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Život jde dál, ve školách je 
v současné době mnohem 

důležitější nastávající vysvěd-
čení a postupně další události, 
jak je běžný školní rok přináší.

Učitelé a ostatní pracovníci 
škol nejsou zvědaví, kdo bude 
jejich ministrem školství a jak 
dlouho (krátce) na tom mís-
tě zůstane. Jeho konání jak-
koli v době jeho působení tak 
zásadně sledované a  médii 
značně nafukované velmi br-
zy upadne v zapomnění v mo-
mentě, kdy se objeví jeho další 
nástupce. A že jich jsou již de-
sítky. Myslím, že by žádný uči-
tel neuměl vyjmenovat, kdo za 
posledních deset let ministro-

val. Z toho jasně plyne, že se 
činnost ministra školství velmi 
přeceňuje. Učitelé nepotřebují 
nové a nové minist-
ry školství. To, co 
ale potřebu-
jí, je klid na 
svoji práci 
s žáky a po-
kud možno 
žádné klac-
ky pod no-
hama v  po-
době inkluze, 
ochrany dat, vy- 
plňování nesmysl-
ných papírů, zdůvodňo-
vání své práce.

Jediné, co učitelé opravdu 

potřebují, a v tom jediném zá-
konodárce skutečně potřebu-
jí, je dostatek peněz pro školy 
a na slušné platy za svoji práci. 
A to je také jediná meta, na 
jejíž dosažení by se měli politi-
ci soustředit. Možná, že kdyby 
ostatní rádoby důležitosti na 
příštích pár let odsunuli k le-
du a  zaměřili se jen na zís-

kání a dobré rozložení pe- 
něz do školství, pomoh-

li by školskému teré-
nu nejspolehlivěji.

Jenže i  o  tom 
zvyšování finanč-
ních toků do škol-
ství se vede mno-
ho zbytečných ře-

čí. Neustále se po-
lemizuje o tom, zda 

a kolik peněz by učitelé 
měli dostat, a také o tom, 

že by se mělo přidávat jen ně-
kterým, kteří si to zaslouží. Na-
prosto mě fascinuje fakt, že 

se takto debatuje o kvalitách 
učitelů a všichni ostatní, rozu-
měj ti dobře zaplacení bez nut-
nosti vykazovat svoji pracovní 
kvalitu, rozhodují o tom, kolik 
navíc je pro školství tak akorát. 
Jako by byli učitelé či ředitelé 
neschopní posoudit práci svou 
a svých kolegů. Vedla se snad 
někdy debata o tom, zda si za-
slouží své platy soudci, státní 
zástupci, zastupitelé, poslanci 
a jiní státem placení úředníci? 
A to mluvíme o úplně jiných 
částkách, než jsou platy uči-
telů. Přitom jeden dobrý učitel 
přinese pro společnost mno-
hem vyšší hodnotu než deset 
jiných státních zaměstnanců. 
Takže bych celý problém zjed-
nodušila. Dejme školám a uči-
telům přednostně dostatek pe-
něz a potom už jim nechme 
jen prostor a klid na práci se 
svými svěřenci.

 Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Zatímco vrcholí prezidentská kampaň a  sou-
časně jsme svědky nekonečné telenovely sesta-
vování funkční a pro všechny přijatelné vlády, 
běžné populaci je naprosto jedno, kdo na kte-
rý post usedne. 

Dejme učitelům dostatek peněz a pak už jen klid na práci

„Zítřek často bývá nejnáročnějším dnem v roce.“ 

Dostatek 

peněz 

pro školství je 

jediná meta, 

o níž by měli 

politici

usilovat.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Vzdělávání předškoláků doma má nedostatky

Navzdory opatřením na pod-
poru odborného vzdělávání 

stále přetrvává nezájem o ně-
které učební obory. Roste sice 
počet žáků v části technických 
oborů, další se ale kvůli nedo-
statku přihlášených opakovaně 
neotevřely. Jen velmi málo dětí 
v září nastoupilo třeba na skle-
náře, kamnáře či kováře. Na-
opak nejvíce žáků se hlásilo do 

oborů kuchař-číšník, kadeřník 
nebo cukrář. Uvedl to analytik 
Národního ústavu pro vzdělá-
vání Jiří Vojtěch. Na učilištích je 
celkem 29 257 nových žáků, 
tedy o 58 méně než o rok dříve.

Do klasických tříletých učeb-
ních oborů začalo v  letošním 
školním roce chodit o 305 žá-
ků více než loni, celkem to je 
25 320. Dalších 3 937 nových 

učňů je v oborech s nižšími ná-
roky pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami.

V České republice je zhruba 
510 škol, které nabízejí vzdě-
lávání zakončené učňovskou 
zkouškou. Loni na ně chodilo 
celkem 85 985 žáků. Na gym-
náziích bylo 128 994 dětí, další 
maturitní obory jich navštěvo-
valo 182 095. čtk

O některé učební obory je stále mizivý zájem

Přes 93 milionů korun po-
skytne ministerstvo škol-

ství v tomto roce na podporu 
přípravy talentovaných žáků 
na gymnáziích se sportov-
ní přípravou. Je to o více než 
10 milionů korun více než v ro-
ce předchozím. Finanční pro-
středky jsou určeny převážně 
na růst mezd trenérů – peda-
gogů. Doplňující částí je pak 

podpora tréninkového proce-
su, tedy vybavení, pronájmů 
apod. sportovně talentova-
ných žáků. 

V rámci vyhlášeného rozvojo-
vého programu požádalo o do-
taci 17 škol z celé ČR, celkem 
pak bude podpořeno 1 715 
žáků. V příštích letech bude fi-
nancování sportovních gymná-
zií řešeno v závislosti na změně 

financování regionálního škol-
ství. „Zlepšování podmínek na 
sportovních gymnáziích, pří-
padně navyšování kapacity je 
pro nás i do budoucna priori-
tou. Je shoda na tom, aby maxi-
mum sportovně talentovaných 
žáků dokončilo střední školu,“ 
vysvětluje náměstek pro řízení 
sekce sportu a mládeže MŠMT 
Karel Kovář. mšmt

Podpora mladých talentovaných sportovců

Zápisník

„Mně by snad ani nevadilo, kdyby sestavování nové vlády skončilo předčasnými volbami.  
To je jediná naděje, že snad zase dostaneme přidáno!“

Peníze pro nadané děti
Ministerstvo školství podpo-
ří kroužky pro nadané děti 
15  miliony korun ze svých 
dotací, chce tak přispět 
k  rozvoji vědomostí talen-
tovaných žáků základních 
a středních škol ve věku 13 
až 19 let. Peníze půjdou ze-
jména na projekty přírodo-
vědných a technických obo-
rů.  mšmt

Zdravotně znevýhodnění
V hlavním městě je 13 562 
dětí a  žáků se zdravotním 
znevýhodněním. Z  nich se 
8 206 učí v běžných třídách 
s  ostatními dětmi. Ostat-
ní navštěvují speciální třídy. 
V  mateřských, základních 
a  středních školách je do-
hromady 690 autistů, 1 263 
dětí s poruchami řeči, 1 327 
dětí s mentálním postižením 
a 7 774 dětí a žáků se závaž-
nou vývojovou poruchou.  čtk

Znalosti o mobilním trhu
Studenti se letos již po desáté 
utkají v tvorbě vzorového čís-
la spotřebitelského časopisu 
pro mládež v rámci soutěže 
Spotřeba pro život. Tento rok 
musí studenti prokázat své 
schopnosti obstát v džungli 
českého telekomunikační-
ho trhu a znalosti svých práv 
a  povinností vůči mobilním 
operátorům.  lz

Stipendia lákají
Do zatím posledního kola 
stipendijního programu Krá-
lovéhradeckého kraje pro 
studenty medicíny se přihlá-
silo 39 mediků, kteří by měli 
v roce 2019 posílit stavy lé-
kařů v kraji. Lékař může do-
stat stipendium až 150 000 
korun, pokud se zaváže po 
vystudování pracovat v kraji 
nejméně čtyři roky. čtk

Individuální vzdělávání před-
školáků má podle některých 

učitelek mateřských škol řadu 
nedostatků. Jednorázovým 
přezkoušením dětí, které se 
vzdělávají doma, není možné 
zjistit, zda a jak dobře se při-
pravují na přechod do školy, 
myslí si učitelky. Ukázala to an-
keta EDULABu. Oslovené ředi-
telky mateřských škol se shod-

ly, že nemají možnost smyslu-
plně kontrolovat, jak se děti 
mimo školku vzdělávají. Zhru-
ba polovina dotázaných uved-
la, že při jednorázovém setká-
ní s dítětem není možné ověřit 
úroveň jeho znalostí a doved-
ností. Přezkušování předško-
láků je podle nich formalita, 
která nemá žádný vliv na pří-
pravu dítěte a jeho bezproblé-

mový nástup do školy. Podle 
většiny z nich je nejdůležitěj-
ší kontrola sociálních, komu-
nikačních a grafomotorických 
dovedností. Největší obtíže 
údajně dětem dělaly komuni-
kace a správné chování. Také 
současný termín přezkoušení je 
podle některých ředitelek příliš 
brzo po zahájení školního roku 
a vhodnější by byl na jaře. čtk
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To uvedl ministr školství Ro-
bert Plaga na svém prvním 

setkání se zástupci školských 
odborů a unií zaměstnavatelů. 

