na jednot-
livé školy, tak tento rozdíl vy-

chází přibližně na stokoruny 
na školu.“

Předseda školských odborů 
dále uvedl, že ve více než po-
lovině krajů zjišťoval aktuální 
situaci a žádný důvod ke sni-
žování osobních příplatků či 
odměn neobjevil. Popřel, že 
by některý kraj naváděl ředi-
tele, aby zaměstnancům sni-
žovali osobní příplatek, jak to 

uvedla Pedagogická ko-
mora. Kraje podle něj 
naopak vyzvaly ře-
ditele škol, aby in-
formovali, zda jim 
budou peníze sta-

čit. „Pokud by mu-
seli snižovat odměny, 

měli se ozvat a rozdíly by by-
ly vyrovnávány z rezerv,“ dodal 
F. Dobšík. Zároveň upozornil, 
že snížení osobního příplatku 
je protiprávní. Pokud by k to-
mu někde došlo, doporučil uči-
telům obrátit se na místní od-

borovou organizaci a zřizova-
tele, kteří by jim měli pomoct 
to napravit. Nejzazším řešením 
je podle něj pak soud.

Ani předsedkyně Asociace 
ředitelů gymnázií Renata 
Schejbalová nemá informace 
o masivních potížích s vypláce-
ním zvýšených platů a s osob-
ními příplatky, jak to tvrdí Pe-
dagogická komora. Podle an-
kety asociace se nezákonné 
snížení osobního příplatku tý-
ká pěti procent respondentů. 
„Domnívám se, že kdyby ně-
jaký problém skutečně nastal, 
tak by mi kolegové dali vědět,“ 
uvádí R. Schejbalová. Na praž-
ské Gymnázium Nad Štolou, 
kde je ředitelkou, finance za-
tím nedorazily, ale potíže ne-
očekává. „Peníze na navýšení 
platů už Rada hlavního města 
Prahy schválila a měly by stačit 
na růst tarifů i osobní příplat-
ky,“ říká R. Schejbalová. čtk

Školské odbory: informace, fakta, argumenty
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Učitelé z Marsu oživují výjimečný projekt
Cílem je změnit dosavadní způsob výuky ekono-
mie na středních školách a vytvořit metodiku, která 
propojí teorii s tržní realitou. Jedním ze zanícených 
realizátorů je Pavel Fiala, učitel pražské Karlínské 
obchodní akademie a VOŠ. Ten odpovídal na naše 
dotazy.

Co vám na současné 
výuce nejvíce vadí?

Myslím si, že v  ekonomic-
kých předmětech žáci nevidí 
spojitost se svým reálným ži-
votem. Nevidí žádnou mož-
nost, jak by poznatky a doved-
nosti získané v těchto předmě-
tech mohli využít v zaměstná-
ní či podnikání. Výuka je hod-
ně akademická. Vnímáme, že 
výuka ekonomiky je pojímána 
zbytečně formálně, převažu-
je frontální výklad. Jednotlivé 
předměty nejsou mezi sebou 
propojené, natož aby navazo-
valy na témata z jiných oborů. 
Žáci nestíhají přemýšlet, pro-
tože jsou zavaleni fakty a po-
učkami, které se učí nazpa-
měť bez pochopení. Přiznává-
me se, že to, jestli výuku měnit 
razantně, nebo postupně, by-
lo předmětem vášnivých debat 
téměř rok. Zjistili jsme ale, že 
nejdůležitější je pomoci stáva-
jícím učitelům i žákům co nej-
dříve a  v  aktuálních podmín-
kách. Volíme tedy cestu po-
stupných změn. Metodiku vy-
víjíme jak pro učitele pokroko-
vých škol, které jim organizač-
ní změny umožňují, tak i pro 
učitele pracující v naprosto ri-
gidním a  změnám nepřátel-
ském prostředí.

Kde se vzal nápad založit 
iniciativu Učitelé z  Marsu 
a proč jste ji takto nazvali?

Před třemi lety jsme se roz-
hodli, že zjistíme, jestli to po-
dobně cítí i  učitelé z  jiných 
škol. Do té doby pro nás by-
lo naprosto ojedinělé se vzá-
jemně navštěvovat, natož sdí-
let zkušenosti z vyučování. Na-
vštívili jsme několik podobných 
škol v Praze i v regionech a se-
tkávali se s kolegy přímo v je-
jich školách. Tento postup však 
není příliš efektivní, proto jsme 
se před dvěma lety rozhod-
li uspořádat konferenci Be in 

Karlín, kam pozveme všechny 
učitele, kteří mají o ekonomic-
ká témata zájem. Zde se sešlo 
jádro budoucí platformy Učite-
lé z Marsu. S některými učite-
li jsme si padli do noty a zjis-
tili jsme, že nás společ-
ně strávený čas vel-
mi posiluje i  pro-
fesně posou-
vá vpřed. Roz-
hodli jsme se 
pro pravidelné 
schůzky. Cíti-
li jsme, že ale ne-
jsme typičtí učitelé. 
Učením a  školou žije-
me, snažíme se, aby učitelská 
profese stále měla svůj smysl. 
Proč Učitelé z Marsu? Při na-
šich nápadech a návrzích často 
padala slova jako: „To si stej-
ně všichni budou myslet, že jsi 
spadl z Marsu.“ Nu a tak jsme 

se k tomu svým názvem vlast-
ně rovnou přihlásili.

Jaké změny už ve výuce 
ekonomie nastaly?

V loňském školním roce 
jsme si ve čtyřech spřátelených 
školách na vzorku asi 200 stu-
dentů vyzkoušeli novou meto-
diku. Konkrétně na Karlínské 
obchodní akademii jsme do-
stali tři plné dny, kde jsme mě-
li možnost zkusit výuku v blo-
ku, v  tandemu. Těší nás, že 

jsme mohli použít meto-
dy konstruktivismu, 

kritického myšle-
ní, zážitkové pe-
dagogiky atd. 
Tématem byl 
marketingový 
mix, který jsme 

učili za pomo-
ci fenoménu káva. 

