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Obecně se dá konstatovat, 
že tomu, co je opravdu dů-

ležité, se věnuje nejen patřič-
ná mediální pozornost, ale že 
se pečlivá příprava věnuje ze-
jména akci samotné. Při škol-
ních maturitách by bylo jistě 
zcela nepředstavitelné, že by 
sice byla připravena a vyzdo-
bena vhodná třída, ale přitom 
by nebylo jasné a nezpochyb-
nitelné, jak budou maturanti 
dostávat příslušné otázky. Zda 
si je budou losovat, vytahovat 
jejich čísla z pytlíku, či zda jim 
je bude určovat a přidělovat 
přímo vyučující nebo předse-
da maturitní komise. Pokud by 

takový zcela absurdní stav na-
stal, byl by nejen důvo-
dem k řadě opod-
statněných stíž-
ností, ale uka-
zoval by i na 
to, že ma-
turity v pod-
statě nijak 
důležité ne-
jsou, protože 
jim nebyla vě-
nována taková 
příprava, jakou si 
opravdu důležité zá-
ležitosti zasluhují a nesporně 
i vyžadují.

Pokud bychom se podob-

ným pohledem podívali na 
prezidentské volby, museli 
bychom konstatovat, že je-
jich přípravě zdaleka nebyla 
věnována pozornost odpoví-
dající jejich významu a důleži-
tosti. A nebylo by to poprvé. 
Při minulé prezidentské volbě 

se ukázalo, že ministerstvo 
vnitra neumí sčítat pro-

centa. Přitom počítá-
ní s procenty se učí 
již v základní ško-
le. Při současných 
prezidentských 
volbách se za- 
se právníci doha-
dují, zda poslan-

ci a senátoři, kteří 
svými podpisy umož-

ňují zájemcům zařazení 
mezi kandidáty volby, měli 

možnost dát svůj podpis ně-
kolika, či jen jedinému kandi-
dátovi. Jak je vůbec možné, 

že k  takovým nejasnostem 
a  k  takovému kolapsu mů-
že dojít při prezidentské vol-
bě a problém se zjistí až po 
podání přihlášek jednotlivých 
kandidátů? Samozřejmě to vy-
volává logickou otázku. Jestli-
že k něčemu takovému velmi 
lehce dojde při tak významné 
skutečnosti, jako je prezident-
ská volba,  jaké množství ob-
dobných pochybení je zatím 
zcela skryto v  jiných, možná 
stejně důležitých předpisech 
a nařízeních?

Ze zákonodárných orgánů 
slyší učitelé velmi často slova 
o dobrých a špatných učitelích. 
Od učitelů, ale i od všech ob-
čanů, by proto měla nahlas za-
znívat slova o špatných a buď 
neschopných, nebo přinej-
menším až trestuhodně ne-
pečlivých zákonodárcích.

 František MORKES   

Prezidentské volby jsou za dveřmi a  my jsme 
nejrůznějšími komentáři přesvědčováni o tom, 
jak jsou důležité a jak by občané měli pečlivě 
vážit, komu dají svůj hlas. Jsou ale opravdu 
tyto volby tak důležité?

Dohady kolem kandidátů zpochybňují volbu prezidenta

„Štěstí náleží těm, kdo jsou soběstační.“ Aristoteles

Přípravě 

voleb 

prezidenta nebyla 

věnována 

pozornost 

odpovídající 

jejich 

významu.
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Asociace lesních školek
Odborníci na intuitivní 
pedagogiku a naturterapii 
přijedou příští rok do České 
republiky přednášet o tom, 
jak je pro rozvoj dětí důležitá 
příroda, a o škole postavené 
na tvořivosti. Pozvala je 
Asociace lesních mateřských 
škol, která pořádá kurzy pro 
pedagogy, vedoucí lesních 
školek i pro rodiče. čtk

Jmenování profesorů
Prezidentští kandidáti by ve 
funkci hlavy státu jmenovali 
profesory podle návrhů 
vysokých škol. Do návrhů by 
nezasahovali, protože jde 
o pravomoc akademických 
obcí. Uchazeči o post 
prezidentů to uvedli 
v anketě. Neodpověděl na 
ni současný prezident Miloš 
Zeman, který v minulosti 
některé profesory odmítl 
jmenovat. čtk

Obor pro piloty
Pardubický kraj by chtěl, 
aby v regionu vznikl 
studijní středoškolský 
obor pro vzdělávání pilotů 
a mechaniků. Hejtman 
Martin Netolický jednal 
se zástupci Aeroklubu 
Moravská Třebová a města 
o možné spolupráci 
s moravskotřebovským 
gymnáziem při výcviku nejen 
mladých pilotů, ale také 
techniků. čtk

Polární ekologie
Centrum polární ekologie 
Přírodovědecké fakulty 
Jihočeské univerzity se 
stalo členem mezinárodní 
organizace University of the 
Arctic. Společnost sdružuje 
nejvýznamnější instituce 
na světě, které se zabývají 
vzděláváním a výzkumem 
Arktidy. Centrum polární 
ekologie je jediné 
specializované pracoviště 
v České republice. 
 čtk
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Třetina učitelů má výhrady 
k  rámcovým vzdělávacím 

programům, podle kterých 
školy učí. Zjistila to Česká 
školní inspekce v  minulém 
školním roce v  průzkumu 
mezi pedagogy. Učitelům se 
nelíbí, že rámcové programy 
obsahují příliš mnoho témat 
a  nerozdělují učivo do jed-

notlivých ročníků. Programy 
podle nich také nesrozumi-
telně popisují, co by děti na 
konci školy měly umět.

RVP zavedla školská re-
forma v  roce 2005, kdy na-
hradily jednotné osnovy. 
V minulém volebním období 
začalo ministerstvo školství 
připravovat jejich komplexní 

revizi, která by měla být ho-
tová v  roce 2022. Nová vlá-
da v  návrhu programového 
prohlášení uvádí, že provede 
úpravy rámcových vzděláva-
cích programů tak, aby se 
posílila výuka jazyků, infor-
matiky a technického vzdělá-
vání. Není ale zatím jasné, jak 
to chce udělat. čtk

Spokojenost s rámcovými vzdělávacími programy

Zhruba o  třetinu se od 
školního roku 2007/2008 

do loňska zvýšil počet sou-
kromých a  církevních škol 
a  školek. Nejvíce vzrostlo 
množství mateřských školek, 
a  to přibližně čtyřnásobně. 
Zhruba třikrát víc než před 
deseti lety bylo loni sou-
kromých základních škol. 
Naopak pokleslo množství 
neveřejných středních škol. 
Vyplývá to ze statistik mi-
nisterstva školství. Celkem 

byla loni v  ČR asi tisícovka 
neveřejných školek a  škol, 
včetně vyšších odborných. 
Navštěvovalo je zhruba 
98 800 dětí, což bylo asi šest 
procent všech školáků. Bylo 
to přibližně o  2 700 méně 
než v  roce 2007/2008. Ve-
řejných základních škol jsou 
zhruba čtyři tisíce a chodí na 
ně 98 procent žáků. Celkově 
registrovalo ministerstvo loni 
9  655 veřejných škol v  růz-
ných stupních vzdělávání.

Neveřejné školy mají jiný 
systém financování než státní. 
Některé vybírají školné, které 
je zpravidla ve výši tisíců až 
desetitisíců korun ročně. Kro-
mě toho dostávají od státu 
dotaci. Střední školy mohou 
dostat maximálně 90 procent 
normativu na žáka, základní 
100 procent. Ministerstvo po-
sílá neveřejným školám každo-
ročně asi 6,5 miliardy korun, 
z toho zhruba 1,5 miliardy pa-
tří církevním školám. čtk

Počty neveřejných škol o třetinu vzrostly

Ministerstvo školství za-
hájilo realizaci projektu 

Resortní informační systém 
MŠMT, v  rámci něhož sjed-
notí své databáze pod jeden 
systém. Díky tomu se výraz-
ně sníží administrativní zá-
těž. Systém umožní sdílení 
dat včetně školských statistik 
mezi MŠMT, kraji, školami 
a dalšími subjekty. 

