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„Nevadí. Pro angličtináře 
General Data Protec-

tion Regulation. Pro ostatní, 
jde o nařízení EU – ‚O ochra-
ně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních úda-
jů a o volném pohybu těchto 
údajů‘.“ „Proboha, co je to za 
další výmysl Evropské unie?“ 
pohotově vystřelí Turová. „Po-
kud se nepletu, už několik let 
máme k dispozici svůj zákon 
č. 101/2000 Sb., o  ochraně 
osobních údajů. A najednou 
jakýsi GDPR.“ 

„Klid, kolegyně. Držme se 
reality. Máte pravdu, už del-
ší čas chráníme osobní údaje 
našich žáků a  jejich rodičů,“ 

přikyvuje Macháček. „Co 
nového nás ještě čeká?“ 
smířlivěji pokračuje 
v otázkách Turová. 
„Ve škole musí-
me do května 
2018 přijmout 
nová opatření 
a  zavést insti-
tut pověřence, 
zkontrolovat 
smlouvy s našimi 
partnery a  všech-
ny další písemné do- 
kumenty. Ministerstvo 
školství připravilo ‚Meto-
dickou pomůcku k  aplikaci 
obecního nařízení o  ochra-
ně osobních údajů a zákona 

o zpracování osobních údajů 
v podmínkách školství‘,“ do-
slovně cituje ředitel její výstiž-
ný název. „V úvodu nás utěšu-
je, že nová právní norma ne-
znamená zásadní předěl. Jen 

stanoví několik dalších po-
vinností.“ 

„Ty si dovedu ži-
vě představit. Ur-
čitě se můžeme 
těšit na krato-
chvilné počte-
níčko,“ iro-
nicky glosuje 
Turová. „Kole-

gyně, není třeba 
se ničeho obávat. 

K právní úpravě má-
me přistupovat racionál-

ně a se zralou úvahou,“ zklid-
ňuje napjatou situaci ve sbo-
rovně Macháček.

„Zmiňovanou metodickou 

příručku jsem si již stáhl. Mo-
hu potvrdit, že její úmorné čte-
ní, natož jí porozumět, přináší 
neuvěřitelný zážitek. Obsahu-
je devadesát stránek hustého 
textu, sto podrobných článků 
nařízení v  jedenácti kapito-
lách. Nejvíc mne však zaujal 
odstavec šest na straně dva-
náct. Píše se v něm, že je tře-
ba ‚respektovat právo člověka 
být vymazán‘. Takže veřejně 
prohlašuji, že chci být z naří-
zení EU vymazán,“ prosebně 
se ozve Hromádka. Sborovna 
se rázem promění ve včelí úl. 
„Chápu a rozumím. Přesto vás 
všechny naléhavě prosím, pře-
čtěte si metodickou pomůc-
ku, abychom věděli, co nás 
v letošním roce čeká a určitě 
nemine,“ ukončuje poradu 
Macháček a stírá si pot z čela.

 Roman KANTOR

„Na závěr porady jsem si nechal jednu lahůd-
ku,“ oživuje mdlou atmosféru ve sborovně ře-
ditel Macháček. „Už jste něco slyšeli o zkratce 
GDPR?“ Milosrdné ticho. 

Kdo si to bude přát, může být vymazán
FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

Ze 

sborovny

„Sny jsou královskou cestou k lidské duši.“ Sigmund Freud
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Ministr školství předal dekrety profesorům
Nové profesorky a profeso-

ři vysokých škol v Karolinu 
převzali jmenovací dekrety od 
ministra školství v demisi Ro-
berta Plagy (ANO). 

Jsou mezi nimi zejména 
technici, lékaři a  chemici. 
Oceněni byli odborníci z pří-
rodovědných, humanitních 
i uměleckých oborů. Celkem 
jich prezident Miloš Zeman na 
konci roku jmenoval 52. Všich-
ni mohou nové tituly používat 

od loňského 13. prosince. Na 
rozdíl od některých případů 
v  minulosti M.  Zeman nyní 
žádného kandidáta neodmí-
tl. Slavnostního ceremoniálu 
ve Velké aule Karolina se zú-
častnilo 7 nových profesorek 
a 43 nových profesorů, další 
2 se omluvili. Nejvíce kandidá-
tů navrhla Univerzita Karlova, 
a to 13. Profesorský titul získali 
mimo jiné držitel šesti Českých 
lvů za nejlepší kameru Vladi-

mír Smutný a režisérka Hele-
na Třeštíková. Profesory se stali 
také například ředitel Fakultní 
nemocnice Olomouc Roman 
Havlík nebo loňský laureát Ce-
ny Neuron za přínos světové 
vědě, fyzik Jan Peřina, který 
se věnuje optice. 

Ačkoli v  minulosti předával 
někdy dekrety prezident osob-
ně, M. Zeman se ceremoniálu 
účastnit nechce. Po dohodě se 
tohoto úkolu ujal R. Plaga. čtk
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Zájem Slováků o studium na 
vysoké škole v České repub-

lice neklesá. Ačkoli se v důsled-
ku demografického vývoje 
snížil celkový počet uchazečů 
o vysokoškolské studium, podíl 
lidí ze Slovenska se u přijíma-
cích zkoušek mezi lety 2006 
a 2016 zvýšil o 2,8 procenta. 
Ukázala to analýza společnos-
ti Scio. Podle ní mají Slováci 

u zkoušek často lepší výsledky 
v  testech z  matematiky, nej-
více z nich míří na technické 
a ekonomické obory. Celkem 
se v minulém akademickém ro-
ce na české vysoké školy přihlá-
silo 127 218 uchazečů. Z toho 
bylo 11 327 Slováků.

Podíl slovenských studen-
tů na vysokých školách v roce 
2006 byl 6,1 procenta všech 

zájemců o studium, o deset let 
později to bylo 8,9 procenta. 
Pokud slovenští studenti stu-
dují v Česku na veřejných ško-
lách v češtině, mají stejné pod-
mínky jako domácí studenti. 
Své texty přitom zpravidla mo-
hou odevzdávat ve slovenštině. 
Vzdělávat se mohou zdarma, 
stejně jako ostatní cizinci, kteří 
studují v češtině. čtk

Zájem Slováků o české vysoké školy roste

Zápisník

„Ále, zkoušel jsem u deváťáků v občance prezidentské volby nanečisto!“

Jan Palach
Zástupci akademiků a  stu-
dentů si v Karolinu připomněli 
49. výročí úmrtí Jana Palacha, 
který se v  lednu 1969 upá-
lil na protest proti lhostej-
nosti spoluobčanů po vpá-
du armád Varšavské smlou-
vy do Československa. Jeho 
čin označili za mimořádně 
hrdinský. Měl by podle nich 
inspirovat lidi k tomu, aby si 
i v současné době více vážili 
svobody a demokracie. čtk

Počítače pro základky
Plzeň žádá o dotaci více než 
37 milionů korun na vybavení 
19 základních škol moderní 
výpočetní technikou. Půjde 
zejména o  nákupy nových 
počítačů a tabletů, LCD pane-
lů a vybudování wi-fi připo-
jení do některých odborných 
učeben. Jde o třetí etapu in-
vestic, v  předchozích dvou 
šlo do vybavení tříd výpočet-
ní technikou zhruba 100 mi-
lionů korun. čtk

Gaudeamus
V pražských Letňanech pro-
běhl třídenní veletrh pomatu-
ritního a celoživotního vzdě-
lávání Gaudeamus Praha. 
Představilo se na něm 213 
univerzit, fakult a  dalších 
vzdělávacích institucí včet-
ně 16 zahraničních vysokých 
škol. Zájemci o  studium se 
mohli seznámit s  více než 
5 000 studijními obory. čtk

Čtyři tisíce prvňáčků
Do brněnských základních 
škol se chystá letos v  září 
zhruba čtyři tisíce prvňáčků, 
kapacita je s výjimkou Bystrce 
dostatečná. V městských čás-
tech, kde se staví nové domy, 
chystá město přístavby, aby 
v budoucích letech problémy 
s kapacitou nebyly.
  čtk

Na tři roky dopředu jsou za-
daná místa ve výuce hodi-

nářství pro dospělé na Střed-
ní škole průmyslové, technické 
a automobilní v Jihlavě. Jako 
jediná v Česku i na Slovensku 
nabízí vyučení v oboru hodi-
nář. Má tříleté denní studium 

hodinářství a  roční kurz pro 
dospělé. Zvažuje také provo-
zování hodinářské dílny pro 
veřejnost, řekl zástupce ředi-
tele školy Vladimír Panáček.