Proč učíme přes feno-
mény? Fenomén nám umož-
ňuje vyučovat v bloku, nabízí 
široké mezioborové souvislos-
ti. Výuka je praktická, téma se 
probere daleko více do hloub-
ky a s větším pochopením. Vy-
cházeli jsme z  úvahy, že po-

znáním produktu od jeho vzni-
ku až po cestu ke konečnému 
zákazníkovi studenti lépe po-
chopí problematiku marketin-
gového mixu. Tento postup si-
muluje činnost reálného mar-
ketingového oddělení. Při kla-
sické výuce žáci tyto informace 
dostávají nepropojeně ve zce-
la odlišných předmětech, vět-
šinou bez dalších souvislostí. 
Na tvorbě spolupracují učitelé 
z různých oborů, daleko lépe 
se využívají průřezová témata, 
např. environmentální výcho-
va, globální souvislosti, multi-
kulturní výchova, osobnostní 
a sociální výchova. Pokud má-
me mluvit za naši školu, poda-
řilo se nám reformovat před-
mět aplikovaná ekonomie, to 
je předmět, ve kterém si stu-
denti vyzkouší reálné podniká-
ní. Nyní je tento předmět za-
měřen hodně prakticky, rozvíjí-
me v něm podnikavost a krea-
tivitu. Pokud nějaký student 
nebo skupina studentů přijde 
s  podnikatelským nápadem, 
má možnost si jej u nás ve ško-
le reálně vyzkoušet.

Jak vnímají učitelskou ini-
ciativu studenti?

Studenti sami cítí, že je pro-
blém, že škola je odtržená od 
reality, že poučky a  definice 
v životě stačit nebudou. Velmi 
nás zajímalo, jak na novou me-
todiku zareagují. Po realizaci 
květnového testování jsme si 
připravili anonymní dotazník, 
ve kterém jsme je prosili o ma-
ximální upřímnost. Zde před-
kládám některé názory: „Bě-
hem tří let studia jsem se na 
škole seznamovala stále pou-
ze s teorií. Nyní konečně přišlo 
něco jako praxe či komplex-
ní pohled, což mi velice po-
mohlo uspořádat si a porozu-
mět teorii a zařadit ji do správ-
ných souvislostí. Bavilo mě to 
o dost víc než sedět a poslou-
chat už několik let stále dokola 
omývanou teorii, je lepší si vy-
světlovat ekonomiku a marke-
ting přímo na příkladech než 
se bezhlavě učit teorii, ze které 
většinu nepochopíme.“

Pokračování na straně 10

el-

. 
žije-

dy 
k

ci
Proč u

Naše 

téma
ašeašeNaN
mmmm

FOTO: ARCHIVFOTO: ARCHIV



6 číslo 39

Podmínky pro individuální vzdělávání
Žák může plnit školní docházku také individuálním 
vzděláváním. Školský zákon v §  41 stanoví mimo 
jiné, že ředitel školy individuální vzdělávání povolí, 
pokud jsou dány závažné důvody. Co by mělo být 
bráno v úvahu při posuzování závažnosti důvodů?

Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy zpra-

covalo informace a  doporu-
čení k  individuálnímu vzdělá-
vání žáků v základní škole (čj. 
MSMT-27466/2016 ze dne 
11.  10. 2016). K  ustanovení 
§ 41 odst. 3 písm. a) školské-
ho zákona se v  tomto mate-
riálu MŠMT uvádí:

„Rozhodnutí o povolení in-
dividuálního vzdělávání je roz-
hodnutí správní (§ 165 odst. 2 
písm. k) školského zákona), na 
které se v plném rozsahu vzta-
huje správní řád. Ředitel školy 
rozhoduje podle důvodů uve-
dených v § 41 odst. 3 školské-
ho zákona. Z  dikce školské-
ho zákona jasně vyplývá, že 
pokud žadatel o  individuální 
vzdělávání splní všechny zá-
konem předepsané podmínky, 
ředitel školy individuální vzdě-
lávání žáka povolí.

Školský zákon pojímá indivi-
duální vzdělávání jako zcela vý-
jimečný způsob plnění povin-
né školní docházky. Pro povo-

lení musí být mimo jiné dány 
závažné důvody. O závažnosti 
důvodů pro individuální vzdě-
lávání rozhoduje ředitel přísluš-
né školy, a to v rámci správní-
ho uvážení, které je soudně 
přezkoumatelné. Ředitel mu-
sí posuzovat důvody uvedené 
v žádosti vždy v kontex-
tu s ostatními infor-
macemi, které zís-
kal. Své rozhod-
nutí musí zdů-
vodnit ve vztahu 
k  jednotlivým 
zjištěním, tak 
aby bylo možné 
sledovat úvahu, kte-
rá stojí za rozhodnutím. 
Jako postačující důvod proto 
není uvedení např. ,rozhodnu-
tí rodičů‘ a nemělo by být po-
suzováno jako závažný důvod, 
neboť každá písemná žádost 
zákonného zástupce o povo-
lení individuálního vzdělávání 
je projevem rozhodnutí rodi-
čů, resp. zákonných zástupců, 
své dítě vzdělávat individuálně. 

Posuzování závažnosti důvodů 
pro individuální vzdělávání ře-
ditelem školy by se v  přípa-
dě uznání ,rozhodnutí rodičů‘ 
za takový závažný důvod sta-
lo bezpředmětným. Úmyslem 
zákonodárce nepochybně ne-
bylo vyprázdnit pojem ,závaž-
né důvody‘ – pokud by záko-
nodárce měl v  úmyslu tento 
pojem vymezit tak široce, že 
by de facto každá žádost o in-
dividuální vzdělávání byla zá-
važným důvodem, logicky by 

při procesu schvalová-
ní školského záko-

na došlo k vypuš-
tění písmene a) 
v § 41 odst. 3.

Správní uvá-
žení ředitele 

školy má však 
své zákonem 

stanovené meze. 
V  souladu s § 2 odst.  4 

správního řádu správní orgán 
dbá, aby:

– přijaté řešení bylo v sou-
ladu s veřejným zájmem a od-
povídalo okolnostem dané-
ho případu; možnost správní-
ho uvážení tedy není prosto-
rem pro libovůli ředitele ško-
ly, ale naopak zdánlivě vol-
nější právní úprava umožňuje 
řediteli školy přijmout řešení, 
které nejvíce vyhovuje skutko-
vým zjištěním;

– při rozhodování skutko-
vě shodných nebo podobných 
případů nevznikaly nedůvod-
né rozdíly; jedná se o promít-
nutí obecného zákazu diskri-
minace a zásady rovnosti před 
veřejnou správou do úpravy 
správního řízení. Ředitel ško-
ly si musí být vědom toho, 
že svým rozhodnutím podle 
§ 41 školského zákona v kon-
krétním případě sám vymezu-
je další hranice svého správní-
ho uvážení v dalších shodných 
nebo obdobných případech. 
Ustanovení § 2 odst. 4 správ-
ního řádu nepřipouští, aby ře-
ditel školy v  dalším skutkově 
shodném nebo podobném pří-
padě bezdůvodně rozhodl od-
lišným způsobem.“

Vít BERKA

Úhrada 
jízdného 
bez dokladu?
Může zaměstnavatel 
uhradit zaměstnanci 
jízdné při pracovní 
cestě i v případě, že 
zaměstnanec ztratí 
jízdenku a  nemůže 
tedy žádný jízdní do-
klad předložit?