Jeho slova vyvolala ve škol-
ních sborovnách velký rozruch. 
Učitelky i učitelé sice oceňují  
další příslib ministra školství, 
že platy učitelů mají do roku 
2021 vzrůst na 150 procent 
průměrné mzdy v  České re-
publice, ale s jeho konstatová-
ním navyšovat nadtarifní slož-
ky na úkor tarifní nesouhlasí. 

Shodně jsou přesvědčeni 
o tom, že by měl nejprve ta-
rifní plat pedagogů dosáhnout 
130 procent průměrné mzdy 
v  republice a  teprve poté by 
se mělo navyšování dělit mezi 
nárokové a nenárokové slož-
ky platu. Pokud tomu tak ne-
bude, hrozí opět, jak se to již 
nejednou stalo, že peníze přes 
všechna vládní tvrzení o prio-
ritě vzdělávání v  rozpočtu 
nebudou, a  tak nenárokové 
složky z jejich platů zmizí. To 
však není jediná výhrada. Vel-
kou zkušenost mají i s tím, že 

ne každý ředitel školy je 
objektivní a spraved-
livě oceňuje dob-
rou práci navíc. 
A proto chtějí, 
aby se nejdří-
ve navyšova-
ly tarify, aby 
i  učitelé byli 
odměňováni 
přibližně stejně, 
jako jsou odmě-
ňováni další vysoko-
školáci. Zároveň si dobře 
uvědomují, že jen navyšování 
peněz do regionálního i vyso-
koškolského školství nestačí, 
ale „slušné“ platy jsou bezpo-
chyby důležité. 

A jak na slova ministra škol-
ství reagují představitelé od-
borů a asociací? 

František DOBŠÍK, před-
seda Českomoravského od-
borového svazu pracovní-
ků školství, k  vyjádření mi-
nistra školství uvádí: „Zahájili 
jsme jednání s ministerstvem 
školství o naplnění příslibu vý-
razného zvýšení platů peda-

gogických i nepedagogických 
pracovníků. Jsme vázáni naši-
mi dokumenty, kde je shoda 
na tom, že změny procentu-
álního podílu nárokových slo-
žek, zejména tarifů, na prů-
měrném platu mají být výraz-
né. Tedy že budoucí zlepšová-
ní platového ohodnocení musí 

být v růstu tarifů a o pomě-
ru výše motivační slož-

ky jsme připraveni 
vést další jedná-
ní.“

Jiří ZAJÍČEK, 
ředitel Masa-
rykovy střed-
ní školy che-
mické a  před-

seda Unie škol-
ských asociací, ří-

ká: „Každou podporu 
pro navýšení rozpočtu re-

gionálního školství velice vítá-
me. Zejména v kontextu při-
pravované reformy financová-
ní regionálního školství je na-
výšení objemu finančních pro-
středků nezbytné. Nový sys-
tém financování je již navržen, 
ale dosud není jasný konkrétní 
objem prostředků, který bude 
reálně rozdělován, a tedy ani 
možný dopad na jednotlivé 
školy a školská zařízení. Podle 
slov ministra Plagy z našeho 
jednání dne 2. ledna  by však 
nemělo dojít k situaci, že ně-
jaká škola na reformu doplatí 

a bude financována hůře než 
v současnosti. To vnímám jako 
velice pozitivní názor.

Velkou neznámou předsta-
vuje především poměr náro-
kových a  nenárokových slo-
žek platu. Zatímco nároková 
složka bude určena počtem 
odučených hodin a platovým 
zařazením učitelů, nadtarifní 
složka se bude odvíjet od obje-
mu finančních prostředků pro 
regionální školství ve státním 
rozpočtu. Jinými slovy – čím 
více prostředků v  rozpočtu 
bude, tím víc peněz zůstane 
na pokrytí nenárokové slož-
ky. Tato složka platu je při-
tom naprosto nezastupitelná 
z hlediska možnosti ředitelů, 
jak motivovat učitele a  další 
pracovníky. Dle mého názoru 
musí u pedagogických pracov-
níků činit v průměru minimál-
ně 15 procent nárokové slož-
ky. Bohužel žádné minimální 
procento není v legislativě sta-
noveno.

Nejde však jen o reformu fi-
nancování, ale také o nutnost 
opakovaného navýšení obje-
mu prostředků tak, aby do ro-
ku 2020 došlo k nárůstu platů 
a mezd pedagogů o 50 pro-
cent oproti stávajícímu stavu 
na průměrnou výši minimálně 
45 000 Kč měsíčně a aby došlo 
k meziročnímu nárůstu platů 
a mezd nepedagogických pra-
covníků minimálně o 10 pro-
cent. Bez těchto kroků bu-
de velice obtížné personálně 
zajistit kvalitní přípravu žáků 
v počátečním vzdělávání.“

Renata SCHEJBALOVÁ, ře-
ditelka Gymnázia Nad Što-
lou v Praze a předsedkyně 
Asociace ředitelů gymnázií, 
konstatuje: „Asociace ředitelů 
gymnázií i já tento názor pa-
na ministra vítáme. Již dlou-
hodobě požadujeme 20 pro-
cent finančních prostředků do 
nadtarifních složek, abychom 
mohli ohodnotit učitele po-
dle jejich práce.  Podle naše-
ho názoru je nezbytné, aby 
ředitelé škol měli k  dispozici 
dostatečný objem finančních 
prostředků na osobní příplat-
ky a mimořádné odměny pro 
pracovníky školy, kteří odvá-
dějí práci navíc, v mimořádné 
kvalitě, plní mimořádné úko-
ly. Motivační složku platu po-
važujeme za jednu z cest, jak 
zlepšit kvalitu vzdělávání.“  

 Olga ŠEDIVÁ

V  současné době je podíl nenárokových slo-
žek platů, tedy například osobních příplatků 
a  odměn, na celkových platech zaměstnanců 
regionálního školství velmi nízký. U nepedago-
gických zaměstnanců se tento podíl pohybuje 
okolo 13 procent, u pedagogů dokonce nedo-
sahuje ani 10 procent. 

Máme 

zaměřeno

na...

Obě složky platu musí růst. Ale v jakém poměru?

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

Předseda vlády Andrej Babiš 
přijal v pátek 12. ledna ve 

Strakově akademii předsedu 
školských odborů Františka 
Dobšíka, místopředsedkyni 
Markétu Seidlovou a  před-
sedu Vysokoškolského odbo-
rového svazu Petra Baierla. 
Tomuto setkání byl přítomen 
také ministr školství Robert 
Plaga.

Při této příležitosti předa-
li zástupci školských odbo-
rů předsedovi vlády Petici za 
kvalitní podmínky pro vzdělá-
vání, kterou od jejího vydání 
v říjnu loňského roku pode-
psalo 23  058 lidí. Nicméně 
hlavním důvodem setkání by-
lo navyšování peněz do škol-
ství. Podle slov Andreje Babi-
še považuje současná vláda 
vzdělávání a školství za jednu 
ze svých priorit. Přislíbil, že 
platy učitelů by měly podle 
plánu do konce volebního 
období vzrůst na 150 procent 
současné průměrné mzdy.

Plán na postupné navyšo-
vání rozpočtu na platy po-
čítá s  tím, že v  roce 2021 
dosáhne průměrný plat 
učitelů 46 000 korun a ne-
pedagogických pracovníků 
22  700 korun. V  letošním 
roce se předpokládá růst 
platů u  pedagogů přibliž-
ně o 3 500 korun a u ne-
pedagogických pracovníků 
o 3 000 korun.

Ve svém  programovém 
prohlášení hovoří vláda 
i o dalších bodech, které se 
týkají vzdělávání a  školství 
v České republice. Jedná se 
například o podporu technic-
kého školství, o optimalizaci 
soustavy vysokých škol, ome-
zení nadbytečné byrokra-
cie či o úpravu Rámcového 
vzdělávacího programu, kde 
je zapotřebí především posílit 
výuku jazyků, informačních 
technologií a  technického 
vzdělávání. 