Kurz základů hodinářství 
pro dospělé škola nabídla před 
rokem. Zájem je i přes zpoplat-

nění výuky podle V. Panáčka 
velký a  hodinářem se chtě-
jí stát třeba i  majitelé firem, 
právníci nebo lékaři. V denním 
studiu má škola momentálně 
25 studentů. Zatím nahodile 
provádí škola také opravy pro 
veřejnost.  čtk

Kurz hodinářství je plný na tři roky dopředu
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Pane ministře, jaké jsou va-
še hlavní priority pro nejbližší 
období ve školství?

Navyšování tarifních i neta-
rifních prostředků pro peda-
gogické a nepedagogické pra-
covníky ve vzdělávací soustavě 
tak, aby toto povolání nemělo 
pouze prestiž, ale také větší 
atraktivitu. Stabilizace situace 
a nastavení podpory v oblasti 
sportu s tím, abychom připra-
vili podmínky pro vznik samo-
statné Agentury pro sport. Na-
vyšování prostředků v oblasti 
vysokých škol, dále administ-
rativní, finanční a věcná revi-
ze společného vzdělávání a ta-
ké rozvoj agendy digitálního 
vzdělávání. 

Současným tématem ve 
školství je inkluze. Jste pro 
zrušení inkluze, případně je-
jí omezení, nebo ponechání 
v současném formátu? 

Většina dětí, kterých se in-
kluze týká, v běžných školách 
už zařazena byla. Teď se jim 
pouze dostává nové podpo-
ry. Protože se jedná o desítky 
tisíc dětí, je představa zrušení 
inkluze naprosto lichá. Mů-
žeme ale diskutovat 
o tom, v jaké míře 
jim má být pod-
pora poskyto-
vána nebo jak 
ji k  nim do-
stat co nejú-
čelněji. Také 
by bylo vhod-
né podívat se, 
jestli existují typy 
diagnóz, které jsou 
odsouzené k neúspěš-
né integraci. To může být ur-
čitý zásah do inkluze, ale ne-
znamená to její rušení. Pokud 
u některých typů diagnóz za-
členění na školách selhává, 

měli bychom vést vážnou de-
batu o tom, zda je v zájmu dí-
těte, aby bylo v běžném vzdě-
lávacím proudu.

Zastavme se také u rozpoč-
tu. K nárůstu odměn a osob-
ních příplatků učitelů na 15 
až 20 procent by bylo potře-
ba 7,5 miliardy korun navíc. 
Je tato částka z rozpočtu na-
víc reálná? 

V  současné době je podíl 
nenárokových složek platů, 
tedy například osobních pří-
platků a  odměn, na celko-

vých platech zaměst-
nanců regionální-

ho školství velmi 
nízký. U  nepe-
dagog ických 
zaměstnanců 
se tento podíl 
pohybuje oko-
lo 13 procent, 

u pedagogů do-
konce nedosahuje 

ani 10 procent. Po-
kud by měly nenároko-

vé složky dosahovat 15 až 20 
procent platových tarifů, zna-
menalo by to skutečně navý-
šení rozpočtu o 7,5 miliardy 
korun. Věříme, že částka reál-

ná je. Je to však otázka nejen 
rozpočtová, ale také techniky 
navýšení platů. To znamená, 
pokud se navýšení promítne 
opět pouze do tarifů, minis-
terstvo školství nebude nikdy 
schopno příslušný podíl ne-
nárokových složek rozpočto-
vě zajistit. Jsem tedy pro to, 
aby navyšování prostředků na 
platy neprobíhalo pouze v ta-
rifech, ale v kombinaci s ne-
tarifní složkou platu. Je tře-
ba vytvořit manévrovací pro-
stor pro ředitele škol tak, aby 
mohli ocenit jak učitele, který 
například skvěle pojal společ-
né vzdělávání, tak uvádějící 
učitele, prostě všechny, kte-
ří dělají něco navíc. Chceme 
umožnit řediteli školy, aby si 
vytvořil něco jako svůj vnitřní 
kariérní řád.

Tématem nedávného jedná-
ní s předsedou školských od-
borů Františkem Dobšíkem 
bylo financování regionálního 
školství, které letos dosahuje 
přes 120 miliard korun. Co by 
se mělo zejména z těchto pe-
něz financovat a proč? 

Celkový nárůst rozpočtu 
regionálního školství pro rok 
2018 dosahuje 17,3 miliardy 
korun, tedy celkových téměř 
121 miliard korun. Z toho je 
80,7 miliardy korun určeno na 
platy. Jen mzdové prostředky 
včetně odvodů tak činí 110,5 
miliardy korun.

V rozpočtu je pokryta změna 
platových tarifů u pedagogic-
kých pracovníků o 15 procent 
oproti roku 2017, u ostatních 
pracovníků jsou promítnuty 
hned dvě změny platových ta-
rifů, a to změna o 10 procent 
k 1. 7. 2017 a dále pak další 
zvýšení od 1. 11. 2017 o dal-
ších 10  procent. V  rozpočtu 
je rovněž zabezpečen růst vý-
konů v  regionálním školství, 
který se týká zejména povinné 
školní docházky, a rovněž dá-
le dochází k navýšení rozpoč-
tu na podporu specifických 
vzdělávacích potřeb v porov-
nání se schváleným rozpočtem 
na rok 2017. Veřejné vysoké 
školy si polepší o tři miliardy 
korun. Je tam také téměř jed-
na miliarda korun na investice, 
zejména jde o nové kapacity 
mateřských a základních škol. 
Téměř sedm miliard korun je 
vyčleněno na soukromé a cír-
kevní školy.

 Táňa PIKARTOVÁ

Rok 2018 znamená pro české školství poměrně 
velké změny, které se týkají především zvýšení 
platů učitelů, případně rozhodnutí o změnách 
v inkluzivním vzdělávání. Ministra školství Ro-
berta Plagy se ptáme, která z aktuálních témat 
preferuje.  

Máme 

zaměřeno

na...

Jaké jsou priority ministra školství Roberta Plagy

FOTO: MŠMT
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Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Jak jste se vlastně k odborář-
ské činnosti dostal?

V současné době pracuji ve 
školství třetím rokem, tedy 
relativně krátce. Působím na 
pozici učitele odborného vý-
cviku. Už během prvního roku 
jsem zjistil, že spousta kolegů 
je nespokojených s pracovní-
mi podmínkami ve školství. 
Za poslední čtyři roky odešly 
z naší školy více než tři desítky 
zaměstnanců. V lednu minulé-
ho roku jsem měl také něko-
lik pracovních nabídek mimo 
školství, a  to lépe placených 
a se zajímavými benefity. 

Ale každý, kdo pracuje ve 
škole a má rád práci s žá-
ky, se jí prostě nemůže 
jen tak vzdát. Pro-
to jsme s  kolegy 
přemýšleli, jak se 
efektivně chrá-
nit na pracovišti, 
zlepšit pracovní 
podmínky, po-
moci i  dalším ko-
legům, a tím pomoci 
i  kvalitnímu vzdělávání, 
protože efekt, který má neu-
stálá změna vyučujících i v prů-
běhu školního roku na žáky, 
není rozhodně pozitivní. Díky 
tomuto jsem byl zvolen před-
sedou nově založené základní 
odborářské organizace a  tím 
celá cesta v odborech začala.

Jaký pro vás má tato práce 
smysl?

Smysl vidím v pomoci ostat-
ním kolegům zlepšit pracovní 
podmínky. Je pěkné, pokud 
ředitel školy vychází svým za-
městnancům vstříc. Ovšem na 
některých školách je situace 
opačná a  tady může pomoci 
při stanovení jasných pravidel 
pro všechny zaměstnance prá-
vě kolektivní smlouva.

Co říkáte mladým kolegům, 
když práci odborů znevažují 

nebo jim přijde dokonce zby-
tečná?

To, na co jsem musel přijít 
sám, když jsem se o  odbory 
začal zajímat. Popravdě, ze-
ptejte se mladších lidí, nemu-
sí to být jen zaměstnanci škol, 
jestli vědí, co jsou odbory, jak 
fungují a  jestli jim jsou k ně-
čemu dobré. Pokud se o to ni-
kdy nezajímali, odpovědí vám 
ve stylu, že se jedná o nějakou 
vládní organizaci nebo něco 
z dob minulého režimu nebo 
že je politika nezajímá, a tím 
celou věc uzavřou. Navíc žije-
me v době, kdy se na nás chrlí 
hromada informací. Problém 

je, že pokud z toho kvanta 
neumíte vybrat to, co 

je důležité a pravdi-
vé, tak radši celou 
věc necháte stra-
nou, bez hlubšího 
porozumění. 