V  daném případě je 
možné uplatnit úpravu ob-
saženou v § 185 zákoníku 
práce, kde se stanoví:

„Požaduje-li se pro po-
skytnutí cestovních ná-
hrad prokázání přísluš-
ných výdajů a  zaměstna-
nec je neprokáže, může 
mu zaměstnavatel poskyt-
nout tuto náhradu v  jím 
uznané výši, která odpoví-
dá určeným podmínkám, 
pokud tento zákon nesta-
noví jinak (§ 158 odst. 3).“

Zákoník práce je v čás-
ti upravující cestovní ná-
hrady postaven na zákla-
dě prokazatelnosti pří-
slušných cestovních vý-
dajů. Zaměstnavatel však 
může – ale nemusí – po-
skytnout zaměstnanci 
i  jím neprokázané náhra-
dy ve výši odpovídající ur-
čeným podmínkám pra-
covní cesty. To se netýká 
zvláštní úpravy poskytová-
ní náhrady za neprokáza-
nou výši ceny pohonných 
hmot (§ 158 odst.  3). 
Uznání poskytnutí cestov-
ních náhrad pro případ 
neprokázání jejich výše by 
mělo přicházet v  úvahu 
jako výjimka pro případ, 
že není možné zajistit ná-
hradní doklad, například 
při ztrátě jízdenky, do-
kladu o  ubytování apod. 
Je na zaměstnavateli, aby 
posoudil důvod, pro kte-
rý zaměstnanec není scho-
pen výdaj prokázat.

Vít BERKA
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Co je třeba změnit, aby se zlepšila kvalita výuky
Už potřetí se letos konal Festival pedagogické inspi-
race, který je součástí projektu Pomáháme školám 
k  úspěchu. Během dvou dní nabitých zajímavými 
programy ho navštívilo téměř 800 pedagogů z celé 
republiky, kteří mohli navštívit praktické dílny, scé-
nické čtení nebo panelovou diskuzi.

Ti, kteří se letos do Základ-
ní školy Kunratice vydali, 

se mohli nejen setkat s kolegy 
a předat si cenné zkušenosti, 
ale v rámci 130 praktických dí-
len především dostali šanci hle-
dat řešení výukových problé-
mů, společně se zamyslet nad 
přípravami nebo hodnotit růz-
né výukové metody a postupy.

Vzájemné sdílení zkušeností
„Dlouhodobým sledováním 

a vlastní praxí jsme došli k zá-
věru, že každý pedagog, jehož 
cílem je stále vylepšovat kva-
litu výuky, se nejlépe učí od 
svých kolegů. I  takový profe-
sionál potřebuje pro svůj dal-
ší rozvoj zpětnou vazbu něko-
ho zvenčí, někoho, komu v od-
borné rovině i  lidsky důvěřu-
je,“ je přesvědčena Hana Koš-
ťálová, programová ředitelka 
projektu Pomáháme školám 
k  úspěchu. „Chceme-li zlep-

šit učení dětí, musíme zlepšit 
kvalitu výuky a ta je plně v ru-
kou učitele. Pokud tedy chce-
me zlepšit celý systém, je třeba 
do učitelů dlouhodobě inves-
tovat,“ pokračuje H. Košťálová 
a dodává, že investicí do uči-
telů nemyslí v první řadě ploš-
né zvyšování platů, ale fakt, 
že vedení školy musí mít mož-
nost podpořit kvalitu výuky pří-
mo ve třídách či ve sborovně.

V tomto duchu se nesla i pa-
nelová diskuze na téma co a jak 
je třeba systémově změnit, aby 
se zlepšila kvalita výuky a uče-
ní, do které se zapojili vedle H. 
Košťálové také Vít Beran, ře-
ditel Základní školy Kunratice, 
a Ivo Mikulášek, ředitel Základ-
ní školy Dobronín. O zkušenos-
ti s první veřejnou alternativní 
třídou se podělila Jitka Kmen-
tová, ředitelka pražského Gym-
názia Na Zatlance. Odborné in-
stituce v diskuzi reprezentovala 

Dana Pražáková z České škol-
ní inspekce a o zahraniční zku-
šenosti se podělil Rik Vander-
hhauwaert, ředitel DNI-VSKO, 
z Belgie.

Festival pedagogické inspi-
race je pouze jedním z bodů 
činnosti projektu Pomáháme 
školám k úspěchu. Školy, kte-
ré se do něj zapojily, zůstáva-

jí v kontaktu a jejich pracovní-
ci mají možnost sdílet zkuše-
nosti v průběhu celého roku. 
Praktickou podporu a  zpět-
nou vazbu k  výuce poskytu-
jí školám pedagogičtí konzul-
tanti. Více informací je k dis-
pozici na internetové stránce 
www.pomahameskolam.cz.

Romana SLANINOVÁ

Školáci Prahy 7 rozhodovali o využití rozpočtu městské části
Každá škola dostala od radnice 50 tisíc korun. Žáci 
rozhodovali, na které projekty by se tyto prostřed-
ky měly využít. Do hlasování, které určilo vítězné 
návrhy, se zapojilo celkem 2 351 dětí i jejich rodičů.

„V  Praze 7 se snažíme 
podporovat smyslupl-

né nápady, které vzejdou pří-
mo od lidí. Jsem rád, že si na-
ši školáci, ale také jejich rodi-
če, mohli vyzkoušet, jak fun-
guje participace, a že zároveň 
v  každé škole vznikne něco 
prospěšného pro všechny žáky 
i učitele,“ hodnotí projekt sta-
rosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Do rozhodování o rozpočtu 
se mohli zapojit všichni žáci 
od 4. tříd výše. Jednotlivci či 
žákovské týmy navrhovali ze-

jména projekty, které by slou-
žily k  rozvoji školy a byly uži-
tečné pro všechny spolužáky. 
Školáci se pak snažili získat pro 
své návrhy co největší podpo-
ru formou různých kampa-
ní, od letáků až po videospo-
ty. O vítězných projektech se 
za každou školu rozhodovalo 
prostřednictvím online hlaso-
vání přes školní počítače, tele-
fony a tablety žáků. Zapojit se 
mohli také rodiče.

