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Není na škodu přiznat si to, 
že mnohé kroky, u nichž 

jsme si idealisticky představo-
vali, že školství zkvalitní, byly 
spíše vykročením k jeho výraz-
nému zhoršení. Pokud k tomu 
všemu připočteme i řadu neu-
vážených kroků bezprostřed-
ně ovlivňujících práci peda-
gogů a  snahu prezentovat 
kvalitu škol především podle 
počtu získaných grantů či za-
pojení se do nejrůznějších ak-
tivit, bude mít náš pohled na 
školství k optimismu daleko. 
Skutečnost, že školský systém 
funguje stále na jisté úrovni, 
je přitom zásluhou především 
učitelů a ředitelů škol. Zvýše-
ní platů učitelů, jakkoliv je za-

sloužené a potřebné, ale žád-
nou ozdravnou kúrou pro 
neduživé školství 
nebude. Zakopa-
ný pes je totiž 
jinde a výraz-
ně přesahu-
je možnos-
ti školského 
rezortu.

V podstatě 
jde o celý sys-
tém sítě škol, 
který je nevyho-
vující a  bylo by za-
potřebí ho od základu změ-
nit. Jeho kapacitní předimen-
zovanost a  špatná oborová 
struktura, spojená navíc s le-
titým financováním na žáka, 

se staly pohřebištěm vzděla-
nostních ambicí a do té doby 
nezpochybňovaných nároků 
na kvalitu. Neúcta ke kvalit-
nímu vzdělání zcela ochromi-
la vědomí osobní odpověd- 
nosti žáků za vzdělání a vytvo-
řila i silnou představu o jakém-
si nezpochybnitelném nároku 

na absolvování kterékoliv 
školy bez ohledu na 

vzdělanostní před-
poklady, pracovní 
a  morální vlast-
nosti. Ve svém 
výsledku pak ten-
to pokřivený sys-
tém po řadu let 

produkoval množ-
ství nedovzdělaných 

absolventů. 
Změnit současný stav 

je proto dnes již výrazně nad 
síly školského rezortu. Mi-
mo jiné i proto, že změna by 
musela být důkladně a s ča-
sovým předstihem připrave-

na. A formulovat jakési úvahy 
o počtu škol, potřebných ab-
solventech atd. by bylo nejen 
obtížné a pracné, ale pro au-
tory i značně rizikové, proto-
že by to až příliš připomínalo 
v minulých letech rozhodně 
odmítnuté sociální inženýr-
ství. Navíc by se to nesetkalo 
s pozitivním ohlasem u rodi-
čů, širší veřejnosti, a dokon-
ce i řady učitelů, kteří by byli 
změnami existenčně ohrože-
ni. 

V  podstatě jsme v  začaro-
vaném kruhu a je velmi reál-
né, že v něm budeme nuceni 
i nadále žít. Na to podstatné 
nemáme s žádným ministrem 
školství šanci dosáhnout. Tím 
spíš, že charakteristickým ry-
sem všech změn již tradičně 
bývala snaha, aby to stálo co 
nejméně a aby je plně realizo-
vali zvýšeným pracovním úsi-
lím učitelé.

 František MORKES  

Přestože řada škol se může srovnávat s tím nej-
lepším, co v zahraničí existuje, globální pohled 
na naše školství není dobrý. Již řadu let nejsme 
s jeho úrovní spokojeni a hovoříme o tom, že 
by se měla nastartovat reforma školství. 

Školství v začarovaném kruhu, z něhož neumíme vystoupit

„Fantazie je důležitější než vědění.“ Albert Einstein

Změnit 

současný stav 

školství  je  dnes 

již výrazně nad 

síly školského 

rezortu. 
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Projekt To dáš! 
Pomoc znevýhodněným dě-
tem, které vyrůstaly v  dět-
ském domově a které nema-
jí v  porovnání s  vrstevníky 
stejné podmínky pro start do 
nového života a pro vstup na 
trh práce, nabízí nový pro-
jekt Nadace Terezy Maxo-
vé To dáš!. Projekt pomáhá 
mladým lidem získat potřeb-
né dovednosti a odpovídající 
zaměstnání. zm

ČVUT patří k elitě
Pražské České vysoké učení 
technické patří nejen mezi 
nejlépe hodnocené české 
vysoké školy, ale řadí se též 
k nejstarším technickým vy-
sokým školám v Evropě. Lo-
ni 9. listopadu uplynulo 300 
let od založení Stavovské in-
ženýrské školy, předchůdky-
ně ČVUT. Nyní ČVUT navště-
vuje přes 21 tisíc studentů.
 čtk

Průzkum
Tři čtvrtiny deváťáků na kon-
ci uplynulého roku věděly, 
na jakou střední školu by 
chtěly odejít po ukončení 
základního vzdělávání. Vět-
šina bude zřejmě podobně 
jako v minulých letech smě-
řovat na maturitní obory. 
Vyplynulo to z  průzkumu, 
který vypracovala společ-
nost Než zazvoní. Průzkumu 
se zúčastnilo 2 398 deváťá-
ků. Pokračovat ve studiu na 
střední škole by chtělo 95 
procent z nich. čtk

Nové centrum
Zdravotně-sociální fakulta 
Jihočeské univerzity posta-
ví nové simulační centrum 
pro sestry, porodní asistent-
ky a záchranáře. Dvoupod-
lažní budova bude věrně 
napodobovat prostory ne-
mocnice a bude první své-
ho druhu v republice, jeli-
kož centrum bude zaměře-
né na výuku nelékař-
ských oborů. čtk
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Do ankety o nejoblíbenější-
ho učitele Zlatý Ámos letos 

žáci a studenti přihlásili 66 pe-
dagogů. Nejvíce přihlášek při-
šlo z Prahy a ze Středočeského 
kraje, kde nominaci dostalo 
po deseti lidech. V únoru za-
čnou regionální kola ankety, 
na která v březnu naváže celo-
státní semifinále a finále. Stej-

ně jako v minulých ročnících, 
i  letos mezi navrženými jmé-
ny převažují ta ženská. Mezi 
66 nominovanými je 47 uči-
telek. Většina přihlášek přišla 
ze základních škol, pouze šest 
učitelek a tři učitele přihlásili 
studenti středních škol. 

V počtu navržených peda-
gogů vedou Středočeský kraj 

a  Praha. Příjemným překva-
pením je Ústecký kraj, kde 
žáci nominovali osm učitelů, 
a  kraj Jihočeský, z  kterého 
přišlo sedm přihlášek. Pouze 
po jedné nominaci dodali žá-
ci a studenti z Karlovarského 
a  Královéhradeckého kraje 
a z Kraje Vysočina. Anketa se 
koná od roku 1993. čtk

O titul Zlatý Ámos se letos uchází 66 učitelů 

Ministerstvo školství upo-
zorňuje, že po 31. srpnu 

2018 již nebude možné čerpat 
finanční prostředky na finan-
cování asistentů pedagoga 
pro děti, žáky a  studenty se 
zdravotním postižením nebo 
se sociálním znevýhodněním 
v  takové míře jako dosud. 
Končí totiž čerpání ze dvou 
modulů rozvojového progra-
mu na financování asistentů 
pedagoga. Jednou z možnos-
tí, jak podporu těmto dětem 

i po tomto datu zajistit, mo-
hou být školní asistenti z tzv. 
šablon operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Podle aktuálního harmono-
gramu výzev operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a vzdě-
lávání na rok 2018 je v úno-
ru 2018 plánováno vyhlášení 
druhé vlny výzev na tzv. šab-
lony pro mateřské a základní 
školy a další subjekty stanove-
né výzvou. Pro střední a vyš-
ší odborné školy se obdobné 

výzvy připravují na prosinec 
2018. V obou případech mo-
hou o dotace žádat subjekty 
z celé České republiky včetně 
hlavního města Prahy. Finan-
cování asistentů pedagoga 
po 31. srpnu 2018 lze zajistit 
také prostřednictvím podpůr-
ných opatření nebo na zákla-
dě § 18 vyhlášky č. 27/2016 
Sb., o vzdělávání žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potřeba-
mi a žáků nadaných.

  mšmt

Možnosti financování asistentů pedagoga 

Získanou kvalifikaci ve svém 
zaměstnání plně využívá 43 

procent vyučených a maturan-
tů. Dalších 20 procent pracu-
je alespoň v částečné či dílčí 
shodě s oborem, který absol-
vovali. Zhruba 37 procent eko-
nomicky aktivních obyvatel se 
středním vzděláním pracuje 
mimo svou původní kvalifika-
ci. Analýzu shody dosaženého 
vzdělání a vykonávaného za-

městnání zpracoval Národní 
ústav pro vzdělávání.