Žijeme ve svě-
tě individualismu 

a s tím k tomu mu-
síme přistupovat. Pro 

odbory jsem nakonec pár 
lidí získal, nejspíš díky lepším 
argumentačním schopnostem. 
Musíte dát lidem jasnou a jed-
noduchou odpověď, aby získali 
představu o  tom, jak odbory 
fungují. Ukázat jim konkrétní 
případy, kde odbory pomohly 
a co udělaly. A  jak členstvím 
v  odborech pomáháte, i  po-
kud jste pouze „pasivní“ člen. 
Konkrétní příklady se mi vel-
mi osvědčily, protože pokud 
vysvětlíte, že snižováním člen-
ské základny bude schopnost 
odborů omezena, tak většinou 
máte vyhráno a  velmi často 
tímto přístupem po několika 
týdnech získáte dalšího člena.

Co myslíte, že je potřeba 
udělat, aby do odborů zase 
začali přicházet lidé, hlavně ti 
mladí?

Tady navážu na  předchozí 
otázku. Lidé potřebují jasně vy-
světlit, co odbory dělají, a tyto 
informace se k nim musí do-
stat správnou cestou. Za sekci 
mladých jsme se rozhodli vy-
tvořit komplex různých sociál- 
ních sítí, které budou sloužit 
k propagaci odborového sva-
zu, chceme zkrátka předávat 
jeho myšlenky trochu jinou for-
mou než běžnými formálními 
texty.

Další z plánů je ve spoluprá-
ci s pedagogickými fakultami 
představit v prezentaci činnost 
odborů: Jak studentům mohou 
v budoucím povolání pomoci, 
a  to i v případě, že nebudou 
mít v  budoucím zaměstnání 
problémy se zaměstnavate-
lem. Budoucím pedagogům 
chceme vysvětlit, co je kolek-
tivní smlouva, říct o kampani 
„Konec levných učitelů“ atd. 
Nemáme v plánu dělat nábo-
rovou akci, ale podat správ-
né a přesné informace. Jak se 
k tomu studenti postaví, bude 
jen na nich.

Jaké jsou vaše odborářské 
cíle?

Zatím jsem na začátku cesty. 
Ale budu se snažit zkusit růz-
nými způsoby napomoci stabi-
lizaci a hlavně navýšení členské 
základny. Nejdříve to bude po-
mocí již zmiňovaných prezen-
tací a informovanosti studentů 
pedagogických fakult, pak po-
mocí sociálních sítí a přemýšlím 
o tvorbě virálních videí. Toto je 
jeden z velmi důležitých a ná-
ročných cílů. Uvidíme, jak se 
vše bude vyvíjet.

Jaký je podle vás v součas-
nosti největší úkol, který před 
školskými odbory stojí?

Určitě již zmiňovaná stabi-
lizace a  posílení členské zá-
kladny. Pokud mají být odbo-
ry úspěšné při jednáních, musí 
mít silnou členskou základnu. 
Zvyšování platů, úpravy a při-
pomínkování zákonů a vyhlá-
šek, to jsou důvody, proč je 
potřeba mít silné odbory. Ví-
te, jeden mladý kolega, kte-
rý nastupoval koncem října 
k nám do školy, mi řekl: „To 
je fajn, ještě jsem ani nenastou-
pil a už se mi zvedl plat o ně-
kolik tisíc.“ Důvody, proč se 
tak stalo, ale pořádně neznal. 

Zásluhy odborů ocení všichni, 
ale bez silné členské základny 
bude svaz slábnout. Netrouf-
nu si odhadnout, nakolik je 
pravděpodobné, že by ho jiná 
organizace mohla z  pohledu 
ukotvení odborů v  legislativě 
vůbec suplovat.

Co vám udělalo v  poslední 
době ve vaší odborářské práci 
největší radost?

Na úrovni základní organi-
zace to je podpora kolegů. 
A celkově to, jak se na mě li-
dé obrací s prosbou o pomoc. 
Občas jim jenom stačí to, že 
mají za kým v zaměstnání při-
jít, popovídat si o pracovních 
problémech a zkusit společně 
vymyslet řešení. Dále přístup 
ostatních odborářů, líbí se mi, 
že se prakticky můžete na ko-
hokoliv obrátit a on vám ochot-
ně pomůže. 

 Romana SLANINOVÁ

Lidé potřebují jasně vysvětlit, co odbory dělají

V prosinci 2017, v před-
vánočním čase, opustil 

řady „exoďáků“ dlouhole-
tý obětavý vedoucí základ-
ny Jilemnice – brána Krko-
noš učitel Mgr. Zdeněk Zu-
zánek.  

 Osiřely horské chodníky 
a stezky, po kterých prová-
děl tento krkonošský pat-
riot od roku 1973 stovky 
nadšených a  spokojených 
účastníků své základny. Mi-
lovník přírodních krás hor, 
lidových a historických pa-
mátek Podkrkonoší by se 
letos v únoru dožil požeh-
naných 86 let.  Všichni, 
kteří jste ho znali, věnujte, 
prosím, tomuto vzácnému 
člověku krátkou vzpomín-
ku. Čest jeho památce!

 Komise EXOD při ČMOS PŠ

Čest jeho 
památce

Nedávno stanul v  čele sekce mladých ČMOS 
pracovníků školství Michal Horník. Tento ve-
doucí učitel odborného výcviku na SPŠE a VOŠ 
Pardubice patří mezi tolik potřebnou mladou 
odborářskou generaci. Ve svém domovském 
působišti je předsedou základní organizace, 
a jak z následujícího rozhovoru vyplývá, je také 
člověkem, kterému na budoucnosti odborů 
skutečně záleží.
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Zavedení klasifikace není vhodné v žádném věku

Navíc jsou pro mnohé z nich 
stresorem, který má urču-

jící vliv na jejich další výkony 
i na jejich křehkou psychiku.

Ve společnosti stále ještě 
převládá názor, že bez zná-
mek to ve škole zkrátka nejde. 
Nejen rodiče, ale i řada peda-
gogů se domnívá, že pokud 
nebude žák známkován, ne-
bude dostatečně motivován 
a nebude mít prostředek, jak 
se srovnat s ostatními.

Raději spolupráce
Ve skutečnosti má ale každý 

z nás motivaci k učení už od 
nejútlejšího dětství. Psycholo-
gové tuto schopnost učit se 
stále něčemu novému nazýva-
jí „evoluční pojistkou“. V prv-
ních letech života se člověk učí 
víceméně automaticky, až ně-
kdy kolem šestého roku, tedy 
přesně v době, kdy většina dě-
tí začne docházet do základ-
ní školy, se učení stává vývo-
jovým úkolem, tedy vnitřně 
motivovaným chtěním. Jenže 
pokud tuto motivaci začneme 
měřit odměnami (a je lhostej-
no, zda v podobě klasických 
známek, nebo červených 
a  černých puntíků, smajlíků 
a  podobných značek), tato 
přirozená motivace postup-
ně mizí.

Dítě začne být v  podstatě 
závislé na vnějších faktorech 
a naučí se, že pokud nepřijde 
nějaká odměna či trest, pak 
nemá smysl nějakou činnost 
vykonávat. Pochopitelně lze 
namítnout, že tak to v životě 
chodí a v dospělosti bude do-
stávat odměnu také je-
nom v případě, že 
bude pracovat, 
tudíž škola je 
vlastně jakou-
si přípravou 
na skutečný 
život. Jenže 
realita nebývá 
tak přímočará 
a  stále více se 
ukazuje, že ško-
la by měla děti spíše 
naučit tvořivosti a hledá-
ní svých možností a dovednos-
tí. Stejně tak by měla být mís-
tem, kde se naučí spolupraco-
vat s druhými a pochopit, že 
i  když jsem třeba výjimečně 
talentovaný, bez kooperace 
s ostatními se často úspěchu 
stejně nedočkám. 

Zkusme to bez známek
A tak žijeme ve světě, kdy si 

po dobu školní docházky hra-
jeme na to, že známky ma-
jí kdovíjaký význam, ale když 
vyrosteme, je to jinak. „Jako 

dospělí stejně zjistíme, že na 
známky ve škole se nás nikdo 
neptá, podstatné je, co umí-
me. Známky jsou umělé, zřej-
mě vytvořené pro potřeby ško-
ly, ale ne pro samotné učení. 
Vždyť také někdy kritizujeme 
děti, že se učí jen pro známky, 
i rodiče, kteří dětem vyhrožují, 
když přinesou na vysvědčení 
špatnou známku. Jenže já se 
nedivím, když samotná škola 
připisuje známkám tak veliký 
význam,“ říká k tomu psycho-
log Václav Mertin. 

„Když už jsou děti star-
ší, velmi často jim na 

známkách nezále-
ží. Trojka je dobrá 
a  čtyřka vlastně 
také jde, říka-
jí. Nás dospělé 
to zlobí, pro-
tože bychom si 

přáli, aby se ne-
spokojovaly s má-

lem, ale aby chtěly 
dosáhnout co nejlepší 

znalosti a  dovednosti. Jen-
že zapomínáme, že známky 
jsme jim vnutili my a děláme 
ze známek něco podstatně 
důležitějšího. Zavedení klasi-
fikace nepokládám za vhodné 
v žádném věku. Ale protože 
nemohu změnit systém, tak 
bych nechal celou základní 
školu bez známek,“ dodává 
V. Mertin. 