V rámci projektu bude na-
hrazeno osm stávajících sys-

témů. Informace ze systému 
se budou automaticky sdílet 
zejména mezi nově vytvoře-
ným centrálním informačním 
systémem ministerstva a  vy-
branými systémy ministerstvu 
podřízených organizací. Na 
jednom místě budou data ze 
školského rejstříku, rejstříku 
vysokých škol a  akreditova-
ných studijních programů, 
registru docentů a profesorů, 
sdružených matrik studentů 

vysokých škol, uznávání vzdě-
lání, uznávání odborných 
kvalifikací a ze sběru dat sta-
tisticko-administrativní pova-
hy. Tato data budou zároveň 
propojená například s vybra-
nými údaji systémů České 
školní inspekce, Centra pro 
zjišťování výsledků vzdělávání 
a Národního ústavu pro vzdě-
lávání. Vybrané údaje budou 
veřejně dostupné, a to i v po-
době otevřených dat. mšmt

Ministerstvo školství sjednotí své databáze

Zápisník

„Je to pravda, do školství jde peněz dost, ale do škol jich dojde málo!“
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O tom, jaké jsou její další cí-
le, hovoříme s výkonným 

ředitelem Asociace Karlem Ja-
hodou.

Které školní jídelny lze ozna-
čit jako výborné, které jako 
špatné?

Výborná školní jídelna je 
obecně ta, kam dochází spo-
kojený strávník, který se na 
oběd těší, který se v  jídelně 
setkává s pokrmy, které jsou 
připraveny z široké palety růz-
ných potravin. Výborná škol-
ní jídelna je ta, kde personál 
pracuje rád, je otevřen změ-
nám, inovacím a je pravidelně 
vzděláván. Výborná jídelna je 
ta, která se zapojuje i do vý- 
uky, třeba formou projekto-
vých dnů, má podporu peda-
gogů a vedení školy.

Když děti vracejí nedojede-
né jídlo, je to signál ke změně? 

Je třeba se na to podívat 
z různých úhlů pohledu. Vět-
šina dětí dnes žije v přebytku, 
na svačinu se zaplácnou slad-
kostmi, pak jdou do jídelny 
a nejsou zdravě vyhladovělé. 
Také by se děti měly seznámit 
s  celou škálou potravin. Ně-
které děti přitom nevědí, co 
je čočka nebo hrách, nesou 
si špatný základ z domácího 

prostředí, rodiče z  takových 
surovin doma nevaří. Pak se 
nemůžeme divit, že dítě po-
krm, který nezná, mnohdy ani 
neochutná a automaticky ho 
vrátí. Ne všechny školní jídelny 
jsou však tou pomyslnou vý-
kladní skříní své školy. V tako-
vém případě je zde oprávněný 
prostor na změnu ať systémo-
vou, či personální. 

Jak ochotně školní jídelny 
mění zajetou praxi? 

Každá školní jídelna je jiná. 
Je to o  individuálním přístu-
pu každého, kdo v  sys-
tému školního stra-
vování působí. 
Ale mnohdy ve-
řejnost netuší, 
jak komplex-
ní je proble-
matika školní-
ho stravování, 
a  kritizují bez 
hlubších znalostí 
pouze na základě 
popisu pokrmů v  jí-
delním lístku, aniž by tuši-
li, jak pokrm chutná. To není 
správný přístup. Školní jídel-
na by měla být součástí uce-
leného systému výchovy dětí 
a ukazovat dětem pokrmy ne 
zcela běžné a učit je tak vět-

ší pestrosti a rozmanitosti při 
výběru potravin.

Jaký vliv má Asociace na 
školní jídelny?

Asociace propojuje školní 
jídelny, pro které připravuje 
v  rámci takzvaných projek-
tových dnů různé worksho-
py, semináře a kurzy vaření. 
Snažíme se ukázat školním 
jídelnám nové technologic-
ké možnosti, inovativní po-
stupy přípravy a společně se 
školní jídelnou vštípit dětem 
vhodnější stravovací návyky. 
Chceme poukázat na to, že 
systém školního stravování 
je unikátní, společensky vel-
mi prospěšný a lidé v něm si 
zaslouží respekt. Základem je 
dobrý ředitel, který se stará 
o školní stravování, projevuje 
zájem, podporuje své podříze-

né v  jejich práci, upřed-
nostňuje přípravu 

jídel z  čerstvých 
surovin, hodno-
tí kvalitu potra-
vin, stravuje se 
v jídelně spolu 
s žáky, jedno-
duše jde pří-

kladem. Vážím 
si všech ředitelů, 

kteří se příkladně 
starají o  školní stra-

vování ve své škole. 
Asociace připravila letos 

projektové dny. S  jakým vý-
sledkem?

Asociace v  roce 2016 při-
pravila projektové dny thaj-
ské kuchyně. V roce 2017 má 

úspěšně za sebou pokračová-
ní, a to dnů norské kuchyně. 
V  listopadu proběhl úvodní 
workshop španělské kuchy-
ně. Je mnoho škol, které zařa-
dily menu z našich worksho-
pů do svého stálého jídelníč-
ku. Jako příklady uvádím ZŠ 
Brno – Labská, 15. ZŠ Tere-
zie Brzkové – Plzeň, ZŠ Pra- 
ha-Kunratice. 

Co připravujete v  nejbližší 
budoucnosti? 

Nyní je v běhu příprava dru-
hé fáze workshopu španělské 
kuchyně, která se naplno roz-
běhne letos v lednu. Souběžně 
s  tím připravujeme společně 
se Státním zdravotním ústa-
vem a Makro Akademií v Pra-
ze jednodenní semináře na té-
ma polévky. Pro velký úspěch 
budeme reprízovat dvouden-
ní konferenci S chutí do světa 
výživy, kdy o  odbornou část 
prvního dne se postará Státní 
zdravotní ústav a druhý den 
odvede opět svou profesionál-
ní práci tým šéfkuchařů Makro 
Akademie. V předstihu pracu-
jeme na pokračování úspěšné-
ho projektu Den mezinárodní 
kuchyně v  českých školních 
jídelnách, kde další hostitel-
skou zemí bude s  největší 
pravděpodobností Mexiko. 
V mezičase budeme provádět 
přednáškovou a edukační čin-
nost v rámci krajských center 
sdílení dobré praxe, které se 
Asociace snaží zakládat v kaž- 
dém kraji.

 Táňa PIKARTOVÁ

Vliv na změny ve školních jídelnách má i Asoci-
ace školních jídelen, která byla založena v roce 
2013. Asociace se obecně snaží o pozitivní pro-
pagaci školního stravování, přináší atraktivní 
podněty jak pro školní jídelny, tak i pro jejich 
strávníky. 

Máme 

zaměřeno

na...

Výborná školní jídelna 

je obecně ta, kam 

dochází spo kojený 

strávník a kde personál 

jídelny pracuje rád, je 

otevřen změ nám a je 

pravidelně vzděláván. 

Ve školních jídelnách dětem většinou chutná

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Školské odbory: informace, fakta, argumenty

V úterý 2. ledna proběhlo 
jednání mezi ministrem 

školství Robertem Plagou, zá-
stupci odborů  Františkem 
Dobšíkem a  Markétou Seid-
lovou  a  Petrem  Baier-
lem z  Vysokoškol-
ského  odborové-
ho svazu. Za mi-
nisterstvo školství 
byla  na jedná-
ní  také náměst-
kyně sekce  eko-
nomické  Zuza-
na Matušková. Zá-
stupci odborů, kteří 
zároveň zastupovali petič-
ní výbor, seznámili ministra 
s  výsledkem petice, kterou 
podepsalo 23  058 lidí. Peti-
ci iniciovaly odbory,  chystají 
se předat ji také předsedovi 
vlády Andreji Babišovi. Obě 

strany se shodly, že již dosaže-
ným dílčím úspěchem aktivit 
spojených s peticí je schvále-
ní doprovodného usnesení Po-
slanecké sněmovny k zákonu 

o státním rozpočtu  na 
rok 2018 o podpoře 

kontinuálního na-
vyšování finanč-
ních prostředků 
od mateřských až 
po vysoké školy.

Ministr školství 
Robert Plaga ho-

vořil také o nutnosti 
navyšování peněz do 

školství. Reforma finan-
cování regionálního školství 
pak byla ústředním tématem 
setkání ministra se zástup-
ci Unie zaměstnavatelských 
svazů. Těmito jednáními mi-
nistr zahájil pravidelné debaty 

se zástupci odborů i zástupci 
zaměstnavatelských svazů ve 
školství. 

Po loňském navýšení tarif-
ních platů by se průměrný 
plat pedagoga měl pohybo-
vat kolem 30 750 korun. Cí-
lem je, aby postupným navy-
šováním vzrostly v roce 2020 
platy učitelů na 130 % prů-
měrné mzdy, tedy přibližně na 
44 850 Kč. 

Podle ministra R. Plagy by 
se ale nyní mělo přidávat také 
v nenárokových složkách pla-
tu, aby ředitelé mohli ocenit 
kvalitní pedagogy. 