„Projekt participativního 
rozpočtu jsme si na Korunce 

opravdu užili. Děti podaly přes 
sedmdesát návrhů. Šlo o různá 
vylepšení provozu školy, vybu-
dování relaxačních míst, vý-
ukové akce pro děti, vybave-
ní pro redakci školních novin, 
vybavení školního dvora a po-
dobně. Hlasováním žáků a ro-
dičů bylo vybráno zmíněné 
místo pro relaxaci dětí. Dou-
fáme, že se nám podaří návrh 
zrealizovat již do konce kalen-
dářního roku. Zároveň škola 
hledá finanční zdroje pro dal-
ší navržené nápady. Skvělé je 
zjištění, že dětem nechybí tvo-
řivost, že jim záleží na tom, aby 
škola byla lepší a příjemnější,“ 
popsal ředitel ZŠ Korunovační 
Tomáš Komrska.

A jaké byly vítězné projek-
ty? ZŠ Tusarova: Venkovní let-
ní učebna; ZŠ Fr. Plamíkové: 
Pítko do školy; ZŠ Korunovač-
ní: Relaxační kout v prostorách 
školy; ZŠ Umělecká:  Za lep-
ší školu – lepší připojení k  in-
ternetu, vybudování chemic-
ké laboratoře, výstavba altán-
ku pro výuku mimo školu; ZŠ 
T. G. Masaryka: Relaxační míst-
nost a  automat se zdravými 
potravinami; ZŠ Strossmaye-
rovo náměstí: Vybavení jídel-
ny, automat na školní pomůc-
ky; ZŠ U Uranie: Altán na škol-
ní zahradu, sedací pytle; ZŠ Le-
tohradská: Kompostér, vybave-
ní do žákovské kuchyňky.

Táňa PIKARTOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

FOTO: ARCHIVFOTO: ARCHIV
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Daňové zvýhodnění na syna, i když nestuduje
Syn z  důvodu těžkého úrazu v  roce 2017 musel 
ukončit studium na střední škole. Mohu i nadále na 
syna uplatňovat daňové zvýhodnění?

Ano, můžete za předpokla-
du, že tuto skutečnost do-

ložíte předepsaným dokladem 
podle § 381 odst. 3 písm. e) zá-
kona o daních z příjmů, potvr-
zením správce daně příslušné-
ho podle místa bydliště poplat-
níka, o  tom, že poplatník vy-
živuje ve společně hospodaří-
cí domácnosti zletilé dítě až do 
dovršení 26 let věku, které ne-
pobírá invalidní důchod pro in-
validitu třetího stupně a nemů-
že se soustavně připravovat na 

budoucí povolání nebo vyko-
návat výdělečnou činnost pro 
nemoc nebo úraz nebo z důvo-
du dlouhodobě nepříznivé-
ho zdravotního stavu 
je neschopno vyko-
návat sou-
stav-

nou výdělečnou činnost.
Správce da-

ně pro účely po-
souzení opráv-
něnosti vydá-

ní předmět-
ného 

potvrzení pod písmenem e) ci-
tovaného ustanovení vyžaduje 
od poplatníka doklady, ze kte-
rých je zřejmé, že jsou splněny 
zákonné podmínky pro vydání 
tohoto potvrzení, přičemž pro 
samotné posouzení vydání to-
hoto potvrzení není rozhodu-
jící, zda zletilé dítě z důvodů 
výše uvedených soustavnou 
přípravu na budoucí povolání 
přerušilo, či zanechalo studia.

Osvícený pedagog umí dětem povinnou četbu filtrovat
„Polonahá krása luzné 

Belisandy byla v  hrudi 
jeho vznítila novou, neukoji-
telnou bouři vášně, neměl již 
jiné myšlénky než přivinout 
ji k  svému hříšnému srdci.“ 
A o kus dál: „Můj Amile, zvlh-
lé oko prozrazuje mi, jak du-
še tvoje dosud dětinná a snivá 
bolestně se zachvívá, podob-
na útlému květu.“ J.  Zeyer: 
Román o  věrném přátelství 
Amise a Amila, povinná četba 
pro 13leté.

Co si budeme nalhávat.
Jakkoliv jde o cenné posel-

ství autora o  cti, statečnosti 
a  smyslu pro oddané přátel-
ství, archaický jazyk díla vzbu-
zuje u dětí úsměv a v kompli-
kovaném až hororovém ději 

plném peripetií se s obtížemi 
orientuje dospělý.

Amis, prokletý zlou man-
želkou Thorgherdou, se s mi-
lovaným přítelem shle-
dává po pěti letech 
útrap a bloudění 
světem. Zachrá-
nit ho může jen 
Amil, zabije-
-li své dvě děti 
a Amis se omy-
je v jejich krvi.

Zoufalý Amil se 
rozhodne pro život pří-
tele – bratra. Už samot-
ná zcestnost té volby a  fakt, 
že táta podřízne krčky vlast-
ním dětem, je pro pubescen-
ta frustrující. Legenda má 
naštěs tí v záloze svatou Marii, 

která děti vzkřísí a Thorgher-
du zahubí. Toť podstata děje.

Doba se změnila. Žijeme 
v  čase zkratky a  kniha chce 

soustředění. Něco, co 
se z  našich živo-

tů, bohužel, vy-
trácí. Už bato-
lata přejíždějí 
prstíky po do-
tykových obra-
zovkách, čtyř-

leté děti vytlaču-
jí rodiče od počíta-

čů. Proudí do nich spous-
ta balastu a my si s tím neví-
me rady.

Na druhou stranu, nevidím 
to až tak katastroficky. Od-
klon dětí k  jiným, někdy po-
vrchnějším cestám získává-

ní informací a znalostí o světě 
i lidech nemusí být definitivní. 
Kdykoliv může vzniknout sku-
lina, kterou se protáhnou dál.

Naučit dítě milovat knížky, 
začít s nimi číst v pravou chví-
li, tedy včas, mají ve své moci 
rodiče. Pokud se to nepovede, 
zbývá ještě naděje u osvícené-
ho pedagoga, který jim „krás-
né slovo“ umí moudře filtro-
vat. Má hluboká omluva všem 
vyznavačům povinné četby, 
ale nutit současné děti číst 
Babičku, Kytici, chtít po nich, 
aby chápaly předčasně Malé-
ho prince, nebály se Alenky 
v říši divů, natož pak rozumě-
ly příběhu Amise a Amila, mi 
přijde pošetilé.

