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S financemi z Evropské unie 
činí rozpočet ministerstva 

školství pro rok 2018 dokonce 
176,1 miliardy korun. „Pení-
ze  navíc jsou určeny zejména 
na systematické zvyšování ta-
rifního platu pedagogů i nepe-
dagogů, na navýšení rozpočtu 
vysokých škol, zvyšování ka-
pacit mateřských a základních 
škol a podporu sportu,“ uve-
dl ministr školství Robert Pla-
ga.  Poslanci zároveň v  rámci 
pozměňovacích návrhů schvá-
lili navíc 300 milionů korun na 
investice do mateřských a zá-
kladních škol a  100  milionů 

pro speciální školy na učební 
pomůcky pro těžce postižené 
žáky. 

V  rozpočtu je 
pokryta  změna 
platových tari-
fů u  pedago-
gických pra-
covníků o  15 
procent opro- 
ti roku 2017, 
u  ostatních pra- 
covníků jsou pro-
mítnuty hned dvě 
změny platových tari-
fů, a  to změna o  10 procent 
k 1. 7. 2017 a dále pak další 

zvýšení od 1. 11. 2017 o dal-
ších 10 procent. V rozpočtu je 
rovněž zabezpečen růst výko-
nů v regionálním školství, který 
se týká zejména povinné škol-
ní docházky, a rovněž dále do-
chází k  navýšení rozpočtu na 
podporu specifických vzdělá-

vacích potřeb v porov-
nání se schváleným 

rozpočtem na 
rok  2017.  Cel-
kový nárůst roz-
počtu  v  regio-
nálním školství 
tak  dosahu- 
je 17,3 miliar- 

dy korun. Veřej-
né vysoké školy si 

polepší o  3 miliardy 
korun. 
Také dochází ke zvýšení vý-

dajů na výzkum, experimen-

tální vývoj a inovace o přibližně 
420 milionů korun proti roku 
2017 bez podílu spolufinanco-
vání. V rámci výzkumu, experi-
mentálního vývoje a inovací je 
ze státního rozpočtu vyčleně-
no celkem 988 milionů korun 
zejména na operační program 
Výzkum, vývoj a  vzdělávání 
v programovém období 2014 
až 2020.  Na spolufinancova-
né programy mimo výzkum, 
experimentální vývoj a  inova-
ce  vyčlenilo ministerstvo škol-
ství meziročně o více než 200 
milionů korun více. 

Historicky nejvyšší bude 
v roce 2018 nejen nárůst roz-
počtu na vzdělávání, ale také 
celkové výdaje. Poprvé od 
roku 2012 se objem rozpoč-
tu výdajů kapitoly dostává nad 
3 procenta HDP. red

Poslanecká sněmovna těsně před Vánoci schválila 
státní rozpočet pro rok 2018. Ministerstvo školství 
tak bude mít v letošním roce svůj historicky nejvyšší 
rozpočet v objemu téměř 169 miliard korun, což je 
o 21 miliard více, než byl loňský rozpočet. 

Školství dostane o 21 miliard korun více než loni

„Nedělej nic polovičatě, jinak budeš víc ztrácet než získávat.“ Louis Armstrong

Objem 

rozpočtu 

školství se poprvé 

od roku 2012 
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tři procenta 
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Soutěž robotů
Čím dál populárnější je 
soutěž robotických vozítek 
na Českém vysokém 
učení technickém v Praze. 
Z původních tří týmů 
v roce 2009 se počet 
přihlášených rozrostl na 
155 v roce 2017. Loňské 
finále vyhrál tým z Fakulty 
elektrotechnické ČVUT. čtk

Expedice na Mars
Pět vybraných studentů 
z Česka a Slovenska si 
v simulaci vyzkoušelo, 
jaké je to, putovat na 
Mars. Celkem 101 hodin 
strávili na simulované 
misi v prostředí vyškovské 
hvězdárny. Při simulovaném 
putování na rudou planetu 
plnili různé úkoly. Šlo o 14. 
ročník mezinárodního 
projektu Expedice Mars, 
který spolupořádá Dětská 
tisková agentura. čtk

Anestetika a rostliny
Mezinárodní tým vědců 
prokázal účinek anestetik 
na rostliny, což urychlí 
testování tlumicích látek. 
Pod vlivem anestetik 
používaných na lidi či 
zvířata přestaly rostliny 
vnímat okolí. Tým vědců 
ze čtyř zemí, ve kterém byl 
zastoupen i olomoucký 
biofyzik Andrej Pavlovič, 
látky zkoušel na druzích, 
které vykazují pohyb – třeba 
na popínavém hrachu či 
masožravých rostlinách. čtk

Neveřejné školy
Soukromé a církevní školy 
plní ve vzdělávání stejnou 
roli jako veřejné školy, které 
financuje stát. Právo na 
státní dotace mají proto 
oprávněně. Uvedl to Tomáš 
Feřtek z EDUINu a Martin 
Čech ze sekce církevního 
školství. Veřejné financování 
soukromých školek a škol 
je celkem běžné v rámci 
členských států OECD.
 čtk
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„Dnes, milé děti, prožíváme opravdu radostný den. Naše škola dostala pochvalu od úřadu pro 
ochranu osobních údajů a vaše spolužačka  I-XB1/963 dnes slaví narozeniny!“
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U  českých adolescentů se 
zvyšuje agresivita, závislost 

na hrách i sociálních sítích. Vy-
plynulo to z výzkumu psycho-
logů Filozofické fakulty Univer-
zity Palackého na vzorku 2 300 
náhodně vybraných žáků ví-
celetých gymnázií a  druhého 
stupně základních škol ve věku 
11 až 15 let. Výsledky porov-
nali se stejnou studií před tře-
mi lety. Rizikovějšími se podle 
nich stávají hlavně studentky 
gymnázií, kde vidí podceňová-
ní prevence.

Například 41,6 procenta 
gymnazistek přiznalo, že ně-
kdy zfalšovaly podpis rodičů, 
více než 24 procent něco 
ukradlo, téměř 12 procent 
studentek poškodilo cizí ma-
jetek pro zábavu a záškolác-
tví přiznalo sedm procent. 
Z výzkumu ale také vyplynu-
lo, že téměř 12 procent bylo 
za poslední měsíc středem 
hrubých urážek od spolužá-
ků a téměř deseti procentům 
spolužáci za poslední měsíc 
ublížili.

Ve všech rizikových akti-
vitách se podle odborníků 
objevuje u  žáků impulzi-
vita. Upozorňují, že když 
jedenáctiletý žák vykazu-
je velkou míru impulzivity, 
lze očekávat, že zhruba za 
tři roky vystoupí na povrch 
jeho rizikové chování. Tako-
vý žák může mít podle nich 
problém se záškoláctvím 
i  s  omamnými látkami. Po-
dle odborníků se prevence 
nyní podceňuje hlavně na 
gymnáziích  čtk

Psychologové: agresivita adolescentů roste

Ministerstvo školství pod-
poří sportování žáků ve 

školních  družinách. Navazuje 
tak na dvouleté ověřování pro-
jektu Hodina pohybu navíc, 
kdy  děti sportovaly ve škol-
ních družinách pod dohledem 

zkušených trenérů. Cílem bylo 
ověřit nové přístupy, jak bu-
dovat u  dětí pozitivní vztah 
k  pohybu. Výsledky  ukázaly, 
že díky nové metodice se za-
čali žáci více hýbat a aktivněji 
vyhledávali pohyb i ve volném 

čase. Ministerstvo školství 
proto v příštím pololetí finanč-
ně podpoří školy, které budou 
novou metodiku využívat. 
Peníze pro školy půjdou z do-
tačního programu pro školní 
a univerzitní sport.  mšmt

MŠMT podpoří sportování žáků v družinách

Nový ministr školství Robert 
Plaga (ANO) chce řešit fi-
nanční revizi inkluze, tedy 
společného vzdělávání. Ne-
chce, aby náklady na inkluzi 
zasáhly do zvyšování platů 
školských pracovníků, řekl při 
uvádění do funkce. R. Plaga 
by také chtěl, aby se zvyšo-
valy platy učitelů, a  to více 

netarifní část platů. Mohlo 
by to pomoct ředitelům, aby 
lépe oceňovali jednotlivé za-
městnance podle toho, jak 
jsou pro školu důležití, uvedl. 
Další prioritou bude podle 
něj také financování a  pod-
pora sportu a s tím související 
vznik samostatné agentury 
pro sport. 