Analýza ukazuje, že z  cel-
kového hlediska zůstává vy-
užití vzděláním získané kvali-
fikace ve sledovaném období 
deseti let celkově na zhruba 
stejných hodnotách. Výrazněj-
ší, pozitivní změny ve smyslu 
profesní stability jsou patrné 
v uplatnění absolventů strojí-
renských oborů, a to jak u vy-

učených, tak u maturantů. Pl-
ně ve shodě se svou kvalifika-
cí se uplatňuje až 64 procent 
všech vyučených ve strojíren-
ských oborech. Mezi absol-
venty do 29 let je to dokonce 
70 procent z nich. V povolá-
ní, které také zcela odpovídá 
získané kvalifikaci, pracuje až 
77 procent absolventů matu-
ritních zdravotnických oborů.
 núv

Využití kvalifikace při zaměstnání

Zápisník

„Mám tady výsledky posledních prověrek.  
A je to taková hrůza, že by se  to snad ani nemělo zveřejňovat!“
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Lze ale vůbec vysokoškolské 
vzdělání koncipovat tak, aby 

jeho absolventi vstoupili do 
praxe jako dokonale připra-
vení profesionálové? Před ča-
sem se ptali v anketě několika 
manažerů českých firem z růz-
ných oborů, co podle nich chy-
bí současným mladým lidem, 
kteří k nim nastupují do svého 
prvního zaměstnání. Většina 
z nich se shodla, že absolventi 
vysokých škol, a nezáleželo na 
oboru, se potýkají především 
s  nedostatkem sebevědomí 
na jedné straně a s přehnaný-
mi očekáváními a požadavky 
na straně druhé. Padla dokon-
ce slova o  zhýčkanosti a ne-
schopnosti smířit se s panující 
realitou.

Uspokojivá praxe
Toto na první pohled tro-

chu drsné hodnocení ale velmi 
dobře vystihuje svět, v němž se 
současní mladí pohybují. Na 
jedince jsou kladeny až nespl-
nitelné požadavky, kulty vyso-
kých příjmů a  absolutní pro-
fesní úspěšnosti jsou kladeny 
nade vše. V mnoha rodinách 
se ke slovu dostala volná vý-
chova, kdy nejsou děti kárány 
a od dětství jsou považovány 
za malé dospělé, kteří mají 

právo rozhodovat o všem a ni-
kdo jim nesmí nic vytknout. 
Málokdo se ale pak ptá, co se 
s takovými dětmi stane v do-
spělosti, ve chvíli, kdy budou 
konfrontováni se sku-
tečnými autorita-
mi, s neúspěchy 
a překážkami. 

Z  podobné-
ho prostředí 
se pak rodí 
mnoho posto-
jů a požadavků 
na věci kolem 
nás, včetně toho, 
co lze očekávat od 
studia na vysoké ško-
le. Absolventi pedagogických 
fakult si často stěžují, že ne-
jsou dostatečně připraveni na 
reálnou výuku a že ne vždy se 
jim dostává podpory a pomoci 
od starších kolegů. Skutečnost 
ale tak smutná nejspíš není, 
jak ukázal i nedávný průzkum 
mezi studenty pedagogických 
oborů Masarykovy univerzity 
v Brně. Na této vysoké škole 
probíhá od září 2016 inovo-
vaný psychologicko-pedago-
gický modul profesní přípra-
vy budoucích učitelů a  jako 
zpětnou vazbu využila fakul-
ta na závěr loňského jarního 
semestru zmiňovaný dotazník.

Téměř 96 procent odpovědí 
se shoduje v tom, že na ško-
lách, kde studenti praktikovali, 
panovalo kolegiální prostředí 
a starší kolegové jim pomáha-
li a podporovali je. Kolem 80 
procent dotázaných ocenilo 
přístup provázejících učitelů 
a  76 procent studentů bylo 
maximálně spokojeno s  in-
formacemi, které jim učitelé 
poskytovali o  individuálních 
potřebách žáků, třídní doku-

mentaci a  o  tom, jak 
se zapojit do dal-

ších aktivit školy. 
Dotazníkového 
průzkumu se 
účastnili nejen 
studenti, ale 
také provázející 
učitelé. Z odpo-

vědí obou skupin 
vyplývá, že jisté ne-

dostatky panují v pří-
pravě na individualizaci 

výuky: dobře tuto disciplínu 
zvládá přibližně polovina bu-
doucích pedagogů.

Je to tedy s kvalitou výuky 
na pedagogických fakultách 
opravdu tak špatné? „Pro-
měna pedagogického školství 
je nedílnou součástí procesu 
změny přístupu ke vzdělává-
ní, který se u nás řeší již řadu 
let. Aktuálnost a propojenost 
s praktickým životem a přede-
vším s  reálným světem, v  ja-
kém nová generace vyrůstá, 
je jediná cesta k efektivnímu 
vzdělávání, jehož cílem nebu-
de vysvědčení nebo diplom, 
ale člověk připravený na pro-

měnlivost světa, schopný se 
samostatně rozhodovat, nést 
zodpovědnost. 

Propojení s realitou
Pedagogické vzdělávání 

u nás je na velmi vysoké úrov-
ni v oblasti oborové odbornos-
ti, o tom není pochyb, ovšem 
právě na propojení s reálným 
světem a pružném reagování 
na aktuální možnosti i budoucí 
potřeby je hodně co zlepšovat. 
Podle našich zkušeností chybí 
absolventům pedagogických 
oborů při studiu více prostoru 
pro získání praktických doved-
ností například v oblasti didak-
tiky efektivní práce s moder-
ními technologiemi a celkově 
větší podíl reálné praxe pod 
vedením zkušených učitelů. 
Další oblasti, ve kterých vidím 
prostor pro posílení nabídky 
studentům pedagogických 
oborů, je například forma-
tivní hodnocení, komunikace 
a práce s  talentovanými dět-
mi. V přípravě budoucích pe-
dagogů by podle mého názoru 
měl být také větší prostor pro 
témata osobnostně sociálního 
rozvoje, zahrnující například 
strategie řízení třídy, řešení 
konfliktních situací a  zvládá-
ní komunikace v krizových si-
tuacích, vedení diskuzí, pozi-
tivní strategie zvládání stresu 
a techniky k předcházení syn-
dromu vyhoření, což by mohlo 
přispět k tomu, že si počáteč-
ní nadšení čerství absolventi 
udrží a  nebudou ze školství 
odcházet,“ hodnotí současné 
přednosti i nedostatky peda-
gogického vzdělávání Miluše 
Vondráková, vedoucí metodič-
ka pro primární a neprimární 
edukaci společnosti EDULAB.

Oboustranná spolupráce
Sebelépe koncipované vyso-

koškolské studium a sebelep-
ší pedagogové ale nemohou 
zajistit to, co v každé profesi 
představují vlastní zkušenosti 
získané několikaletou praxí. 
A to zase vyžaduje od adep-
tů učitelského povolání, aby 
přistupovali ke svým prvním 
krokům na pracovišti s jistou 
pokorou a touhou učit se i od 
starších kolegů. Totéž ale platí 
i opačně, protože spolupráce 
nadšeného mládí se zkušenou 
rozvahou je vždy přínosem pro 
obě strany.

 Romana SLANINOVÁ 

Veřejnost i  odborníci volají po kvalitní výuce ve 
všech typech škol, učitelé si stěžují na nedostatek 
času, mnoho dětí ve třídě a ti mladší s oblibou opa-
kují, že je vysoká škola nedostatečně připravila na 
praktické aspekty složitého pedagogického povolá-
ní. Je to takový začarovaný kruh.

Máme 

zaměřeno

na...

Dát mladým prostor a nabídnout jim zkušenosti

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

Předseda Senátu Milan 
Štěch převzal petici po-

žadující kvalitní podmínky 
ve vzdělávání. Podepsalo ji 
23 058 občanů. Petici inicio-
val Českomoravský odborový 
svaz pracovníků školství a Vy-
sokoškolský odborový svaz. 
Na základě dlouhodobých 
poznatků požadují stanove-
ní hlavních cílů vlády v oblasti 
vzdělávání a také záruky je-
jich plnění.  

 Více než 23 tisíc občanů 
se obrátilo na Senát formou 
petice, kterou převzal předse-
da Senátu Milan Štěch spolu 
s předsedou Výboru pro vzdě-
lávání, vědu, kulturu, lidská 
práva a petice Zdeňkem Pa-
pouškem, který se požadavky 
petentů bude zabývat. „Smě-
řujeme své požadavky hlavně 
na vládu, ale touto peticí žá-
dáme o podporu také Senát. 
Protože máme zájem na tom, 
aby se Česká republika rozví-
jela, nelze podle nás opomí-
jet motivaci učitelů, a to na 
úrovni mateřských, základ-
ních, ale také středních a vy-
sokých škol,“ uvedl zástup-
ce petičního výboru František 
Dobšík. Výdaje na vzdělávání 
v České republice se v posled-
ních letech pohybovaly ko-
lem 4 procent HDP, v petici je 
požadavek na posun k 6 pro-
centům HDP, jako je tomu ve 
vyspělých zemích EU. 