 Romana SLANINOVÁ

Předseda vlády převzal od odborářů petiční archy 

Českomoravská vzdělá-
vací, s.r.o., opět přichá-

zí se vzdělávacím progra-
mem akreditovaným minis-
terstvem školství – Studium 
pro ředitele škol a školských 
zařízení. V letošním 1. polo-
letí bude od 9. února probí-
hat toto studium v Karviné 
a od 13. dubna v Praze. Jed-
ná se o ucelené studium ob-
sahující základy práva, včetně 
pracovního, financování škol 
a organizaci pedagogického 

procesu. Je zakončeno závě-
rečnou prací a  obhajobou. 
Studium je vhodné i pro čle-
ny odborů. 

Připravují se i  další 
vzdělávací progra-
my, z nichž někte-
ré jsou svou kon-
cepcí a obsahem 
zcela nové, na-
příklad: Nařízení 
na ochranu osob-
ních údajů GDPR 
v organizacích a  ve 

školách; Metodika a  stra-
tegie dlouhodobé pozitivní 
prezentace organizace; Pre-

zentační a komunikační 
dovednosti – účinné 

techniky komuni-
kace a prezenta-
ce funkcionáře, 
manažera; Vy-
užití sociálních 
sítí v  komuni-
kaci organiza-

ce; Financování 
regionálního škol-

ství; Konflikty a jejich řešení; 
Sebepoznání – cesta k profe-
sionálnímu rozvoji; Dvouleté 
děti v mateřské škole – ces-
ta k duševnímu rozvoji; Jak 
zvládat zlost a agresivitu ne-
bo BOZP. 

Podrobné informace k na-
bízeným vzdělávacím pro-
gramům budou průběžně 
zveřejňovány na webu Čes-
komoravské vzdělávací, s.r.o. 
(www.cmvzdelavaci.cz).

 red

Akreditovaný vzdělávací program se rozšiřuje

FOTO: Evžen STANĚK

V novelizovaném ustano-
vení § 26 odst. 1 zákoní-

ku práce je uvedeno:
„Kolektivní smlouva může 

být uzavřena na dobu urči-
tou nebo na dobu neurčitou. 
Je-li uplynutí doby podle vě-
ty první vázáno na splnění 

podmínky, musí kolektivní 
smlouva obsahovat nejzaz-
ší dobu její účinnosti. Kolek-
tivní smlouvu je možné pí-
semně vypovědět nejdříve po 
uplynutí šesti měsíců od data 
její účinnosti. Výpovědní do-
ba činí nejméně šest měsíců 

a začíná prvním dnem mě-
síce následujícího po doru-
čení výpovědi druhé smluvní 
straně.“

Zákoník práce umožňuje 
uzavírat kolektivní smlouvy 
na dobu určitou nebo na do-
bu neurčitou. Pokud je uply-
nutí doby v případě kolektiv-
ní smlouvy na dobu určitou 
vázáno na splnění podmínky 
(např. že trvá do doby uza-
vření nové kolektivní smlou-

vy), musí smlouva obsahovat 
nejzazší dobu její účinnosti. 
Kolektivní smlouva pak bude 
účinná do této doby, pokud 
před jejím uplynutím nebude 
sjednaná podmínka splněna. 
Citované ustanovení zákoní-
ku práce dává možnost obě-
ma smluvním stranám ko-
lektivní smlouvu vypovědět, 
a to i kolektivní smlouvu na 
dobu určitou.

 Vít BERKA

Kolektivní smlouva a doba její působnosti
Jak je v  zákoníku práce stanovena doba, na 
kterou mají být sjednány kolektivní smlouvy? 
Je možno tuto smlouvu vypovědět?
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Zákon o ochraně dat – místo strachu je lepší se připravit

Zcela novým institutem je 
zřízení funkce pověřence 

pro ochranu osobních údajů, 
které bude povinné pro všech-
ny veřejné subjekty a pro vy-
brané správce a zpracovatele. 
Další novou povinností správ-
ce je hlásit všechny bezpeč-
nostní incidenty s  osobními 
daty dozorovému orgánu do 
72 hodin. V neposlední řadě 
zavádí nová legislativa přísné 
sankce za porušení pravidel 
GDPR, a to až ve výši 20 mi-
lionů EUR.

Veřejnými institucemi jsou 
pochopitelně i  ško-
ly, takže i pro ně 
plynou z obec-
ného nařízení 
povinnosti. 
P ředevš ím 
jim ukládá 
zavést pozi-
ci již zmiňo-
vaného pově-
řence a  kom-
pletně upravit 
vnitřní procesy tak, 
aby ochrana osobních 
údajů plně vyhovovala GDPR. 
Této povinnosti se školy ne-
mohou vyhnout. 

Školy shromažďují obrovské 
množství osobních dat. Aby se 
vyhnuly konfliktu s novou le-
gislativou ošetřující ochranu 
osobních údajů, a  tím i  po-
kutám, je třeba stanovit, jaká 
data jsou ve školách shromaž- 
ďována a také právní důvod, 
proč tomu tak je. Tento pro-
ces musí být ukončen do dne, 
kdy nařízení vstupuje v plat-
nost. Pokud se tak nestane, 
hrozí, že i  školy budou tres-
tány pokutami.

Tresty ředitelům nehrozí
Pokud nebude dodržen 

některý z požadavků naříze-
ní, hrozí pokuty, přičemž le-
gislativa stanovuje jenom její 
maximum. Konkrétní výši určí 
dozorový úřad, v  tomto pří-
padě Úřad pro ochranu osob-
ních údajů. Podle Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýcho-
vy ČR se v případě škol nej-
spíš nebude jednat o závratné 

částky. Případná pokuta spadá 
do provozních výdajů, tudíž by 
škola měla tuto otázku řešit 
se svým zřizovatelem. Vzhle-
dem k tomu, že ministerstvo 
není orgánem, který by poku-
tu mohl jakkoli vymáhat, ne-
lze ani očekávat, že by ze stra-
ny ministerstva hrozily nějaké 
regrese vůči ředitelům dotče-
ných škol. 

Kde hledat pomoc
Nové nařízení nelze v  žád-

ném případě podceňovat a  je 
dobré se na něj připravit. Mi-

nisterstvo školství se sna-
ží školám pomoci, aby 

nebyly zaskočeny no-
vinkami, které z to-
hoto legislativního 
předpisu vyplýva-
jí. Připravilo pře-
devším podrob-
nou metodickou 

pomůcku, která 
přibližuje nařízení 

a pomocí konkrétních 
příkladů ze školského pro-

středí připravuje pracovníky ve 
školství na účinnost nařízení. 
Metodický materiál už minister-
stvo rozeslalo školám a dostup-

ný je také na jeho webových 
stránkách. Zároveň ministerstvo 
slibuje, že na tuto metodickou 
pomůcku naváže případová 
studie, kde se na příkladu jedné 
vzorové školy konkrétně popí-
še, jaké přesné kroky mají ředi-
telé učinit, aby dostáli všem po-
vinnostem vyplývajícím z GDPR. 

Pomoc při zavádění GPDR nabí-
zejí i školské odbory, a to pro-
střednictvím vzdělávacích pro-
gramů Českomoravské vzdělá-
vací, s.r.o. 

Více informací naleznete 
v tomto vydání Týdeníku ŠKOL-
STVÍ na straně 4.

 Romana SLANINOVÁ

Letos v květnu vstoupí v účinnost obecné na-
řízení o ochraně osobních údajů. Tento doku-
ment, který se běžně nazývá anglickou zkrat-
kou GDPR, sjednocuje předpisy pro tuto oblast 
v  celé Evropě. Jeho platnost se dotkne také 
českého školství.

Naše 

téma

ILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

V České republice GDPR na-
hradí od 25. května 2018 
zákon č. 101/2000 Sb., 
o  ochraně osobních úda-
jů. Těmi se rozumí veškeré 
informace o fyzické osobě, 
kterou lze přímo či nepří-
mo identifikovat, například 
prostřednictvím jména, ad-
resy, telefonu, e-mailu, IP 
adresy, pracovního zařaze-
ní, pozice, ale také obrazo-
vých a zvukových záznamů, 
lokačních údajů, cookies ne-
bo jiných specifických cha-
rakteristik. Ochrana osob-
ních údajů se vztahuje také 
na šifrovaná data, protože 
lze předpokládat, že někdo 
zná šifrovací klíč.

Nařízení v mnohém nava-
zuje na stávající českou legis-
lativu, v řadě aspektů ji však 
rozšiřuje. Obecné nařízení 
definuje povinnosti správ-
ců a zpracovatelů osobních 

údajů a deklaruje práva, jako 
například právo na informa-
ce o zpracovávaných datech, 
právo na výmaz, omezení 
zpracování či přenositelnost 
osobních údajů. 