Podle A. Babiše bude mu-
set R. Plaga řešit také otáz-
ku financování soukromých 
a  církevních škol. Podle něj 
je Česká republika jedinou 
zemí, která tyto školy podpo-
ruje ze státních peněz. Mini-
sterstvo jim přispívá zhruba 
6,5 miliardy korun ročně, 
uvedl A. Babiš.   čtk

Některé cíle ministra školství Roberta Plagy

Zápisník



Na navýšení učitelských 
platů v  listopadu a  pro-

sinci dostaly kraje v průměru 
7 416 Kč na jeden pracovní 
úvazek, to znamená navý-
šení o  3 708 Kč za měsíc. 
Na platy nepedagogických 
pracovníků škol poslalo mi-
nisterstvo školství do konce 
roku v  průměru 3 110 Kč 
na jeden pracovní úvazek, 
tedy 1 555 Kč za měsíc. Nic 
tedy nebrání tomu, aby se 
učitelům zvýšil tarifní plat 
o  15 % a  nepedagogickým 
pracovníkům škol o  10 %. 
V  rámci pozměňovacích ná-
vrhů v závěru loňského roku 
poslanci před konečným 
schválením státního rozpočtu 
ještě schválili navíc 300 mi-
lionů korun na investice do 
mateřských a základních škol 
a  100 milionů pro speciální 
školy na učební pomůcky pro 
těžce postižené žáky. 

Pane předsedo, leccos se 
ministerstvu školství v  uply-

nulém období podařilo. 
Z čeho máte v tomto smyslu 
největší radost?

Podařilo se nám z  proble-
matiky platů ve školství udě-
lat téma, které nikdo nezpo-
chybnil. Nehovoříme však jen 
o platech. Celkově od mateř-
ských škol po vysoké školy 
chybí finanční prostředky na 
dostatečný rozvoj.

Růst platů učitelů je kon-
tinuální téma. Jak byste 
si představoval, aby 
se platy učitelů 
a  školských pra-
covníků letos 
a  v  příštích le-
tech zvyšovaly? 

Všechny po-
litické strany, 
jejichž zástupci 
sedí v  Poslanecké 
sněmovně, nám slíbily 
výrazné zvýšení platů. Naše 
meta je pro pedagogy pa-
desátitisícový průměrný plat 
v  roce 2020. To znamená 

nárůst platů každý rok o 15 
procent minimálně a  také 
růst platů nepedagogických 
pracovníků. 

Mnoho z cílů se ale v  loň-
ském roce nepodařilo do-
táhnout k úspěšnému konci. 
Kde je podle vás vůči učite-
lům a školským pracovníkům 
největší dluh?

Když pominu platové otáz-
ky, tak zklidnění pracovních 
podmínek. Neustálými změ-
nami a opatřeními jsou mno-
zí pracovníci ve školství od 
vedoucích po ty řadové otrá-
veni a demotivováni.

Budete se při jednáních 
s  novým ministrem školství 
ještě vracet ke kariérnímu 

řádu? Jak by měl podle 
vás vypadat? 

Kariérní řád byl 
pro dosavadní 
ministry velká 
výzva. Zatím 
nenaplněná. 
Kariérní řád byl 
součástí novely 

zákona o  peda-
gogických pracov-

nících. Určitě bych 
uvítal, aby některá opatření, 
která spadla pod stůl, byla 
znovu ve hře a  mohlo se 
jednat o  jejich řešení. Napří-

klad to je pozice uvádějícího 
učitele, snižování úvazků ně-
kterých specialistů, jako jsou 
preventisté, dalším bodem 
bude zvýšení příplatků tříd-
ních učitelů.  

Dalším velmi diskutova-
ným tématem je inkluze. Měl 
by se současný směr měnit, 
nebo zrušit? Pokud zrušit, 
čím ho podle vašeho názoru 
nahradit?

Zrušit podle mého názoru 
společné vzdělávání nelze. 
Budeme ale podporovat re-
vizi inkluze, o  které hovoří 
nový ministr školství Robert 
Plaga. Určitě by se mělo uva-
žovat o snížení počtu žáků ve 
třídách, o  rozvolnění pravi-
del pro prostupnost přecho-
du žáků do speciálních škol, 
o  snížení neskutečné admi-
nistrativy, kterou podpůrná 
opatření provází.  

Jaká jsou očekávání odbo-
rů od nového ministra škol-
ství pana Roberta Plagy? 

Rozhodně očekáváme po-
kračování efektivního sociál-
ního dialogu. První jednání 
se zástupci odborů a  mini-
strem Plagou se uskuteční 
po novém roce. Témata chci 
přinést přímo jemu a poté je 
zveřejnit. Táňa PIKARTOVÁ

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství 
se v  loňském roce se svým předsedou Františkem 
Dobšíkem zasadil o  zásadní pozitivní změny ve 
financování školství a  o  významné zvýšení platů 
učitelů. Kampaň Konec levných učitelů byla úspěšná 
a kapitola se celkově navýšila nejen pro loňský, ale 
zejména pro letošní rok.

Nová vláda a školské odbory. Jaká bude vzájemná spolupráce? 

Foto: ARCHIV

Máme 
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„Kariérní řád byl pro 

dosavadní ministry 

velká výzva. Určitě 

bych uvítal, aby 

některá opatření byla 

znovu ve hře a mohlo 
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řešení.“
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Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Evropští odboráři nepodceňují profesní rozvoj

Česká republika se také 
zúčastnila i  nedávného 

mezinárodního semináře, kte-
rý se uskutečnil ve Varšavě. 
Setkání s názvem „Odborové 
svazy ve vzdělávání za učitel-
skou profesi – posilování ka-
pacity odborových svazů ve 
vzdělávání, aby reprezentova-
ly profesionální potřeby učite-

lů v sociálním dialogu“ uspo-
řádalo ETUCE pro jednotlivé 
části evropského regionu jako 
první ze série seminářů, které 
završí souhrnná konference 
v Bruselu v září 2018.

Seminář se snažil najít od-
pověď na otázku, zda profes-
ní záležitosti a profesní rozvoj 
učitelů jsou tématy, kterým by 

se odborové svazy měly věno-
vat. K  hledání této odpovědi 
přispěl i  obsáhlý podkladový 
materiál založený na 
výzkumu britského 
profesora Howar-
da Stevensona 
z  Nottingham-
ské univerzity.

Jeho výzkum 
vychází z  vyhod-
nocení online do-
tazníků, které jednot-
livé odborové svazy v Evropě 
vyplnily. Dotazníky měly za 
úkol identifikovat jednotlivá 

národní specifika postavení 
pedagogických pracovníků, 
následného profesního roz-

voje a  profesních po-
třeb pedagogických 

pracovníků a  je-
jich reprezentace 
v sociálním dialo-
gu. V příspěvcích 
v  rámci semináře 

a  v  diskuzích zá-
stupci jednotlivých 

svazů mluvili o výsled-
cích online výzkumu a sdíleli 

svoje zkušenosti z praxe.
red

Pod zkratkou ETUCE se skrývá výbor pro vzdělávání, 
který je součástí Evropského odborového svazu. 
V rámci Evropy je významným sociálním partnerem 
v  politických záležitostech a  zastáncem práv 
a nároků pro všechny pedagogy. 

Petici odborů zatím podpořilo 22 564 lidí

Odbory by uvítaly, kdy-
by se například snížily 

úvazky preventistů a vzrost-
ly jim odměny nebo se na-
výšily příplatky za třídnictví, 
řekl F. Dobšík. Předpokla-
dem je podle něj ale nejdřív 
růst tarifů, aby bylo učitelství 
atraktivnější profesí.

Školské odbory očekáva-
jí od budoucí vlády, že ve 
svém programovém prohlá-
šení uvede konkrétní kroky 
vedoucí k  růstu rozpočtu 
školství. 

F. Dobšík již dříve řekl, 
že do regionálního školství 
by mělo jít v příštích letech 
zhruba deset miliard korun 
ročně na navyšování platů 
učitelů i  nepedagogických 
pracovníků. Učitelům by se 
podle něj mělo přidat víc, 
aby průměr jejich platů proti 
ostatním profesím ve veřej-
né správě vzrostl. Další dvě 
až čtyři miliardy navíc by 
v příštích letech měly jít ka-
ždoročně do vysokého škol-
ství, doplnil šéf vysokoškol-

ských odborů Petr Baierl.
Školské odbory uspořáda-

ly po volbách petici, ve které 
žádají vládu, aby zajistila fi-
nancování školství srovnatel-
né s  vyspělými zeměmi EU, 
jež dávají do resortu průměr-
ně šest procent HDP ročně. 
Ke 14. prosinci petici podpo-
řilo 22 564 lidí. Podle vlád-
ního návrhu má ministerstvo 
školství příští rok hospodařit 
s 175,74 miliardy korun. 