  Předseda Senátu Milan 

Štěch souhlasí s požadavkem 
na vyšší platy učitelů a petenty 
informoval o průběhu projed-
nání petice v Senátu. „Vláda 
se v programovém prohláše-
ní snažila uspokojit všechny. 
Otázka je, kde na plnění slibů 
najde zdroje, když chce záro-
veň snižovat DPH. Přitom je 
nezpochybnitelné, že platy ve 
školství musejí dál růst, když 
jde o  zaměstnance většinou 
dlouhodobě podhodnocené, 
navíc jsou všichni vysokoškol-
sky vzděláni,“ uvedl předse-
da Senátu. Po projednání ve 
výboru se bude obsahem pe-
tice zabývat plénum Senátu, 
na projednání budou pozvány 
také dotčené instituce včetně 

ministerstva školství, zástupců 
samospráv a další.

Požadavky petentů jsou ná-
sledující: 

 z Politické strany, které vy-
tvoří vládní koalici, potvrdí, že 
jednoznačně naplní sliby voli-
čům, pokud jde o vzdělávání 
nastupující generace.

 z Vládní prohlášení musí 
jednoznačně obsahovat pře-
hledná, časově uspořádaná 
a  kontrolovatelná opatření, 
jak slibované cíle, včetně za-
jištění finančních prostředků, 
zabezpečit.

 z Česká republika se musí 
přiblížit vyspělým zemím EU, 
kde výdaje na vzdělávání do-
sahují 6 procent HDP. red

Senát se bude zabývat peticí školských odborů

Návrh programového pro-
hlášení vlády ve vzdělává-

ní představuje vesměs dobré 
záměry, ale není z  něj jas-
né, jak k nim chce vláda do-
jít. Shodli se na tom zástup-
ci odborů a  předseda Unie 
školských asociací CZESHA 
Jiří Zajíček. 

Uvítali zejména to, že chce 
vláda do školství dát více pe-
něz a navýšit platy do roku 
2021 na 150 procent jejich 
stávající výše. Upozornili ale, 
že by ve svém prohlášení mě-
la také uvést, jak na to chce 
zajistit peníze.

Slibovaný růst platů na 150 
procent podle šéfa školských 
odborů Františka Dobšíka 

zhruba odpovídá navýšení 
platů na 130 procent prů-
měrné mzdy do roku 2020, 
které požadují odboráři. 
„To vnímám pozitiv-
ně. Jenom bych 
apeloval, aby tam 
byl příslib postu-
pu, jak se to bu-
de realizovat,“ 
uvedl F. Dobšík. 
Podle něj je jasné, 
že se platy nemo-
hou navýšit naráz, 
ale jejich růst musí být 
postupný.

Vysokoškolské odbory by 
chtěly, aby se vláda ve svém 
programu zavázala k navyšo-
vání rozpočtu o alespoň dvě 

až čtyři miliardy korun ročně 
do roku 2020. Návrh pro-
hlášení ale žádnou konkrét-

ní sumu peněz neuvádí. 
Slibuje, že bude klást 

větší důraz na kva-
litu a výkon a ví-
ce zohledňovat 
celospolečensky 
potřebné pro-
fese. 
Podle J. Zajíčka 

je jasné, že vláda 
musí upravit součas-

né nastavení inkluze, jak 
slibuje. „Ten současný systém 
je neudržitelný. Otázka je, jak 
by se měl upravit a jak bude 
fungovat dál,“ míní. Podob-
ně se vyjádřil i k záměru po-

sílit výuku jazyků, informač-
ních technologií a technické-
ho vzdělávání. „Je to hodně 
obecné. Na úkor čeho? To 
tam řečeno není,“ řekl.

S  některými požadavky 
odborů vláda v  návrhu své-
ho programu nepočítá. Od-
bory například doufaly, že 
vláda bude podporovat další 
vzdělávání pedagogů a posí-
lí status učitelů, kteří by po-
dle nich měli být chráněnými 
osobami. Za jejich šikanu by 
tak žákům mohly hrozit vyšší 
tresty. Odboráři poukazovali 
také na to, že by se mělo více 
investovat do rozšiřování ka-
pacit základních škol. 

 red

Nejasnosti v programovém prohlášení vlády

K  1. lednu 2018 naby-
lo účinnosti nařízení vlá-
dy č. 341/2017 Sb. ze dne 
25.  září 2017 o  platových 
poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, 
které nahrazuje původní na-
řízení vlády č. 564/2006 Sb. 
Pro pedagogické a nepeda-
gogické zaměstnance nepři-
náší žádnou změnu v tabul-
kách, pouze změna odstav-
ců nyní odkazuje na jinou 
přílohu. 

Na internetové stránce 
https://skolskeodbory.cz/ 
n o v e - n a r i z e n i - v l a d y 
-c-341-2017-sb-nahrazuje 
-nv-c-564-2006-sb) na-
leznete nové tabulky, kte-
ré jsou výběrem z nařízení 
vlády pro nepedagogické 
pracovníky (Stupnice plato-
vých tarifů podle platových 
tříd a platových stupňů pro 
zaměstnance uvedené v § 5 
odst. 1) a pro pedagogické 
pracovníky působící ve škol-
ství (Stupnice platových ta-
rifů podle platových tříd 
a platových stupňů pro za-
městnance uvedené v  § 5 
odst. 5). sla

Nové 
platové 
tabulky

FOTO: AUTOR
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Dětská obezita je alarmující problém

Dětská obezita je nejenom 
závažný zdravotní pro-

blém, ale také problém psy-
chosociální. Obézní dítě je 
velmi často vyčleněno z  ko-
lektivu, je terčem posměchu 
a snadnou obětí šikany. „Hlav-
ním zdrojem dětské obezity 
v našem světě je rodina a její 
životní styl,“ připomíná Ivana 
Bednářová, zakladatelka pro-
jektu Pestrá strava bez zby-
tečné chemie, a dodává: „Už 
čtvrtým rokem působíme na 
základních školách, kde ak-
tivní formou výživoví porad-
ci a nutriční terapeuti s dět-
mi připravují pro ně trochu 
netypické svačiny, organizují 
pro ně i pro jejich rodiče kon-
zultace a doporučují přípravu 
netypických receptů školním 
jídelnám.“ 

Výživoví poradci akreditova-
ní MŠMT a nutriční terapeu-
ti pracují se školami v krajích, 
kde žijí a mají svoje praxe. Jsou 
důkladně proškoleni, pracu-
jí podle jednotné metodiky, 
organizují přednášky, besedy 
pro rodiče i učitele, ale také 
hry pro děti. Mnozí poskytují 
ve školách pravidelné konzul-
tace pro děti a  jejich rodiče, 

školy tak nemají pouze škol-
ního psychologa, ale také své-
ho výživového odborníka. Této 
nabídky využívá například zá-
kladní škola Na Ostrově v Jaro-
měři, vychází tak vstříc rodi-
čům, kteří potřebují 
pomoci s výživou 
svých dětí ne-
bo celé rodiny.  
Cílem je do-
stat tyto re-
cepty i výběr 
potravin pro-
střednictvím 
dětí do rodin 
tak, aby se sta-
ly součástí jejich 
stravovacího režimu 
a  nahradily nutričně chudé 
potraviny. 

„Nejčastější a  nejžádaněj-
ší aktivitou ve školách, kte-
rou projekt Pestrá strava bez 
zbytečné chemie poskytuje, 
jsou projektové dny – výroba 
svačin podle doporučených 
receptů. Jedná se o  čtyřho-
dinový workshop probíhající 
v  rámci školního vyučování, 
kdy děti v maximálním počtu 
30 vyrábí po skupinách pěti až 
šesti dětí různé recepty, kreslí 
pro ně reklamu, píší složení, 

vymýšlí název a  finálně pre-
zentují svoji originální svačinu 
ostatním,“ popisuje zaklada-
telka projektu. Aktivita končí 
ochutnávkou, děti dostanou 
diplomy, vařečky a hlavně re-
cepty domů. Děti vyzkoušely 
svačiny a pomazánky z červe-
né řepy, avokáda či z cizrny. 
Mnohdy jsou tyto potravi-
ny pro ně neznámé a nema-
jí k nim důvěru. Hravou for-
mou se pak snadno přesvědčí 
o tom, že i pomazánky z ne-
typických surovin a  potravin 
mohou chutnat skvěle. Díky 
projektu se už běžně ve škol-

ních jídelnách připravu-
je například čočkový 

salát s rajčaty nebo 
tuňáková poma-
zánka s řepou.