Hlavními povinnostmi vy-
plývajícími z nařízení o GDPR 
je analýza rizik dopadu čin-
nosti na ochranu osobních 
údajů, vedení záznamů 
o  zpracovaných osobních 
údajích, včasné rozeznání 
a ohlášení případů naruše-
ní bezpečnosti, jmenování 
pověřence ochrany osob-
ních údajů (DPO – Data 
Protector Officer) a zajiště-
ní práv fyzických osob, na-
příklad práva být zapome-
nut, práva na přenositelnost 
nebo práva přístupu. Další 
nezanedbatelnou povinnos-
tí je také v případě potřeby 
spolupráce s  Úřadem pro 
ochranu osobních údajů.

Ochrana osobních údajů se mění
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Pravidla pro vyzvedávání dětí z mateřské školy

K této problematice vydalo 
MŠMT pro mateřské školy 

doporučení čj. 36418/2015 ze 
dne 8. 12. 2015. V tomto me-
todickém materiálu je mimo 
jiné uvedeno:

Mateřská škola je podle 
§ 29 odst. 2 školského zákona 
ve spojení s ustanovením § 5 
odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 
Sb., o předškolním vzdělává-
ní, povinna zajišťovat bezpeč-
nost a ochranu zdraví dítěte.

Pedagogický pracovník 
tím odpovídá za bezpečnost 
a zdraví dítěte do doby, kdy 
jej předá zákonnému zástup-
ci nebo jím písemně pověře-
né osobě. Odpovědnost ma-
teřské školy proto nekončí 
s koncem pracovní doby pe-
dagogického pracovníka nebo 
provozní doby mateřské školy. 
Případná ustanovení školního 
řádu školy o povinnosti osob-
ního převzetí dítěte zákonným 
zástupcem nebo pověřenou 
osobou do konce provozní 
doby tím nejsou dotčena. 

Zákonný zástupce má zá-
konnou povinnost si dítě vy-
zvednout v určené době, což 
vyplývá z § 5 odst. 1 vyhláš-
ky č. 14/2005 Sb. Pokud tak 
neučiní, pedagogický pracov-
ník jej telefonicky kontaktuje. 
Délka provozní doby mateřské 
školy je stanovena ve školním 
řádu. Povinností ředitele ma-
teřské školy je informovat zá-
konné zástupce dětí o vydání 
školního řádu a o jeho obsa-
hu. Tím je zajištěna dostateč-
ná informovanost zákonného 
zástupce ze strany mateřské 
školy o  respektování provo-
zu a délky provozní doby. Ve 
školním řádu je vhodné uvést 
i postup mateřské školy v pří-
padě, že dítě nebude vyzved-
nuto včas. 

 Pokud ve smyslu § 5 odst. 1 
vyhlášky č. 14/2005 Sb. zá-
konný zástupce písemně po-
věří k vyzvednutí jinou osobu 
(pro případ nedostupnosti zá-
konného zástupce) a uvede na 
ni telefonický kontakt, peda-
gogický pracovník kontaktuje 
tuto osobu v případě, že zá-
konný zástupce není v daném 
okamžiku dostupný na žád-
ném poskytnutém kontaktu. 

 V případě, že není dostup-
ný zákonný zástupce ani po-

věřená osoba, je pedagogic-
ký pracovník ve smyslu § 5 
odst.  1 vyhlášky č. 14/2005 
Sb. povinen dále vykoná-
vat dohled nad dítětem, což 
v  praxi znamená zůstat  
s  ním v  mateřské 
škole. Na straně 
pedagogického 
pracovníka se 
tak (v závislos-
ti na konkrétní 
situaci) bude 
jednat o přes- 
početné hodi-
ny nad stanove-
ný týdenní rozsah 
přímé pedagogické 
činnosti. 

Pedagogický pracovník je 
povinen se dále průběžně po-
koušet kontaktovat zákonné 
zástupce, případně písemně 
pověřené osoby. Pokud se 
pedagogickému pracovníko-
vi nepodaří kontaktovat žád-
nou výše uvedenou osobu, je 
oprávněn kontaktovat orgán 
sociálněprávní ochrany dítěte 
(OSPOD). Pro získání kontaktu 
na osobu, která má ze strany 
OSPOD pohotovostní službu, 
může pedagogický pracovník 
kontaktovat příslušný obecní 

úřad nebo Policii ČR, případně 
městskou policii, pokud v obci 
působí. Ve spolupráci s policií 
zajistí předání dítěte pracovní-
kovi OSPOD. Obecní úřad má 
dle ustanovení § 15 odst. 1 
zákona č. 359/1999 Sb., o so-
ciálněprávní ochraně dětí, ve 
znění pozdějších předpisů, 

povinnost zajistit neodklad-
nou péči dítěti, které 

se ocitlo bez pé- 
če přiměřené je- 
ho věku. V tom-
to případě je 
vždy nutné, aby 
pedagogický 
pracovník velmi 
uvážlivě posou-

dil využití tohoto 
prostředku s ohle-

dem na psychiku dí-
těte a aby jeho jednání by-

lo klidné a ve vztahu k dítěti 
vstřícné, uklidňující a podpo-
rující. 

Pedagogický pracovník ne-
ní oprávněn svévolně opustit 
s  dítětem prostory mateřské 
školy a dítě předat v místě jeho 
bydliště nebo jiné osobě než 
zákonnému zástupci nebo jím 
pověřené osobě. Nepřípustné 
je i zajištění péče o dítě v bydli-
šti pedagogického pracovníka. 

 Zaměstnavatel uhradí za-
městnanci plat (příp. mzdu) 
a  příplatek za přespočetné 

hodiny nad stanovený tý-
denní rozsah přímé pedago-
gické činnosti a  má regresní 
nárok vůči zákonnému zá-
stupci. Zákonný zástupce má 
ve smyslu § 2910 občanské-
ho zákoníku povinnost k ná-
hradě škody. Škoda se podle 
§  2951 občanského zákoní-
ku hradí v penězích a podle 
§ 2952 občanského zákoníku 
se hradí skutečná škoda. Zá-
konný zástupce tak nahradí 
nejen mzdové prostředky, ale 
i případné další náklady. Pa-
ragraf 2911 občanského zá-
koníku presumuje nedbalostní 
porušení, zákonný zástupce se 
povinnosti zprostí, prokáže-li, 
že nejednal zaviněně (§ 2910 
občanského zákoníku). 

 Pokud dojde k  pozdnímu 
převzetí dítěte po ukončení 
provozní doby, má mateřská 
škola povinnost informovat 
zákonné zástupce o  tom, že 
se jedná o narušení provozu 
mateřské školy. V případě, že 
dojde k opakovanému naru-
šení provozu mateřské školy, 
může ředitel po předchozím 
upozornění písemně ozná-
meném zákonnému zástupci 
dítěte rozhodnout o ukonče-
ní předškolního vzdělávání ve 
smyslu § 35 odst. 1 písmene 
b) školského zákona.

 Vít BERKA

Právník 

radí

Podle jakých pravidel by měla mateřská škola 
postupovat v případech pozdního vyzvedává-
ní dětí?

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Uzavírání pracovního po-
měru na dobu určitou 

upravuje (v  návaznosti na 
§ 39 zákoníku práce) § 23a 
zákona č. 513/2004 Sb., 
o  pedagogických pracovní-
cích. Podle ustanovení odst. 
2 tohoto paragrafu doba tr-
vání pracovního poměru na 
dobu určitou pedagogického 
pracovníka mezi týmiž smluv-
ními stranami činí nejméně 
12 měsíců a  může být ode 
dne vzniku prvního pracov-
ního poměru opakována nej-
výše dvakrát. Výjimky z toho-
to omezujícího pravidla při 
uzavírání termínovaného 
pracovního poměru s peda-
gogickým pracovníkem pak 
obsahuje § 23a odst. 4, kde 
se stanoví:

„(4) Ustanovení odstavce 
2 se nevztahuje na případy, 
kdy byla doba trvání pracov-
ního poměru na dobu urči-

tou sjednána s  pedagogic-
kým pracovníkem 

jako náhrada za dočasně 
nepřítomného pedagogické-
ho pracovníka na dobu pře-
kážek v práci na straně toho-
to pracovníka nebo

který nesplňuje předpo-
klad odborné kvalifikace po-
dle § 22 odst. 7.“

Uvedené výjimky může za-
městnavatel uplatnit přímo 
ze zákona. Ustanovení § 23a 
odst. 1 zákona o pedagogic-
kých pracovnících ovšem vý-
slovně odkazuje na obecně 
platná pravidla uzavírání 
pracovních poměrů na do-
bu určitou obsažených v § 39 
zákoníku práce (na něj od-
kazuje poznámka pod 
čarou). Tato obecná 
pravidla lze te-

dy aplikovat při splnění všech 
podmínek pro jejich aplikaci 
i na situace, na které ustano-
vení § 23a zákona o pedago-
gických pracovnících vztáh-
nout nelze. Ustanovení § 39 
odst. 4 zákoníku práce dává 
zaměstnavateli možnost uza-
vřít s odborovou organizací 
dohodu anebo vydat vnitřní 
předpis (pokud u něj odbo-
rová organizace nepůsobí) 
a nastavit tak další výjimky, 
a  to i  z  ustanovení § 23a 
odst. 4 zákona o pedagogic-
kých pracovnících. Případy, 
kdy lze takto postupovat, vy-

mezuje již zmíněný 
§ 39 odst. 4 zá-

koníku práce.