 „Naše požadavky nejsou 
přemrštěné a  ve vládním 
prohlášení by se mělo obje-
vit to, co bylo slibováno ve 
volebních programech tak-
řka všech politických stran. 
Mělo by se dosáhnout vý-
razného navýšení platů do 
roku 2020,“ řekl František 
Dobšík. red

Školské odbory trvají na tom, aby se i  v  dalších 
letech navyšovala tarifní část platů učitelů. Chtějí 
docílit toho, aby v  roce 2020 měli pedagogové 
130 procent průměrné mzdy. Pokud by se dařilo 
dostatečně navyšovat tarify, mohly by podle 
předsedy odborů Františka Dobšíka začít růst 
i odměny a příplatky pro některé učitele. Předsednictvo školských 

odborů schválilo změnu 
Finančního řádu ČMOS 
pracovníků školství 
v části I bodu 5: „OROS, 
případně KROS provádí 
hromadnou platbu vy-
braných členských pří-
spěvků na ústředí svazu 
za 1. pololetí do 20. 6. 
kalendářního roku a  za 
2. pololetí do 5. 12. ka-
lendářního roku.“ Tato 
změna je účinná od 1. 1. 
2018.
 František DOBŠÍK

Na učitelské platy se nezapomnělo
Dlouhodobá snaha škol-

ských odborů o  odpoví-
dající zvýšení platů pracovní-
ků ve školství nese své ovoce, 
mimo jiné i  proto, že odbo-
rářští zástupci pokračují ve 
svých jednáních i s politickou 
špičkou vzešlou z  podzim-
ních voleb. Výbor pro vědu, 
vzdělání, kulturu, mládež 

a  tělovýchovu Poslanecké 
sněmovny tak mohl doporu-
čit Sněmovně, aby přijala do-

provodné usnesení k  návrhu 
zákona o  státním rozpočtu 
na rok 2018, týkající se kapi-
toly ministerstva školství.

Podle návrhu by vláda 
České republiky měla  od 1. 
září 2018 zvýšit platy učitelů 
o 15 procent a ostatních pra-
covníků ve školství nejméně 
o  10 procent, pro dosažení 

průměrného platu učitele 
ve výši 130 procent průměr-
né mzdy ve státě nejpozději 
v roce 2020. Tyto návrhy jsou 
v  souladu se záměry a  sna-
hou školských odborů o zlep-
šení situace v českém školství 
a  zejména postavení učitelů 
a  dalších pracovníků v  této 
sféře. sla

Změna 
Finančního 

řádu
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Co může udělat škola, když rodina selhává

Zkušení učitelé dobře znají 
situaci, kdy se najednou 

z  výborného žáka stane žák 
průměrný, nebo dokonce 
podprůměrný a jindy bezpro-
blémové dítě začne mít ká-
zeňské problémy. Pedagog 
se pak dříve či později dobe-
re pravé příčiny a zjistí, že za 
tyto změny většinou mohou 
nějaké problémy v  rodině, 
často se jedná o  neshody 
mezi rodiči nebo přímo roz-
vod.

Volání o pomoc
Samotný učitel může jen 

zřídka poskytnout takové-
mu dítěti pomoc, která pro 
něj velmi stresovou situaci 
jednoznačně vyřeší, ale ško-
la má rozhodně možnosti, 
jak pomoci. Tam, kde působí 
školní psycholog, je možno 
poslat dítě v podobných ne-
snázích k  němu. Psycholog 
nejen že může vést s dítětem 
terapeutický rozhovor, ale je 
také často vhodnou osobou, 
která iniciuje i rozhovor s ro-
diči, kteří bývají zahleděni do 
vlastních problémů a konflik-
tů a neuvědomují si, jak jejich 
potomek trpí.

Co je pro děti z  rozpa-

dajících se rodin zásadním 
problémem, je nedosta-
tek informací a  strach ze-
ptat se. „Dítě žije v  jakémsi 
komunikačním vakuu, na 
rozdíl od dospělých, kteří 
se mohou svěřit přátelům, 
rodičům, cíleně navští- 
vit psychologa. Ale pro dítě 
jsou takovými nejbližšími 
lidmi především vlastní rodi-
če, ti jsou ale momentálně 
znepřáteleni,“ říká Marké-
ta Nováková z  organi-
zace Cochem.cz. 
Stravuje ho také 
obava z  jakési 
stigmatizace, 
že právě ono 
je z  rozvádě-
jící se rodi-
ny. „I  když se 
v  současnosti 
v  České republice 
rozpadá téměř polo-
vina manželství, děti si jsou 
dobře vědomy, že to není 
,správné‘. V takové z mnoha 
příčin emotivně vyhrocené 
situaci se většina dětí změní 
a může se u nich objevit zvý-
šená apatie či naopak agrese 
a projevuje se tak i ve škole. 
Tyto a  mnohé další nestan-
dardní projevy jsou většinou 

jakýmsi zoufalým voláním 
o  pomoc a  takovému dítěti 
pomůže často už jen to, že 
se nějaký dospělý, například 
učitel, snaží pochopit jeho 
situaci a  nabídnout mu ře-
šení,“ komentuje M. Nová-
ková.

Jak na to
Pedagog může s  takovým 

žákem nejen promluvit a vy-
jádřit mu pochopení, ale také 
ho nasměrovat do ordinace 
odborníka a  doporučit mu 
například internetovou strán-
ku www.pravonarodice.cz, 
kterou provozuje společnost 
Cochem.cz. Tam najdou  

učitelé i  děti (ale také 
jejich rodiče) odpo-

vědi na řadu otá-
zek, které sou-
visejí s  rozvo-
dem a  s  tím, 
co se kolem 
něj v  rodině 

a v okolí děje.  
Oba rozhá-

daní dospělí se 
budou ve většině pří-

padů snažit zbavit zodpo-
vědnosti za to, co se s jejich 
potomkem děje, a nebudou 
asi ani příliš nadšeni, že se 
škola snaží zasahovat do 
jejich soukromých záležitos-
tí. Ale za pokus stojí každá 
snaha o  to, aby dospělí po-
chopili, že děti prožívají jejich 
rozchod jako velký stres a že 

je namístě udělat všechno 
pro to, aby byl tento nápor 
co nejmenší.

Řešení z Cochemu
Právě tady může být velmi 

nápomocná tzv. cochemská 
praxe, která vychází z předpo-
kladu, že děti rozcházejících 
se rodičů nechtějí ztratit ani 
jednoho z nich. Jenže mnohdy 
se dospělí stojící proti sobě na-
místo pomoci svým potomkům 
uchýlí k tomu, že si z nich udě-
lají jakási rukojmí. A  to může 
mít zdrcující vliv na dětskou 
psychiku a u citlivějších jedinců 
zanechat i celoživotní stopy.

Cochemská praxe je posta-
vena na mezioborové koopera-
ci profesí zapojených do řešení 
rodičovského konfliktu. „Spo-
lupráce všech zúčastněných 
subjektů a  lidí by měla vést 
k  jedinému cíli: aby bylo re-
spektováno právo dětí na oba 
rodiče a  na to, aby vzájemné 
neshody bývalých partnerů co 
nejméně ovlivnily jejich dětství 
a aby bylo dosaženo co nejví-
ce možné harmonické shody,“ 
vysvětluje M. Nováková.

Tato soudní praxe se nazý-
vá podle soudního okrsku ně-
meckého města Cochem, kde 
před více než 20 lety vznikla. 
Postupně se tímto postupem 
inspirovaly další soudy v  Ně-
mecku a  v  posledních letech 
je zaváděna i u nás. Od června 
2016 začal cochemskou praxi 
uplatňovat Okresní soud v No-
vém Jičíně a v dalších měsících 
se přidaly soudy v Mostě, Klad-
ně, Jeseníku a  Tachově. Prvky 
cochemského modelu uplat-
ňují soudy v některých částech 
Prahy a  v  dalších okresech se 
na tento krok připravují. Na je-
jím zavádění do české soudní 
praxe se největší měrou zasa-
dily Úřad pro mezinárodně-
právní ochranu dětí a  již zmi-
ňovaná nezisková organizace  
Cochem.cz (www.cochem.cz) 
a  v  neposlední řadě Okres-
ní soud v Novém Jičíně, který 
tento postup uchopil jako prv-
ní v české praxi.

 Romana SLANINOVÁ

Škola je prostorem, v  němž se dítě učí sociální 
interakci s vrstevníky a dospělými, ale také místem, 
kde se pohybuje velkou část dne. A  může se stát 
i  útočištěm pro děti, které prožívají nějaký stres, 
například z rozvodu rodičů.