Do projektu se 
už zapojily 204 
základní školy 
v  České republi-

ce. První projek-
tové dny realizova-

li odborníci projektu 
Pestrá strava bez zbyteč-

né chemie už také na Sloven-
sku pod vedením slovenských 
odborníků na výživu. Projekt si 
vyzkoušela například Základ-
ní škola Kpt. J. Nálepky, Škol-
ská 2, Stupava, nebo Základní 
škola Tupolevova, Bratislava. 
„V  letošním školním roce se 
zaměřujeme kromě jiného 
i  na problematiku spotřeby 
cukru, která s obezitou sou-
visí. Děti upozorňujeme na 
potraviny s nízkým obsahem 
cukru, jak zjišťujeme, děti po-
řád v  hojné míře konzumují 

slazené nápoje,“ komentuje 
Ivana Bednářová a připomíná: 
„Snažíme se je během projek-
tových dnů informovat o zdra-
votních důsledcích a přimět je 
ke konzumaci pitné vody, kte-
rá je dostupným a nejlepším 
řešením. Přicházíme s  nový-
mi recepty na svačiny, které 
navrhla výživová poradkyně 
a autorka kuchařek Štěpánka 
Čápová, a novými recepty pro 
školní jídelny na různé druhy 
pokrmů, samozřejmě včetně 
nových receptů na zpracová-
ní ryb.“  

Školy a školní jídelny si pro-
jekt oblíbily. „Pro kuchařky 
i vedoucí školních jídelen po-
řádáme semináře a worksho-
py, kde je s  netypickými re-
cepty i jejich zpracováním se-
znamuje náš tým výživových 
poradců a  nutričních tera-
peutů. Letos jsme měli mož-
nost pořádat workshop pro 
90 zástupců školních jídelen 
z celé republiky, byli nadšení 
a  připravení recepty vyzkou-
šet i v rámci nabídky školních 
jídelen. Recepty s kuchařkami 
a  vedoucími školních jídelen 
konzultujeme, přicházejí i  se 
svými nápady, které v recep-
tech promítneme,“ dodává 
Ivana Bednářová.

 Táňa PIKARTOVÁ
 Více na www.pestrastrava.cz

Obezita je chronické onemocnění, které do-
sahuje epidemické proporce. Je jedním z nej-
významnějších celosvětových zdravotnických 
problémů ve všech věkových kategoriích. 
V  současné době je nejrozšířenějším metabo-
lickým onemocněním na světě s trvale vzestup-
ným trendem výskytu a je závažnějším problé-
mem než podvýživa.

Naše 

téma

ILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

Podle údajů Světové 
zdravotnické organiza-
ce (WHO) se mezi lety 
1980 až 2014 počet lidí 
s  nadváhou a  obézních 
víc než zdvojnásobil. Je 
předpoklad, že v  roce 
2030 budou celosvětově 
až 3,3 miliardy lidí trpět 
nadváhou nebo obezitou. 
V  současné době posti-
huje obezita a  nadváha 
v Česku skoro třetinu dětí. 
Důvodem je i to, že řada 
školáků má málo pohybu. 
Průzkum VZP v roce 2015 
prokázal, že více než kaž-
dé čtvrté dítě sedí denně 
přes dvě hodiny u počíta-
če. Děti také nesportují, až 
každé sedmé dítě sportu-
je víc než jen při školním 
tělocviku.

Obezita je již  
epidemií
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Kdo může být členem konkurzní komise

K  uvedenému dotazu po-
dalo MŠMT následující vý-

klad vyhlášky:
Vyhláška č. 54/2005 Sb. 

stanovuje v  § 2 odst. 2 ta-
xativní výčet členů konkurz-
ní komise, přičemž podle pís-
mene d) musí být jeden člen 
komise pedagogickým pra-
covníkem příslušné právnic-
ké osoby vykonávající činnost 
školy a podle písmene f) musí 
být jeden člen členem školské 
rady, je-li zřízena. I v případě 
člena školské rady se z kon-
textu ustanovení má za to, 
že se jedná o školskou radu 
zřízenou při škole, jejíž čin-
nost vykonává příslušná práv-
nická osoba vykonávající čin-
nost školy.

Slučují-li se dvě příspěvko-
vé organizace, zůstává jed-
na z nich zachována jakožto 
právní nástupce, který přebí-
rá práva a povinnosti druhé, 
zanikající příspěvkové orga-
nizace. Právní nástupce ne-
mění sloučením svoji identitu 
(a v souvislosti se sloučením 
nemusí být ani dán důvod 
k odvolání ředitele a vyhláše-
ní konkurzu – domníváme se 
tedy, že konkurz je v daném 
případě vyhlašován v souvis-
losti s čl. II bodem 5 zákona 
č. 472/2011 Sb.).

Je-li tedy vyhlašován kon-
kurz na ředitele příspěvko-
vé organizace, která vzejde 
z procesu sloučení jako práv-
ní nástupce, je aplikace § 2 
odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 
Sb. vztažena k této nástup-
nické příspěvkové organiza-
ci. „Příslušnou právnickou 
osobou“ ve smyslu § 2 odst. 
2 písm. d) se proto rozumí 

nástupnická příspěvková or-
ganizace. Taktéž školská 
rada je v § 2 odst. 2 
písm. f) vztaže-
na ke škole, jejíž 
činnost vykoná-
vá v době jme-
nování komise 
nástupn ická 
příspěvková or-
ganizace.

Protože vyhláš-
ka č. 54/2005 Sb. 
neupravuje speciální 
pravidla týkající se konkur-
zů konaných před slouče-
ním právnických osob vy-
konávajících činnost školy 
použitelná na předmětnou 
věc, jsme toho názoru, že 

pedagogičtí pracovníci za-
nikající příspěvkové organi-
zace a členové školské rady 
zanikající organizace nemu-
sejí být v  konkurzní komisi 
zastoupeni (nemají „nárok“ 
na svého zástupce v  kon-
kurzní komisi).

Fakticky se mohou 
stát členy komise, 

pouze budou-
-li jmenováni 
v  rámci čle-
nů jmeno-
vaných po-
dle § 2 odst. 
2 písm. a) 

až c) vyhláš-
ky č.  54/2005 

Sb., kde záleží na 
úvaze zřizovatele, 

resp. ředitele krajského 
úřadu. Případně mohou být 
tyto osoby přizvány k jednání 
komise s hlasem poradním ve 
smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky 
č. 54/2005 Sb. Vít BERKA

Odměna za přesčasovou práci vedoucích pracovníků
Jak je podle zákoníku práce 
stanoven plat a  náhradní 
volno za práci přesčas u ve-
doucích pracovníků?

V  § 127 zákoníku práce 
v odst. 3 se stanoví:

„Zaměstnanci, kterému pří-
sluší příplatek za vedení podle 
§ 124, je plat stanoven s při-
hlédnutím k  případné práci 

přesčas v rozsahu 150 hodin 
v kalendářním roce. To neplatí 
o práci přesčas konané v noci, 
v den pracovního klidu nebo 
v době pracovní pohotovosti. 
V platu vedoucího zaměstnan-
ce, který je statutárním orgá-
nem nebo vedoucím organi-
zační složky, je vždy přihléd-
nuto k veškeré práci přesčas.“

Zaměstnancům s  příplat-
kem za vedení náleží plat 
nebo náhradní volno za prá-
ci přesčas, tedy plnění podle 
§ 127 odst. 1), jen pokud 
práce přesčas přesáhne 150 
hodin v  kalendářním roce 
a dále v případech, kdy prá-
ce přesčas je konána v noci, 
v den pracovního klidu nebo 

v době pracovní pohotovosti. 
Výkon práce přesčas v těch-
to případech se nezapočítá-
vá do uvedeného limitu 150 
hodin. Statutárnímu orgánu 
zaměstnavatele nepřísluší 
plnění za práci přesčas (plat, 
náhradní volno) v  žádném 
případě.

 Vít BERKA

Právník 

radí

Máme problém s  výkladem vyhlášky o  kon-
kurzním řízení a  konkurzních komisích. Po-
kud se slučují dvě střední školy a jedna bude 
tedy nástupnickou, má právo na zastoupení 
v konkurzní komisi i druhá slučovaná škola?