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Povinnost zaměstnavatele 
vydat zaměstnanci potvr-

zení o zaměstnání (v praxi je 
toto potvrzení označováno 
jako „zápočtový list“) se již 
od 1. ledna 2012 v důsledku 
novely zákoníku práce vzta-
huje i na zaměstnavatele, pro 
které zaměstnanci pracují na 
základě dohody o provede-
ní práce. Tato povinnost je 
výslovně stanovena v § 313 
odst. 1 zákoníku práce, kte-
rý zní:

(1) Při skončení pracovního 
poměru, dohody o provede-
ní práce nebo dohody o pra-
covní činnosti je zaměstna-
vatel povinen vydat zaměst-
nanci potvrzení o zaměstnání 
a uvést v něm

a) údaje o zaměstnání, zda 
se jednalo o pracovní poměr, 

dohodu o provedení práce, 
nebo dohodu o pracovní čin-
nosti a o době jejich trvání,

b) druh konaných prací,
c) dosaženou kvalifikaci,
d)  odpracovanou dobu 

a další skutečnosti rozhodné 
pro dosažení nejvýše přípust-
né expoziční doby,

e)  zda ze zaměstnancovy 
mzdy jsou prováděny srážky, 
v čí prospěch, jak vysoká je 
pohledávka, pro kterou ma-
jí být srážky dále prováděny, 
jaká je výše dosud provede-
ných srážek a jaké je pořadí 
pohledávky,

f) údaje o započitatelné do-
bě zaměstnání v I. a II. pra-
covní kategorii za dobu před 
1. lednem 1993 pro účely dů-
chodového pojištění.

Uzavírání pracovního poměru na dobu určitou

Práce na dohodu a zápočtový list

Jedním z  předpokladů 
pro výkon činnosti peda-
gogického pracovníka je 
bezúhonnost. Jak se po-
dle platného znění zákona 
o  pedagogických pracov-
nících plnění tohoto před-
pokladu posuzuje a  pro-
kazuje?

Podle ustanovení § 3 odst. 
1 písm. c) zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracov-
nících, je jedním z předpokla-
dů pro výkon činnosti peda-
gogického pracovníka to, že 
je bezúhonný. Na toto usta-
novení navazuje § 29 a) zá-
kona, kde se, pokud jde o fy-
zickou osobu (tedy o peda-
gogického pracovníka, což je 
předmětem dotazu), stanoví:

 (1) Za bezúhonnou se pro 
účely tohoto zákona nepo-
važuje 

a)     při posuzování před-
pokladů pro výkon činnosti 
pedagogického pracovníka 
(§ 3) nebo žádosti o udělení 
akreditace vzdělávací insti-
tuce (§ 26) nebo akreditace 
vzdělávacího programu (§ 27) 
fyzická osoba, která byla pra-
vomocně odsouzena 

za trestný čin spáchaný 
úmyslně nebo 

za trestný čin spáchaný 
z nedbalosti v souvislosti s vý-
konem činnosti pedagogické-
ho pracovníka, pokud se na 
ni podle zákona nehledí, jako 
by nebyla odsouzena. 

  (2) Fyzická osoba proka-
zuje bezúhonnost před vzni-
kem pracovněprávního vzta-
hu nebo při podání žádosti 
o akreditaci předložením vý-
pisu z evidence rejstříku tres-
tů; výpis nesmí být starší než 
tři měsíce. V průběhu trvání 
pracovněprávního vztahu je 
pedagogický pracovník po-
vinen informovat do dese-
ti pracovních dnů ředitele 
školy nebo ředitele zařízení 
sociálních služeb o  tom, že 
byl pravomocně odsouzen 
za trestný čin, jímž by mohl 
pozbýt předpoklad bezúhon-
nosti; do jednoho měsíce od 
nabytí právní moci rozsudku 
předloží pedagogický pracov-
ník nový výpis z evidence rejs-
tříku trestů. 

Prokazování 
bezúhonnosti 

učitele

V kterých případech lze s pedagogickým pra-
covníkem uzavřít pracovní poměr na kratší 
dobu než 12 měsíců?

Je povinností zaměstnavatele vydávat zá-
počtový list i při skončení dohody o provede-
ní práce?

FOTO: Stanislav JUGA
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Škola hrou vede nadané děti k týmové spolupráci
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Seminář se koná pokaždé 
jednu sobotu začátkem lis-

topadu. Náplň tvoří hry a prá-
ce s nadanými žáky. Součástí 
dne je také celotáborová hra. 
Každý ročník je hra věnovaná 
něčemu jinému. Jeden ročník 
to byla například taková histo-
rická školka a mělo se podle 
indicií poznat, kdo je kdo a co 
z něho vyroste. 

Účastníci semináře, učitelé, 
musí tedy zvládat dvě základ-
ní věci – během celého dne 
společně s dětmi plnit celotá-
borovou hru a zároveň se vě-
novat přednáškám a  dalším 
praktickým aktivitám. V rám-
ci hry skupina dvou učitelů 
a  jednoho žáka luští hádan-
ky, letos to byly matematické 
pohádky, v případě správného 
výsledku pak dostanou další 
indicie k řešení. V tomto roce 
byl celý seminář zaměřený na 
téma „Vede k úspěchu kon-
frontace, nebo kooperace?“. 
A jako vždy se věnoval přede-
vším využití her ve výuce a při 
práci s talentovanými dětmi. 

Týmoví hráči
Nejdříve jsme si vytvořili sku-

pinky. Po vyzvednutí prvního 
úkolu děti pokračovaly v luště-
ní samy ve vedlejší třídě a my 
jsme se věnovali první před-
nášce Aleny Vávrové na téma 

Spolupracovat, nebo soupe-
řit? Máme děti vychovávat 
jako soupeřící jedince, nebo 
jako týmové hráče, co je pro 
děti lepší a přirozenější? 

Neotřelé nápady
Následovalo krátké odběh-

nutí za dětmi, které zatím luš-
tily úkoly, zkontrolování dosa-
vadních výsledků, chvíle další-
ho společného luštění a pak 
už zase rychle zpátky, proto-
že nás čekala jiná, kratší hra 
s dětmi. Tentokrát šlo o stolní 
hru ze série GIPF. Možnost za-
hrát si hru se žáky byla velice 
zajímavá. Děti jako protihráči 
přinášely nečekané pohledy 
na samotnou hru, překvapo-
valy často neotřelými nápa-
dy. Stávaly se aspoň na chví-
li i vedoucími, když nám hru 
vysvětlovaly. Po skončení jsme 
se pak pokusili společně hru 
rozebrat a vyhodnotit.

Po obědě jsme se zase spo-
lečně s  dětmi vrhli na hru, 
už šlo do tuhého, řešili jsme 
společně indicie. Některé nám 
skutečně zamotaly hlavu. Na-
příklad tři indicie, lenoch, hu-
sa a kost, nám skutečně vů-
bec nedávaly smysl, i  když 
jsme zkoušeli všechno mož-
né. Nakonec jsme zjistili, že 
hledané slovo bylo kůže (líná 
kůže, husí kůže, kost a kůže). 

Pěkně jsme si procvičili moz-
kové závity.

Vítězové a poražení
Odpoledne nás čekaly ješ-

tě dvě přednášky. Společně 
s lektorkou Danielou Návaro-
vou jsme se zamysleli nad tím, 
jestli každá hra má mít vítěze 
a  poražené. Seznámili jsme 
se s hrami, které lze využít při 
výuce a ve kterých buď vítězí 
všichni, nebo nikdo. S Mirem 
Litavským a Alenou Vávrovou 
jsme si pak vyzkoušeli mati-
cové hry, ke kterým stačí jen 
tužka a papír a které se skvěle 
hodí například při práci s na-
daným žákem ve třídě.