Naše 

téma

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ



Byla již vyhlášena výše 
základních sazeb zahra-
ničního stravného pro 
rok 2018?

Výše základních sazeb 
zahraničního stravného 
pro rok 2018 je stanovena 
vyhláškou č. 401/2017 Sb. 
Vyhláška je publikována ve 
Sbírce zákonů ČR, částce 
142, a  nabývá účinnosti 
dnem 1. ledna 2018. Zá-
kladní sazby zahraničního 
stravného v cizí měně jsou 
v  příloze k  této vyhlášce. 
V § 2 vyhlášky č. 401/2017 
Sb. se stanoví, že se zrušuje 
vyhláška č. 366/2016 Sb., 
o  stanovení výše základ-
ních sazeb zahraničního 
stravného pro rok 2017

 Vít BERKA

Zahraniční 
stravné

6 číslo 1 

Jak se od letošního roku mění příplatky za třídnictví

Nové zařazování vychovatelů v katalogu prací

Dnem 1. ledna 2018 na-
bývá účinnosti naříze-

ní vlády č. 341/2017 Sb., 
o  platových poměrech za-
městnanců ve veřejných 
službách a  správě. Tím-
to vládním nařízením se 
zrušuje nařízení vlády č. 
564/2006 Sb., téhož ná-
zvu, a  všechny jeho novely 
(poslední novela byla naří-
zení vlády č. 340/2017 Sb., 
účinné od 1. 11. 2017). 
Příplatek za třídnictví je 
zvláštním příplatkem, jehož 
poskytování v  návaznosti 
na § 129 zákoníku práce 
upravuje § 8 nařízení vlá-
dy č. 341/2017 Sb. Výše 
zvláštního příplatku je sta-
novena v  různé výši podle 
skupin prací (práce se dělí 
do čtyř skupin podle míry 

ztěžujících vlivů pracovních 
podmínek a rozdělení prací 
do skupin stanoví příloha 
č. 6 k  vládnímu nařízení). 
Práce třídního učitele jsou 
zařazeny do skupiny prací 
č. I  a  č. II. Výše zvláštního 
příplatku ve skupině prací 
I  činí 400 až 1 300 Kč, ve 
skupině prací II pak 600–2 
500 Kč. Podle zmíněné pří-
lohy č. 6 patří do skupiny I: 

„Přímá pedagogická čin- 
nost spojená s
•  výkonem práce třídního 
učitele, vedoucího oddělení 
na konzervatoři nebo zá-
kladní umělecké škole nebo 
vedoucího studijní skupiny 
na vyšší odborné škole,
•  dohledem nad žáky nebo 
studenty, u  kterých hrozí 
zvýšené riziko úrazu z  dů-

vodu používání strojů, ná-
strojů nebo přístrojů v rámci 
praktického vyučování nebo 
praktické přípravy.“ 

Do skupiny II pak patří:
„Přímá pedagogická čin-

nost, práce třídního uči-
tele, diagnostická činnost 
nebo sociální práce s dět-
mi, žáky nebo studenty se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami
•  ve školách, třídách, od-
děleních nebo studijních 
skupinách samostatně zří-
zených pro tyto děti, žáky 
nebo studenty a ve školách 
při zdravotnických zaříze-
ních,
•  ve výchovných skupinách 
školských zařízení samostat-
ně zřízených pro tyto děti, 
žáky nebo studenty, ve tří-
dách nebo ve výchovných 
skupinách školských zaříze-

ní samostatně zřízených pro 
tyto děti, žáky a studenty,
•  ve speciálněpedagogickém 
centru nebo ve školských za- 
řízeních pro výkon ústavní 
výchovy nebo ochranné vý-
chovy a  pro preventivněvý-
chovnou péči,
•  v  zařízeních sociálních 
služeb pro osoby s mentál-
ním nebo tělesným postiže-
ním,
•  přímá pedagogická čin-
nost spojená s  výkonem 
práce třídního učitele vyko-
návaná ve třídách se žáky 
různých postupných ročníků 
v rámci jedné třídy v základ-
ních školách, které nemají 
zřízeny všechny ročníky.“

Stejná právní úprava výše 
příplatku za třídnictví byla 
v účinnosti již od 1. 11. 2017 
(nařízení vlády č. 340/2017 
Sb.).

Jak je upravena výše příplatku za třídnictví od 
1. ledna 2018?

Dnem 1. ledna 2018 na-
bylo účinnosti nařízení 

vlády č. 399/2017 Sb., kte-
rým se mění nařízení vlády 
č. 222/2010 Sb., o katalogu 
prací ve veřejných službách 
a správě. Změny se týkají i po-
volání „vychovatel“, které je 
v katalogu uvedeno pod čís-
lem 2.16.02; změna 
textu byla prove-
dena v charakte-
ristice činností 
v 8. platové tří-
dě bodu 1, v 9. 
platové třídě 
bodu 1 a v 10. 
platové třídě 
bodu 1. Po prove-
dených změnách mají 
tyto části pracovních charak-
teristik následující znění:

1) 8. platová třída, bod 1: 
„Vychovatelská činnost za-
měřená na rozvoj osobnosti 
dětí, žáků nebo studentů, 
jejich zájmů, znalostí a tvo-
řivých schopností probíhají-
cí podle programu činnosti 
školského nebo jiného zaří-
zení“,

2) 9. platová třída, 
bod 1: „Kom-

plexní vychova-
telská činnost 
ve školách 
a  školských 
nebo jiných 
z a ř í z e n í c h 

rozvíjející zá-
jmy, znalosti 

a tvořivé schopnosti 
dětí, žáků i studentů nebo 

specificky rozvíjející osobnost 

dítěte nebo žáka i  studenta 
včetně využívání variantních 
výchovných metod a  hodno-
cení jejich účinnosti spojená 
s  tvorbou a  průběžnou ak-
tualizací pedagogické doku-
mentace, kterou vychovatel 
vytváří a podle níž postupuje 
při výkonu své výchovné čin-
nosti, a vycházející ze školního 
vzdělávacího programu“,

3) 10. platová třída, bod 
1: „Komplexní výchovná, 
vzdělávací, diagnostická 
a  preventivní činnost za-
měřená na celkový rozvoj 
osobnosti nebo na socia-
lizaci, resocializaci a  ree-
dukaci včetně navrhování 
cílených opatření k  opti-
malizaci procesu výchovy 
a  vzdělávání v  rámci školy, 
školského nebo jiného zaří-
zení a průběžná aktualizace 
individuálních vzdělávacích 
plánů“.

K  jakým změnám došlo v  katalogu prací ve 
veřejných službách a  správě v  části týkající se 
vychovatelů?

Změny v zařazování učitelů a vychovatelů platné od 1. ledna 2018

Právník 

radí
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Divadelní soubor Oříšek přináší radost už deset let

Naše divadelní začátky se 
datují již od školního roku 

2008 až 2009, kdy si třída 
3. A  vyrobila o  hodinách vý-
tvarné výchovy a  pracovních 
činností malé kartonové diva-
dlo a ušila maňásky. Krátkými 
dramatizovanými pohádkami 
a  příběhy v  hodinách čtení 
byly děti nadšené. Postup-
ně dozrál čas na divadélko 
velkých herců. Úplně první 
představení bylo ve třídě pro 
rodiče. Vybrali jsme si pohád-
ku Kocour v  botách. Zájem 
byl velký a  radost z  prvního 
potlesku obrovská. Předsta-
vení se vylepšovalo, namalo-
valy se kulisy a nakonec jsme 
se odhodlali uvést tuto hru 
na zámku Kačina u  Kutné 
Hory v  zámeckém divadélku 
v  rámci Chotkovských slav-
ností. Představení proběhlo 
30. května 2010 a toto datum 
bereme jako datum narození 
našeho divadelního spolku.

Divadelní spolek Oříšek
Od září 2011 do našeho di-
vadelního spolku chodí děti 
už nezávisle na věku a třídě. 
Společně jsme pro něj vymy-
sleli jméno Oříšek. Někteří 
členové z  původního spolku 
vytrvali až do současné doby. 
Nebylo by ale divadla bez 
nadšení, nejen našeho, ale 
i  rodičů, prarodičů a  ostat-

ních. Prohledávají se půdy, 
kůlny, skříně, komory, šikov-
né ruce pak vyperou, přešijí, 
umyjí, očistí, upraví – a  ku-
lisy, rekvizity i  kostýmy jsou 
na světě. Hrajeme ve třídě, 
na zámku i  venku, hrajeme 
v létě, v zimě. 