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

Je možné, aby v  textu 
pracovní smlouvy bylo 
uvedeno, jaké konkrét-
ní porušení pracovní ká-
zně se považuje za zá-
važné porušení pracov-
ní kázně? Šlo by o vy-
mezení případů, kdy 
může dát zaměstnava-
tel zaměstnanci výpo-
věď v souladu se záko-
níkem práce.

Místo pojmu „porušení 
pracovní kázně“ použí-
vá zákoník práce (zákon 
č. 262/2006 Sb.) pojem 
„porušování povinnos-
tí vyplývajících z právních 
předpisů vztahujících se 
k zaměstnancem vykoná-
vané práci“. 

Vymezení intenzity po-
rušení těchto povinností 
(závažné, méně závažné, 
zvlášť hrubé), které pro-
vede zaměstnavatel (sám 
nebo případně v  dohodě 
se zaměstnancem či v ko-
lektivní smlouvě uzavřené 
s  odborovou organizací) 
není pro soud závazné. 
Znamená to, že v případě 
sporu o  platnost výpově-
di by se soud žádným ta-
kovým vymezením (byť by 
bylo uvedeno v  pracov-
ní smlouvě) neřídil. Nelze 
však tvrdit, že tím zaměst-
navatel porušil právní před-
pisy. Pracovní smlouva ta-
kový text obsahovat může, 
jde však o text nadbytečný 
a v případě soudního sporu 
jím soud není vázán.

 Vít BERKA

Porušení 
pracovní 

kázně
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Je přípustné uložit ve škol-
ním řádu zletilým žákům 
povinnost, aby při do-
kládání důvodů své ne-
přítomnosti ve škole při-
kládali i potvrzení rodičů 
o existenci těchto důvodů?

Jednou z povinností zleti-
lých žáků a studentů stano-
vených v § 22 odst. 2 škol-
ského zákona je „dokládat 
důvody své nepřítomnosti ve 
vyučování v  souladu s  pod-
mínkami stanovenými škol-
ním řádem“. Na to pak na-
vazuje ustanovení § 67 odst. 
1 a 3 školského zákona, kde 
je uvedeno: Zletilý žák nebo 
zákonný zástupce nezletilého 
žáka je povinen doložit dů-

vody nepřítomnosti žáka ve 
vyučování nejpozději do 3 ka-
lendářních dnů od počátku 
jeho nepřítomnosti. Podmín-
ky pro omlouvání neúčasti žá-
ka ve vyučování a pro uvolňo-
vání žáka z vyučování stanoví 
školní řád. 

Je tedy na škole, jakým 
způsobem stanoví ve škol-
ním řádu podmínky pro do-
kládání důvodů nepřítom-
nosti ve vyučování v případě 
zletilých žáků a studentů. 
Není ovšem přípust-
né, aby se tyto 

podmínky odchylovaly od 
školského zákona a  stano-
vovaly další povinnosti zleti-
lých žáků a  studentů, které 
již nemají základ v  zákoně. 

Touto nepřípustnou 
odchylkou od 

školského zá-
kona by byl 
i  tento po-
žadavek. 

„Léta jsme na počítači pra-
covali s programem SAS. 

Náš ředitel se ovšem rozhodl, 
že přejdeme na jiný, snad lep-
ší a výkonnější. Jedině odchod 
do důchodu mě může zachrá-
nit před Bakalářem,“ statečně 
se napřimuje Hromádka a os-
trým zrakem sleduje světél-
kující monitor svého počítače. 
„Václave, vždy jsi měl pocho-
pení pro moderní metody ve 
výuce a najednou ti výpočet-
ní technika vadí?“ nevěřícně 
kroutí hlavou Výborný. „Má-
me dotykovou tabuli. V každé 
třídě visí u stropu dataprojek-
tor. Výsledky ve vzdělávání se 
však za poslední roky výrazně 
nezlepšily. Spíš naopak,“ po-
hotově skóruje češtinář. „Kaž-
dá tiskárna u počítače denně 
chrlí papírovou vojnu. Mai-
lové schránky bobtnají a ne-

stačí polykat došlé zprávy. 
Často úplně zbytečné a  ne-
potřebné.“

„Počítače jsou dobrý vyná-
lez, ale měly by nám přede-
vším pomáhat. Nepřetržitě 
jim musíme sypat nová 
data, stejně jako 
hladovým slepi-
cím zrní. Zlatá 
vajíčka z  nich 
ale nevypad-
nou,“ snaží 
se kolega Vý-
borný odleh-
čit téma. „Le-
tos zapisujeme 
všechny potřeb-
né údaje nejen do 
papírové třídnice, ale vše 
vkládáme souběžně do počí-
tače. Na začátku hodiny mu-
sím odemknout skříňku s le-
nivým počítačem. Nastartuji 

ho a čekám. Přihlašuji se do 
systému. Čekám. Vkládám 
heslo do programu. Zapisu-
ji téma a zdlouhavě absenci. 
Čekám. Vše mi trvá od šes-
ti do osmi minut. Za týden  

ztrácím téměř tři vyučo-
vací hodiny. Za mě-

síc polovinu svého 
týdenního úvaz-
ku. Za pololetí 
přicházím té-
měř o tři týdny 
výuky,“ odloží 
zpocenou tuž-

ku Hromádka. 
„Každou druhou 

přestávku musíme 
na monitoru sledo-

vat týdenní plán, zda k ně-
mu nedorazil aktuální úkol 
od zástupce ředitele. Splnit. 
Ihned!“ 

„Rozumím ti, Václave. Mně 

zase vadí každodenní smršť 
školních zpráv do mailové 
schránky. Objevují se v ní jak 
důležité vzkazy od vedení 
školy, tak holé nesmysly. Ne-
dávno mi přistál mail, v němž 
jedna kolegyně nabízela všem 
učitelům školy křepelčí vejce 
za úplatu. Jiná zase chtěla, 
aby jí někdo daroval starší 
kolo, ona mu výhodně pro-
dá sedací soupravu. Hodně si 
píšeme, ale málo spolu mlu-
víme.“ „Možná že trochu ha-
nobím počítače, ale jednu vý-
hodu jim nikdy neupřu. Spolu 
s tiskárnou umějí úhledně vy-
tisknout vysvědčení a to je pro 
mě rozhodující. Kdybych je 
vypisoval svou těžkou rukou, 
žáci by se nikdy nedozvěděli, 
jaké známky dostali,“ docela 
láskyplně vypíná češtinář svůj 
počítač. Roman KANTOR

Fejeton

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Je možné se zaměstnanky-
ní pracující na základě do-
hody o pracovní činnosti 
uzavřít dohodu o hmotné 
odpovědnosti?

Odpovědnost za schodek na 
svěřených hodnotách, které je 
zaměstnanec povinen vyúčto-
vat, upravuje § 252 až 254 
zákoníku práce. Tento druh 
zvláštní odpovědnosti vzniká 
zaměstnanci uzavřením doho-
dy o odpovědnosti k ochraně 

hodnot svěřených zaměstnan-
ci k  vyúčtování (dříve doho-
da o  hmotné odpovědnosti). 
Uvedená ustanovení zákoníku 
práce upravují výslovně vztahy 
mezi zaměstnancem a zaměst-
navatelem, což v návaznosti na 
ustanovení § 1 písm. a), § 2 a 
§ 3 zákoníku práce znamená, 
že jde i o vztahy založené do-
hodou o pracovní činnosti. Do-
hodu o odpovědnosti k ochra-
ně svěřených hodnot lze tedy 

sjednat i se zaměstnancem čin-
ným na základě dohody o pra-
covní činnosti (ale i  dohody 
o provedení práce). Tento závěr 
je možno vyvodit i z § 77 odst. 
2 zákoníku práce, kde se mimo 
jiné stanoví: „Není-li v  tomto 
zákoně dále stanoveno jinak, 
vztahuje se na práci konanou 
na základě dohod o pracích ko-
naných mimo pracovní poměr 
úprava pro výkon práce v pra-
covním poměru.“

Hodně si píšeme, málo spolu mluvíme

Potvrzení o nepřítomnosti žáka ve škole

Dohoda o hmotné odpovědnosti

V kterých případech může 
dojít ke snížení nebo osvo-
bození od úplaty za zájmo-
vé vzdělávání ve školských 
zařízeních?

Odpověď vyplývá z  §  11 
odst. 3 a  4 vyhlášky 
č. 74/2005 Sb., o zájmovém 
vzdělávání. Podle této platné 
právní úpravy výši úplaty mů-
že ředitel snížit nebo od úpla-
ty osvobodit, jestliže

a) účastník nebo jeho zá-
konný zástupce je příjemcem 
opakujících se dávek pomoci 
v hmotné nouzi podle záko-
na o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zá-
konnému zástupci náleží zvýše-
ní příspěvku na péči podle záko-
na o sociálních službách nebo

c) účastník svěřený do pěs-
tounské péče má nárok na 
příspěvek na úhradu potřeb 
dítěte podle zákona o státní 
sociální podpoře a tuto sku-
tečnost prokáže řediteli.
Dále může být úplata snížena

a) účastníkům, kteří se 
účastní více než dvou činností 
daného školského zařízení,

b) účastníkům, kteří jsou 
zapsáni k pravidelné činnos-
ti, v případě účasti v dalších 
činnostech daného školského 
zařízení.