Od příštího roku by také měl 
začít fungovat nový systém 
financování mateřských, zá-
kladních a středních škol, dru-
žin a  konzervatoří. Namísto 
dosavadního financování po-

dle počtu žáků by školy měly 
dostávat peníze podle skuteč-
ného rozsahu poskytovaného 
vzdělávání. Změny v systému 
představují zástupci minister-
stva školství v rámci svých vý-
jezdů do krajů. 

Dále probíhala diskuze o ná-
vrhu programového prohláše-
ní  nové vlády  v  oblasti škol-
ství. Odbory pozitivně hodno-
tí, že školství je vládní priori-
tou. Dalším tématem diskuze 
byla novela školského zákona, 
konkrétně změna financová-
ní regionálního školství, a zá-
měr  ministerstva školství  re-
vidovat  inkluzi. Jednání nad 
těmito tématy bude dále po-
kračovat na malé školské tri-
partitě, která se uskuteční 
v průběhu ledna 2018.

 red

K  růstu odměn a  osobních 
příplatků ve školství na 15 

až 20 procent tarifních platů 
by bylo z rozpočtu potřeba 7,5 
miliardy korun navíc, uvedlo 
ministerstvo školství. Zvýšit ne-
tarifní části platu chce ministr 
školství Robert Plaga. Odboráři 
v polovině prosince uvedli, že 
odměny a příplatky pro některé 

učitele by mohly začít růst až 
poté, co se podaří dostatečně 
zvýšit tarify. „V současné době 
je podíl nenárokových složek 
platů, tedy například osobních 
příplatků a odměn, na celko-
vých platech zaměstnanců re-
gionálního školství velmi nízký. 
U  nepedagogických zaměst-
nanců se tento podíl pohybuje 

okolo 13 procent, u pedagogů 
dokonce nedosahuje ani deseti 
procent,“ uvedl Plaga. Růst ne-
tarifní části platů by podle něj 
pomohl ředitelům, aby mohli 
ocenit kvalitní pedagogy.

V  návrhu programového 
prohlášení menšinové vlády 
Andreje Babiše je uvedeno, že 
chce do roku 2021 zvýšit pla-

ty učitelů minimálně na 150 
procent jejich současné výše. 
Podle odborů to zhruba od-
povídá jejich požadavku na 
zvýšení platů na 130 procent 
průměrné mzdy do roku 2020. 
V programovém prohlášení by 
ale podle odborářů vláda měla 
také uvést, jak na to chce za-
jistit peníze. sta

Ministr jednal s odbory o navyšování peněz do školství

Na růst odměn je třeba 7,5 miliardy

Zaměstnavatel zahájil kolektiv-
ní vyjednávání s odborovou 

organizací, která u něj působila. 
Během této doby byla u zaměst-
navatele založena druhá odbo-
rová organizace. Zaměstnavatel 
se s první odborovou organiza-
cí neshodl na některých bodech 
kolektivní smlouvy, vznikl tedy 
kolektivní spor a odborová orga-
nizace podala návrh k MPSV na 
určení zprostředkovatele. Dru-
há odborová organizace s  tím 
však nesouhlasila. Zaměstna-
vatel odmítá zprostředkovatele 
také s  poukazem, že odboro-
vé organizace nejednaly spo-
lečně a ve vzájemné shodě. Je 
možné okamžik, kdy je podán 
jedním z  účastníků kolektivní-
ho vyjednávání návrh na určení 
zprostředkovatele, považovat 
ještě za „jednání zaměstnava-

tele s odborovými organizace-
mi o uzavření kolektivní smlou-
vy“, či nikoliv? Je podmínkou, 
že o něm jednají odborové or-
ganizace společně a ve vzájem-
né shodě?

V § 24 odst. 2 zákoníku prá-
ce se stanoví: „Působí-li u za-
městnavatele více odborových 
organizací, musí zaměstnava-
tel jednat o uzavření kolektiv-
ní smlouvy se všemi odboro-

vými organizacemi; odborové 
organizace vystupují a  jednají 
s právními důsledky pro všech-
ny zaměstnance společně a ve 
vzájemné shodě, nedohodnou-
-li se mezi sebou a zaměstna-
vatelem jinak.“

Řízení před zprostředkovate-
lem je jednou ze součástí pro-
cesu kolektivního vyjednávání, 
a proto i pro něj platí výše uve-
dené ustanovení § 24 odst. 2 
zákoníku práce. Pokud by jedna 
z těchto odborových organiza-
cí podala žádost o určení zpro-
středkovatele, aniž by v  dané 
věci jednala ve shodě s  další 
odborovou organizací působící 
u zaměstnavatele, nebyla by tím 
splněna zákonem určená pod-
mínka a taková žádost by měla 
být ze strany MPSV zamítnuta.
 Vít BERKA

Kolektivní vyjednávání a dvě odborové organizace

FOTO: ARCHIV
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Jak obstáli malí čeští čtenáři v mezinárodní konkurenci?

Od roku 2001, kdy se prů-
zkum konal poprvé, se 

čtvrťáci z českých škol zlepši-
li o 6 bodů v bodovací škále, 
která je jednotlivým zemím za 
čtenářskou gramotnost udíle-
na. Statisticky se jedná o vý-
znamné zlepšení, i když uply-
nulých pět let přineslo jistou 
stagnaci. 

Mezi padesátkou sle-
dovaných zemí skon- 
čila Česká repub-
lika na 22. mís-
tě (543 bodů) 
a  první troji-
ci zemí, kte-
rou tvoří Rus-
ko (581 bodů), 
Singapur (576 
bodů) a  Hong-
kong (569 bodů), 
budeme nejspíš ještě 
dlouhá léta dohánět. Desítku 
čtenářsky „nejgramotnějších“ 
zemí pak tvoří ještě Irsko, Fin-
sko, Polsko, Severní Irsko, Nor-
sko, Tchaj-wan a  Anglie. Za 
námi v průzkumu však skon-
čily státy jako Rakousko (25. 
místo a 541 bodů), Německo 
(26. místo a 537 bodů), Slo-
vensko (28. místo a 535 bodů) 
nebo Francie (34. místo a 511 

bodů). Většinou jsou zdatnější-
mi čtenářkami dívky, ale u nás 
je tento rozdíl v podstatě ne-
významný.

Držíme se v popředí
V  projektu PIRLS jsou pře-

dem definovány čtyři úrovně 
čtenářské gramotnosti: nízká, 
střední, vysoká a velmi vyso-

ká. Procentuální zastou- 
pení žáků v  těchto 

stanovených úrov-
ních poskytuje 
informaci o mí-
ře osvojených 
požadovaných 
č tenářských 
dovedností. Za 

posledních 15 
let došlo v  Čes-

ku k  výraznému 
zvýšení podílu žáků 

v kategorii velmi vysoké gra-
motnosti. Na nejnižší stupeň 
nedosáhla asi 3 procenta dě-
tí. Jde o  ty, které neovládají 
ani základní čtenářské doved-
nosti a mohou tak mít problé-
my ve svém dalším vzdělávání 
i osobnostním rozvoji.

Každý cyklus šetření posky-
tuje zúčastněným zemím po-
drobné srovnávací informace, 

jak si děti stojí v mezinárod-
ním měřítku, ale zájemci se 
z něj dozvědí i mnohé o pod-
mínkách a  průběhu výuky, 
o  rodinném zázemí a  zvyk-
lostech dětí nebo o postojích 
žáků ke čtení.

Nicméně hlavním smyslem 
projektu je poznat, jak dobrá 
je čtenářská gramotnost dětí 
z  1. stupně základních škol. 
Ta je pro potřeby průzkumu 
definována jako „schopnost 
rozumět formám psaného ja-
zyka, které vyžaduje společ-
nost a/nebo oceňují jednot-
livci, a tyto formy používat“. 
V  praxi a  srozumitelněji by-
chom mohli popsat tuto de-
finici jako schopnost dětí číst 
proto, aby se něco naučily, 
aby se začlenily do společen-
ství ostatních čtenářů a v ne-
poslední řadě také pro samu 
zábavu a radost.

Víme jak s informacemi
Z  průzkumu vyplynulo, že 

české děti mají mírné problé-
my s porozuměním a násled-
nou prací v případě informač-
ních textů, například popu-
lárně naučných článků. Tento 
trend byl patrný už před pěti 
lety a v současnosti bylo zjiš-
těno mírné zhoršení.

Čeští žáci naopak dob-
ře zvládají vyhledávání in-
formací a  vyvozování závěrů 
plynoucích z  psaného textu. 
Na škále interpretace a posu-
zování textu, tj. dovedností, 
které vyžadují propojování in-
formací z různých částí textu, 
uvažování o něm jako o celku 
nebo o názorech a záměrech 
autora, máme stále rezervy 
a v průběhu let se spíše zhor-
šujeme, než zlepšujeme.