Ale samospasitelné není 
ani slovní hodnocení. Podle 
V.  Mertina je důležité, aby 
tento způsob hodnocení vedle 
shrnutí dosažených výsledků 

a případných nedostatků ob-
sahoval také návrh cesty, jak 
výkony zlepšit. A  to se daří 
v  případě, že jsou žáci hod-
noceni průběžně, ne pouze 
v pololetí a na konci roku, kdy 
je žádoucí dosažené výsledky 
sumarizovat. „Právě tomuto 
hodnocení říkáme formativní 
a jeho zavedení bude zname-
nat významnou změnu,“ sou-
dí V. Mertin.

Ukázat cestu
Atmosféra někdy až ne-

zdravého soutěžení o nejlepší 
známky a výkon není pro kaž-
dého. Citlivější děti se s ním jen 
těžko smiřují a může na nich 
zanechat i vážnější psychické 
stopy. Strach z neúspěchu, ne-
bo spíše z důsledků neúspě-
chu, jde mnohdy ruku v ruce 
se strachem z rodičů. Křik, vý-
čitky a tělesné tresty jsou hroz-
bou, s níž se děti nedokážou 
vypořádat. A  nejedná se jen 
o  rodiny sociálně problema-
tické, ale přibývá ambicióz-
ních rodičů, kteří od svých dě-
tí vyžadují maximální výkony. 
Třeba jen proto, že chodí na 
prestižní školu a svými horšími 
školními výsledky dělají v jejich 
očích rodině ostudu.

Učitel by se neměl vyhýbat 
komunikaci s rodiči těchto dě-
tí, i když se někdy jedná o ne-
příjemný zážitek. „Naopak ne-
přístupnost, nepříjemnosti, či 
dokonce neefektivita v komu-
nikaci s rodiči bývá indikátorem 
ohrožení dítěte,“ říká psycho-
log Vojtěch Herentin. „V tako-
vých případech se vyplatí se-
známit rodiče s  očekávanou 
klasifikací v  předstihu a  ra-
ději osobně, nemluvit ani tak 
o neúspěších dítěte, ale spíš 
o tom, co všechno k úspěchu 
ve škole potřebuje. Je vhodné 
potlačit ostych nebo rozpaky 
a pozvat k tomuto rozhovoru 
třeba kolegu (učitele pro dí-
tě problémového předmětu) 
nebo školního psychologa či 
výchovného poradce,“ dopo-
ručuje V. Herentin.

Rodičům lze ostatně sdělit 
informace o tom, jak si jejich 
potomek vede, jiným, krea-
tivnějším způsobem, než jsou 
známky. Třeba formou závě-
rečných prací, například z čes-
kého jazyka, které mohou děti 
společně s učiteli předvést ro-
dičům během trochu netra-
dičních rodičovských schůzek.

 Romana SLANINOVÁ

Známkovat, nebo neznámkovat? A  je vůbec 
namístě měnit řád, který v našich zemích fun-
guje od dob Marie Terezie? Vždyť známky ne-
jsou zdaleka jednoznačným vyjádřením toho, 
jak se žáci během roku projevují.

Naše 

téma

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Novela o vzdělávání žáků s handicapem a žáků nadaných

Ve Sbírce zákonů ČR, část-
ce 147 rozeslané dne 

8. prosince 2017 je publiko-
vána vyhláška č.  416/2017 
Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 27/2016 Sb., o vzdě-
lávání žáků se spe-
ciálními vzdělá-
vacími potře-
bami a  žáků 
nadaných, ve 
znění vyhlášky 
č.  270/2017 
Sb. Vyhláškou 
č.  416/2017 
Sb., která naby-
la účinnosti dnem 
1. ledna 2018, do-
chází ke změnám jednak 
ve vlastním textu vyhláš-
ky č.  27/2016 Sb. a  dále 
v příloze č. 1 k této vyhláš-
ce. Během poměrně krátké 
doby jde již o  druhou no-
velu vyhlášky č. 27/2016 
Sb. První změnová vyhláš-
ka, č. 270/2017 Sb., nabyla 
účinnosti 1. září 2017 (ně-
které části 1. prosince 2017 
a  1. září 2018). Významná 
jsou i přechodná ustanove-
ní vyhlášky č. 416/2017 Sb., 
v nichž se stanoví:

„1. Poskytování podpůr-
ného opatření na základě 
doporučení vydaného pře-
de dnem nabytí účinnosti 

této vyhlášky se řídí dosa-
vadními právními předpisy. 
2. Normovaná finanční ná-
ročnost pro účely poskyto-
vání finančních prostředků 

ze státního rozpočtu 
podpůrného opat-

ření doporučené-
ho podle vyhláš-
ky č.  27/2016 
Sb., ve znění 
účinném pře-
de dnem na-
bytí účinnosti 

této vyhlášky, 
se však ode dne 

nabytí účinnosti 
této vyhlášky řídí pra-

vidly pro podpůrné opatře-
ní podle vyhlášky č. 27/2016 
Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti této 
vyhlášky, které je tomuto 
podpůrnému opatření svou 
povahou a  účelem nejbliž-
ší. V  případě asistenta pe-
dagoga podle dosavadních 
právních předpisů je tomuto 
podpůrnému opatření svou 
povahou a účelem nejbližší 
asistent pedagoga podle § 5 
odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 
Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti této vy-
hlášky, s odpovídajícím stup-
něm podpůrného opatření 
a rozsahem činnosti.

3. Školská poradenská za-
řízení poprvé doporučí pod-
půrná opatření podle vyhláš-
ky č. 27/2016 Sb., ve zně-
ní účinném ode dne nabytí 
účinnosti této vyhlášky, po 
uplynutí 3 měsíců ode dne 

vyhlášení této vyhlášky; do 
uplynutí této doby doporu-
čují podpůrná opatření podle 
dosavadních právních před-
pisů. Ustanovení bodu 2 zů-
stává nedotčeno.“

 Vít BERKA

Právník 

radí

Byla již publikována další novela vyhlášky 
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných?

Pokud zaměstnankyně ne-
využije své právo nastou-
pit dovolenou bezpro-
středně po skončení ma-
teřské dovolené a řádnou 
dovolenou by čerpala až 
později, mohl by zaměst-
navatel tuto dovolenou 
krátit?

Pro účely dovolené se rodi-
čovská dovolená neposuzuje 
jako výkon práce a  čerpání 
rodičovské dovolené je pro-
to důvodem pro krácení do-
volené. K takovému krácení 
ale dochází jen v případě, po-
kud dovolená není čerpána 
bezprostředně po skončení 
mateřské dovolené. Krácení 
dovolené upravuje § 223 zá-
koníku práce.  Vít BERKA

Lze krátit 
dovolenou?

Tímto předpisem je zákon 
č. 359/1999 Sb., o sociál-

něprávní ochraně dětí, kde 
se v § 4 stanoví:

„(1) Sociálněprávní ochra-
nu zajišťují orgány sociálně-
právní ochrany, jimiž jsou

a) krajské úřady,
b) obecní úřady obcí s roz-

šířenou působností,
c) obecní úřady a  újezd-

ní úřady; ustanovení tohoto 
zákona o obecních úřadech 
se vztahují i na újezdní úřady,

d) ministerstvo,

e) Úřad pro mezinárodně-
právní ochranu dětí,

f) Úřad práce České repub-
liky – krajské pobočky a po-
bočka pro hlavní město Pra-
hu (dále jen ‚krajská pobočka 
Úřadu práce’).

(2) Sociálněprávní ochranu 
dále zajišťují

a) obce v samostatné pů-
sobnosti,

b) kraje v samostatné pů-
sobnosti,

c) komise pro sociálněpráv-
ní ochranu dětí,

d) další právnické a fyzické 
osoby, jsou-li výkonem sociál-
něprávní ochrany pověřeny, 
(dále jen ‚pověřená osoba‘).“

Zákon v § 4 odst. 1 uvádí 
výčet orgánů sociálněprávní 
ochrany dětí. Protože přede-
vším obecní úřady obcí s roz-
šířenou působností a  obec-
ní úřady mají možnost bez-
prostředně sledovat ochranu 
práv dítěte a  činit včas po-
třebná opatření se znalostí 
problému a místních podmí-
nek, ukládá jim zákon nejví-
ce povinností v ochraně dětí.