Helena TYBURCOVÁ

razu v  roce 2017 musel 
škole. Mohu i nadále na 

výhodnění?
budoucí povolání nebo vyko-
návat výdělečnou činnost pro 
nemoc nebo úraz nebo z důvo-
du dlouhodobě nepříznivé-
ho zdravotního stavu 
je neschopno vyko-
návat sou-
stav-

nou výdělečnou činnost.
Správce da-

ně pro účely po-
souzení opráv-
něnosti vydá-

ní předmět-
ného 

Nové změny při dlouhodobém ošetřování nemocného
K jakým změnám došlo v zákoníku práce v souvis-
losti se zavedením dlouhodobého ošetřovného?

Ve Sbírce zákonů ČR, 
částce 106 rozeslané 

dne 19.  září 2017, je pub-
likován zákon č.  310/2017 
Sb., kterým se mění zákon 
č. 187/2006 Sb., o nemocen-
ském pojištění, a  další sou-
visející zákony. Tento zákon 
nabývá účinnosti až prvním 
dnem devátého kalendářní-
ho měsíce následujícího po 

jeho vyhlášení, to je 1. června 
2018. Zákonem č. 310/2017 
Sb. byl změněn i zákoník prá-
ce, a to takto:

V § 47 se za slova „mateř-
skou dovolenou“ vkládají slo-
va „nebo po skončení doby 
poskytování dlouhodobé pé-
če v  případech podle záko-
na o  nemocenském pojiště-
ní se souhlasem zaměstna-

vatele podle § 191a nebo po 
skončení doby ošetřování dí-
těte mladšího než 10 let ne-
bo jiného člena domácnos-
ti v  případech podle záko-
na o  nemocenském pojiště-
ní a doby péče o dítě mlad-
ší než 10 let z důvodů stano-
vených zákonem o nemocen-
ském pojištění,“.

V § 53 se na konci odstav-
ce 1 doplňuje se písmeno f), 
které zní: „f) v době, kdy za-
městnanec poskytuje dlou-

hodobou péči v  případech 
podle §  41a a  41c záko-
na o nemocenském pojiště-
ní se souhlasem zaměstna-
vatele podle §  191a, v  do-
bě, kdy ošetřuje dítě mladší 
než 10 let nebo jiného čle-
na domácnosti v  případech 
podle zákona o  nemocen-
ském pojištění a v době, kdy 
pečuje o dítě mladší než 10 
let z  důvodů stanovených 
zákonem o  nemocenském 
pojištění.“

shle
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se 
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ů

Fejetonet

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka
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Letos jsou nejlepší instalatéři z pražského Jarova
V rámci 22. ročníku výstavy 

Schola Pragensis proběh-
lo finále celorepublikové sou-
těže studentů oboru instala-
tér. Tu už od roku 1998 pra-
videlně pořádá cech instalaté-
rů. Vítězem se letos stali stu-
denti Střední odborné ško-
ly Jarov. Karel Procházka a To-
máš Sirotek studují třetí ročník 
a  ve  dvoudenním soutěžním 
klání, které se skládá z teore-
tické i praktické části, obsadili 
první příčku.

V letošním roce se soutěže 
instalatérů zúčastnilo 36 škol, 
které soutěžily v  šesti regio-
nálních kolech. Do celorepub-
likového finále, které proběh-
lo 24. listopadu v  Kongreso-
vém centru Praha, postoupila 
šestice nejlepších škol, včetně 
žáků Střední odborné školy Ja-
rov. Ti v  soutěži nejsou žádní 
nováčci. „Naše škola má v té-
to soutěži hodně dlouhou tra-
dici, letos jsme se zúčastnili už 
po devatenácté. V  minulosti 

naši žáci dokázali dvakrát zví-
tězit a také získali několik dru-
hých a  třetích míst. Velkým 
úspěchem pro každou školu je 
ale už probojování se do celo-
republikového finále,“ řekl Mi-
loslav Janeček, ředitel Střední 
odborné školy Jarov.

V Česku se obor instalatér 
učí na více než stovce střed-
ních škol, instalatérů je v Čes-
ku ale stále nedostatek. „Podle 
Hospodářské komory chybí 
v Česku okolo 300 tisíc řeme-

slníků. V  pomyslném sezna-
mu chybějících řemeslníků by 
právě instalatéři zcela jistě za-
ujímali jedno z čelních míst,“ 
uvedl Pavel Havlín, předse-
da cechu instalatérů. „V Čes-
ku každoročně úspěšně absol-
vuje obor více než 700 nových 
instalatérů. Řada z nich se ale 
následně oboru nevěnuje. Na 
naší škole je v tomto školním 
roce 106 žáků, kteří se instala-
térem učí,“ doplnil Miloslav Ja-
neček. Petra ĎURČÍKOVÁ

Bezplatné doučování a poradenské služby
Naše ZŠ a  SŠ Vančuro-

va v Karlových Varech se 
pravidelně věnuje žákům, kte-
ří potřebují z různých důvodů 
pomoci při vzdělávání. Učite-
lé poskytují doučování z  ma-
tematiky, českého jazyka, an-
glického jazyka, popřípadě 

podle potřeby i  v  jiných výu-
kových předmětech. Rovněž 
poskytujeme bezplatné pora-
denské a  konzultační služby 
žákům a  jejich rodičům. Sna-
žíme se jim pomáhat při zvlá-
dání vzdělávacích, ale i výchov-
ných a vztahových obtíží. Po-

radenské služby pro žáky, ro-
diče a pedagogy v naší škole 
zajišťuje stabilní tým odbor-
ných pedagogů: ředitelka ško-
ly Martina Kheilová, zástupky-
ně školy Džamila Kaasová, vý-
chovná poradkyně a metodič-
ka prevence Nikol Dědková, 
školní speciální pedagog a lo-
goped Alena Linhartová. Dou-
čování se ujaly speciální peda-
gogové Andrea Zmijová, Anič-
ka Hnátková, Světlana Klečko-
vá, asistentky pedagoga Marti-
na Habermanová, Iveta Holuš-
ková a  Jiřina Nehasilová. Žá-
kům se věnujeme individuálně 
i ve skupinách vzhledem k je-
jich potřebám a  zdravotnímu 
postižení, s přihlédnutím i k je-
jich sociokulturnímu prostředí. 
Jsme rádi, že mají o naši pod-
poru zájem a nabízené služby 
využívají. Alena LINHARTOVÁ

Výstava Školákem ve válečných letech
Žáci ze Základní školy O. Ne-

dbala v  Českých Budějovi-
cích se zapojili do celostátní-
ho projektu Školákem ve vá-
lečných letech. Vznikla výsta-
va nejen naší badatelské prá-
ce, ale i práce zbylých 18 střed-
ních a základních škol z České 
republiky, které se projektu rov-
něž zúčastnily. Tématem projek-
tu a následné výstavy je zachy-
cení života žáků a učitelů v ob-
dobí protektorátu v dané škole.