Tyto výsledky potvrzují zjiš-
tění z učitelských dotazníků, 
které tvoří součást celého prů-
zkumu. V nich učitelé uvádějí, 
na které čtenářské dovednosti 
kladou při výuce důraz a  jak 
často je rozvíjejí.

Nedostatky systému
U  nás probíhá výuka čtení 

převážně v rámci hodin české-
ho jazyka a literatury, během 
nichž učitelé rozvíjejí přede-
vším jednodušší čtenářské 
dovednosti jako vyhledávání 
informací nebo určení hlavní 
myšlenky a  využívají k  tomu 
hlavně čítanky, které se v do-
statečné míře nezaměřují na 
rozvíjení složitějších postupů 

porozumění. Sofistikovanější 
gramotnosti by určitě napo-
mohlo rozvíjení čtenářských 
dovedností i v ostatních před-
mětech, což doporučují i  zá-
věry průzkumu PIRLS. Ten už 
ovšem českým učitelům ne-
poradí, jak to zvládnout, když 
pro řadu předmětů, například 
dějepis nebo zeměpis, zbyla 
v rozvrhu jen jedna hodina týd-
ně, v níž lze často stěží pro-
brat učivo požadované škol-
ním vzdělávacím programem. 
Mnohé by se určitě také zlep-
šilo, kdyby bylo v třídách méně 
dětí a učitelé nemuseli některé 
z nich učit v podstatě zákla-
dům čtení i ve vyšších ročnících 
1. stupně základní školy. 

Jako nedostatek českého 
školství v souvislosti s výcho-
vou k čtenářské gramotnosti 
můžeme spatřovat i to, že na 
její výuku nejsou dostatečně 
připravováni studenti pedago-
gických fakult a  její metodi-
ka není přesně stanovena ani 
v rámcovém vzdělávacím pro-
gramu. Romana SLANINOVÁ

Už téměř dvacet let se koná v rámci projektu 
PIRLS jednou za pět let šetření zaměřené na 
zjišťování čtenářské gramotnosti a dovedností 
u  žáků navštěvujících 4. třídu základní školy. 
Do projektu je zařazeno 50 zemí z celého světa 
a  v  České republice je do něj momentálně 
zapojeno více než 5 500 dětí ze 157 škol.

Dětské čtení ovlivňují tři 
hlavní faktory: rodiče, 
škola a knihovna. Dobrou 
zprávou je, že v  mnoha 
rodinách kniha stále patří 
k  tradičním narozenino-
vým a vánočním dárkům. 
Současné děti jsou při vý-
běru knih často ovlivněny 
některým z celosvětových 
filmových trháků, jako by-
la série o  Harry Pottero-
vi, Tolkienův Pán prste-
nů nebo Letopisy Narnie, 
a  chtějí si přečíst knižní 
předlohu. Všeobecné ob-
libě se těší fantasy pří-
běhy, velkým hitem po-
sledních let jsou knížky 
o lichožroutech a malém 
poseroutkovi, ale děti rá-
dy čtou i klasické pohád-
ky a knížky, které milovaly 
už generace jejich rodičů 
i prarodičů: V mnoha prů-
zkumech obliby se často 
objevují například Děti 
z Bullerbynu, Alenka v ří-
ši divů nebo Oliver Twist, 
a to dokonce jako tituly, 
k nimž se malí čtenáři rá-
di vracejí.

Co čtou rády 
současné děti

Naše 

téma

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Práva po návratu z rodičovské dovolené

Nová dávka: otcovská dovolená

Zákoník práce nemá pro ře-
šení výše uvedených otázek 

žádné speciální ustanovení. Při 
návratu ženy – zaměstnankyně 
– do práce v uvedených přípa-
dech je nutno postupovat po-
dle obsahu pracovní smlouvy, 
a to té její části, v níž je uvede-

no místo výkonu práce a druh 
sjednané práce. Toto ujedná-
ní je pro obě strany smluvního 
vztahu závazné a v tomto rám-
ci je nutné postupovat. Pokud 
zaměstnavatel má možnost po 
návratu zaměstnankyně postu-
povat podle pracovní smlou-

vy tak, jak tomu bylo před je-
jím nástupem na mateřskou  
(a pak rodičovskou) dovolenou,  
žádný problém nevzniká  
a  zaměstnankyně dále 
vykonává sjednanou 
práci v sjednaném 
místě jejího výko-
nu. Změnu dru-
hu nebo místa 
výkonu práce 
zaměstnankyni 
zaměstnavatel 
nabídnout mů-
že, ale ta s  tako-
vým návrhem sou-
hlasit nemusí a jedno-
strannou změnu provést nelze 

(viz § 40 zákoníku práce). Ke 
skončení pracovního pomě-
ru by došlo jedině v případě, 
že její práce v době překážky 

v  práci odpadla nebo 
pracoviště bylo zru-

šeno a  zaměst-
navatel nemá 
možnost jí při-
dělovat prá-
ci. Pak by ale 
šlo o  skonče-
ní pracovního 

poměru (výpo-
vědí, dohodou) 

z  organizačních 
důvodů s  právem na 

odstupné.  Vít BERKA

Od 1. února 2018 začne 
platit novela zákona 

o  nemocenském pojištění, 
která zavádí novou dávku, 
tzv. otcovskou. Tatínkové 
budou mít od února příštího 
roku možnost využít po na-
rození potomka týdenní ot-
covskou dovolenou. Podat 
žádost o dávku bude možné 
sice až od 1. února, novela 
je však aktuální již v  těchto 
dnech, protože žádost mo-
hou podat noví otcové až 
do šesti týdnů od porodu 
nebo převzetí do péče. Vý-
hodu otcovské je tak možné 
využít už od 21. prosince 
2017. 

Otcovská dovolená fun-
guje jako nová dávka, z ne-
mocenského pojištění bude 
otec dítěte po jeden týden 
dostávat 70 procent vymě-
řovacího základu svého vý-
dělku. Podpora bude stejná 
jako výše peněžité pomoci 
v  mateřství. Nástup na ot-
covskou dovolenou bude 
možný v  období šesti týd-
nů ode dne narození dítěte 
a týdenní otcovskou nebude 
možné přerušit. V České re-
publice se ročně narodí oko-
lo 100 tisíc dětí. 

Nárok na otcovskou má 
otec pečující o  dítě nebo 
ten člověk (muž nebo žena), 
který převzal dítě do vlastní 
péče na základě rozhodnutí 
příslušného orgánu, pokud 
však dítě ke dni převzetí ne-
dosáhlo 7 let věku. Za otce 
dítěte je považován ten, kdo 
je v matrice (knize narození) 
zapsán jako otec. 

Otcovská náleží jen jed-
nou, a to i v případech, kdy 
člověk pečuje o  více naro-
zených dětí současně nebo 
o  více dětí převzatých sou-
časně do péče. Otci vznikne 
nárok na otcovskou v obdo-
bí šesti týdnů ode dne naro-
zení dítěte i  v  případě, kdy 
jsou matka nebo dítě nebo 
oba dva ze zdravotních dů-
vodů umístěni ve zdravotnic-
kém zařízení lůžkové péče.

Nárok na otcovskou ne-
vznikne, jestliže k  nástupu 
na otcovskou dojde až po 
zániku pojištění, to zname-
ná, že u  otcovské neplyne 
ochranná lhůta.

Podpůrčí doba (tj. doba 
výplaty dávky) je u otcovské 
maximálně jeden týden bez 
možnosti přerušení a začíná 
dnem nástupu na otcov-
skou. Nástup na otcovskou 
začíná dnem, který si člo-
věk určí v období šesti týd-
nů ode dne narození dítěte 
nebo ode dne převzetí dítě-
te do vlastní péče. 

Pokud je dítě umístěno 
v  zařízení poskytujícím ne-
přetržitou péči o  děti z  ji-
ných než zdravotních dů-
vodů na straně dítěte nebo 
matky, podpůrčí doba u ot-
covské končí dnem umístění 
dítěte do zařízení. mpsv

Jaká práva má zaměstnankyně, která se vrací 
z rodičovské dovolené? Jak dlouho je zaměst-
navatel povinen jí držet místo? Jaké nároky, 
pokud jde o zařazení na pracovní místo,  může 
uplatňovat zaměstnankyně, která se vrací po 
dovršení 4 let věku dítěte? Může dojít i  ke 
skončení pracovního poměru?