V našem repertoáru máme 
především pohádky Rozum 
a  štěstí, Brian a  Izabela, 
Z  pohádky do pohádky, Jak 
Pepík s  Mikešem koledovali, 
Drak, O čaroději Aonghasovi, 
O Kulihráškovi, Tři oříšky pro 
Popelku. Divadelní hry si pí-
šeme sami.

A ještě něco navíc
Děti hraní milují. Protože 

je ale příprava každé hry ve-
lice náročná, přijímáme nové 
členy až tehdy, pokud spolek 
někdo opustí, aby těch změn 
nebylo zase tolik. Martin Še-
besta má výbornou paměť, 
proto může také napovídat 
ostatním, v našem spolku je 
zároveň vynikajícím vypravě-
čem. Dalším členem s výbor-
nou pamětí je Vítek Musil, 
který má také velmi silný 
hlas, což se osvědčilo třeba 
v  roli Briana Siláka. Každý 
člen kromě hraní umí ještě 
něco navíc. Honza Kerhart 
z  deváté třídy, který k  nám 
chodí už pět let, je skvělým 
zvukařem a osvětlovačem. Při 
představení musí ovládat mi-
xážní pult, přehrávač, note-
book s  programem na ovlá-
dání světel, mlhovač – a před 
představením musí natáh-
nout až sto metrů kabelů. 
Nejtěžší je skloubit v  někte-
rých částech představení 
ovládání světel a  zvuku. Bez 
zvuku a osvětlení by divadlo 
nebylo divadlem. 

V  květnu 2016  se  konal 
v  naší škole divadelní mini-
festival Oříšek 2016, jehož 
pořadatelem jsme se stali 
právě my. Akce se připojila 
k  Týdnu uměleckého vzdě-
lávání a  amatérské tvorby. 
Pozvání přijalo Přátelské di-
vadlo Jitky Novákové a  Věry 
Bartlové a Libenický okrašlo-
vací spolek o. s. zastoupený 
panem Davidem Buřičem 
a jeho dcerou Adélkou. Diva-
delní spolek Oříšek uvedl au-
torskou pohádku o  Brianovi 
a krásné Isabele s písničkami 
a  tanečními vystoupeními. 
Velkým překvapením byla 
minipohádka žáků druhého 
ročníku speciální třídy, kteří 
ve spolupráci se členy Oříšku 
předvedli zvukově-pantomi-
mické ztvárnění deště.

Festival navštívilo přes 350 
dětí z  mateřských školek, 
školní družiny i  veřejnos-
ti. Před slunečními paprsky 
chránilo malé návštěvníky 
kryté hlediště, které vytvořilo 
příjemný prostor pro sledo-
vání pohádek. Děti odměnily 
malé herce bouřlivým potles-
kem. Jako tečku za příjem-
ně prožitým dopolednem si 
všechny odnesly veselý baló-
nek. 

Divadlo je pro nás velkou 
radostí a  láskou, možností, 
jak si zkusit, co umíme, co 
se zvládneme nového naučit. 
A  v  neposlední řadě i  mož-

ností pravidelného setkávání 
s  kamarády, s  kterými roz-
dáváme radost lidem kolem 
nás. Děti získávají stále více 
sebevědomí, učí se vystu-
povat na veřejnosti. Kdo ví, 
možná se za několik let di-
vadlo stane pro některé děti 
i celoživotní profesí. 

Vidět svůj text žít
Co pro nás všechny divadlo 

znamená, vyjádřil velice pěkně 
Honza Novotný, který je náš 
scénárista: „Členem divadel-
ního spolku jsem již více než 
pět let. Je skvělé vidět svůj text 
žít, převedený do působivého 
přednesu či dynamického po-
hybu a zvučných písní. Dobrá 
divadelní hra nevzniká v  po-
čítači, ale v  autorově vědomí. 
Nejlepší divadelní hra se rodí 
v divákově hlavě. Je velmi na-
plňující vidět herce, kteří dávají 
textu tvář, a diváky, kteří dáva-
jí textu smysl. Je úžasné podí-
let se na něčem tak krásném 
a obohacujícím, jako je prosté 
a  upřímně laskavé divadlo.“ 
 Alena TUČÍMOVÁ

Divadlo má v Čechách své kořeny v daleké minulosti. 
A  je jen dobře, že láká další zájemce, a  to už od 
těch nejmladších. Jeden z  dětských divadelních 
souborů pracuje už řadu let také ve 3. základní 
škole v Kolíně.

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady
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V  § 31 odst. 5 školského 
zákona se stanoví:

„(5) Dopustí-li se žák nebo 
student jednání podle od-
stavce 3, oznámí ředitel ško-
ly nebo školského zařízení 
tuto skutečnost orgánu soci-
álněprávní ochrany dětí, jde-
-li o  nezletilého, a  státnímu 
zastupitelství do následující-
ho pracovního dne poté, co 
se o tom dozvěděl.“

Jednáním podle odst. 3 
jsou zvláště hrubé opakova-
né slovní a  úmyslné fyzické 
útoky žáka nebo studenta 
vůči zaměstnancům ško-
ly nebo školského zařízení 
nebo vůči ostatním žákům 
nebo studentům. 

K plnění oznamovací povin-
nosti podle § 31 odst. 5 škol-
ského zákona podalo MŠMT 
výklad o  metodickém mate- 
riálu „Pomůcka k nově zakot-
veným právům a  povinnos-
tem pedagogických pracovní-
ků a  k  povinnému vyloučení 
žáka nebo studenta.“
Ve výkladu MŠMT je 
uvedeno:

Bez ohledu na skutečnost, 
zda se jedná o žáka plnícího 
povinnou školní docházku, 
nebo žáka v  zařízení pro vý-
kon ústavní nebo ochranné 
výchovy, či jakéhokoliv jiné-
ho žáka, nebo studenta, sta-
noví § 31 odst. 5 školského 
zákona v novém znění ozna-
movací povinnost školy nebo 
školského zařízení ve vzta-
hu k  orgánu sociálněprávní 
ochrany dětí (OSPOD), jde-li 
o  nezletilého, a  ve vztahu 
ke státnímu zastupitelství, 
ať již jde o  nezletilého, či 
nikoliv. V  případě nezle-
tilého tedy ředitel případ 
oznamuje jak OSPOD, tak 
státnímu zastupitelství, 
v případě zletilého 
jen státnímu 

zastupitelství. Oznámení by 
mělo být podáno obecnímu 
úřadu v  místě trvalého po-
bytu dítěte a státnímu zastu-
pitelství příslušnému v  mís-
tě, kde k  jednání žáka nebo 
studenta došlo. U žáků, kteří 
plní povinnou školní docház-
ku, může OSPOD postupo-
vat v  souladu s § 13 zákona 
č. 359/1999 Sb., o  sociálně-
právní ochraně dětí, a  uložit 
některé z  výchovných opat-
ření. Pokud taková výchovná 
opatření nevedla k  nápra-
vě, může OSPOD v  souladu 
s  § 13a výše uvedeného zá-

kona podat návrh 
k  soudu na do-

časné odejmutí 
dítěte z  péče 
rodičů a  jeho 
umístění do 

střediska výchovné péče. Ře-
ditel se může v  rámci ozná-
mení OSPOD vyjádřit právě 
k  tomu, zda by považoval 
za vhodné zvážit úpravu po-
měrů dítěte tak, aby na ne-
zbytně nutnou dobu bylo 
soudem umístěno ve vhod-
ném prostředí. OSPOD má ve 
spolupráci se soudem nástro-
je, jak situaci řešit. Dítě, které 
v době spáchání činu nedovr-
šilo 15 let, není podle zákona 
č. 218/2003 Sb., o odpověd-
nosti mládeže za protiprávní 
činy a o soudnictví ve věcech 
mládeže a o změně některých 
zákonů (zákon o  soudnictví 
ve věcech mládeže), trestně 
odpovědné. Zákon však do-
voluje použít proti takovému 
dítěti, které se dopustilo pro-
tiprávního jednání (činu jinak 
trestného) opatření potřeb-
ná k  jeho nápravě, výchově 
i  ochraně, neboť i  tyto činy 
vyžadují vhodnou reakci, byť 
ne prostředky trestněprávní-
mi. Tato opatření uloží soud, 
nikoli však v  trestním, ale 
v občanském soudním řízení.  

Postup školy vůči agresivnímu žákovi
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Diktáty jsme přežili všichni. 
Řekla bych ale, že víc mi 

dala četba. Když jsem si ne-
byla jista pravopisem, napsa-
la jsem si inkriminované slo-
vo a porovnala jsem to s tím, 
co jsem si zapamatovala 
z  četby. Co se mi víc líbilo, 
to jsem použila – a  vždycky 
to vyšlo. 