Úhrada 
za zájmové 
vzdělávání
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Žáci vyzkoušeli během projektu sladký život i práci novináře
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Projektový týden připravuje-
me už několik let a setká-

vá se vždy s velkým ohlasem 
u  všech účastníků. Platí pra-
vidlo, že vždy jeden učitel na 
druhém stupni vymyslí jedno 
téma, které by mělo bavit jeho 
a také zároveň žáky.  

Sladký život
Témata a  další konkrétní 

podklady se odevzdávají mně 
a já vše následně zpracovávám 
do nabídky pro žáky. Potom 
během jednoho dne nabídky 
přednesu všem třídám včetně 
pravidel přihlašování. Vždy se 
zároveň hned dětí ptám, co je 
zaujalo nejvíc. Na konci hodi-
ny všechny upozorním na to, 
že o  některá témata je sku-
tečně větší zájem, než je mož-
né, že je tedy nutné si připra-
vit i druhou nebo třetí volbu. 
Nelze zvyšovat počet míst ve 
skupině. Například kolegyně 
měla letos připravený projekt 
Sladký život. Děti měly jít do 
muzea čokolády a také navští-
vit Moravskou pekárnu v ulici, 
kde je škola. A tam už nešlo 
jen o  prohlídku, ale zároveň 
děti měly možnost si v pekár-
ně něco upéct. O to byl ob-
rovský zájem, také to nakonec 
bylo první obsazené téma. Ale 
už na tomto příkladu je jas-
né, že je nutné dodržet počty 
dětí v jednotlivých skupinách. 
Vždycky spočítáme, kolik je 
učitelů, a podle toho určíme 
počet míst. Letos byla hrani-
ce 13 míst.

Fotbal na Slavii
Další téma, které bylo rychle 

obsazené, bylo téma SK Sla-
via Praha. Děti čekala návště-
va tréninku fotbalistů SK Sla-
via, prohlídka stadionu Eden 
a  také procházka Prahou po 
místech spojených s  historií 
SK Slavia.

Děti si pečlivě vybírají, velice 
to prožívají a jsou schopné si 

na vybrané, pro ně atraktiv-
ní téma i přivstat. Už vědí, že 
když o něco moc stojí, že pro 
to musí něco udělat. Po za-
psání žáků uděláme přehled 
s tím, že učitelé dostávají už 
konkrétní seznam žáků, kte-
ří jsou k nim přihlášeni. Sou-
časně dostávají informace pro 
rodiče, že si dítě vybralo ten-
to konkrétní projekt a  co to 
obnáší během každého dne 
v týdnu, kolik budou platit za 
jízdné či vstupy. Zároveň je zde 
i informace o závěrečné pre-
zentaci jednotlivých projektů, 
které se mohou zúčastnit ro-
diče.

Elektronická kuchařka
V  letošním roce jsme měli 

jedenáct různých témat. Kro-
mě SK Slavia Praha a Život je 
sladký to bylo například téma 
Řeka Labe v  oblasti Polabí, 
což zahrnovalo putování na 
kolech podél Labe. Na přihlá-
šené žáky do tématu Po kole-
jích, po silnicích i tunely čekala 
exkurze do Plzně do Škodovky 
a Techmánie, druhý den pak 
navštívily děti Národní technic-
ké muzeum, aby se zúčastnily 
domluveného programu o do-
pravě a  také interaktivní hry 
s  tablety přímo v prostorách 
muzea.

Dinosaurům v  patách, Jak 
se dělá film, Pomáháme gori-

lám, Botič od pramene k ús-
tí, Praha mystická pohřbívání 
v průběhu staletí – a další. Bylo 
skutečně z čeho vybírat. Vel-
ký zájem projevili žáci i o té-
ma Láska prochází žaludkem. 
Navštívili specializované pro-
dejny, arménské restaurace 
a trhy na Náplavce a zkusili si 
uvařit vlastní pokrm a vytvořit 
elektronickou kuchařku. První 
zájemce o hotovou knihu re-
ceptů byl připraven ji odkoupit 
hned po páteční prezentaci.

Třídní noviny
Do  projektového týdne  se 

zapojily i  třídy prvního stup-
ně, které se proměnily v novi-
nové redakce. Každá třída vy-
dala jednu dvoustranu svých 
třídních novin, kde žáci psali, 
co je zajímá nebo co se událo 
v  jejich třídě. Žáci si vyzkou-
šeli různé podoby novinářské 
práce. Stali se redaktory, kdy 

připravovali jednotlivé články, 
někteří jako reportéři vyrazili 
do školních chodeb a zjišťo-
vali různé informace a dělali 
průzkumné ankety. Následně 
v roli grafiků pracovali na ko-
nečné podobě vydání. Velmi 
emotivní byly redakční rady, 
kdy si různé redakce obha-
jovaly své články. Výsledkem 
projektu je čtrnáct zajímavých 
třídních novin, které si můžete 
pročíst na chodbě ve druhém 
patře.

Projektový týden se opět 
vydařil. Děti poznaly spous-
tu nových věcí, a  to i  prak-
tických. Navzájem se poznaly 
i  lépe než jen ze školy. Celý 
týden pracovaly ve skupinách 
jako jeden tým. Protože sku-
piny jsou napříč ročníky, opět 
jsme zaznamenali, stejně ja-
ko každým rokem, zlepšené 
meziročníkové vztahy. A co je 
dalším velkým plusem, žáci se 
už teď těší na příští rok, vy-
braná témata je skutečně ba-
vila a zároveň se naučili opět 
něčemu novému, co doposud 
neznali.  Alena VÁVROVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Již tradičně pořádá na podzim Základní ško-
la Karla Čapka v  Praze 10 projektový týden, 
během kterého si žáci vyberou zhruba z  de-
sítky aktivit, které pokrývají velmi rozsáhlou 
oblast  všemožných zájmů.  Získané informace 
a  zážitky děti zpracují a  připraví prezentace 
pro pozvané hosty.

Kontakt:
Základní škola 

Karla Čapka
Kodaňská 16, Praha 10

vavrova@zskodanska.cz
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Zack Lightman tráví vět-
šinu času sněním. Život 
přece nemůže být tak 
nudný. Jednoho dne 
musí dojít k nějaké fan-
tastické události, kte-
rá naruší monotónnost 
Zackovy existence a vrh-
ne ho do neuvěřitelného 
dobrodružství. Třeba by 
mohl zachraňovat Ze-
mi před útokem mimo-
zemšťanů, jako to dělá 
den co den, noc co noc 
ve své nejoblíbenější vi-
deohře Armada. Ale hra 
je hra a  realita je reali-
ta. Ta Zackova ho zatím 
posílá jako každé ráno 
do školy. Až na to, že 
toho dne přistane před 
okny té jejich létající 
talíř… jako vystřižený 
z  Armady. Invaze ve-
třelců je skutečná. Více 
na www.euromedia.cz.

Armada
ERNEST CLINE

Česká společnost ornito-
logická připravuje 1. žá-

kovskou ornitologickou kon-
ferenci pro žáky 2. stupně 
základních škol a  studenty 
středních škol na území Pra-
hy. Účastníci budou mít pří-
ležitost prezentovat výsledky 
své badatelské činnosti, zlep-
šit si komunikační dovednosti, 
čerpat nové zkušenosti a se-
tkat se s podobně naladěnými 
vrstevníky. „Před rokem jsme 
na ornitologické konferenci 
v  Mikulově vyhlásili soutěž 
o  nejlepší příspěvek a  pře-

kvapilo nás, že se do ní při-
hlásili i  žáci přírodovědného 
kroužku základní školy. Ačko-
li soutěž byla v rámci odbor-
né konference směřována na 
studenty vysokých škol, děti 
představily velice pěkný pla-
kát, který shrnul výsledky je-
jich výzkumné práce,“ uvádí 
Gabriela Dobruská z  České 
společnosti ornitologické. „To 
nás vedlo k myšlence uspořá-
dat takovou malou opravdo-
vou konferenci právě pro ně,“ 
dodává paní Dobruská. Tato 
konference se uskuteční 22. 

května letošního roku v Toul-
cově dvoře, zájemci se na ni 
mohou přihlásit do 28. úno-
ra 2018. 