Z Jihočeského kraje jsme se 
tohoto celostátního projek-
tu, jehož výsledkem je putov-
ní výstava, zúčastnili jako je-

diná škola. Slavnostní zaháje-
ní výstavy v naší škole se kona-
lo 28. listopadu. Na prezentaci 
práce školních a studentských 
kolektivů se v Jihočeském kraji 
bude podílet i Historický ústav 
Filozofické fakulty Jihočeské 
univerzity, kde bude výstava 
prezentována od 11. prosince.

Tématem projektu je školní 
prostředí na území protektorá-
tu Čechy a Morava a v pohra-
ničních oblastech v letech 1938 
až 1945. Celkem se projektu 
zúčastnilo 19 škol z České re-
publiky. V průběhu projektu se 
pracovní týmy studentů a  žá-

ků ze zapojených škol sešly na 
dvoudenním semináři počát-
kem června 2016, aby zde pre-
zentovaly výsledky svého dosa-
vadního bádání a získaly další 
vědomosti o dané tematice. Vý-
sledkem práce školních kolek-
tivů je celorepubliková putovní 
výstava na 34 panelech, která 
prezentuje nejen práci jednotli-
vých školních týmů, ale organi-
zátoři do ní přispěli informace-
mi o celkové situaci ve školství, 
perzekuci v  této oblasti a vol-
nočasových aktivitách mládeže 
v období protektorátu.

Dagmar BOUDOVÁ

Vzpoura 
goliardů
VLASTIMIL VONDRUŠKA

Píše se rok 1261. Přemysl 
Otakar II. podpoří v  boji 
o  trůn římského krále 
proti Alfonsi Kastilskému 
jeho konkurenta Richarda 
Cornwalského a za to má 
slíben majestát propůjču-
jící mu rakouské a štýrské 
léno. Jenže v  diploma-
cii není nic takové, jak by 
se mohlo na první pohled 
zdát. Oldřich z  Chlumu 
odjíždí s několika význam-
nými velmoži do němec-
kých Cách s  tajným po-
sláním. Po příjezdu je za-
vražděn císařův komoří 
a  osobní přítel Richarda 
Cornwalského. Z  vraždy 
jsou obviněni čeští šlech-
tici a  jsou uvězněni. Na-
víc dojde ve městě k ne-
pokojům, v  jejichž čele 
stojí žáci tamní katedrální 
školy, potulní vaganti 
zvaní goliardi. Více se do-
zvíte v knize z nakladatel-
ství MOBA.

Znáte je?
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pojí řada mylných 
Řekněme si, jaká je sk

Zdravotní potíže, které mohou učitele zaskočit
Neplodnost

Obezita, syndrom vyhoření, 
cukrovka, alergie, chronický 
únavový syndrom, tyto a další 
nemoci mají společného jme-
novatele, jsou civilizační. V po-
sledních letech k  nim lékaři 
přidávají také neplodnost. Li-
dé kvůli svému životnímu sty-
lu rodičovství odkládají a pak 
se řada z nich potýká s násled-
ky vyššího věku. Pokud k  to-
mu přidáme ještě stres a seda-
vé zaměstnání, nová civilizační 
nemoc je na světě.

Civilizační nemoci
„Civilizace mění způsob na-

šeho života. Určuje, kde pra-
cujeme, co jíme, jak uvažu-

jeme o  svém životě, plánech 
a  cílech. Stravujeme se prů-
myslově vyráběnými potravi-
nami, jsme pod nadměrným, 
trvalým stresem a nedostateč-
ně se hýbeme. K  tomu sou-
časná doba nabízí rozptýle-
ní, téměř nekonečné možnos-
ti výběru zábavy a únik do vir-
tuálního světa. Neslyšíme na-
še biologické hodiny, neřídíme 
se přirozenými instinkty. Žije-
me ve světě, kde máme pocit, 
že díky pokroku lze vyřešit té-
měř vše,“ míní Vladimír Ma-
rek, praktický lékař z ordinace 
FamilyMed.

Ve své ordinaci se potkává 
s lidmi, u nichž vyšetřuje zdra-
votní příčiny problémů s poče-
tím. „Civilizačním chorobám 

se říká nemoci z  blahobytu. 
Celosvětové zkušenosti uka-
zují, že paradoxně větší boha-
tost vede k nižší porodnosti,“ 
dodává V. Marek.

Mizí spermie
S tímto konstatováním sou-

hlasí i expert největší české re-
produkční kliniky Reprofit In-
ternational, Štěpán Machač. 
„Jak to vypadá s  plodnos-
tí českých mužů, ukazují i čís-
la – zatímco dříve se za nor-
mální považoval spermiogram 
v  objemu 40 milionů spermií 
na mililitr, nyní je to 15 mi-
lionů/ml. Za posledních 25 let 
klesl počet mužských spermií 
o 60 procent.“

Podle statistik se spermio-
gram každý rok zhoršuje 
o  1,6  procenta. To, co sper-
miogram negativně ovlivňuje, 
je například způsob práce. Po-
čet sedavých zaměstnání ros-
te, v  kancelářích tráví lidé až 
dva tisíce hodin ročně. „Tlak 
na výkon a  úspěch skloube-
ný s  pocitem, že je třeba vy-
užít všech možností, co nám 
život nabízí, vede k  odkládá-
ní mateřství i u žen. Jejich va-
jíčka ale nemládnou a zatímco 
v pětadvaceti by se jim mož-
ná podařilo bez problémů otě-
hotnět, o deset let později už 
to tak hladce nejde,“ vysvětlu-
je Š. Machač. Podle lékařů je 
z biologického pohledu ideál-
ním věkem k otěhotnění u že-
ny 18. až 25. rok.

Asistovaná reprodukce

Když už se lidé rozhodnou, 
že budou rodiči, chtějí výsledek 
hned. „Mnoho pokusů a prů-
zkumů ukázalo, jak moc jsme 
odtrženi od reality. Nevidíme ni-
koho umírat, uctíváme techno-
logie. Myslíme si, že když ovlá-
dáme telefon, ovládneme i to, 
kdy počneme,“ říká V. Marek.