Sociálněprávní ochranu dě-
tí také zajišťují obce a kraje 
v  samostatné působnosti, 
komise pro sociálněprávní 
ochranu dětí a další pověře-
né osoby, které však nejsou 
orgány sociálněprávní ochra-
ny dětí. Vít BERKA

Předpisy pro orgány sociálněprávní ochrany dětí
Podle školského zákona (§ 16a) má škola 
před přiznáním podpůrného opatření žáko-
vi spolupracovat zejména se školským pora-
denským zařízením, se zřizovatelem, lékařem 
a orgánem sociálněprávní ochrany dětí. Kte-
rým předpisem jsou tyto orgány sociálněpráv-
ní ochrany dětí vymezeny?

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Přijímání do prvního roč-
níku a  vyššího stupně 

šestiletého a  osmiletého 
gymnázia upravuje § 61 
školského zákona, kde se 
stanoví:

 „(1) Vzdělávání v šestile-
tém a  osmiletém gymná-
ziu se člení na nižší stupeň 
a vyšší stupeň. Nižší stupeň 
je tvořen prvními dvěma 
ročníky šestiletého gym-
názia nebo prvními čtyřmi 
ročníky osmiletého gymná-
zia. Vyšší stupeň je tvořen 
posledními čtyřmi ročníky 
šestiletého a  osmiletého 
gymnázia. 

 (2) Do prvního ročníku 
nižšího stupně šestiletého 
gymnázia lze přijmout ucha-
zeče, kteří v daném školním 
roce úspěšně ukončí sedmý 
ročník základní školy nebo 
druhý ročník nižšího stup-
ně osmiletého gymnázia 

nebo druhý ročník osmile-
tého vzdělávacího progra-
mu konzervatoře, do první-
ho ročníku nižšího stupně 
osmiletého gymnázia ucha-
zeče, kteří v  daném škol-
ním roce úspěšně ukončí 
pátý ročník základní školy. 
Do prvního ročníku vyššího 
stupně gymnázia postupují 
žáci, kteří úspěšně ukončili 
nižší stupeň šestiletého ne-
bo osmiletého gymnázia. 

(3) Při přijímacím řízení do 
nižšího stupně šestiletého 
a osmiletého gymnázia se 
postupuje obdobně podle 
§ 60 až 60g.“ 

Zákon výslovně stanoví, 
že do 1. ročníku vyššího 
stupně víceletého gymná-
zia může být přijat pou-
ze uchazeč, který 
úspěšně ukon-
čil příslušný 

ročník základní školy „v da-
ném školním roce“, tedy 
v  tom roce, ve kterém se 
ke studiu hlásí. Nelze proto 
přijímat starší žáky z vyšších 
ročníků základní školy. Žá-
kům, kteří úspěšně ukončili 
první stupeň, se umožňu-
je, aby postoupili do vyšší-
ho stupně šestiletého ne-
bo osmiletého gymnázia 
automaticky. Pro přijímací 
řízení platí stejné postupy 
jako u ostatních středních 
škol (viz ustanovení § 61 
odst. 3, že se postupuje ob-
dobně podle § 60 až 60g), 
kde je upraveno přijímání 
do 1. ročníku vzdělávání na 

střední škole. 

Je nějak omezena výše 
odměny jako nenároko-
vé složky platu, kterou 
může obdržet zaměstna-
nec ve  školství? Je nám 
známo, že výše osobní-
ho příplatku je omeze-
na a  může činit nejvýše 
50  procent (výjimečně 
100  procent) platového 

tarifu nejvyššího plato-
vého stropu třídy, do níž 
je zaměstnanec zařazen. 
Platí obdobné omezení 
i pro odměny?

Podmínky pro poskytová-
ní osobního příplatku a jeho 
výši upravuje § 131 zákoní-
ku práce. Tam jsou uvedena 
i  omezení, o nichž se zmi-

ňujete v dotazu. Odměna je 
nenárokovou složkou platu 
a  její poskytování upravuje 
§ 134 zákoníku práce, kde 
se stanoví:

„Za úspěšné splnění mi-
mořádného nebo zvlášť vý-
znamného pracovního úkolu 
může zaměstnavatel poskyt-
nout zaměstnanci odměnu.“

Na rozdíl od jiných slo-
žek platu nestanoví zákoník 
práce pro výši odměny žád-
né omezení. Při rozhodování 
o četnosti a o výši poskyto-
vaných odměn je zaměstna-
vatel limitován pouze obje-
mem finančních prostředků 
určených na platy, které má 
k dispozici.

Přijímání žáků na víceletá gymnázia

Je omezena výše odměny pro zaměstnance školství?

Končím pracovní poměr, 
ale zaměstnavatel mi ne-
chce vydat zápočtový 
list. Zdůvodňuje to tím, 
že jsem neuhradil způso-
benou škodu a teprve po 
finančním vyrovnání mně 
bude zápočtový list vydán. 
Je takový postup z hledis-
ka práva přípustný?

Podle ustanovení § 313 zá-
koníku práce je zaměstnava-
tel povinen vydat zaměstnanci 
potvrzení o zaměstnání, a to 
bez jakýchkoliv podmínek. 
Zákon neumožňuje podmi-
ňovat vydání potvrzení např. 
tím, že zaměstnanec nejdří-
ve uhradí zaměstnavateli ško-
du. Pokud zaměstnavatel ne-
napraví svoje pochybení, má 
zaměstnanec možnost obrátit 
se v této věci na soud. Tím, že 
zaměstnavatel odmítá vydat 
potvrzení o zaměstnání, může 
způsobit zaměstnanci škodu 
spočívající v tom, že s ním jiný 
zaměstnavatel z tohoto důvo-
du neuzavře pracovní poměr. 
Škoda by v takovém případě 
představovala ušlý výdělek, 
kterého by zaměstnanec do-
sahoval u nového zaměstna-
vatele. V tomto smyslu rozho-
dují i soudy.

Kdy vydat 
zápočtový list

Jaká je v současné době platná právní úprava 
pro přijímání žáků ke vzdělávání na vícele-
tých gymnáziích?

Zákonem č. 258/2017 Sb., 
kterým se mění zákon 

č. 589/1992 Sb., o  pojist-
ném na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politi-
ku zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a další 
související zákony, byl změ-

něn i zákon č. 187/2006 Sb., 
o  nemocenském pojištění. 
Součástí změn zákona o ne-
mocenském pojištění je i no-
vé znění § 29, který upravuje 
výši nemocenského za kalen-
dářní den a kde je nově sta-
noveno:

„Výše nemocenského za 
kalendářní den činí

60 % denního vyměřova-
cího základu do 30. kalen-
dářního dne trvání dočasné 
pracovní neschopnosti nebo 
nařízené karantény,

66 % denního vyměřovací-
ho základu od 31. kalendář-
ního dne trvání dočasné pra-
covní neschopnosti nebo na-
řízené karantény do 60. dne 

trvání dočasné pracovní ne-
schopnosti nebo nařízené 
karantény,

72 % denního vyměřova-
cího základu od 61. kalen-
dářního dne trvání dočasné 
pracovní neschopnosti nebo 
nařízené karantény.“

Toto změněné ustanovení 
§ 29 o výši nemocenského na-
bylo účinnosti dnem 1. ledna 
2018.

Změny ve výši nemocenského za den
K jakým změnám dochází ve výši nemocen-
ského za kalendářní den? Odkdy se změna 
uplatní?



8 číslo 5

Žáci se seznamovali s africkou Keňou očima spisovatelky
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Beseda je vždy přizpůsobe-
ná dané věkové kategorii 

žáků, kteří se tak prostřed-
nictvím autorčina vyprávění 
a promítání fotografií a videí 
seznámí s životem v Keni a se 
spisovatelskou profesí. 

Nadšení žáci
Takto ohodnotily besedu dě-

ti z  prvního stupně základní 
školy v Úpici:

V informačním centru jsme 
se setkali s Hanou Hindráko-
vou, která nám tam pouštěla 
videa a fotografie, jak žijí děti, 
lidé a  zvířata v Keni. Dozvě-
děla jsem se, že hlavní měs-
to je Nairobi a že tam mluví 
svahilsky a anglicky. Mají tam 
krásná jezera a krásné zelené 
okolí. Soutěžili jsme o  trička 
a náramek. Moc se mi to lí-
bilo. (Tereza Jakubčaninová)

Někteří lidé tam nosí na hla-
vě koše s věcmi. V Keni jsou 
lidé strašně chudí a nemají pe-
níze na jídlo. (Kateřina Mesne-
rová)

Keňa je nádherné město. 
Překvapilo mě, že tam mluví 

i  anglicky. Nemají tam moc 
jídla. Když jim přijde návště-
va, tak koupí maso a jiné jídlo, 
a když to návštěva nesní, urazí 
se. (Jakub Kryl)

Paní Hindráková nám vyprá-
věla, jak je v Keni. Říkala nám, 
kde byli a  jaké to tam bylo. 
Také nás naučila říct svahilsky 
ahoj – jambo. Pak byla sou-
těž, ale bohužel jsem nevyhrál. 
(Adam Marič)

Mě zaujalo, jak tam žijou 
děti. Nechtěla bych být jedna 
z nich. Jak si vyrábějí hračky 
z odpadu. Je mi jich strašně 
líto. Moje maminka a babič-
ka jim tam posílají hračky, věci 
a peřiny. Až budu velká, tak si 
někoho z nich adoptuju. Ale 
těm rodičům by se po nich 
stýskalo, takže asi ne. A hlav-
ně by ty děti byly bez rodiny. 
(Adélka Baudischová)

Zájem o knihy
Spokojená byla i osmá třída 

z Plzně:
V říjnu naši knihovnu navští-

vila spisovatelka Hana Hindrá-
ková s připravenou besedou. 