Závěrečnou aktivitou byla 
opět hra s dětmi. Vytvořili jsme 
s dětmi skupinky a hráli jsme 
jako tým. Bylo zajímavé sledo-
vat, jak se děti vymezují a pří-
padně prosazují vůči ostatním 
hráčům v týmu. Zahráli jsme 
si oblíbenou hru Krycí jména 
a ukázali jsme si na ní další věc, 
jak můžeme vhodně ovlivňo-
vat přístup dítěte ke hře. 

Indicie daly zabrat
Na závěr celého semináře 

proběhlo vyhodnocení hry. 
Zvítězili všichni, nebylo pora-
žených. Všechny skupinky vy-
luštily celou tabulku a dobra-
ly se k tajence. Nejdůležitější 
a zároveň velkou odměnou ale 
pro nás byla radost ze samot-
né hry i  z  toho, jak se nám 

skvěle spolupracovalo s dět-
mi. A stejný pocit měly i děti, 
za všechny to vyjádřila děvča-
ta z 9. třídy – Kačka, Aneta, 
Terka a Maruška: „Je to super. 
Matematické pohádky nebyly 
zas tak těžké, spíš indicie daly 
zabrat. S učiteli se nám dělá 
moc dobře, jsou milí, máme 
občas i pocit, že se k nám ne-
chovají jako k žákům, ale spí-
še jako ke spolupracovníkům, 
partnerům. Zahráli jsme si, za-
smáli se, zapřemýšleli spolu.“ 

Za účastníky se vyjádřila Ve-
ronika Tůmová: „Snaha vést 
děti ke spolupráci a koopera-
ci je něco, co kupodivu za-
tím není příliš akceptováno. 
Slýchávám, že moje děti ne-
dostávají šanci vyrovnávat se 
s  neúspěchem, nepřipraví je 
to na tvrdý konkurenční boj 
v práci, v dalším životě. S tím 
nesouhlasím a jsem ráda, že 
prezentace, hry a zážitky na 
semináři tento můj postoj 
podpořily.“

 Alena TUČÍMOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Základní škola Karla Čapka v  Praze ve spolu-
práci s NIDV každoročně pořádá seminář Ško-
la hrou. Seminář je charakteristický spoluprací 
s dětmi. Učitelé poslouchají přednášky, učí se 
nové hry, a to rovnou s dětmi, ověřují si jejich 
přístup a testují svoje dovednosti.

Kontakt:
Alena Vávrová
Základní škola 

Karla Čapka
Kodaňská 16, Praha 10

vavrova@zskodanska.cz
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Katherine, uznávaná pro- 
fesorka literatury na Ox-
fordské univerzitě, se ne-
tají svou láskou ke kni-
hám Jane Austenové. 
Má však i  jednu tajnou 
vášeň – miluje čtení tak 
trochu lechtivých romá-
nů z  regentského ob-
dobí, které se k  jejímu 
postavení moc nehodí. 
S  jejich autorkou, Lor-
nou Warwickovou, ve-
de Katherine bohatou 
korespondenci a těší se, 
že se s ní konečně bude 
moci osobně setkat – bě-
hem konference věnova-
né Jane Austenové. Tam 
na ni však čeká obrov-
ské překvapení… Více 
na www.kosmas.cz.

Víkend s panem 
Darcym
VICTORIA  
CONNELLYOVÁ

Již několik let v naší Základní 
škole Štíty probíhá během ce-

lého školního roku program Dě-
ti dětem, děti všem. Letos o Vá-
nocích jsme se pokusili tento 
program rozšířit nad rámec naší 
školy a udělat něco i pro děti, 
které naši školu nenavštěvují.

V letošním roce vznikl u nás 
na škole školní parlament a roz-

hodl se zorganizovat pomoc-
nou sbírku pro FN Brno, pro 
děti, které se léčí na onkolo-
gickém oddělení. Tuto vánoč-
ní sbírku každoročně pořádá 
nadace Krtek. V loňském roce 
sbírka proběhla pouze ve tří-
dě 6. A. Letos se již zúčastnila 
celá škola. Zástupci parlamen-
tu předali své třídě informace 

a  letáčky o  sbírce, které byly 
rozvěšeny i  na několika mís-
tech ve Štítech. Ve třídách 7. A, 
7. B, 4. B a v 9. třídě se zapojili 
všichni žáci. Nejčastěji se vybra-
la stanovená částka, na které 
se třída domluvila, a následně 
se nakoupily společnými silami 
dárky, žáci se s  dárky vyfoti-
li a fotografii vložili do dopisu 
s  přáním brzkého uzdravení. 
Z ostatních tříd se zapojili pouze 
jednotlivci. Díky tomu, že byly 
plakáty vystaveny i po Štítech, 
se do sbírky zapojili i lidé, kte-
ří nemají své děti v naší škole. 
Vybralo se velké množství lízá-
tek, která pomáhají dětem při 
chemoterapiích, hry, autíčka, 
panenky, puzzle, omalovánky 
a pastelky. 

Sbírka byla ukončena dne 

13. prosince a následující den 
jsme předali všechny darované 
věci manželům Wiederman- 
novým, kteří hračky a  dárky 
odvezli do FN Brno na dětské 
onkologické oddělení. Z mého 
pohledu každý žák, učitel nebo 
jiný občan Štítů a okolí měl ra-
dost z toho, že pomohl něko-
mu, kdo pomoc potřebuje. Čas-
to zapomínáme, co je v životě 
důležité. Není to bohatství, kari-
éra, dobré známky nebo dobře 
vyžehlené vlasy, ale je to zdraví. 
Věřím, že kdybyste se na onko-
logickém oddělení zeptali dětí, 
co si přejí k Vánocům, tak vám 
bez váhání řeknou, že zdraví, 
věc, kterou většina lidí bere jako 
samozřejmost a neuvědomuje 
si, jak moc je důležité.

 Michaela MINÁŘOVÁ  

Znáte je?

Asi před čtrnácti dny nám 
řekla paní ředitelka na-

ší Základní školy Koryčanské 
Paseky, že má pro nás překva-
pení. Nemohli jsme se dočkat, 
až přijde ten velký den. Stále 
jsme uvažovali, co by to tak 
jen mohlo být. Všichni jsme se 
sešli v nazdobené tělocvičně. 
Ale i podle výzdoby nás vůbec 
nic nenapadalo. Že by něja-
ká pěvecká soutěž? Konečně 
jsme se dočkali.

Lehce se setmělo a ve dve-
řích se objevila sympatická, 
milá, příjemná a hezká paní. 
Bylo úplné ticho. Netušili jsme, 
o koho jde. To byste nevěřili, 
kdo na naši školu zavítal. By-
la to oblíbená zpěvačka Hei-
di Janků. A dlouho očekáva-
né překvapení bylo na světě. 

Heidi to pořádně rozproudila. 
Zazpívala spoustu známých 
písniček. Určitě znáte tře-
ba Když se načančám nebo 
Cowboy spí. Další její hity by-
ly také skvělé. Nejen že jsme si 
s Heidi zazpívali, ale také jsme 
tancovali a soutěžili. Proběhla 
i autogramiáda a každý z nás 

dostal fotografii s  podpisem 
Heidi. Milá zpěvačka se nám 
podepsala na zeď cti. Teď už 
ji určitě poznáme, když bude 
zpívat v televizi.

Překvapení se povedlo, moc 
se nám líbilo a setkání s Heidi 
jsme si pořádně užili.

 Žáci ze ZŠ Koryčanské Paseky

V rámci Sluníčkové školy jsme přivítali úžasného hosta

Projekt Děti dětem pomáhal v brněnské nemocnici

Desátého ledna se v budo-
vě střední školy na Přímě-

tické ulici ve Znojmě konal 
maturitní projekt studentů 
čtvrtého ročníku oboru ho-
telnictví a turismus. Pod ná-
zvem Culinary Art of Living 
si jej připravili Žaneta Dibel-
ková, Lucie Baiglová a Adam 
Vařeka. Součástí projektu by-
la také gastronomická soutěž 
pro studenty nižších ročníků 
stejného oboru. V této sou-
těži pět týmů připravovalo 
tříchodové degustační menu 
na úrovni zážitkové gastrono-
mie pro čtyřčlennou nezávis-
lou porotu. Pokrmy, doplně-

né víny od vinařství Lahofer 
a  vinařství Hort, podléhaly 
dvěma podmínkám. Musely 
ohromit porotu chutí i vzhle-
dem a zároveň být nejlepší. 