Podle Š. Machače chodí do 
reprodukčních klinik stále ví-
ce párů, kterým se nedaří rych-
le otěhotnět a nechtějí čekat. 
„Jsou přesvědčeni, že jejich po-
tíže vyřešíme, ideálně do tří mě-
síců. Chtějí výsledky. Hledají in-
formace na internetu, neustále 
se dozvídají o nových možnos-
tech, střídají kliniky, pídí se po 
zázračné metodě, která jejich 
problém okamžitě vyřeší,“ do-
plňuje Š. Machač. Podle něj je 
v prvé řadě důležité znát přes-
nou příčinu neplodnosti.

V  tuzemsku má problémy 
s  plodností až čtvrtina všech 
párů. Díky zásahu reproduk-
čních klinik se v České repub-
lice ročně rodí přibližně pět ti-
síc dětí. V mezinárodním srov-
nání se tak řadíme po bok ze-
mí, jako je Finsko, Norsko ne-
bo Švédsko, kde je více než 
3 procenta všech narozených 
dětí počato metodami asisto-
vané reprodukce. Odborníci 
mají jasno: Ke snížené fertilitě 
jsme se dopracovali nevhod-
ným životním stylem.

Táňa PIKARTOVÁ

Neplodnost Asistovaná reprodukce

Učitelé z Marsu oživují výjimečný projekt
Dokončení ze strany 5

Myslíte, že studenti a pří-
padně i  školáci jsou sami 
aktivní ve změnách?

Studenti nechtějí příliv nic-
neříkající teorie. Očekávají, že 
je budeme vybavovat praktic-
kými dovednostmi. Přicháze-
jí za námi s konkrétními pod-
nikatelskými záměry. Zniče-
honic se absolutně mění za-
žitá role učitele, protože se 
musíme rozvíjet v  koučova-
cí a  mentorské úloze. Ano, 
studenti jsou aktivní v  tom, 

že nás nevědomě nutí, aby-
chom přemýšleli nad rolí uči-
tele a rozvíjeli se. Proto napří-
klad já a Táňa Šárovcová ny-
ní studujeme program Peda-
gog mentorem. Dovolte nám 
popsat jeden krásný příběh. 
V loňském roce vznikla ve ško-
le studentská firma Vibe Up. 
Podařilo se jí přeměnit dvě ne-
vyhovující učebny ve dva krás-
né prostory – relaxační míst-
nost, učebna nového typu. Co 
to znamená, že studenti při-
jdou s nápadem změnit pro-

středí kolem sebe? Přemýš-
lejí nad tím, kam chodí, pře-
mýšlejí nad tím, jaká je škola. 
Nyní začali od hmoty, renovo-
vali učebny, to je jen krůček 
k tomu, než výrazněji začnou 
přemýšlet nad obsahem učiva 
a začnou přicházet s nápady, 
jak ještě více oživit a reformo-
vat výuku, a to je skvělé.

Jak by podle vás měla vy-
padat moderní výuka eko-
nomie?

Pojďme se na to podívat z ji-
ného úhlu pohledu. Máme 

přání, sen, jak by měl vypadat 
člověk, který opouští brány ob-
chodních akademií. Jako škola 
bychom v něm měli probouzet 
zájem o  odpovědné jednání 
a cítění, podporovat ho v pod-
nikavosti a  kreativitě, pěsto-
vat v něm a rozvíjet jeho silné 
stránky, aby se v životě nebál 
opouštět komfortní zónu, pro-
tože jen za hranou komfortní 
zóny může poznat skutečný ži-
vot, jen tam může dojít k pra-
vému poznání.

Táňa PIKARTOVÁ
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Modeling – Cesta za snem
První publikace, která zcela otevírá do-

posud skryté karty této branže. Au-
torka Karolína Bosáková v ní nechává na-
hlédnout do dráždivého přitažlivého světa 
módy, módních přehlídek, pózování, fo-
tografování. Obsahuje návod, jak rozpo-
znat seriózní modelingové agentury, co by 
měla obsahovat smlouva s modelingovou 
agenturou, jak se pohybovat v metropo-
lích světa módy, jak mají vypadat „snap 
shoty“, co si obléci na casting, základy 
správné chůze, téma bulimie, anorexie 
a drog a v neposlední řadě také mapuje 
modelingové trhy podle jejich specifik. 
Téma je pojato pohledem profesionální 
modelky, která vše prožila na vlastní kůži. 
Praktické rady jsou doplněny konkrétními 
příběhy aktivních modelek. „Modelingová 
důchodkyně“ jasně a s humorem a nad-
hledem přiblíží toto atraktivní prostředí, 
ale také jeho povrchní stránku s falešnými 

lákadly. Kniha je vlastně učebnicí pro 
dívky, které touží po kariéře modelky.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
V kolika letech začala autorčina 
cesta za snem?

Více na www.grada.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme 

pět výherců knihy podepsané Karo-
línou Bosákovou. Odpovědi posílejte 
na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz 
do 20. prosince 2017. Do předmětu 
uveďte „Modeling“.

Výhra bude po ukončení soutěže k vy-
zvednutí v redakci Týdeníku ŠKOLSTVÍ. 
V případě, že výhra nebude vyzvednuta 
do tří týdnů od vyhlášení výsledků, bude 
postoupena náhradnímu výherci. Na vý-
hru nevzniká právní nárok.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, soutěžte s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ

Výherci soutěže ČARODĚJNICE: J. Beranová, L. Vacková, Musilová. 
Výherci soutěže POHÁDKY: P. Říha, A. Valešová, I. Holíková. 
Výherci soutěže BABIČKA: M. Krupová. 
Výherci soutěže DECENTE: M. Fialová, H. Vocelková. Výhercům blahopřejeme.
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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 6029
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nabízí školám, školským 
zařízením, dalším pedagogickým 

institucím a státním orgánům 
ve školství odbornou publikaci

Spisová služba ve školství
Jak naložit s listinnými digitálními dokumenty

(a jak si poradit s datovými schránkami)

Autor PhDr. Irena Hajzlerová
■ Nevíte si rady s administrativou?
■ Vedete listinou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty?
■ Dostali jste nové datové schránky a nevíte jak s nimi pracovat?
■ Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část?
■ Začali jste s elektronickým podacím deníkem…ale nevíte co dál?
Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli ANO, je tato publikace ur-
čena právě vám!

Publikace s podtitulem „Jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty“ se 
Vám může stát dobrým průvodcem spisovou službou, ať už ji vedete v listinné 
či digitální podobě.