A pokud nevím, volím „po-
licajtskou metodu“. Podle 
vtipu, jak dva policisté na-
jdou mrtvolu před kinem. Na 
služebně pak sepisují pro-
tokol. Nevědí, zda se píše i, 
nebo ypsilon, a tak napíšou, 
že mrtvolu našli před hospo-
dou. A  tak i  já, když si nej-
sem jista, píšu podle vzoru 
„policajt“ a zvolím jiné slovo.

Onehdy mi kamarádka 
poslala recept z  internetu. 
Vzala jsem z toho materiálu 
klíčová slova a  zadala je do 

vyhledavače. Jaké bylo moje 
překvapení, když jsem člá-
nek v různých variantách na-
šla na spoustě komerč-
ních webů. A  tam 
tedy o  hrubky 
nebyla nouze. 
I  napadlo mě, 
že by učitelé 
mohli ukázat, 
jak nebezpeč-
ný může být 
internet i  tím, 
jak zneužívá ci-
zího neštěstí. Pří-
klad: Babička, která 
sotva vyjde s penzí, má po-
tíže s klouby. Na drahé pre-
paráty jí nezbývá. Je ovšem 
čilá duševně, a tak se podívá 
na internet, který v poslední 
době začal nabízet i  laciné 
zázraky. Vás by nezajímalo, 
jak rychle a  zaručeně a bez 
cvičení zhubnout z týdne na 

týden nebo jak po týdenní 
kúře z domácích surovin pře-
stane bolet takřka všechno? 

A tak se na tyhle „volav-
ky“ podíváte. Čtete 

o  levných postu-
pech, ale vedle 
na vás blikají 
u p o u t á v k y 
na poněkud 
dražší zázra-
ky. Penzistka 

si možná zkusí 
uvařit nějaké ty 

lektvary dle návo-
du. Neuškodí, ale ani 

nepomohou. Pak si vzpome-
ne, kde četla o těch dražších 
možnostech. Za peníze, kte-
ré měla na jídlo, objedná ty 
zázraky. Klouby bolet nepře-
stanou, kila dolů nejdou, ale 
přece jen se sníží objem. Ne 
pasu, ale peněženky.

Takže – možná by stálo za 

to, dětem to ukázat a  ape-
lovat na ně, aby to vysvětlily 
svým prarodičům. A  jak po-
znáte takové weby? Články 
nebývají podepsané. Jsou 
tam „volavky“ typu „zhub-
nete 12 kilo do týdne a ještě 
se vyléčíte z  rakoviny“ nebo 
perly typu „na rozdíl od la-
hodné chuti brambor po-
znejte i  další jejich úžasnou 
kvalitu, a  to v  kosmetice“. 
Články jsou lemovány „pře-
svědčivými“ fotkami. Příklad: 
Holčině, která údajně zhub-
la, jen primitivně zúžili fotku, 
a to tak, že má nejen placaté 
břicho, ale i hlavu. Bývají tam 
zmíněné hrubky („oběmi no-
hama“, „klouby boleli“).

Strom po ovoci, ptáka po 
zpěvu a  internetové zlato-
kopy podle drzosti a hrubek 
poznáte.

 Hanka SYNKOVÁ

Podle drzosti a hrubek poznáte internetové zlatokopy

Fejeton

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Jak má postupovat škola při oznamování případů, 
kdy žák zvlášť hrubě a  opakovaně slovně nebo 
fyzicky útočí proti zaměstnancům školy nebo vůči 
ostatním žákům?



I  v  naší ZŠ a  SŠ Vančurova 
v  Karlových Varech se jako 

každoročně objevili čerti, 
Mikuláš a anděl. Bylo z toho 
pozdvižení na celé dopoled-
ne, tekly i slzičky, ale smíchu 
bylo mnohem víc. Čerti vy-
váděli, rámusili, tahali žáky 
z  lavic, strkali je do pytlů, 
prostě hlučeli po celé škole. 

Naštěstí anděl i Mikuláš vždy 
zasáhli, kde bylo potřeba, 
aby se malé děti nebály, za-
zpívaly písničku a mohly do-
stat i  dárky. Ty samozřejmě 
dostali nakonec i  ti největší 
zlobivci. A  po několika ho-
dinách veselého a  bujarého 
dopoledne, focení se spo-
lečně s  úžasnou návštěvou 

nastal pozvolný klid a všichni 
spokojeně ve třídách odpočí-
vali a  vyprávěli si. Rolí čertů 
se bravurně zhostili Tomáš 
Dědek a Evička Stacho, skvě-
le sekundoval i mírný Mikuláš 
v  podání Lenky Maslikievic-
zové a krásný anděl ztvárně-
ný Ivetkou Holuškovou. 

 Alena LINHARTOVÁ
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Za svačinu roku získala zlato kuchařka ze Znojma

Obnovili jsme tradici školních vánočních trhů

Předposlední díl celé ságy 
představuje léta, kdy byl 
český král Jiří z  Poděbrad 
na vrcholu své moci. Právě 
v  té době se mu podařilo 
zlomit odpor vedlejších 
zemí Koruny české. Jenže 
posilování moci panovní-
ka, který si v očích zbytku 
Evropy nesl cejch kacíře, 
znamenalo zesílení tla-
ku proti němu. A  jako už 
několikrát v  minulosti, 
i tenkrát se papežově poli-
tice podařilo poštvat proti 
českým zemím uherského 
krále. Jenže Jiří z Poděbrad 
byl nejen obratný válečník, 
ale také mimořádně šikov-
ný diplomat. Navíc mu-
sel stále zápasit s  domácí 
opozicí katolicky smýšle-
jícího panstva a  s  nároky 
církve. Kniha vyšla v  na-
kladatelství MOBA.

Husitská 
epopej VI
VLASTIMIL VONDRUŠKA

V  roce 30. výročí založe-
ní Základní školy Krátká 

v Klášterci nad Ohří se peda-

gogický sbor a žáci školy roz-
hodli obnovit tradici školních 
vánočních trhů, prozatím jen 

v  komornějším duchu. Už 
před zahájením adventu za-
čali žáci pracovat ve třídách 
i v družině na výrobcích, kte-
rými se chtěli pochlubit na 
vánočních trzích. Vytvářely 
se nejrůznější svícny, hvězdy, 
přáníčka, andělíčci, stromeč-
ky, věnce i  další věci, které 
k Vánocům už neodmyslitel-
ně patří. Vánoční trhy byly 
zahájeny ve čtvrtek 14. pro-
since a děti od první do devá-
té třídy zde dostaly možnost 
prezentovat své dovednosti 

a  schopnosti, které určitě 
zaslouží velkou pochvalu. 
Vánoční trhy byly tento rok 
určeny hlavně pro žáky školy 
a jejich rodiče, zaměstnance 
školy, ale také pro všechny 
zájemce, kteří si v tento den 
našli chvilku a zašli se k nám 
podívat. A bylo skutečně na 
co se dívat. Každý návštěvník 
si nakonec odnášel ze školy 
nejen nakoupené drobné 
dárečky, ale také předvánoč-
ní pohodu.

 Alena TUČÍMOVÁ

Sedmého prosince proběhl 
pátý ročník gastronomic-

ké soutěže Svačina roku s Rio 
Mare. Uskutečnil se v  pro-
storách kulinářského studia 
Chefparade v pražských Hole-
šovicích. Úkolem soutěžících 
ze středních odborných škol 
se zaměřením na gastronomii 
a  stravovací služby bylo vyro-
bit originální školní svačinu 

pro děti, žáky a  studenty. Na 
vytvoření pokrmu museli pou-
žít tuňákové výrobky Rio Mare 
nebo krémy Rio Mare Paté. Ve 
finále soutěžilo patnáct kucha-
řek a kuchařů z celé republiky. 
Celkem se letošního ročníku 
zúčastnilo třicet osm středních 
škol se zaměřením na gastro-
nomii. 

Nejlepší pokrm připravila 

Monika Pešková ze Střední od-
borné školy a středního odbor-
ného učiliště SČMSD Znojmo, 
kterou na náročnou soutěž 
připravovala učitelka odborné-
ho výcviku Jarmila Dřevojano-
vá. Za první místo získala cenu 
v hodnotě 7 000 Kč. Její škola 
dostala produkty Rio Mare ve 
stejné hodnotě.  

 Kateřina KOTOUČOVÁ

Mikuláš obdaroval i největší zlobivce

Znáte je?

3. LEDNA 2018
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Tak jsem se dozvěděla, že 
můj osmiletý syn má ce-

liakii. Sice jsem byla ráda, že 
po týdnech záhadných bo-
lestí břicha, vyrážky a  hub-
nutí konečně vím, co mu je, 
ale netušila jsem, co tato ne-
moc obnáší.