Do knihovny byla na tuto ak-
ci pozvána 8. třída. Paní spi-
sovatelka měla vše perfektně 
připravené a  od první chvíle 
svého povídání si mladé di-
váky získala. Všichni pozorně 
poslouchali povídání o  živo-
tě v Africe proložené čtením 
z autorčiných knih. Zájem byl 
patrný i  z  mnohých dotazů, 
na které ke konci vystoupe-
ní paní spisovatelka ochotně 
odpovídala.

Nakonec bylo rozdáno 
spoustu podpisů a všichni od-
cházeli spokojeni. Důkazem 
bylo i  to, že se ihned půjči-
ly všechny autorčiny knihy, 
které jsme měli k  dispozici. 
(Alena Pospíchalová, Obvod-
ní knihovna Doubravka, Plzeň)

Palčivé problémy
Hana Hindráková se narodi-

la v roce 1982 v Trutnově, kde 
strávila dětství a  vystudovala 
obchodní akademii. V  roce 
2001 se přestěhovala do Prahy 
a začala studovat mezinárodní 
obchod na Vysoké škole eko-
nomické. V roce 2005 úspěš-
ně složila bakalářské zkouš-
ky a  rozhodla se pro změnu 
hlavní specializace na cestovní 
ruch. Jako vedlejší specializaci 
si zvolila rozvojová studia, kte-
rá podnítila její zájem o africký 
kontinent.

Po vysokoškolských stu-

diích v  roce 2008  si založila 
vlastní neziskovou organizaci 
Fair, z. s., a v rámci realizace 
projektů rozvojové spolupráce 
se dostala pětkrát do africké 
Keni, kterou si velmi oblíbila: 
země se stala hlavním téma-
tem jejích beletristických knih 
Děti nikoho, Karibu Keňa, 
Dobrovolnice a Očarovaná.

Prostřednictvím beletrie 
upozorňuje autorka na palčivé 
problémy černého kontinen-
tu, jako jsou děti ulice, obchod 
s dětmi, diskriminace HIV po-
zitivních lidí aj. 

V roce 2012 debutovala ro-
mánem Děti nikoho, který se 
zařadil  mezi nejprodávanější 
knihy nakladatelství Alpress 
v únoru 2013 a byl nomino-
ván do užšího výběru dvaceti 
knih na knihu roku 2012 na 
Databázi knih. Román byl ta-
ké přeložen do angličtiny. Vzá-
pětí s  rukopisem knihy Kari-
bu Keňa vyhrála soutěž Mám 
talent pořádanou naklada-
telstvím Euromedia. V  lednu 
2014  jí vydalo nakladatelství 
Alpress román Dobrovolnice, 
o rok později, v únoru 2015, 
román  Očarovaná. V  roce 
2016 jí vydalo nakladatelství 
Grada román Lovci lebek. Za-
tím posledním vydaným romá-
nem je  Smrtící byznys, který 
vyšel loni v září.

 Romana SLANINOVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Keňa očima spisovatelky. Pod tímto názvem 
dělá již několik let besedy o životě v Keni spiso-
vatelka Hana Hindráková. Žákům základních, 
středních i  vysokých škol tak přibližuje tuto 
subsaharskou zemi, kterou již šestkrát navští-
vila a  která se stala inspirací pro její romány 
z afrického prostředí.
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Amélie objeví inzerát 
na práci dobrovolnice 
v  uprchlickém táboře 
Kakuma v Keni. Zaplatí 
poplatek, ale po příletu 
zjistí, že naletěla pod-
vodníkům. Začne po-
máhat ve slumech, kde 
panují otřesné podmín-
ky. Navíc zde někdo 
unáší děti. Amélie zkusí 
pátrat, netuší však, ja-
ké nebezpečí jí hrozí. 
Jednoho dne procitne 
v chýši v zakrváceném 
oblečení a  vůbec nic 
si nepamatuje. Kniha 
od úspěšné autorky, 
která se často inspiru-
je skutečnými příběhy, 
vyšla v  nakladatelství 
Alpress.

Dobrovolnice
HANA  
HINDRÁKOVÁ

V letošním roce je v naší Ma-
teřské škole Klíček v Uher-

ském Brodu zimní sportování 
o to slavnostnější, že se koná 
v době zimních olympijských 
her, které budeme všichni sle-
dovat.

V. zimní olympiádu MŠ Klí-

ček jsme se rozhodli zahájit 
na nové ledové ploše v centru 
Uherského Brodu. Po velkých 
přípravách, kdy děti vyráběly 
olympijskou vlajku a  pocho-
deň, vyhledávaly různé infor-
mace v  časopisech, chystaly 
zimní výstroj, se už nemohly 

dočkat samotného zahájení 
her.

Všechnu potřebnou vý-
stroj – brusle, helmy, rukavi-
ce, chrániče, puky, kužely, ale 
i teplý čaj – nám na náměstí 
přepravila paní učitelka. V zá-
zemí stanu se děti pohodlně 
připravily na bruslení. Po vy-
věšení olympijské vlajky a za-
zpívání primátorské hymny se 
22 bruslařů rozjelo po ledové 
ploše. Na ledě předváděli své 
dovednosti, které si každý tý-
den zdokonalují pod vedením 
zkušených trenérů HC Spartak 
Uherský Brod, hráli hry a sou-
těžili. Kolem hrazení měli za 
chvíli početné obecenstvo, 
které jim fandilo. Nebyli to jen 

jejich mladší kamarádi ze škol-
ky, ale i náhodní kolemjdoucí.

V dalších dnech bude sou-
částí V. olympijských her MŠ 
Klíček běh na lyžích, bobová-
ní a celé primátorské sporto-
vání zakončíme velkou koulo-
vačkou a rozdělením medailí 
pro všechny sportovce.

Shodujeme se na tom, že na-
še děti jsou pohybově nadané, 
hrají fair play a aktivity spojené 
s fyzickou zdatností a přiroze-
ným pohybem je velmi baví. Ma-
lé primátory a primátorky vede-
me k rozvoji fyzické zdatnosti, 
podporujeme jejich lásku k po-
hybu a rozvíjíme samostatnost, 
obratnost, zdravé sebevědomí 
a jistotu. Andrea GAHUROVÁ

Znáte je?

Po dlouhé době nás navštívili 
naši absolventi oboru ces-

tovní ruch. Těmito studenty 
jsou Dominika Kacká, Eva Rei-
terová a Vu Huy Hoang alias 
Meites. Nyní studují druhým 
rokem na vysoké škole v Bir-
minghamu a pro všechny ma-
turitní třídy naší školy uspo-
řádali ve středu 3. ledna veli-
ce zajímavou besedu. Ta nás, 
maturanty, velmi inspirovala. 
Sama Dominika říká: „Jeden 
by řekl, že se studovat do za-
hraničí dostal náhodou, ale 
u  nás tomu bylo jinak. Před 
třemi lety, ještě jako studenti 
SOU a SOŠ Přímětická, jsme se 
ve škole zúčastnili přednášky, 
která nám dala dostatečnou 
motivaci a informace na to, vy-
dat se za studiem do Birming-
hamu. Nyní máme za sebou 
již třetí semestr a  na našem 

rozhodnutí bychom neměni-
li vůbec nic. Systém britské 
výuky je odlišný od toho čes-
kého, největší problém však 
nastává v akademické anglič-
tině. Přímětická nám ale da-
la dostatečný základ na to, 
abychom se s ní mohli uplat-
nit jak ve studiu, tak i v pra-
covním odvětví. A  když nás 
oslovila výchovná poradkyně, 
zda bychom vám, současným 
maturantům, nepodali infor-
mace o studiu, neváhali jsme 
ani chvilku.“ 