Jednotlivé příspěvky, kte-
ré budou žáci a  studenti do 
soutěže přihlašovat, musí 
mít spojitost s  ptačí temati-
kou, výsledky své práce pak 
budou prezentovat prostřed-
nictvím posteru nebo power-
pointové prezentace s  úst-
ním doprovodem. „Abychom 
mohli včas sestavit program 
a připravit sborníky, jak se na 
řádnou konferenci sluší, po-

třebujeme mít nahlášená té-
mata příspěvků do 31. března 
2018,“ doplňuje organizátor-
ka žákovské konference Kata-
rína Slabeyová z České společ-
nosti ornitologické. Příspěvky 
žáků budou doplněny vstupy 
odborníků, které účastníkům 
přiblíží vědeckou práci. Per-
ličkou na závěr bude soutěž 
o nejlepší příspěvek a terén-
ní vycházka s ukázkou krouž-
kování ptáků ve spolupráci 
s Kroužkovací stanicí Národ-
ního muzea. 

 Táňa PIKARTOVÁ

Znáte je?

Zastavte chvíli čas o  Váno-
cích, zpívá se v  jedné pís-

ničce. Pozastavila jsem se te-
dy nad tím, co všechno jsme 
v naší škole v Křižné ve Valaš-
ském Meziříčí prožili s našimi 
žáky během adventního času 
a o co všechno se postarali žá-
ci sami díky práci ve školním 
parlamentu. Dne 27. 11. na-
vštívila 7. B v  rámci meziroč-
níkové spolupráce třídu 1. A, 
aby si starší žáci připomněli své 
začátky v naší škole a pozdravili 
svou bývalou paní učitelku, kte-
rá je naučila číst a psát. Prvňáčci 
sedmákům předvedli, která pís-
menka už znají, a popovídali si 
o tom, jak se těší na Mikuláše 
a na Vánoce. Na závěr společně 
napsali dopis Ježíškovi.

Dne 5. 12. se školou pro-
hnali čerti a  zkontrolovali, 
jestli jsou všechny děti hodné.  
Děti na 1. stupni předved-
ly 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 vánoč-
ní posezení navštívili naši žá-
ci s pásmem koled a básniček. 
Svým vystoupením potěšili se-
niory, kteří navštěvují stacionář 

Diakonie. Společně s námi se 
této akce zúčastnila i místosta-
rostka Yvona Wojaczková. Na 
závěr děti popřály všem krásné 
Vánoce a těší se na další spolu-
práci s Diakonií.

Zkusili jsme pozastavit čas, 
setkat se se svými přáteli, po-
těšit své blízké svou přítomnos-
tí a prožít vánoční čas v klidu 
a pohodě. Monika ZÁSLAVOVÁ

Studenti získali v Birminghamu jiný pohled na svět

Ornitologická konference pro základní a střední školy

Republikovou soutěž Mladý 
módní tvůrce 2017 a Ceso-
Foto 2017 uspořádala 30. lis-

topadu střední škola služeb 
Jihlava. Za obory Kadeřník 
a  Kosmetička zastupovaly 
Znojmo studentky ze střed-
ní odborné školy na Přímě-
tické. Soutěžících bylo letos 
opravdu mnoho. Také té-
mata v  různých kategoriích 
byla velmi zajímavá. Kadeř-
nice musely vytvořit dámský 
společenský účes v  duchu 
Ples v opeře. Naši školu re- opeře. Naši školu re-Naši školu re-
prezentovala Lenka Krátká, 
která pod vedením učitelky 
odborného výcviku Aleny 
Soukupové získala krásné 
třetí místo. 

Za obor Kosmetička (pod 

vedením Veroniky Mahr a Ve-
roniky Chovancové) soutěžila 
Kateřina Dohnalová. Předved-ředved-
la nádherný výkon ve face-face-
paintingu s názvem Džungle. 
Také ona získala bronz. 

„Do zápolení budoucích 
kosmetiček se zapojila i Jana 
Dvořáková v kategorii nail-art 
s názvem Džungle a Michaela 
Jandásková, která soutěžila 
v extravagantním líčení ve sty-
lu módních přehlídek Johna 
Galliana. Z této soutěže si na-
še žákyně odnesly velké zku-
šenosti,“ říká učitelka odbor-
ného výcviku Veronika Mahr.

 Kateřina KOTOUČOVÁ

Kadeřnice a kosmetičky přivezly z Jihlavy bronz

Zlata
Přeškrtnutí

Zlata
Vkládaný text
je to tučně -změnit na obyčejné písmo

Zlata
Lístek s poznámkou
také je to tučně - změnit na obyčejné písmo
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Každá žena si umí představit, 
jak nepříjemné mohou být 

gynekologické potíže. Záněty, 
bakteriální vaginóza, infekce, 
to vše ji nutí k tomu, aby na-
vštívila gynekologa. Při mírněj-
ších obtížích to ale není nutné.

Gynekologické potíže
Mnoho problémů pat-

ří mezi zcela běžné. Záněty 
vznikají z poškození kůže při 
častém škrábání, pocení, vý-
toku anebo během menstrua- 
ce. Jiné potíže spojené s  in-
timními partiemi vznikají při 
pohlavním styku, z veřejných 
bazénů nebo třeba z  toalet. 
Jak je možné se jich zbavit? 
Vaginální suchost není pro-
blém jen několika málo žen. 

Problém je, že se za to ženy 
stydí a bojí se o  tom mluvit. 
Proto často ani vaginální su-
chost nijak neléčí. A přitom je 
to úplně jednoduché. Svědění, 
pálení a prasklinek, které va-
ginální suchost provázejí, vás 
zbaví vaginální gel s  kyseli-
nou hyaluronovou a kyselinou 
mléčnou. Jedním z nich je na-
příklad zdravotnický prostře-
dek HYDROfemin, který je vol-
ně dostupný v lékárnách nebo 
online a který sází na kombi-
naci dvou pro naše tělo přiro-
zených kyselin. Vaginální gel 
chrání tkáně a obnovuje při-
rozený fyziologický stav slizni-
ce a je tak řešením v případě 
hormonálních změn ve všech 
fázích života ženy, jako je me-

nopauza, doba po porodu, při 
kojení nebo po chemoterapii. 
Zároveň zmírňuje příznaky va-
ginální atrofie, tj. svědění, pá-
lení, otok, zarudnutí, abnor-
mální výtok, pocit napjatosti 
tkáně nebo diskomfortu při 
pohlavním styku. Od vaginál-
ní suchosti vám ale může po-
moct i správná strava a hlav-
ně také omezení konzumace 
sladkého. Právě z přemíry slad-
kostí se nám totiž dost často 
mění vaginální mikroflóra.

Nepodceňovat zánět
Podceňovat nesmíte žádný 

zánět, ani pokud je minimál-
ní. Sám od sebe totiž nezmizí. 
Bolest zmírníte tím, že bude-
te pít třikrát denně čaj z kon-
tryhele nebo řebříčku. Je ale 
třeba pít i dostatek neslazené 
a neperlivé vody nebo čerst-
vé zeleninové šťávy. Rovněž 
pomáhají sedací koupele, při 
nichž si omýváte intimní par-
tie roztokem z tea tree oleje. 
Ten likviduje plísně, kvasinky 
i škodlivé bakterie. Navíc pů-
sobí protizánětlivě. Účinná je 
i koupel, do níž přidáte extrakt 
z  grapefruitových jader. Ten 
koupíte téměř v každé lékár-
ně. Pokud vás intimní partie 
svědí a pálí, pak zkuste bylinné 
masti, které jsou rovněž k do-
stání v lékárnách.

Nepříjemné kvasinky
Co se týče kvasinek, jde 

o zánět, při němž ženu trápí 
nesnesitelné svědění a  výtok 
bez zápachu. Často jím trpí 
těhotné ženy a ženy s cukrov-
kou. Kvasinkový zánět se léčí 
antimykotiky, která jsou vol-

ně dostupná. Můžete si vybrat 
mezi čípky nebo tabletami. Sa-
motná léčba by neměla trvat 
déle než tři dny, ale často se 
stává, že se zánět zase vrátí. 
Minimalizovat toto riziko ale 
můžete tím, že posílíte imu-
nitu, to znamená, že snížíte 
příjem cukrů a budete užívat 
enzymové léky a  probiotika. 
Při domácí léčbě lze užívat 
sušenou nebo čerstvou dob-
romysl, která patří mezi pří-
rodní antioxidanty. Existuje 
ale i dobromyslový olej, který 
pomáhá proti množení kvasi-
nek. Místo dobromysli lze uží-
vat i lichořeřišnici větší, která 
je pro změnu považována za 
přírodní antibiotikum. Dá se 
užívat čerstvá, sušená i ve for-
mě tinktury.