Od 1. 7. 2017 obdržely školy nově od Ministerstva vnitra datovou schránku 
orgánů veřejné moci. Vedení školy má tímto krokem povinnost datovou schrán-
ku používat. Mnozí z vás ovšem nemají úplně jasno, jak ji mají správně používat, 
a jaké povinnosti pro vás s touto novou datovou schránkou vyplývají.

Pokud jste škola, která používá listinnou spisovou službu, musíte se seznámit 
s tím, jak správně zacházet s dokumenty, které budou do vaší školy doručeny 
prostřednictvím nové datové schránky. Dozvíte se, že nepostačí je prostě vytisk-
nout a dále s nimi pracovat jako s listinným dokumentem.

Publikace je určena také těm zaměstnancům škol a školských zařízení, kteří se 
spisovou službou teprve začínají a potřebují se seznámit se základními pojmy 
a s tím, co to vlastně spisová služba je. Ale také těm z vás, jejichž škola již existuje 
více jak deset let, ale skartační řízení jste ještě neprováděli. Nemáte archivní kni-
hu? V publikaci se dozvíte, jak ji zavést a jak efektivně do ní zapsat vše, co je ulo-
ženo ve vaší spisovně, aniž byste museli zapisovat každý typ dokumentu zvlášť.

Publikace si klade za cíl srozumitelnou formou přiblížit vše, co se týká spiso-
vé služby ať už v listinné, nebo elektronické podobě. Přináší ukázky a vysvětle-
ní tvorby podacího razítka, čísla jednacího, uvádí, jak správně vyplňovat poda-
cí deník i archivní knihu, vysvětluje postup při vytváření spisu a také při tvorbě 
spisového řádu (včetně spisového a skartačního plánu), který je základní směr-
nicí spisové služby.

V přílohách naleznete citaci zákona i vyhlášky, vzor spisového řádu spolu se 
vzory spisových a skartačních plánů pro jednotlivé typy škol ale také vzory řady 
dalších důležitých dokumentů potřebných při skartačním řízení, které díky tomu, 
že jsou uloženy současně také na CD-R, budete moci po doplnění vlastních úda-
jů ihned používat, bez předchozího přepisování.

Publikace „SPISOVÁ SLUŽBA VE ŠKOLSTVÍ - Jak naložit s listinnými a digi-
tálními dokumenty“ vás krok za krokem provede zákonem o archivnictví a spi-
sové službě č. 499/2004 Sb. a jeho poslední změnou č. 56/2014 Sb., a vyhláš-
kou č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, která byla změ-
něna vyhláškou č. 283/2014 Sb. Díky příkladům z praxe a odpovědím na nej-
častější dotazy, vám pomůže nastavit ten správný způsob, jak evidovat, ozna-
čovat, vyřizovat, odesílat, ukládat a vyřazovat vaše dokumenty v pravidelných 
skartačních řízeních.

Publikaci lze objednat na výše uvedené adrese a kontaktech nakladatelství Paris.
PARIS 9/2017, 1. vydání, cena 290,- Kč (+ manipulační náklady), brož., 200 stran, 
CD-R s přílohami

Závazná objednávka
Objednáváme … ks „Spisová služba ve školství – Jak naložit s listinnými 

a digitálními dokumenty“

Přesná adresa pro fakturu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PSČ, město  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Místo dodání (je-li odlišné od fakturační adresy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Č. účtu  . . . . . . . . . . . . . . . . . IČO  . . . . . . . . . . . . .  telefon  . . . . . . . . . . . . .

Datum objednávky  . . . . . . . . .  podpis (u organizací razítko)  . . . . . . . . . . . . .

PARIS vzdělávací agentura s.r.o.
Nakladatelství a vydavatelství
Žižkova 2379, 734 01 Karviná – Mizerov
tel. 596 338 027
nakladatelstviparis@seznam.cz
www.paris-karvina.cz

Závazná objednávka

Objednáváme … ks „Účetnictví školské příspěvkové organizace “

Přesná adresa pro fakturu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PSČ, město  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Místo dodání (je-li odlišné od fakturační adresy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Č. účtu  . . . . . . . . . . . . . . . . . IČO  . . . . . . . . . . . . .  telefon  . . . . . . . . . . . . .

Datum objednávky  . . . . . . . . .  podpis (u organizací razítko)  . . . . . . . . . . . . .

PARIS vzdělávací agentura s.r.o.
Nakladatelství a vydavatelství
Žižkova 2379, 734 01 Karviná – Mizerov
tel. 596 338 027
nakladatelstviparis@seznam.cz
www.paris-karvina.cz

nabízí 
školským příspěvkovým organizacím 

a jejich zřizovatelům publikaci

Účetnictví školské 
příspěvkové organizace 

– 2. aktualizované vydání

Autor Ing. Zdeněk NEJEZCHLEB

Nabízíme aktualizované vydání publikace „Účetnictví školské příspěvkové 
organizace“, kterou naše nakladatelství vydalo v březnu 2015. Obsah pů-
vodní publikace je aktualizován na právní stav března 2017 a je dále do-
plněn o řešení některých nových problémů vzniklých ve vazbě na změny 
daňové legislativy (daň z příjmů, zákon o rezervách) v roce 2017.
Publikace je zaměřena na komplexní výklad problematiky účetnictví škol-
ských příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými cel-
ky. Výklad je doplněn velkým množstvím praktických příkladů. K jednotli-
vým problémům dále naleznete na přiloženém CD další detailnější analý-
zy, příklady, judikáty soudů a další metodické materiál, které jsou většinou 
převzaty ze stránek www.pouctuje.cz, které autor administruje.
Publikace se podrobně věnuje mimo jiné této problematice:
· Účetní metody
 Oceňování
 Odpisování (včetně základů daňového odepisování)
 Pravidla pro časové rozlišení nákladů a výnosů
 Opravné položky
· Komplexní oblasti
 Dlouhodobý majetek a jeho účtování
 Zásoby
 Fondy
 Transfery
 Hlavní a doplňková činnost včetně metod rozdělení nákladů
· Účtování na vybraných účtech (neřešených výše)
 Aktivní a pasivní účty
 Výsledkové účty
 Podrozvahové účty
· Účetní závěrka a její prezentace
Ukázku z připravované publikace najdete na stránkách www.paris-kar-
vina.cz
Publikaci mŮžete objednat na výše uvedené adrese a kontaktech nakla-
datelství PARIS.
PARIS 4/2017, cena 398Kč (plus manipulační náklady), brož., 400 stran, 
CD-R s přílohami