„Celiakii nelze vyléčit, 
protože její podstatou je 
vrozená celoživotní nesná-
šenlivost lepku. To znamená, 
že syn nemůže jíst nebo pít 
cokoliv, co obsahuje pšenici, 
žito, ječmen a  oves, napří-
klad mouku, kroupy, strou-
hanku, zahuštěné omáčky či 
smažená jídla,“ vysypala na 
mě vzápětí dětská lékařka 
a  svoji přednášku zakončila 
slovy: „Základem léčby je ce-
loživotní bezlepková dieta.“

Když jsem se z  té nera-
dostné zprávy vzpamato-
vala, vybavila jsem se hned 
odbornou literaturou a  vy-
razila na nákupy. Tam mě 
však čekal další šok. Ceny 
bezlepkových potravin mě 
doslova uzemnily: chleba 56 
korun, čtvrtkilová strouhan-
ka 78 a  lasagne stejné gra-
máže dokonce 127 korun. 
Nemám tedy na vybranou: 
začnu péct doma. Už jsem 
ani neřešila kdy – když se 
vracím a servírujeme rovnou 
večeři – a začala jsem hledat 
mouku: kilo směsi na pečení 
chleba 128, mouka (s ozna-
čením silná) dokonce 176 
korun. 

Doma jsem pak přemýšle-
la, jak to asi bude ve škole 

s  obědy? Druhý den jsem 
se dozvěděla, že se v  naší 
školní jídelně pro celiaky už 
nevaří. Musel by se prý zas 
zaměstnat speciální kuchař, 
na kterého však pro letošek 
nezbyly peníze. 

Tak co s  tím? V  hlavě mi 
ještě rezonovala slova lékař-
ky, že nedodržování diety 
může způsobit dítěti závaž-
né zdravotní komplikace. 
Odborníci na zdravou vý-
živu se však shodují v  tom, 
že dítě by mělo mít k obědu 
teplé jídlo. 

V práci jsem si proto zažá-
dala o  zkrácení pracovního 
úvazku. Spirála nepřízní ale 
dospěla ke svému vyvrcho-
lení – nepřipadá v úvahu. Já 
však bez práce zůstat nemo-

hu, jsem matka-samoživitel-
ka. „Změňte školu a najděte 
si takovou, kde na celiaky 
myslí. A  také si schovávejte 
účtenky od nákupů, protože 
pojišťovna vám ročně přispě-
je asi šesti tisíci,“ poradila mi 
hodná paní na internetu. 

„Počet žáků-celiaků stále 
roste, a  tak rodičům vychá-
zíme vstříc a ve školní jídelně 
je jedno z  nabízených jídel 
i pro ně,“ sdělila mi ředitel-
ka školy, kam jsem se hned 
napoprvé dovolala. Syn 
bude mít do školy poměrně 
daleko, ale díky, že se tak 
náš problém s celiakií aspoň 
z  části vyřešil. Jen mi stále 
vrtá hlavou, proč to někde 
jde a jinde nikoliv.

 Eva ROKYTOVÁ

Zeptali jsme se známých 
osobností, podle čeho 

by vybíraly školu pro své 
děti. 

Jiří Žáček,  
spisovatel, básník, 
překladatel, autor 

učebnic 
Asi bych 

si sháněl in-
formace od 
důvěryhod-
ných přátel 
a známých, 
z v l á š t ě 
těch ze 

školství, ale možná i  zde 
platí pravidlo našich ba-
biček pro výběr životního 
partnera: kdo moc vybírá, 
ten přebere. Naši rodiče si 
nevybírali, chodili jsme do 
spádových škol a nakonec 
z nás vyrostli vzdělaní dok-
toři, profesoři a  inženýři 
i bez inkluze a výběrových 
strategií. 

Marie Tomsová,  
televizní hlasatelka 

V ž d y c k y 
bych dala 
na zkuše-
nosti ro-
dičů i  dětí 
z  předcho-
zích let. Nej-
dříve bych 
se ptala a až 

pak se rozhodovala.

Yvetta Blanarovičová, 
herečka a zpěvačka 

Při výběru 
školy jsem 
vždy kladla 
vysoké náro-
ky na výuku, 
rozmanitost 
u č e b n í c h 
předmětů, 
m o ž n o s t i 

rozvíjení se dítěte ve spor-
tu, umění, zapojování žáků 
do matematických či jiných 
soutěží a  olympiád. Pokud 
mají děti úspěchy ve škole, 
tak za tím stojí také podpora 
učitelů a  jejich dobrá práce. 
A to je často opomíjené. Na 
dobrou školu vzpomínáme 
a čerpáme z ní celý život. Je 
to základ vzdělání. Být však 
rodičem a  věnovat se dítěti, 
vést ho k poznávání, ke sluš-
nosti, k pocitu, že máte o něj 
doopravdy zájem, že jste pro 
něj vzorem čestnosti a  cha-
rakteru, je základ jeho života.

 
Hana Fifková,  
sexuoložka 
a psychoterapeutka 

Pro svou 
dceru jsem 
před lety 
v y b í r a l a 
školy tak, 
abych jí 
u m o ž n i l a 
normá lně 
se začlenit 

do kolektivu, uspět a  vy-
víjet se. Takže šlo o  nor-
mální základní pražskou 
devítiletku a po páté třídě 
normální pražské osmileté 
gymnázium. Chtěla jsem, 
aby prostředí na základ-
ní škole co nejvíce zobra-
zovalo obvyklé prostředí, 
nechtěla jsem nic elitního, 
speciálního ani přelaskavé-
ho či bezhraničního. Os-
mileté gymnázium ji mělo 
více motivovat a  pomoci 
jí se rychleji rozvíjet. Vy-
sokou školu si již vybírala 
sama. 

Pavel Dumbrovský, 
moderátor 

Na zá-
kladní ško-
le jsem to 
nijak neře-
šil, jen jsem 
chtěl, aby 
byla dobře 
vybavena, 
u  střední 
a  vysoké 

školy usiluji, aby si mé děti 
vybraly pro studium v Čes-
ku státní školu, nikoliv sou-
kromou, kde kvalita vzdě-
lávání není podle mě na 
požadované úrovni. A  to 
i v případě, kdyby hned ne-
uspěly u  přijímacího řízení 
a měly rok dva počkat, než 
se jim podaří dosáhnout 
přijetí. 

Jak si rodiče vybírají školu pro své děti?

Celiakie znamená celoživotní bezlepkovou dietu

Petra Černocká, zpěvačka 
a herečka 

M á m e 
v rodině prv-
ňáčka, takže 
jsme s  dce-
rou na toto 
téma disku-
tovaly. Nako-
nec se rodiče 

rozhodli, myslím racionálně, 
pro školu, která je blízko. 
Naše školačka je tam spoko-
jená a  časem bude mít mož-
nost bezpečně chodit do školy 
sama. Ve výběru základky jsou 
myslím rodiče někdy až trochu 
moc přemrštění v tom, co po-
kládají pro své dítě za oprav-
du absolutně nejlepší. Když 
máte bystré dítě, tak vám ho 
na žádné, byť zcela průměrné 
škole nezkazí. Daleko víc zále-
ží na vás, jaký si dítě vybuduje 
vztah k  učení, jak moc si na 
něj najdete čas, kdy se své-
mu školákovi věnujete i doma 
a  z  domácích úkolů uděláte 
zábavu, nikoliv povinnost. 

Marcel Bystroň, 
scenárista a režisér 

Š k o l u 
jsme pečlivě 
vybírali po-
dle referencí 
na učitele, 
diskuzí na 
in te r ne tu , 
podle pro-

gramů, kroužků apod., až 
jsme dali syna stejně na tu 
nejbližší. Eva ROKYTOVÁ
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Liberecká iQLANDIA nově nabízí pro školy

Padesátiminutový film „Ce- 
sta časem: Od velkého 

třesku po vznik lidstva“ obo-
hatí školákům znalosti pře-
devším z  fyziky, přírodopisu, 
biologie a astronomie. V po-
řadu je celá historie vesmíru 
až do současnosti vtěsná-
na do jednoho kosmického 
roku, den v  něm pro před-
stavu trvá neuvěřitelných 40 
milionů let. „Planetárium se 
díky tomuto snímku promění 
v  obří stroj času, jehož pro-
střednictvím děti zjistí, kdy 
a  proč proběhl velký třesk, 
co jsou to globule a exopla-
nety nebo jakým způsobem 
se zformovala Mléčná drá-
ha,“ říká Mgr. Lukáš Durda, 
vedoucí planetária. Například 
teprve 2. září kosmického 
roku dosahuje Země své sou-
časné velikosti, o pár sekund 
později do ní naráží protopla-
neta Theia. „Bylo to super. 