Zarudlá zduření odborně 
nazývaná furunkly vznikají 
při bakteriální infekci na ze-
vních rodidlech, kdy se zánět 
dostane do hloubky a vytvo-
ří bolestivá a zarudlá zduření, 
která obvykle provází hnisavá 
čepička. Zduření sice po čase 
ustoupí, ale zanechají po sobě 
dutinu, kterou je třeba pravi-
delně čistit dezinfekčními roz-
toky. Zduření můžete léčit by-
linkovými čaji, například kopři-
vovým. Ten se pije nejlépe vždy 
ráno a večer. Pomáhá i sedací 
koupel z pampelišky.

Ve všech případech, kdy vás 
gynekologické obtíže postih-
nou a  přetrvávají, je nutné, 
abyste navštívila svého gyne-
kologa. Myslete na to, že nelé-
čené problémy mohou vyústit 
v nemoci mnohem závažnější-
ho charakteru.

 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.

Příčinou syndromu suché-
ho oka je porucha slzného 

filmu, která vede k nepříjem-
nému pocitu diskomfortu. 
Suché oči mohou řezat, nu-
tit nás k neustálému mrkání, 
pálit, ale také nadměrně sl-
zet. V důsledku toho dochá-
zí k únavě očí, světloplachos-
ti, zhoršenému vidění, někdy 
i  k bolestem hlavy. Může to 
však dospět až k  poškození 
povrchu oka a dalším zrako-
vým obtížím. Pokud suché 
oči neléčíme včas, může dojít 
k poškození očního povrchu. 
Potíže způsobuje nejen sníže-

ná schopnost oka tvořit slzy, 
ale i kvalitativní změny slzného 
filmu, jenž obsahuje tři složky 
– olej, hlen a vodu, které spo-
lečně poskytují oku potřebnou 
ochranu a vlhkost. 

Onemocnění se objevuje 
v  každém věku, častěji však 
u  žen v období menopauzy. 
Projevy syndromu jsou často 
ovlivněny i  okolním prostře-
dím; potíže se zhoršují při 
pobytu v prašných prostorách, 
ve větru, jistý vliv má i nošení 
kontaktních čoček či stres. Je-
ho další příčiny souvisejí s ži-
votním stylem: dlouhým seze-

ním u počítače nebo pobytem 
v  klimatizovaném prostředí. 
Důležitou roli hraje také dlou-
hodobé užívání očních kapek, 
avšak i  některé léky a  one-
mocnění, např. alergie, oční 
záněty, infekce, cukrovka atd. 
Z důvodu neustálého dráždě-
ní očí tak dochází na povrchu 
oka ke vzniku drobných po-
škození, může se objevit zánět 
rohovky a spojivky. K obtížím 
se často přidává i nadměrné 
slzení. 

K léčbě suchého oka se po-
užívají zvlhčovací prostřed-
ky, tzv. umělé slzy. Užívají se 

zpravidla podle potřeby ně-
kolikrát denně, některé i  na 
noc. Správná léčba odstraní 
příznaky, zlepší subjektivní 
pocity a odstraní potíže s vi-
děním. U závažnějších forem 
jsou předepisovány speciální 
zvlhčující gely, v  některých 
případech je nutný chirurgic-
ký zákrok. Mnoho lidí, které 
tento syndrom postihne, se 
snaží problém vyřešit pomocí 
volně prodejných očních ka-
pek – odborníci však varují 
a  doporučují obtíže konzul-
tovat s lékařem. 

 Eva ROKYTOVÁ

Syndrom suchého oka může postihnout kohokoliv



INSPIRACE PRO ZKVALITŇOVÁNÍ VÝUKY  
PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY
Vzdělávací program pro učitele ZŠ a SŠ

Česká školní inspekce připravila pro učitele základních a středních škol specifický vzdělávací program zaměřený na využití 
didaktického potenciálu uvolněných úloh z mezinárodního šetření PISA. Cílem vzdělávacího programu není roze-
bírat metodologické či teoretické aspekty mezinárodního šetření PISA, ale nabídnout pedagogům možnost hlouběji 
porozumět záměrům a konstrukci používaných testových úloh, a poskytnout jim tak určitý metodický návod, konkrétní 
tematické příklady a inspiraci pro práci s úlohami přímo ve výuce. Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí 
pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET, především v modulu školního testování.

Seminář je určen zejména učitelům 
2. stupně základních škol a učitelům 
středních škol se zaměřením na příro-
dovědné předměty a  matematiku. 
Přihlášeno může být i  více účastníků 
z  jedné školy. Účast na vzdělávacím 
programu je zdarma.

Jednodenní semináře (9:00–15:00) 
pro skupiny max. 15 účastníků se bu-
dou od ledna do dubna 2018 konat 
ve většině krajských měst České re-
publiky.

Ve školicí místnosti budou mít pe-
dagogové k  dispozici notebooky, 
jejichž prostřednictvím si budou moci 
prakticky vyzkoušet práci v systému 
InspIS SET.

Pozvánky (včetně konkrétního místa 
konání v daném městě a  informací 
pro přihlášení k  účasti na vzděláva-
cím programu) jsou jednotlivým školám 
zasílány také adresně prostřednictvím 
e-mailové zprávy, a to vždy s několika-
týdenním předstihem před prvním 

termínem konání seminářů v  daném 
regionu.

Pro jakékoli dotazy je možné využít 
informační systém InspIS HELPDESK  
(https://helpdesk.csicr.cz), téma poža-
davku: Vzdělávací akce a semináře ČŠI.

Informace o  vzdělávacím progra-
mu včetně informací pro při-
hlášení k  účasti jsou k  dispozici 
na www.csicr.cz.

V nejbližším období je možné se přihlásit na následující termíny v následujících městech:
MĚSTO TERMÍNY

Liberec 23. 1. | 24. 1. | 25. 1. | 26. 1.
Ústí nad Labem 6. 2. | 7. 2. | 8. 2. | 9. 2. | 12. 2. | 13. 2. | 14. 2. | 15. 2. | 16. 2.
Olomouc 6. 2. | 7. 2. | 8. 2. | 9. 2. | 12. 2. | 13. 2. | 14. 2. | 15. 2. | 16. 2. | 19. 2. | 20. 2. | 21. 2. | 22. 2. | 23. 2.
Ostrava 12. 2. | 13. 2. | 14. 2. | 15. 2. | 16. 2. | 19. 2. | 20. 2. | 21. 2. | 22. 2. | 23. 2. | 26. 2. | 27. 2. | 28. 2. | 1. 3. | 2. 3.

Konkrétní místa konání v daném městě jsou součástí zasílaných pozvánek a zájemcům o účast se zobrazí také při registraci na seminář v systému InspIS E-LEARNING.

RÁMCOVÝ PROGRAM

  Seznámení se základními informacemi o šetření PISA 
a vývojem výsledků českých žáků.
  Pojetí testovaných oblastí se zaměřením na 
přírodovědnou gramotnost v PISA 2015.
  Dílčí škály hodnocení, gramotnostní úrovně, sledované 
dovednosti a znalosti.

Mezinárodní šetření PISA a metodika testování

  Metodika tvorby testových úloh PISA pro oblast 
přírodovědné gramotnosti.
  Ukázky uvolněných testových úloh z přírodovědné 
a matematické gramotnosti (PISA 2015 a PISA 2012).
  Rozbor, didaktické využití a vyhodnocování úloh.

Úlohy a otázky v šetření PISA, 
rozbor vybraných přírodovědných a matematických úloh

  Metodika tvorby interaktivních testových úloh pro 
přírodovědnou gramotnost – nový prvek v cyklu PISA 2015.
  Rozbor, didaktické využití a vyhodnocování interaktivních 
úloh.
  Diskuze specifik a možností elektronického zadávání 
testových úloh.

Rozbor interaktivních úloh PISA 2015

  Účel a určení systému InspIS s akcentem na modul 
školního testování, rámcové představení modulů 
certifikovaného a domácího testování.

  Základní komponenty systému: katalog úloh, katalog testů.
  Praktické ukázky využití uvolněných testových úloh 
z mezinárodních šetření.

Práce s uvolněnými úlohami PISA v modulu InspIS SET  
a další možnosti využití ICT při výuce

  Ukázky vybraných ICT nástrojů využitelných při výuce.
  Dílna – tvorba testových úloh.
  Zhodnocení a diskuze.

Tvorba testových úloh

  Informace o nástrojích České školní inspekce využitelných 
v rámci vlastního hodnocení školy.
  Ukázka publikací a dalších zdrojů pro inspiraci na 
webových stránkách České školní inspekce.
  Evaluace semináře.

Závěr, ukončení semináře
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