Jeden z  těchto tří studen-
tů, Meites, téměř zapomněl 
mluvit česky, protože v Anglii 
a v Austrálii, kde byl na stá-
ži, používá pouze angličtinu. 
Při svém výkladu dlouze pře-
mýšlel, jak se nějaká slovíčka 
řeknou česky, což nás poba-
vilo, ale také velmi inspirovalo 

k intenzivnějšímu studiu cizích 
jazyků. Meites nám také po-
pisoval svůj pobyt v Austrálii. 
Povídal nám, co všechno za-
žil, kde pracoval, jaký byl je-
ho australský život, jaké jsou 
brigádnické výdělky v této ze-
mi. Sama Eva říká: „Studovat 
v zahraničí bylo pro mne hod-
ně spontánní rozhodnutí, kte-
rého absolutně nelituji. Chtě-
lo to trochu odvahy a vzdát se 
některých věcí, ale na druhou 
stranu mě to hodně oboha-
tilo. Poznala jsem novou ze-
mi, kulturu, spoustu přátel 
z různých zemí z celého svě-
ta a hlavně jsem se úplně osa-
mostatnila a  získala jiný po-
hled na svět. Není vše růžové, 
žít v zahraničí na vlastní pěst 
není nejlehčí, ale ty zkušenosti 
za to stojí.“ 

 Marie HORÁKOVÁ

Beseda pro maturanty přinesla inspiraci

Zimní olympiáda podporuje lásku k pohybu

Čtyři dívky, stejný počet 
chlapců, jedna školní tří-

da a chlapecká taneční skupi-
na získaly cenu Zlatý oříšek za 
rok 2017. Mezi vítězi  19. roč-
níku soutěže pro talentované 
děti od 6 do 14 let je napří-
klad zrakově postižená dívka, 
která vyniká v kreslení, nebo 
chlapec s protézou na noze, 
který se věnuje několika spor-
tům.

Čtrnáctiletá Marie Jansová 
od malička kreslí profily a ka-
rikatury, ačkoli vidí jen na jed-
no oko a  špatně na blízko.  
Své nadání Marie rozvíjí ve 
školním výtvarném kroužku, 

kde se deváťáci připravují na 
přijímací zkoušky na střední 
školy. Sama chodí do osmé 
třídy.  Po ukončení základní 
školy by chtěla jít na grafic-

kou střední školu. Stejně sta-
rý Vít Špalek vyniká navzdo-
ry svému postižení ve sportu. 
Narodil se s vývojovou vadou, 
a má proto protézu na pravé 
noze. Přesto od osmi let hraje 
stolní tenis, lyžuje a jezdí na 
kole. Jeho snem je vyhrát pa-
ralympiádu.  Ze sportovců si 
cenu odnesl také dvanáctiletý 
Mikuláš Rudolf Cogan a de-
setiletá Denisa Pecháčková. 
Mezi vítězi je letos také chla-
pecká taneční skupina Flash 
Jaroměř a sedmiletá pianistka 
Klára Gibišová a dvanáctiletý 
muzikant Daniel Matejča.

  čtk

Zlatý oříšek dostaly letos i dvě handicapované děti
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Stačí chvilka nepozornosti, 
špatně došlápneme a  vý-

ron, nejčastěji kotníku, je na 
světě. K  vymknutí, výronu či 
podvrtnutí dojde tehdy, když 
se kotník vyskytne v nepřiro-
zené pozici, vyvrátí se. Dochá-
zí k natahování vazů a  jejich 
případnému natržení. Výron 
v kotníku je podle zkušeností 
lékařů nejčastějším zraněním 
kotníku, které se zpravidla 
zanedbává. Každý člověk ve 
svém životě minimálně jed-
nou prodělá výron v  kotní-
ku. Lékaři doporučují ošetřit 
výron nejlépe hned. Pokud 
by se tak nestalo, mohou ná-
sledovat dost velké zdravotní 
potíže, například bolesti, kdy-
koliv se mění počasí. Není ani 
výjimkou, že se výrony opa-
kují, kotník ztrácí svou stabi-
litu a  je náchylnější k dalším 
úrazům. Pokud se výron opa-
kuje několikrát, pak je jasné, 
že tělo vysílá jasný signál, že 
s chůzí není něco v pořádku. 
Tři stupně zranění:

 z 1. stupeň (natažení) – nej-
lehčí typ poranění, kdy se va-
zy natáhnou minimálně, ne-
došlo k jejich natržení. Posti-
žené místo nejspíše oteče, ale 
do pár dnů to splaskne. Zhru-
ba dva dny nohu příliš neza-
těžujte.

 z 2. stupeň (natržení) – do-

chází už k natržení menšího 
počtu vláken a  větší bolesti. 
Otok se objevuje delší dobu 
včetně modřiny a  pociťujete 
jisté omezení v pohybu. Je tře-
ba nohu odlehčovat alespoň 
pět dní, ale přesnější pokyny 
vám dá lékař. Doporučuje se 
i trénovat propínání a flexová-
ní špičky.

 z 3. stupeň (přetržení) – nej-
těžší typ poranění, kdy dojde 
z velké části k přetržení vazu. 
Na kotník nelze našlápnout, 
je zcela nestabilní. Omezení 
došlapování na postiženou 
končetinu trvá přibližně šest 
týdnů, rekonvalescence až 
měsíce.

Jak výron poznáte?
Pokud špatně došlápnete 

a  začne vás to bolet, přede-
vším během nějaké zátěže, 
a  zároveň se kolem vytvo-
ří otok a podlitina, s největší 
pravděpodobností je kotník 
opravdu vymknutý. Zlomenina 
není tak častá, ale jestli máte 
obavy a nechcete nic podce-
nit, raději si zajděte k ortope-
dovi nebo na chirurgii. 

Bolest v  kotníku nastává 
hned při úrazu, nastoupí rych-
le, palčivě a intenzivně, je ne-
možné se na postiženou no-
hu postavit. I přesto je kloub 
částečně stabilní, protože jej 

fixují nepostižené vazy a sva-
ly. Postupně vzniká otok, kte-
rý omezuje hybnost. Vytváří se 
hematom, který bolest prohlu-
buje. Základem ošetření je no-
hu chladit a ledovat. K tomu 
mohou pomoci volně prodej-
né prostředky, například Re-
paril Ice-Spray, který je spe-
ciálně určen pro první pomoc 
při drobných sportovních úra-
zech. Dokáže účinně ochladit 
pohmožděniny, přinese úle-
vu v  případě vymknutí, sva-
lových křečí a také při tvorbě 
hematomu. Díky chladivému 
efektu spreje bolesti odezní.  
Osvědčí se i ledové zábaly ne-
bo třeba zamrazená zelenina, 
která se přiloží na postižené 
místo a obalí se třeba šátkem. 
Nohu znehybněte a zafixujte. 
Můžete použít elastické obi-
nadlo, ale dejte si pozor, abys-
te nohu nezaškrtili příliš. Je po-
třeba, aby do ní stále proudila 
krev. Dejte postiženou konče-
tinu do vyvýšené polohy. 

Pokud je otok a hematom 
mírný, zvládnete kotník vyléčit 

podomácku. Důležité je pod-
chytit první fázi a důsledně do-
držovat doporučení výše. Po 
odeznění nejakutnější fáze, te-
dy asi po třech dnech, pomů-
že odstranění otoku lymfodre-
náží, uvolnění měkkých tkání 
nohy a mobilizace kloubů no-
hy. Velmi příjemný a velmi ná-
pomocný je kineziotejp, který 
může pomoci jak ke zlepšení 
lymfatické drenáže, tak k me-
chanickému zpevnění kotníku. 
Tejpovat je vhodné poměrně 
dlouhou dobu, dokud necítí-
te, že je kotník plně funkční.

Jak zabránit výronu?
Základem prevence je přede-

vším stabilní obuv, aby v ní byla 
noha pěkně ukotvena. Dopo-
ručují se boty s pevnou patou 
a podešví, a pokud se vydáváte 
na náročnější turistiku, rozhod-
ně se vyplatí investovat do kva-
litnější obuvi a  také sledovat 
povrch, po němž šlapete. Ne-
bezpečné jsou nejen nerovnos-
ti povrchu, ale i jeho kluzkost.  
 Táňa PIKARTOVÁ 

Nejčastější zdravotní potíže učitelů a jak na ně
Zaměřili jsme se na zdravotní potíže, kte-
ré pedagogům znepříjemňují život, a  poku-
sili se najít způsob, jak jim od nich pomoci. 
Výron kotníku

Sotva se Pepíček vzpamato-
val z neúspěchu při cvičných 

testech k  přijímacímu řízení 
na osmileté gymnázium, kdy 
„díky“ metodě prof. Hejného 
prasklo, že v  páté třídě ještě 
neumí zpaměti malou náso-
bilku, převrhla se na něj koza 
a následně byl spráskán šviha-
dlem. Kozu při tělesné výcho-
vě – po slovním nátlaku učitele 
– přeskočil s entuziasmem tak 
nepochopitelně, že se na něj 
převrátila. Konečný ortel pak 
zpečetilo švihadlo, které mu za 
to, že špatně skákal, napráska-
lo trojku z  tělocviku. Jako by 
nestačilo, že se mu spolužá-
ci potutelně vysmívají za jeho 
nadváhu! 