Žáci si tak vyzkoušeli nároč-
nost přípravy pokrmů v luxus-
ních podnicích a obtížný úkol 
restaurací vyrovnat se, ba 
i překonat konkurenci. Cen-

né rady jim předal odborník 
z praxe Radek Tesař, zkušený 
student Milan Volf a  absol-
vent školy Roman Šálek. 

„Porota byla ohromena 
skvělými výtvory soutěžících 
a  servírované umění by prý 
v žádném podniku neurazilo 
ani člena poroty, šéfkuchaře 
Tomáše Machovce z  hotelu 
Happy Star, a nestyděl by se 
za ně ve své kuchyni. Třeba 
tyhle nadané žáky jednoho 
dne uvidíme pyšnící se mi-
chelinskými hvězdami,“ říká 
učitelka odborných předmětů 
Dagmar Hudečková.

 Kateřina KOTOUČOVÁ

Kulinářské umění života by uspělo i v Happy Star
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Lupénka

Lupénka, chronické zánětlivé 
onemocnění, které negativně 
ovlivňuje osobní, společenský, 
partnerský i pracovní život, se 
projevuje tvorbou začervena-
lých, olupujících se ložisek na 
pokožce celého těla. Nevzhled-
né kožní projevy doprovází ve 
většině případů nepříjemné 
svědění. Přestože není nakaž-
livá, 91 procent nemocných se 
setkává s diskriminací nebo po-
nižováním. 

Lupénka je nejčastější kožní 
onemocnění. V České repub-
lice jí trpí 200 až 300 tisíc lidí. 
Více než 10 procent z nich má 
středně těžké až těžké formy. 
Spouštěčem může být stres, 
léky či dědičnost. „Kolem 40 

až 60 procent postižených má 
lupénku v rodinné anamnéze. 
Nemusí se projevit přímo u dětí 
pacienta, ale například až u je-
ho vnoučat,“ říká Petr Aren-
berger, přednosta Dermatove-
nerologické kliniky 3. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy a Fa-
kultní nemocnice Královské Vi-
nohrady v Praze. „Bohužel ne-
ní způsob, jak se lupénky trvale 
zbavit, můžeme ji však velmi 
úspěšně léčit. Pokud dermato-
log zvolí správnou léčbu, může 
být pacient téměř bez přízna-
ků,“ dodává. 

Lupénka postihuje nejen 
kůži, ale je spojena i  s  řadou 
dalších onemocnění, jakými 
jsou například postižení klou-
bů, Crohnova choroba, psy-
chiatrická onemocnění nebo 

cukrovka 2. typu. „Těžká for-
ma lupénky může pacientům 
zkrátit život. Zánět, který vidí-
me na kůži, se může projevit 
i v jiných orgánech. Látky, které 
vyvolávají zánětlivou reakci, se 
mohou tvořit nejen v buňkách 
pokožky, ale i  v  cévních stě-
nách. Ty pak nejsou dostateč-
ně kvalitní a mohou se v nich 
snadněji ukládat látky, které 
způsobují jejich ucpávání. Dů-
sledkem toho hrozí pacien-
tům infarkt myokardu,“ uvádí 
Spyridon Gkalpakiotis, primář 
Dermatovenerologické kliniky 
Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady v Praze. 

Onemocnění lupénkou je 
velmi úzce spojeno s psychic-
kým stavem pacientů, depre-
semi a  úzkostmi. „Stav kůže 
chronicky nemocného pacien-
ta se může měnit podle aktuál-
ního duševního stavu a pocitu 
životní spokojenosti. Streso-
vé podněty a závažné situace 
se projevují na kůži a naopak 
změny na kůži mohou zpětně 

velmi intenzivně působit na 
emoční prožívání nemocného 
a negativně ovlivnit jeho sociál-
ní fungování,“ uvádí klinická 
psycholožka Alena Javůrková, 
vedoucí Oddělení klinické psy-
chologie  Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady. Lupénka 
nepříznivě ovlivňuje například 
i  partnerské vztahy. Pacienti 
čelí častějším rozchodům, cítí 
se ve vztahu méněcenní nebo 
se vyhýbají intimitám. Tabu bý-
vá dokonce i randění, kterého 
se mnohdy straní. 

Na cestě k léčbě lupénky je 
velice důležitá návštěva speci-
alisty, v tomto případě derma-
tologa, který má rozsáhlé mož-
nosti léčby a může pacientům 
výrazně pomoci. Pacient by si 
měl před první dermatologic-
kou prohlídkou sepsat, jak se 
onemocnění projevuje v  prů-
běhu dne, týdne nebo roku. 
Měl by si také vyfotografovat 
postižená místa, která jsou nej-
více vidět nebo která ho nejvíce 
obtěžují.  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.

Komplikace spojené s lupénkou

oční zánět

nemoci srdce a cév

artritida
Crohnova nemoc

metabolický syndrom

zánět kůže

deprese, únava

poruchy dýchání
ve spánku

Tak prý se už ve školách učí 
nejen běžná počítačová 

gramotnost, ale také varování 
vedoucí k rozlišení pravdivých 
tvrzení od nepravdivých. To by 
bylo užitečné. Jsme sledováni, 
kam klikáme a jak se projevu-
jeme. Ne že bychom někoho 
až tak moc zajímali, ale naše 
peněženka, respektive ban-
kovní konto – to je zajímavé 
vždycky. Okamžitě nám tedy 
přicházejí adekvátní nabídky. 
Mohu to doložit vlastní zku-
šeností. Napsala jsem článek 
o křečových žilách a doporu-
čila jsem tam cvičení. Na inter-
netu mi okamžitě začaly cho-
dit reklamy na téma, jak se 
zbavit křečových žil, pocho-
pitelně pohodlněji než cviče-

ním. Například jedna bloger-
ka psala srdceryvný příběh, 
jak už měla deprese, protože 
nic nepomáhalo, až objevila 
zázračný krém, kte-
rý vše vyřešil za 
pouhý týden. 
Pod článkem 
byly snímky 
křečovými 
žilami zde-
fo rmova -
ných nohou 
a hned vedle 
pro kontrast 
byly nohy bez 
poskvrnky. A  ješ-
tě, abych to opravdu 
dobře chápala a  nakupova-
la permanentně, mi tykáním 
sdělovali: „Krém je vytvořen 

tak, aby ti pomohl dosáh-
nout bezchybných nohou, 
o  kterých tak dlouho sníš. 
Používej jej pravidelně!“ No 

a dole byly jakoby reakce na 
článek. Ve všech recen-

zích dámy líčily, že 
krém již používají. 
A aby to vypadalo 
věrohodněji, byla 
tam i jedna „zá-
porná“ reakce: 
Článek je zasta-

ralý, každý přece 
už ten krém užívá! 

A protože jsem chví-
li jen nevěřícně zírala 

na tu demagogii a  dovolila 
si prodlévat s objednáváním 
toho zázraku, který přece 
užívá každý, vyběhla na mě 

„pomoc“ – okénko s fotogra-
fií krásné poradkyně. Klidně 
mi poradí, kde mám kliknout. 
Když jsem tak uvažovala nad 
tím, co vše je možné a že se 
může tak bezuzdně lhát, oči 
se mi zastavily na malém do-
větku: Zobrazené výsledky 
jsou individuální a  mohou 
variovat případ od případu. 
Výrobce negarantuje stej-
né výsledky. No vida. Všem, 
ale opravdu všem by to po-
mohlo, jenom mně ne, což 
bych zjistila, až bych vysolila 
nemalou sumu. Věru, vypla-
tí se v internetových článcích 
o zázračných krémech a vo-
dičkách nejprve přečíst ta ma-
lá písmenka. Rychleji budeme 
mít jasno. Hanka SYNKOVÁ

Fejeton

Písmenka malá, ale rozhodně důležitá
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Sýry i víno spojuje nejen slo-
žitost jejich výrobních po-

stupů, ale také potřebná peč-
livost při zpracování přírodních 
surovin – mléka a vinné révy 
–, ze kterých se vyrábějí. Dal-
ším společným jmenovatelem 
snoubení sýrů s  víny je také 
jejich častá podobnost v chuti 
a aroma. 

„Někdy naopak může vytvo-
řit vzájemné spojení sýra a ví-
na ještě zajímavější kontrast 
jejich chutí, např. kombinace 
výrazně slaného a  pikantní-
ho modrého sýra se sladkým 
dezertním nebo s ledovým či 
slámovým vínem,“ vysvětluje 
Ing. Jiří Kopáček, CSc., před-

seda Českomoravského svazu 
mlékárenského.

Zásady pro párování 
sýrů s víny

 z Pokud je sýr jemný a méně 
výrazný, mají se k němu podá-
vat lehká a zpravidla bílá vína.

 z Čím je naopak sýr vyzrá-
lejší, chuťově výraznější až pi-
kantní, tím by i víno mělo být 
silnější chuti a mělo by být pře-
vážně červené. 

 z Optimální je vybírat k  sý-
rům víno ze stejného regio-
nu, odkud daný sýr pochází. 