Právník 

radí

Zaměstnavatel má po-
vinnost vydat zaměst-
nanci platový výměr 
a uvést v něm mimo jiné 
údaj o výši platového ta-
rifu a ostatních pravidel-
ně měsíčně poskytova-
ných složek platu. Posta-
čí u zaměstnance s krat-
ší pracovní dobou, když 
bude mít v platovém vý-
měru uveden pouze údaj 
o  výši platového tarifu 
odpovídajícího plnému 
úvazku? 

Ustanovení § 136 zákoní-
ku práce o platovém výmě-
ru tuto problematiku neu-
pravuje. Účelem povinnosti 
zaměstnavatele stanovené 
v  § 136 odst. 2 zákoníku 
práce (uvést údaje o  výši 
platového tarifu a  ostat-
ních pravidelně měsíčně 
vyplácených složek platu) 
je, aby se zaměstnanci do-
stalo informace o konkrétní 
výši jeho platu a  jeho jed-
notlivých složek ve vazbě 
na délku jeho pracovní do-
by (v daném případě sjed-
nané kratší pracovní doby). 
Jen tak bude podle mého 
názoru zaručeno, že infor-
mace podaná zaměstnanci 
o výši jeho odměny za práci 
bude srozumitelná.   
 Vít BERKA

Obsah 
platového 

výměru

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Zákoník práce dává mož-
nost zaměstnavateli posky-
tovat zaměstnanci osobní 
příplatek až do výše 50 pro-
cent platového tarifu nej-
vyššího platového stupně 
v platové třídě, do které je 
zaměstnanec zařazen. Pro 
zaměstnance zařazené do 
10. a vyšší platové třídy je 
limitem až 100 procent pla-
tového tarifu. Jaký je nej-
vyšší možný osobní přípla-
tek u zaměstnance s kratší 
pracovní dobou? Je to až 50 
procent z „plného“ tarifu?

Úprava poskytování osobní-
ho příplatku a jeho výše je ob-
sažena v § 131 zákoníku práce. 
Maximální výše osobního pří-
platku je limitována způsobem 
uvedeným v  dotaze. Osobní 
příplatek v maximální mož-
né výši je zcela jistě možno 
(při splnění podmínek) při-

znat zaměstnanci pracujícímu 
po stanovenou týdenní pracov-
ní dobu (plný úvazek). Pro za-
městnance, který má sjedná-
nu kratší pracovní dobu, platí 
ustanovení § 80 zákoníku prá-
ce, kde se mimo jiné stano-
ví, že zaměstnanci přísluší 
mzda nebo plat, které od-
povídají sjednané kratší pra-
covní době. Toto ustanovení 
je nutno vztahovat na všech-
ny složky platu, tedy i na 
osobní příplatek. Po-
kud by tedy měl 

být zaměstnanci přiznán osob-
ní příplatek v maximální mož-
né výši, ale zároveň by šlo o za-
městnance se sjednanou krat-
ší pracovní dobou, musela by 

být tato maximální 
výše korigována 
tak, aby odpo-
vídala sjednané 
kratší pracovní 

době.

To, co je na našich dětech 
chvályhodné, je mimo jiné 

i to, že ještě neumějí lhát. Že 
vám řeknou vše, co si myslí, 
bez jakýchkoliv korekcí a stu-
du to na vás prostě vypálí. 
Vzpomínám-li na své dětství, 
jen se v  této myšlence utvr-
zuji. Kamarádka z jeslí, školky 
a následně i základky, Klotka, 
byla ke mně tak upřímná, až 
to zabolelo. V den, kdy jsme 
– po pohřbu mého otce – při-
šli k nám domů, se zadívala 
na jeho fotku, po chvíli si mě 
změřila a pronesla: „Už vím, 
po kom šilháš,“ a  měla tím 
na mysli mého právě zesnu-
lého otce.

Ovšem i  dospělí si leckdy 
v  tomto ohledu nezadají 
s  dětmi. Když jsem opustila 
základní školu, opakovaně 

jsem u zubařů čelila úděsné-
mu dotazu, cože si se mnou 
mají počít, když mám tak 
křivé zuby. Dodnes jim ne-
umím odpovědět. Mám 
se rozbrečet a  říct 
jim, že mi moje 
matka – z  ne-
známých důvo- 
dů – zakázala 
rovnátka. Pří-
mo expertem 
na taková faux 
pas je můj ma-
lý synovec. Vyve-
dl z míry i primáře 
věhlasné kliniky, když 
se jej během vyšetření před 
lékařským konziliem optal, 
proč neužívá žvýkačky, když 
je mu tak cítit z úst? Pravda, 
řekl to trochu jinak... Když 
jsem ho pak za to na chodbě 

peskovala, stroze mi opáčil, 
že to s ním myslel dobře a že 
ty žvejky asi nezná.

V úzkých se však kdysi oci-
tl i můj muž, když se ho 

naše malá a  zvída-
vá dcera – hledíc 

z okna tramva-
je – přede vše-
mi a  nahlas 
optala, co je 
to KSČ. Tolik 
lačných a zví-

davých párů 
očí prý nikdy 

neviděl! Vybruslil 
z toho tehdy ducha-

přítomně odpovědí, že jí 
to vysvětlí až doma.

Avšak i učitelky ve školách by 
mohly vyprávět... Vzpomeňme 
jen na školní vyučování, kdy si 
náhle děti během hodiny za-

čnou ucpávat nos... a nakonec 
to nejodvážnější z nich nevydr-
ží a paní učitelky se optá, jest-
li může otevřít okno, protože 
Pepíček si zase prdnul.

A jak by se tedy paní učitel-
ka měla zachovat, když spolu-
žák na Pepíčka v hodině ještě 
práskne, že o ní řekl, že „má 
velký kozy“? Odborník na 
lidskou (i  prostořekou) duši, 
psychiatr Radkin Honzák, by 
na jejím místě řekl: „Děkuji 
za uznání, jdete na to chlapci 
správně, jen trochu nešikov-
ně. Abyste se ve vyjadřování 
,okrouhali‘, jak říká František 
Palacký, přinesete mi zítra 
sloh na téma, co se líbilo ta-
tínkovi na mamince a  co se 
mně líbí na děvčatech – a děv-
čata s  opačným nastavením 
totéž.“  Eva ROKYTOVÁ

Fejeton

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Jakou podobu má mít po-
tvrzení, že uchazeč o  za-
městnání je dočasně ne-
schopen plnit své povin-
nosti z důvodu nemoci ne-
bo úrazu?

V  § 21 odst. 9 zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstna-
nosti, se stanoví:

„Závazný vzor potvrzení 
o dočasné neschopnosti ucha-
zeče o  zaměstnání plnit po-

vinnosti uchazeče o  zaměst-
nání z  důvodu nemoci nebo 
úrazu a  závazný vzor potvr-
zení o ošetření nebo vyšetře-
ní uchazeče o zaměstnání ve 
zdravotnickém zařízení stanoví 
ministerstvo vyhláškou.“

Citované zákonné zmocně-
ní je provedeno vyhláškou č. 
346/2017 Sb., o  závazném 
vzoru potvrzení o dočasné ne-
schopnosti uchazeče o zaměst-

nání plnit povinnosti uchazeče 
o zaměstnání z důvodu nemoci 
nebo úrazu a o závazném vzo-
ru potvrzení o  ošetření nebo 
vyšetření uchazeče o zaměst-
nání ve zdravotnickém zařízení. 
Součástí vyhlášky jsou přílohy 
č. 1 a č. 2, obsahující oba uve-
dené závazné vzory. Vyhláška 
č. 346/2017 Sb. nabyla účin-
nosti dnem jejího vyhlášení, to 
je dnem 20. října 2017.

Jdete na to chlapci správně, jen trochu nešikovně

Podmínky osobního příplatku

Potvrzení o neschopnosti pracovat

Ukládá nějaký právní 
předpis zaměstnava-
teli povinnost odpo-
vědět zaměstnanci na 
jeho písemně podaný 
dotaz (nebo upozor-
nění apod.) zase pí-
semně?

V zákoníku práce a ani 
v  jiných právních před-
pisech není stanovena 
obecná povinnost za-
městnavatele odpovídat 
na písemné dotazy (a  ji-
ná podání) zaměstnanců 
také písemně. Proto nelze 
ani vyvozovat žádné sank-
ce vůči zaměstnavateli za 
nedodržení písemné for-
my odpovědi. Lze doporu-
čit, aby tato problematika 
byla řešena např. v kolek-
tivní smlouvě, pracovním 
řádu či v  jiném vnitřním 
předpise u  zaměstnava-
tele.