Viděl jsem, jak se díky téhle 
obří srážce vytvořil na oběžné 
dráze Měsíc,“ doplňuje jeden 
z  prvních diváků, osmiletý 
Ondřej. 

Z lavic do laboratoří 
Tým iQLANDIE připravil 

pro kantory a jejich studenty 
hned tři nové programy. Prv-
ní z nich je tematická science 
show pod názvem Vzduch. 
„Školáci se mohou těšit na 
chemické představení plné 
akčních pokusů. Zábavnou 
formou jim ukážeme, jaké 
jsou vlastnosti plynů, ze kte-
rých je směs vzduchu složena 
– zkusíme vzduch zvážit i zka-
palnit a  v  neposlední řadě 
žákům předvedeme pokusy 
s kapalným dusíkem o teplo-
tě –196 °C,“ říká Mgr. Petr 
Desenský, manažer pro vědu 
a vzdělávání. Následuje expe-

rimentování v  laboratořích. 
„Odstartovali jsme forenzní 
workshop, který si klade za 
cíl zatraktivnit biologii a che-
mii. Během bádání si tak žáci 
například zkusí vyseparovat 
vlastní DNA ze slin, vytvořit 
otisk prstu a  chybět nebude 
ani porovnávání umělých lid-

ských kosterních ostatků,“ 
komentuje manažer.

Co je iQLANDIA?
Liberecká iQLANDIA je mo-

derní science centrum s  pla-
netáriem, které čítá přes 400 
originálních interaktivních 
exponátů v  10 expozicích. 
Nic není za vitrínami, vše si 
školy i  veřejnost mohou vy-
zkoušet a  přicházet tak na 
věci z  oblasti fyziky, chemie, 
matematiky, biologie a  dal-
ších přírodovědných oborů. 
Najdou zde top 5 exponátů: 
Humanoidní robot Thespian, 
Simulátor vichřice, Ohnivé 
tornádo, Simulátor kosmické-
ho výcviku, Mars Rover. Velmi 
populární je science show, 
kdy lektor za pomoci dobro-
volníků z řad publika předvá-
dí pokusy z  fyziky a  chemie. 
Součástí centra je i  planetá- 
rium s rozlišením Ultra HD, kde 
se školy mohou těšit nejen na 
filmy s přírodovědnou temati-
kou, ale i na živé pořady. 

Liberecká iQLANDIA nezahálí! Se začátkem 
nového roku si nachystala pro učitele a  jejich 
žáky celou řadu novinek. Ti se nově mohou těšit 
na film „Cesta časem: Od velkého třesku po 
vznik lidstva“ v planetáriu či akční tematickou 
science show pod názvem Vzduch. Takže 
neváhejte a přesuňte své školní aktivity z lavic 
rovnou do laboratoří iQLANDIE, stojí to za to.
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Soutěžní otázka: Jaká je doporučená denní dávka pro dospělé? Odpověď najdete na www.klubzdravi.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří obdrží 5x balíček Uroval® manosa AKUT. Odpovědi posílejte na 
e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 20. ledna 2018. Do předmětu uveďte „UROVAL“.

Soutěžní otázka: Kolik gramů váží jedna tyčinka Fit Kid? Více informací na maxsportnutrition.com/cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří obdrží balíček Fit Kid od Max Sportu. Odpovědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 20. ledna 2018. Do předmětu uveďte „MAX SPORT“.

Soutěžní otázka: Vyjmenujte alespoň tři značky z portfolia Procter & Gamble. Více na: www.procter-gamble.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který obdrží balíček výrobků P&G. Odpovědi posílejte na e-mail  
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 20. ledna 2018. Do předmětu uveďte „PG“.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, soutěžte s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ

Potíže s močovými cestami? Podpořte tělo přírodou

Zdravá tyčinka stvořená pro děti

Společnost Procter & Gamble pomáhá maminkám po celém světě 

V zimním období tělo čelí ne-
příznivému počasí a většímu 
stresu, a  proto bývá často 
oslabené. V  případě problé-
mů je základem odpočinek 
a  dodržování pitného reži-
mu, aby se tak pročistily mo-
čové cesty. Zdravou stravu je 

také dobré v  tomto období 
doplnit o  šetrné doplňky 
stravy na přírodní bázi.

Uroval® manosa AKUT 
obsahuje ideální kombinaci 
dvou látek přírodního půvo-
du – extraktu z  kanadských 
brusinek a  D-manosy, které 

se vstřebávají do krve, od-
kud jsou filtrovány do moči, 
jež vyplachuje močový mě-
chýř. Doplněk stravy Uroval® 
manosa AKUT je vhodný pro 
děti od 3 let a  pro těhotné 
a kojící ženy. Uroval® nabízí 
řešení z přírody.

FIT KID je bezlepková tyčinka 
pro děti, která byla vytvořena 
ve spolupráci s odborníky na 
dětskou výživu. Tyčinka má 
jedinečné nutriční parametry 
a je certifikovaná bez „éček“. 
Obsahuje vysoký podíl vlákni-
ny s prebiotickým a  imunos-
timulačním efektem. Omega 
3 mastné kyseliny pomůžou 

kognitivním funkcím dítěte. 
Aquamin jako nejkvalitnější 
zdroj vápníku na světě při-
spěje ke zdravému 
vývoji kostí a  zubů. 
Nenajdete v  ní pal-
mový tuk, má o po-
lovinu méně cukru 
než podobné dět-
ské produkty, je 

doslazená stévií a  máčená 
v  pravé mléčné čokoládě. 
FIT KID nabízí rodičům a  je-

jich dětem nejen chutnou, 
ale také zdravější alternativu 
v porovnání s ostatními pro-

dukty v  kategorii. Skvě-
lý produkt ke svačině 
či na výlety přichází ve 
dvou příchutích – vanil-
ka a čokoláda. Zamilují si 
jej nejen děti, ale i rodiče 
a učitelé.

Společnost Procter & Gamble 
u  příležitosti Zimních olympij-
ských her 2018 v  Pchjongč-
changu opět vzdává hold všem 

maminkám a  děkuje jim za 
péči, kterou každý den věnují 
své rodině. Podtitulem kampa-
ně „Děkuji, maminko“ je „Lás-

ka místo předsudků“ a vyzývá 
nás, abychom si představili, jak 
by mohl svět vypadat, kdyby-
chom na sebe všichni pohlíželi 
očima maminek. Ambasadory 
kampaně „Děkuji, maminko“ 
se stali biatlonista a olympijský 
medailista ze Soči Ondřej Mo-
ravec s maminkou Magdou.

 „P&G a  jeho značky slouží 
a pomáhají maminkám po ce-
lém světě při jejich každodenní 
péči o rodinu. Jsme rádi, že jim 
u  příležitosti zimních olympij-
ských her můžeme opět podě-
kovat za to, jak podporují sny 
svých dětí, že při nich stojí od 
samého počátku a  pomáhají 
jim bojovat proti všem před-
sudkům, kterým čelí,“ říká 
Malgorzata Mejer, manažerka 
korporátní komunikace Proc-
ter & Gamble.

Podtitulem kampaně „Dě-
kuji, maminko“ společnosti 
Procter & Gamble k  Zim-
ním olympijským hrám 2018 
v  Pchjončchangu je „Láska 
místo předsudků“. Kampaň 
má za cíl překonávat před-
sudky, kterým museli někteří 
sportovci čelit. Olympijský klip 
„Láska místo předsudků“ po-
ukazuje na roli maminky jako 
prvního a  největšího zastán-
ce svého dítěte, jako člověka, 
který vidí potenciál dítěte bez 
ohledu na to, jak jej vníma-
jí druzí. P&G doufá, že toto 
video pomůže lidi sjednotit, 
aby dokázali otevřeně hovořit 
o  předsudcích, o  jejich vlivu 
na lidský potenciál a o potře-
bě povznést se nad to, co nás 
rozděluje, a naopak hledat to, 
co nás může spojovat. 

Výhra bude po ukončení soutěže k vyzvednutí v redakci Týdeníku ŠKOLSTVÍ. V případě, že výhra nebude vyzvednuta do tří týdnů 
od vyhlášení výsledků, bude postoupena náhradnímu výherci. Na výhru nevzniká právní nárok.
Výherci soutěže MODELING: M. Fialová, H. Horáková, F. Kabanji, M. Holubová, J. Řeháková Výhercům blahopřejeme!