„Současná všeobecná do-
poručení uvádějí docela pros-

tou radu – ať si každý ke své-
mu sýru vybere takové víno, 
které mu chutná, protože nej-
vhodnější výběr téměř vždy vy-
chází z individuální chuti. Sýry 
a víno jsou totiž ,živé‘ a stále 
se měnící produkty. A od to-
ho se odvíjejí naše ideální chu-
ťové kombinace,“ pokračuje 
odborník.

Několik rad k výběru 
vhodného vína 
k sýrům

1. Při výběru vhodného vína 
k sýrům se především řiďte 
tím, co vám osobně chutná. 

2. Pokud to můžete zabez-
pečit, vyberte si k sýrům tako-
vý druh vína, který pochází 
ze stejné výrobní oblasti ja-
ko vybraný sýr.

3. Obecně platí, že čím bo-
hatší je celkový buket sýra, 
tím by mělo být také plnější 

a „robustnější“ servírované 
víno.

4. K  sýrům se především 
hodí bílá vína. Bílé chuťo-
vě plné odrůdy harmonizu-
jí obvykle s  mnoha sýrovými 
druhy. Doporučují se odrůdy 
s jemnou kyselinkou s ne-
příliš vysokým obsahem al-
koholu a především nízkým 
obsahem taninu.

5. Sušší vína a  svěží rů-
žová vína se dobře hodí 
k  čerstvým a  měkkým sý-
rům, např. vyrobeným z ko-
zího mléka.

6. Při volbě červených vín 
vybírejte spíše lehká ví-
na s  ovocným podtónem. 
Chuťově těžší vína s výrazněj-
ší tříslovinou se podávají spíše 
k výrazně aromatickým sý-
rům, např. s mazem na povr-
chu či tzv. omývanou kůrou.

7. K dezertním, ledovým 
a  slámovým vínům vždy 
hledejte chuťový kontrast, 
kterým jsou např. sýry s mod-
rou plísní uvnitř hmoty.

8. Dodržujte zásadu, aby 
podávané sýry a vína byly 
vždy správně vytempero-
vané. U čerstvých sýrů by se 
měla teplota pohybovat mezi 
15–17 °C, zralejší sýry by měly 
mít teplotu pokojovou, oko-
lo 20 °C. Bílá vína musejí být 
vždy vychlazená, červená vína 
by měla být temperovaná na 
teplotu 15–18 °C. 

Doporučení na závěr

Při slavnostních příležitos-
tech se často podává hned 
několik druhů sýrů a  navíc 
v kombinaci s různým typem 
pečiva, s jinými produkty stu-
dené kuchyně, např. s  mas-
nými výrobky (šunka, pašti-
ky), nebo třeba se zeleninou, 
ovocem a  oříšky. Jaké víno 
k těmto delikatesám vybrat? 

„V tomto případě lze stěží 
servírovat více druhů vín sou-
časně. Proto se obvykle nabí-
zejí vína maximálně dvě, při-
čemž jedno je bílé a druhé čer-
vené. Volba odrůdy by se mě-
la vždy orientovat podle sýra 
s nejsilnějším či nejaromatič-
tějším buketem,“ dodává Ing. 
Jiří Kopáček, CSc., z ČMSM.

Sýry a vína – jak je nejlépe spolu snoubit?
Všichni se jistě shodneme, že sýry a vína patří 
k sobě. Mají totiž společný přírodní charakter. 
Vzájemně se skvěle doplňují. Jaké jsou ovšem 
zásady pro jejich párování, abyste z jejich chuti 
vytěžili to nejlepší? 
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XXVI. ROČNÍK

N
ení na škodu přizn

at si t
o, 

že mnohé kroky, u
 nichž 

jsme si id
ealistic

ky představo-

vali, že
 školství

 zkvalitní, byly 

spíše vyk
ročením k jeho výra

z-

nému zhoršení. Pokud k tomu 

všemu připočteme i řadu neu-

vážených kroků bezprostře
d-

ně ovlivň
ujícíc

h práci peda-

gogů a  snahu prezentovat 

kvalitu škol především
 podle 

počtu získ
aných grantů či z

a-

pojení se do nejrůznějších
 ak-

tivit
, bude mít náš pohled na 

školství
 k optimismu daleko. 

Skutečnost, ž
e školský sys

tém 

funguje stá
le na jist

é 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 výra
z-

ně přesahu-

je možnos-

ti školského 

rezortu.

V podstatě 

jde o celý sy
s-

tém sítě škol, 

který je nevyho-

vující 
a  bylo by za-

potřebí ho od základu zm
ě-

nit. Je
ho kapacitn

í předimen-

zovanost a  špatná oborová 

stru
ktura, sp

ojená navíc s
 le-

titým
 fi nancováním na žáka, 

se sta
ly p

ohřebištěm vzd
ěla-

nostních ambicí a
 do té doby 

nezpochybňovaných nároků 

na kvalitu. Neúcta ke kvalit-

nímu vzd
ělání zce

la ochromi-

la vědomí osobní odpověd-

nosti ž
áků za vzd

ělání a vytv
o-

řila i siln
ou představu o jakém-

si nezpochybnitelném nároku 

na absolvování kterékoliv 

školy b
ez ohledu na 

vzdělanostní před-

poklady, p
racovní 

a  morální vlast-

nosti. 
Ve svém 

výsle
dku pak ten-

to pokřivený sy
s-

tém po řadu let 

produkoval množ-

ství 
nedovzdělaných 

absolventů. 

Změnit současný stav 

je proto dnes již
 výra

zně nad 

síly 
školského rezortu. Mi-

mo jiné i proto, že zm
ěna by 

musela být d
ůkladně a s ča

-

sovým
 předstih

em připrave-

na. A formulovat jakési úvahy 

o počtu škol, potřebných ab-

solventech atd. by bylo nejen 

obtížn
é a pracné, ale pro au-

tory i 
značně rizik

ové, proto-

že by to
 až příliš 

připomínalo 

v m
inulých

 letech rozhodně 

odmítnuté sociální inženýr-

ství.
 Navíc b

y se
 to nesetkalo 

s pozitiv
ním ohlasem u rodi-

čů, šir
ší ve

řejnosti, 
a dokon-

ce i řa
dy učite

lů, kteří by byli 

změnami existe
nčně ohrože-

ni. 
V  podstatě jsm

e v  z
ačaro-

vaném kruhu a je velmi reál-

né, že v n
ěm budeme nuceni 

i nadále žít.
 Na to podstatné 

nemáme s žá
dným ministre

m 

školství
 šanci dosáhnout. Tím 

spíš, ž
e charakteristic

kým ry-

sem vše
ch zm

ěn již 
tradičně 

bývala snaha, aby to
 stá

lo co 

nejméně a aby je plně realizo-

vali zv
ýšeným pracovním úsi-

lím učitelé.

 

Františe
k MORKES  

Přestože řada škol se může sro
vnávat s t

ím nej-

lepším
, co

 v zahraničí e
xistu

je, globální pohled 

na naše školstv
í není dobrý. Již

 řadu let nejsm
e 

s je
ho úrovní sp

okojeni a hovořím
e o tom, že 

by se měla nastartovat re
forma školstv

í. 

Školství v začarovaném kruhu, z něhož neumíme vystoupit

„Fantazie je důležitější n
ež vě

dění.“ Albert E
instein

neduživé
 školství

 

nebude. Zakopa-

tém sítě škol, 

který je nevyho-

na absolvování kterékoliv 

školy b
ez ohledu na 

vzdělanostní před-

produkoval množ-

ství 
nedovzdělaných 

absolventů. 

Změnit 

současný s
tav 

školst
ví 

 je
  d

nes 

již
 vý

razn
ě nad 

síly
 šk

olsk
ého 

rezo
rtu

. současný s
tav 

školst
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 vý

razn
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školst
ví 
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 šk

olsk
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rtu
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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

neduživé školství 

nebude. Zakopa-

tém sítě škol, 

který je nevyho-

na absolvování kterékoliv 

školy bez ohledu na 

vzdělanostní před-

produkoval množ-

ství nedovzdělaných 

absolventů. 

Změnit 

současný sta
v 

školstv
í  je

  d
nes 

již výrazně nad 

síly
 šk

olsk
ého 

rezortu
. 

současný sta
v 

školstv
í  je

  d
nes 

již výrazně nad 

současný sta
v 

školstv
í  je

  d
nes 

již výrazně nad 

síly
 šk

olsk
ého 

rezortu
. 
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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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