Je nutná 
písemná 

odpověď?
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V  každé správné škole, 
a  nejinak je tomu v  té 

naší, se stále něco nového 
děje. Přijměte pozvání a  na-
hlédněte pod pokličku škol-
ních událostí.

Již druhým školním rokem si 
učitelé, žáci a jejich rodiče mo-
hou pochvalovat výuku v 1. až 
9. ročníku základní školy v sa-
mostatných třídách. Vyuču-
jícím i  žákům se tak dostává 
více času na výuku, procvičo-

vání učiva a  individuální pří-
stup k jednotlivým žákům. Ta-
ké spolupráce školy s rodilými 
mluvčími anglického a němec-
kého jazyka je přínosná. Jelikož 
tento projekt probíhá 3. školní 
rok, kdy výuka s rodilými mluv-
čími se uskutečňuje pravidelně 
jednou za měsíc, utváří se tím-
to způsobem určitý koncept ve 
výuce cizích jazyků.

Zcela nový projekt pod ná-
zvem Školy školám – z Fondu 

malých projektů se záštitou 
mikroregionu Vranovsko – 
jsme odstartovali 13. prosin-
ce 2017. V rámci projektu se 
uskuteční čtyři setkání žáků 
škol z  Drosendorfu, Raabsu, 
Vranova n. Dyjí, Šumné a Lub-
nice. Dvě setkání proběhnou 
v  ZŠ v  Lubnici, další dvě se-
tkání ve školách v Rakousku. 
Čeká nás společné vyučování 
v  německém i  anglickém ja-
zyce, tvořivé dílny, výlety, vol-

nočasová aktivita „fotovoltai-
ka“. S chutí se vydáváme na 
cestu nových seznámení, zá-
žitků a dobrodružství. Projekt 
společně zakončíme v červnu 
2018. 

K radosti všech se naší škole 
podařilo získat dotaci na vý-
stavbu multifunkčního hřiště 
z Ministerstva pro místní roz-
voj. Výstavba bude realizována 
v dubnu a květnu 2018.

 Pavel VISKOT

Středoškoláci si na Vysočině staví nové Zetory
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Tradiční výrobce traktorů, 
společnost ZETOR, je hlav-

ním partnerem Kraje Vyso-
čina v  rámci projektu Postav 
si svůj traktor. Studenti čtyř 
vybraných krajských země-
dělských škol pod dohledem 
mistrů odborného výcviku 
postaví z  dodaných kom-
ponentů podle skutečných 
konstrukčních plánů traktor.  
„Po obrovském úspěchu pro-
jektu Postav si své auto, kdy 
si týmy devíti technických 
škol postavily vlastní sportov-
ní vozy, si teď zvedneme lať-
ku o něco výš. Půjde o mimo-
řádně náročný projekt, který 
ve výsledku překvapí originál-
ním designem traktorů ZETOR 
PROXIMA ve verzi cabrio, tedy 
s odkrytou střechou,“ uvedla 
Jana Fialová, radní Kraje Vy-
sočina. 

Projekt Postav si svůj traktor 
má pomoci regulovat klesají-
cí zájem studentů o zeměděl-
ské obory na středních ško-
lách, prostřednictvím osvěd-
čených aktivit pomoci s jejich 
větší popularizací a současně 
také nabídnout školám dal-
ší aktivitu, která studenty 
baví, zvyšuje prestiž oboru 
a upoutává pozornost odbor-
né i  laické veřejnosti. „Naše 
společnost i naši autorizovaní 
prodejci se dlouhodobě potý-
kají s náborem kvalifikované-
ho personálu. Projekt Postav 
si svůj traktor míří na první 
a  vysloveně klíčovou skupi-
nu budoucích techniků, jimiž 
středoškolští studenti jsou. 
V rámci akce se budou moci 
seznámit s reálnými traktory 
a detailně při jejich stavbě po-

znat, jak fungují,“ objasňu-
je motivaci společnosti Jana 
Ragasová, ředitelka lidských 
zdrojů v ZETOR TRACTORS. 
„Je to pro nás také výtečná 
příležitost představit mladým 
lidem, kdo a co všechno za 
naší značkou stojí, dostat ji 
více do povědomí veřejnosti 
a případně i přilákat budou-
cí pracovníky,“ doplnila Jana 
Ragasová.

Do projektu Postav si svůj 
traktor se na Vysočině zapojí 
Česká zemědělská akademie 
v Humpolci, Střední průmyslo-
vá škola Třebíč, Vyšší odborná 
škola a střední odborná škola 
zemědělsko-technická Bystři-
ce nad Pernštejnem a Střední 

odborná škola Nové Město na 
Moravě.

Čtyři nové traktory pořídil 
Kraj Vysočina od výrobce za 
1,8 milionu korun. Jde o „sta-
vebnice“ dílů a návodné kon-
strukční plány sériově vyrá-
běného traktoru, který patří 
k  nejžádanějším modelům. 
„Zatímco při sestavení trak-
toru budeme muset garanto-
vat firmou stanovené postu-
py, o finální podobě – např. 
barvách karosérie a doplňků – 
bychom rádi nechali rozhod-
nout studenty. Takový postup 
se nám osvědčil už při před-
chozím projektu,“ říká ředitel 
České zemědělské akademie 
v Humpolci Otakar Březina.

Dalším z osvědčených mo-
tivačních nástrojů, které ma-
jí přilákat a  udržet žáky na 
technických, odborných i ze-
mědělských oborech, jsou 
motivační stipendia. V  rámci 
projektu Postav si svůj traktor 
připravuje Kraj Vysočina i řa-
du doprovodných aktivit. Tý-
my konstruktérů budou svou 
práci na traktorech prezento-
vat na sociálních sítích, hoto-
vé modely by mohly na pod-
zim tohoto roku posloužit ja-
ko prostředky v soutěži jízdy 
zručnosti a v každém případě 
se na celý rok stanou masko-
ty technických zemědělských 
oborů na Vysočině.

 Táňa PIKARTOVÁ

Žáci ze školy v Lubnici najdou kamarády v Rakousku

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

FOTO: ARCHIV
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Ellen dorazí do Ugandy, 
země plné bídy, aby na 
zdejší klinice pomáha-
la trpícím dětem. Iluze 
o léčbě ji brzy přejdou. 
Děti, které dostaly faleš-
né léky na malárii, totiž 
umírají. Když se Ellen 
obrátí na tamní Organi-
zaci pro boj s falešnými 
léky, udělá osudovou 
chybu. Nemohla tušit, 
že za výnosným kšef-
tem stojí někdo s hodně 
dlouhými prsty… Autor-
ka založila neziskovou 
organizaci a přes deset 
let působila jako dobro-
volnice v tomto sektoru. 
Působila i v Keni, kterou 
si oblíbila, a umístila 
sem děj svých románů. 
Kniha vyšla v  naklada-
telství alpress.cz.

Smrtící  
byznys
HANA HINDRÁKOVÁ

Víte, co je to carving? Větši-
na z vás by odpověděla, že 

je to způsob lyžování. Ale jistě 
jste se už někdy setkali se slav-
nostní tabulí ozdobenou vyře-
závaným ovocem či zeleninou. 
Právě tomuto vyřezávání se 
také říká carving. Tuto infor-
maci se dvanáctého prosince 
dozvěděli i žáci Základní ško-
ly Pražská ve Znojmě se svo-
jí učitelkou Janou Stanislavo-
vou. Zúčastnili se maturitního 
projektu Kouzlíme s  ovocem 
a zeleninou studentek čtvrté-
ho ročníku oboru hotelnictví 
a  turismus Terezy Klempové 

a Denisy Mouchové ve střed-
ní škole na Přímětické ve Zno-
jmě. S maturitním projektem 
jim pomohly studentky třetího 
ročníku stejného oboru Zuza-
na Lapešová a Jitka Drgová.

Po zhlédnutí prezentace, 
která přinesla základní infor-
mace o carvingu, se žáci nau-
čili vyřezat ježka z kiwi, labuť 
z rajčete a kvítek z mrkve. Poté 
měli žáci možnost zúčastnit se 
soutěže, kde vyřezali některý 
z nacvičených výrobků. Hotová 
díla zhodnotila porota. Do cel-
kového hodnocení byly připo-
čteny i body z vědomostí získa-

ných v průběhu tohoto kurzu. 
Pro tři výherce byly přichystány 
diplomy. Na pomyslných stup-
ních vítězů se umístili Martina 
Maňurová, Jan Minařík a Va-
nesa Čapková. Všichni účastní-
ci obdrželi účastnické listy, in-
formační brožury o  carvingu 
a  věcné ceny. Samozřejmostí 
bylo, že si odnesli i vlastní vy-
řezané výrobky. Během krátké 
přestávky v programu bylo pro 
žáky přichystáno občerstvení. 
Ochutnat mohli sendviče v po-
době zvířátek, domácí nutelové 
rohlíčky, minidortíky a domácí 
limonády. Tereza KLEMPOVÁ

Znáte je?

Globální metoda čtení je 
jednou z možností, kterou 

u nás v Základní škole Vanču-
rova v Karlových Varech vyu-
žíváme pro děti a žáky s růz-
nými typy narušené komuni-
kace, s mentálním postižením 
a autismem. Původně byla glo-
bální metoda čtení zavedena 
pro děti duševně opožděné 
a pro děti předškolní. Vychází 
z  tvarové psychologie, podle 
níž žák vnímá celky, jimž jsou 
části a prvky podřízeny. Proto 
globální metoda vychází z cel-
ků (věty nebo slova) a zacho-
vává je tak dlouho, dokud žák 

sám nedojde vlastním vývojem 
k jejich rozboru. V přípravném 
období tato metoda napomá-
há rozvíjení řeči, smyslů, pa-
měti, pozornosti, představivos-
ti. Častým opakováním si žáci 
zapamatují jejich tištěný obraz 
a pak jsou schopni slova po-
jmenovat, aniž znají jednotlivá 
písmena. Cílem je porozumění 
textu, obrázku. Vychází se ze 
skutečnosti, že vnímání dítěte 
či žáka například s mentálním 
postižením je charakteristické 
svým zaměřením více na celky 
než na detaily. Ivonka Regne-
rová je holčička se závažnou 

vadou řeči a s mentálním po-
stižením. Snažíme se vícero 
způsoby obohatit její slovní 
zásobu, rozvinout komunika-
ci a co nejvíce ji zapojit mezi 
vrstevníky.  Alena LINHARTOVÁ 

Zastavte chvíli čas o Vánocích, 
zpívá se v jedné písničce. Po-

zastavila jsem se tedy nad tím, 
co všechno jsme v  naší škole 
v Křižné ve Valašském Meziříčí 
prožili s našimi žáky během ad-
ventního času a o co všechno 
se postarali žáci sami díky prá-
ci ve školním parlamentu. Dne 
27. 11. navštívila 7. B v rámci 
meziročníkové spolupráce třídu 
1. A, aby si starší žáci připo-

mněli své začátky v naší škole 
a pozdravili svou bývalou paní 
učitelku, která je naučila číst a 
psát. Prvňáčci sedmákům před-
vedli, která písmenka už znají, 
a popovídali si o tom, jak se 
těší na Mikuláše a na Vánoce. 
Na závěr společně napsali do-
pis Ježíškovi.

Dne 5. 12. se školou pro-
hnali čerti a zkontrolovali, 
jestli jsou všechny děti hodné.  

Děti na 1. stupni předvedly 
krásné básničky a písničky a 
za odměnu obdržely adventní 
kalendáře. Další doprovodnou 
akcí bylo vyrábění adventních 
věnečků, které se třídám moc 
povedly a ozdobily všechny tří-
dy na 2. stupni.

K adventnímu času patří 
vánoční písně a setkávání se 
s  přáteli. Jedno takové vá-
noční posezení navštívili naši 
žáci s  pásmem koled a bás-
niček. Svým vystoupením po-
těšili seniory, kteří navštěvují 
stacionář Diakonie. Společně 
s námi se této akce zúčastnila 
i místostarostka Yvona Woja-
czková. Na závěr děti popřály 
všem krásné Vánoce a těší se 
na další spolupráci s Diakonií.

Zkusili jsme pozastavit čas, 
setkat se se svými přáteli, po-
těšit své blízké svou přítom-
ností a prožít vánoční čas v kli-
du a pohodě.

 Monika ZÁSLAVOVÁ

Zkusili jsme pozastavit čas a setkat se s přáteli

V naší škole se snažíme rozvíjet komunikaci

Vyřezávané ovoce a zelenina jako maturitní projekt
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Naše srdce bije bez zastavení 
a odpočinku 24 hodin den-

ně, 7 dní v týdnu, a dokonce i ve 
chvíli, kdy odpočíváme, pracuje 
dál. Srdce je neúnavnou pum-
pou ženoucí krev a tím i nezbyt-
ný kyslík a živiny ke všem našim 
orgánům. Díky němu máme kaž-
dý den sílu vstát a žít. Srdce však 
není stroj. I ono se může unavit 
a začít v pumpování krve zaostá-
vat. V tu chvíli můžeme mít co 
do činění se srdečním selháním – 
zrádnou nemocí třetího tisíciletí. 

Srdeční selhání
Srdeční selhání je chronické 

onemocnění srdce. Tuto dia-
gnózu si každoročně v  České 
republice vyslechne 40 tisíc lidí 
a polovina z nich zemře do pěti 
let od stanovení diagnózy. Při 
včasném odhalení onemocně-
ní ho ale lze dlouhodobě kon-
trolovat.  

Téměř polovina lidí si podle 
průzkumu plete srdeční selhání 
s infarktem. Nejčastěji si jej spo-
jují s bolestí na prsou (76 pro-
cent) a  u  srdce (67 procent), 
což jsou ale příznaky spíše ty-
pické pro infarkt. Většinu pro-
jevů oslabeného srdce naopak 
srdečnímu selhání vůbec nepři-
suzují, vidí je jako pouhý pro-
jev stárnutí. Pouze 4 procenta 
populace tvrdí, že umí rozlišit 
srdeční selhání a infarkt. Rozdíl 

ale popsat nedokážou. Na toto 
onemocnění, které se rozvine 
u jednoho z pěti lidí nad 40 let, 
si z dotazovaných nevzpomněl 
nikdo, a to i přesto, že jím trpí 
na 200 tisíc Čechů a je nejčas-
tějším důvodem hospitalizace 
u lidí nad 65 let.

Téměř polovina (44 procent) 
se domnívá, že srdeční selhání je 
totéž co infarkt. „Kvůli nízkému 
povědomí o projevech srdeční-
ho selhání není toto onemocně-
ní u velkého procenta pacientů 
včas rozpoznáno. I když dlou-
hodobě zažívají různé obtíže, 
k lékaři nejdou. Často se na něj 
přijde až při prudkém zhoršení 
stavu a  první hospitalizaci. Při 
včasné diagnóze přitom umí-
me nemoc zvládat a  pacienti 
mohou žít kvalitní život,“ říká 
Jan Bělohlávek z  II. interní kli-
niky kardiologie a  angiologie 
VFN v Praze. 

Srdeční selhání je stále častější 
onemocnění srdce, které je vel-
mi vážné a jehož včasné rozpo-
znání může mít klíčový dopad 
na život. „Lidé by neměli pod-
ceňovat ani zdánlivě nedůležité 
problémy, i ty mohou značit sr-
deční selhání. Základem je mlu-
vit se svým lékařem,“ dodává 
Jan Bělohlávek.

Pět varovných signálů
1. Nestačíme s dechem

Na zadýchávání při sportu ne-
ní nic zvláštního. Problém nastá-
vá ve chvíli, kdy se nám dýchá 
namáhavě a  ztěžka, aniž by-
chom předváděli výkony olym-
pijských sportovců. Dušnost to-
tiž patří mezi hlavní příznaky sr-
dečního selhání. Obtíže se mo-
hou nejprve dostavit jen při větší 
námaze. Později se však začnou 
projevovat i při lehčí zátěži, tře-
ba při úklidu nebo na procház-
ce. Situace se může zhoršit na-
tolik, že se zadýcháme i v klidu 
či při činnosti, která nám dříve 
nedělala sebemenší problémy. 
2. Otoky nohou

Jedním ze signálů, že naše 
srdce nezvládá plnit svou funk-
ci, jsou i otoky nohou a kotníků. 
Jen 28 procent Čechů si tento 
problém spojuje se srdcem, dvě 
pětiny z nás jej přisuzují stáří, 
ale nemusí to tak být. Dalším 
ze signálů je zvětšení objemu 
v oblasti břicha, způsobené hro-
maděním tekutiny, které může 
doprovázet nechutenství.
3. Nevysvětlitelná únava 

Naše srdce rozvádí krev a tím 

i kyslík a důležité živiny do celé-
ho těla. V případě, že srdce zao-
stává, pumpuje krev přednostně 
do životně důležitých orgánů. 
Tím dochází k menšímu prokr-
vení našich svalů a my se cítíme 
malátní a unavení. 
4. Nadměrné bušení srdce 

Komu z nás se někdy zběsile 
nerozbušilo srdce, když uviděl 
někoho, koho má rád? Co když 
ale nadměrně buší a my vůbec 
netušíme proč? Může se sna-
žit dohnat zpomalené tempo 
způsobené srdečním selháním 
a začít enormně pumpovat krev, 
která se v těle nahromadila. My 
pak cítíme bušení, které neod-
povídá prožívané situaci. 
5. Nárůst váhy 

V našem těle se v případě sr-
dečního selhání začne hromadit 
krev i voda. Pozorovat můžeme 
znatelný nárůst váhy ve velmi 
krátkém čase, například až dvě 
kila během jediného týdne. Zá-
roveň však přebytečná tekuti-
na může zapříčinit ztrátu chuti 
k jídlu a nevolnosti během jídla. 

 Táňa PIKARTOVÁ

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

„Ideální rodič je ten, který moc 
dobře ví, koho má doma. Do-
káže jednat s nadhledem, bez 
hysterie, bez ochranářské úz-
kosti. Ten, který nezištně na-
bídne pomoc a má ke kanto-
rům důvěru. Ten, který nám bez 
obav svěří svůj největší poklad 
a nevměšuje se do nám do naší 
práce. Ten, který si uvědomu-
je, co dělal ve škole, když byl 
ve věku svého dítěte. Ten, který 
si také plně uvědomuje, že po-
kud si není schopen stoupnout 
před třídu teenagerů a zaujmout 
ji, nemůže kritizovat. Ten, který 
chápe, že alternativní metody 

nejsou spásou ani řešením za 
všech okolností.  Ten, který po-
chopil, že předávat myšlenky, 
zkušenosti a názory mladým je 
krásné, ale dělat to mohou jen 
někteří. Ten, pro kterého jeho 
dítě není nejdokonalejší stvoření 
ve vesmíru, ale potomek, které-
mu je třeba mnohé vštěpovat i 
proti jeho vůli. Ten, který ví, že 
učitel je člověk pomáhající pro-
fese, postižený touhou předá-
vat, sdělovat, popularizovat, ko-
munikovat, dotvářet, provázet a 
nikoli pomstychtivý, zapšklý, do 
sebe zahleděný exot.“
Pavel BARTOŠ, 1. ZŠ Říčany

„Ideální rodič je tak ten, kte-
rý své dítě doprovází a zodpo-
vědně jej vede k objevování je-
ho jedinečného daru a talentu 
a v tomto duchu pro své dítě 
pečlivě hledá také dobrou ško-
lu s dobrými učiteli, která tuto 
jeho snahu podpoří, a bude 
tak mít proto důvěru rodiče. 
Ten pak nezasahuje neade-
kvátně do vyučování, ale na-
opak učitele podporuje, vě-
ří mu a v případě nejasností 
s  ním otevřeně komunikuje. 
Oboustranná komunikace je 
vůbec základem úspěchu ve 
vzdělávání a výchově v našich 
školách. Osobně mám zkuše-
nost, že informovanost rodičů 
a vzájemná komunikace fun-
guje a je jedno, z jaké vrstvy 
ten který rodič je. Na druhou 

stranu učitel i rodič jsou lidé, 
a to by měly obě strany chá-
pat. Podstatné by pro ně mělo 
být štěstí a komplexní rozvoj 
dítěte.“

Jiří LUKA, 
škola Open Gate Babice

„V mých očích je ideálním 
rodičem ten, který se aktivně 
zajímá o prospěch a chování 
svého potomka, kdo ho za 
každou cenu nestaví na prv-
ní místo nade všechny a ne-
propůjčuje mu tím pocit bez-
trestnosti a nedotknutelnosti. 
Zkrátka člověk s reálným po-
hledem na svět, na výchovu a 
vzdělávání, který umí zhodno-
tit schopnosti svého dítěte a ty 
dle svých možností rozvíjet.“ 

Jan FLÍDR, 
ZŠ Dvůr Králové nad Labem

Co si myslí učitelé o tom, zda existují ideální rodiče?
Jak takového ideálního rodiče vidí učitelé, 
které jejich žáci často právě spolu se svými 
rodiči nominovali do ankety o nejoblíbenějšího 
učitele, a oni ji vyhráli a získali titul Zlatý Ámos?
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měsíční příspěvek na studium
příspěvek na učební pomůcky
příspěvek na ubytování v domově mládeže
jízdní výhody
odbornou praxi v provoze ČD
jisté pracovní uplatnění
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PARIS vzdělávací agentura s.r.o. 
Nakladatelství a vydavatelství
Žižkova 2379, 734 01 Karviná – Mizerov 
tel. 596 338 027
e-mail: nakladatelstviparis@seznam.cz
www.paris-karvina.cz
nabízí školám, školským zařízením, dalším pedagogickým 
institucím a státním orgánům ve školství odbornou publikaci

Spisová služba ve školství
Jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty

(a jak si poradit s datovými schránkami)
Autor PhDr. Irena Hajzlerová

 y Nevíte si rady s administrativou?
 y Vedete listinou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty?
 y Dostali jste nové datové schránky a nevíte jak s nimi pracovat?
 y Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část?
 y Začali jste s elektronickým podacím deníkem …ale nevíte co dál?

Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli ANO, je tato publikace určena právě vám!

Publikace s  podtitulem „Jak naložit s  lis-
tinnými a  digitálními dokumenty“ se 

Vám může stát dobrým průvodcem spi-
sovou službou, ať už ji vedete v  listinné či 
digitální podobě. 

Od 1. 7. 2017 obdržely školy nově od Minis-
terstva vnitra datovou schránku orgánů 
veřejné moci. Vedení školy má tímto kro-
kem povinnost datovou schránku 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 prostřednic-
tvím nové datové schránky. Dozvíte se, že 
nepostačí je prostě vytisknout a dále s nimi 
pracovat jako s listinným dokumentem.

Publikace je určena také těm zaměstnan-
cům škol a školských zařízení, kteří se spi-
sovou 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 neprová-
děli. Nemáte archivní knihu? V  publikaci 
se dozvíte, jak ji zavést a jak efektivně do ní 
zapsat vše, co je uloženo ve vaší spisovně, 
aniž byste museli zapisovat každý typ do-
kumentu zvlášť. 

Publikace si klade za cíl srozumitelnou for-
mou přiblížit vše, co se týká spisové služby 
ať už v listinné, nebo elektronické podobě. 
Přináší ukázky a vysvětlení tvorby podacího 
razítka, čísla jednacího, uvádí, jak správně 
vyplňovat podací deník i  archivní knihu, 
vysvětluje postup při vytváření spisu a také 
při tvorbě spisového řádu (včetně spisové-
ho a  skartačního plánu), který je základní 
směrnicí spisové služby. 

V  přílohách naleznete citaci zákona i  vy-
hlášky, vzor spisového řádu spolu se vzory 
spisových a  skartačních plánů pro jednot-
livé 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 údajů ihned 
používat, bez předchozího přepisování.

Publikace „SPISOVÁ SLUŽBA VE ŠKOLSTVÍ 
- Jak naložit s  listinnými a  digitálními 
dokumenty“ vás krok za krokem prove-
de zákonem o  archivnictví a  spisové 
službě č. 499/2004 Sb. a jeho poslední 
změnou č. 56/2014 Sb., a  vyhláškou 
č.  259/2012 Sb. o  podrobnostech vý-
konu spisové služby, která byla změ-
něna vyhláškou č.  283/2014 Sb. Díky 
příkladům z praxe a odpovědím na nejčastější 
dotazy, vám pomůže nastavit ten správný 
způsob, jak evidovat, označovat, vyřizovat, 
odesílat, ukládat a vyřazovat vaše dokumenty 
v pravidelných skartačních řízeních.

Závazná objednávka
Objednávka  ks publikace Spisová služba ve školství – Jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty
Přesná adresa pro fakturu  
Ulice, PSČ   Město  
Místo dodání (odlišné od fakturační adresy)  
Č. účtu   IČ   telefon  

Podpis (u organizací razítko)   Datum objednávky  

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
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zlatý partner stříbrný partner zlatý mediální partner

Galavečer Zlatého Ámose

KANTORSKÝ BÁL

24. března 2018      od 19.00 hodin Vstupné 250 Kč

Hotel Ambassador Zlatá Husa, Václavské náměstí 5–7, Praha 1

K tanci i poslechu hraje plesový orchestr OH BAND, Legendy se vrací a Petr Šiška, 

Rangers a Iva Hajnová, cimbálová muzika Zádruha. Moderuje Zdeněk Vrba.

Korunovace Zlatého Ámose 2018.

Vstupenky objednávejte na zlatyamos.cz nebo mailem na zlatyamos@zlatyamos.cz.