   Pepíček rovněž marně zá-

pasí v hodině hudební výchovy, 
kde však aspoň dosáhl kom-
promisu: „Z  hudební výcho-
vy budeš mít na vysvědčení 
trojku. Sice máš za zpěv 
v podtónu za pět, ale 
zase jsi věděl, kde 
se narodil Bed-
řich Smetana,“ 
pochválila ho 
paní učitelka. 
Konec dobrý, 
všechno dob-
ré, rezonovalo 
Pepíčkovi v uších.

   Pepíček však 
má špatné spaní i z vý-
tvarné výchovy. Jeho posled-
ní výtvor byl panem učitelem 
nazván „večerníčkovým syn-
dromem“, protože hlava oné 

postavy byla v poměru k tělu 
příliš velká. Ovšem ještě větší 
hlavu z  toho všeho měl sám 
Pepíček – tolik se snažil. Holt 

talentu se mu ve výcho-
vách nedostalo. Ješ-

tě že vyniká v ang- 
ličtině, češtině, 
vlastivědě a pří-
rodovědě, kde 
bude mít na 
vysvědčení jas-
né jedničky jak 

bič!
   Tu hanbu, 

když na něj děti 
při tělocviku škodoli-

bě pokřikují: „Sádlo“, však 
stále těžce snáší, a když nasta-
ne den, kdy se mu to fiasko 
opět přibližuje, dostává křeče 

v  břiše a  bledne. A  ta úleva, 
když mu maminka dá černé 
uhlí, uloží ho do postýlky a na-
píše omluvenku!

Nedalo mi to a zeptala jsem 
se jedné zkušené paní ředitel-
ky základní školy: „Hodnocení 
výchovy – tedy i tělocviku – by 
nemělo záviset na talentu či na-
dání, ať už sportovním, výtvar-
ném, či hudebním, ale na sna-
ze, přístupu, píli apod. Zkráce-
ně: pokud je dítě tlusté a neumí 
kotoul, neměl by to být důvod 
k trojce z tělocviku. Ale připouš-
tím, že je spoustu kantorů, kteří 
by ji takovému dítěti dali.“

Tak mě jen tak napadá, zda-
li by se učitelé výchov neměli 
slovy paní ředitelky inspirovat.

  Eva ROKYTOVÁ 

Fejeton

Učitelé sázejí trojky z výchov. Děti z toho mají trauma

Natažení 
vnějších 
vazů

Inverze = supinace
+ addukce

vytočení chodidla 
za palcem vzhůru

Normální 
postavení kotníku

Everze pronace
+ abdukce

Vytočení chodidla 
za malíkem vzhůru

Natažení 
vnitřních 

vazů
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Knihy z Mladé fronty vždy potěší

Únos do světa stínů
KATEŘINA JANOUCHOVÁ

Porodní asistentka Cecilie Lundo-
vá si dopřeje výlet za hranice všed-

ních dnů a  oddech od pracovních 
a  mateřských povinností: vyrazí na tý-
den do Paříže, kde ji čeká romantické 
dobrodružství, seznámení s  francouz-
skými kolegyněmi z  oboru a  další podnětné zážitky. 
O to tvrdší je však návrat zpátky. Už v letadle se dozvídá, 
že doma ve Švédsku beze stopy zmizela desetiletá holčič-
ka – a jako by ta zpráva sama o sobě nebyla dost děsivá, 
vyjde najevo, že se jedná o nejlepší kamarádku Ceciliiny 
prostřední dcerky Grétky, malou Tiffany.

Dozvuky mých lásek
GRAEME SIMSION

IT specialista a  příležitostný pianista 
Adam Sharp se „už dívá do hlavně 

padesátky“, když jeho poklidný život 
v  Norwichi s  partnerkou, kocourem 
a  návštěvami nemocné matky rozče-
ří e-mail od dávno ztracené lásky, pů-
vabné herečky Angeliny. Nemůže uvě-
řit, že si na něj po letech vzpomněla. Nostalgie i nespo-
kojenost s vlastním životem ho nakonec přimějí spálit 
všechny mosty a rozjet se za bývalou milenkou, kterou 
kdysi málem požádal o ruku a na niž nikdy nedokázal 
zapomenout.

Podivuhodná odhalení 
Artura Peppera

PHAEDRA PATRICKOVÁ

Devětašedesátiletý Artur Pepper ve-
de jednoduchý život. Vstává přesně 

v 7.30, docela stejně jako v dobách, kdy 
ještě žila jeho manželka Miriam. Oblékne 
si vždy tytéž šedé kalhoty a pletenou ves-
tu barvy hořčice, zalije kapradinu Frederiku a zamíří na 
zahrádku. Jenže v den prvního výročí Miriaminy smrti se 
cosi změní. Při třídění jejích věcí Arthur nachází nápadný 
zlatý náramek s přívěsky, který nikdy neviděl. Následuje 
překvapivá a nezapomenutelná odysea, která ho zavádí 
přes Londýn do Paříže a daleké Indie. 

Jak se žije padesátkám
DANIELA KOVÁŘOVÁ  

RADIM UZEL

Žena zralého věku to nemá ve světě 
plném mládí jednoduché, zvláště 

pokud ji ze všech stran sledují ostříží 
zraky dospívajících potomků, chátra-
jících matek, nedosažitelných mužů, 
zaujatých kolegů, jiných závistivých 
žen i kritické společnosti, jež povrch-
ně soudí, že zralá žena už má vše podstatné vlastně za 
sebou. Že tomu tak ve skutečnosti není a že i na čaro-
dějnici 50+ ještě mnohé čeká, dokazuje právě toto iro-
nické pojednání.

So long, Marianne
KARI HESTHAMAROVÁ

Marianne bylo dvaadvacet let, když 
se svým partnerem, norským spi-

sovatelem Axelem Jensenem, pobývala 
na řeckém ostrově Hydra. Jednoho dne 
ji při nákupu v místním koloniálu jakýsi 
mladý muž pozval do restaurace, kde 
právě seděl se svými přáteli. Představil 

se jako Leonard Cohen – tehdy to byl ještě málo známý 
kanadský básník. Když ji a  jejich synka nevyzpytatelný, 
výbušný Axel nakonec kvůli jiné ženě opustil, Leonard ho 
u Marianne zastoupil a zrodil se nový, hluboký, láskyplný 
milostný vztah.

Celej Franz
MARTA DAVOUZE

Věra Saudková nebyla zdaleka 
jenom neteř Franze Kafky, ale 

i manželka a inspirátorka slavného 
překladatele Shakespearova díla 
E. A. Saudka, matka pěti dětí, talen-
tovaná překladatelka, opora mnoha 
lidí, kteří se ocitli v nouzi, a hlavně 
moudrá a  statečná osobnost. Žila 

bezmála sto let a její složitý a velice těžký osud se v ne-
jednom ohledu podobal osudu naší země ve dvacátém 
století. Kdykoli svitla naděje na lepší časy, přišlo něco, 
co onu naději zmařilo.

Poustevník
THOMAS RYDAHL

Na pláži na kanárském ostrově Fuerte-
ventura se najde havarované auto. Na 

zadním sedadle je kartonová krabice a v ní 
leží tělo chlapečka. Nikdo neví, jak se mrtvé 
dítě jmenuje, a po řidiči vozu není nikde ani 
stopa. Vražda je to poslední, co na Fuer-

teventuře potřebují. Bary a větrem bičované pláže jsou 
už tak poloprázdné a místní policie je pod tlakem, aby 
vyšetřování ukončila co nejdříve. Dlouholetý obyvatel os-
trova Erhard, jenž vidí víc než většina ostatních, však poli-
cistům nedá pokoj a nedovolí, aby od vyšetřování upustili 
– nemá co ztratit. 

Zrada rodu Trnhoffů
GARETH P. JONES

Ve vypálených ruinách panství rodu 
Trnhoffů nastalo opatrné příměří. Po 

životě stráveném ustavičnými pokusy za-
bít svého sourozence se totiž dvojčata 
Felix a  Leontýna rozhodla přestat bojo-
vat. Leontýna si našla nové kamarádky 

a zkouší se věnovat úplně normálním aktivitám, jako je 
třeba holčičí pyžamová party. A její bratr dokonce randí 
s  řezníkovou dcerkou! Když se ovšem na panství zniče-
honic objeví zapomenutý strýček Harry a dojde k celé 
řadě téměř smrtelných „nehod“, zdá se, že je vražda 
opět na pořadu dne.
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Galavečer Zlatého Ámose

KANTORSKÝ BÁL

24. března 2018      od 19.00 hodin Vstupné 250 Kč

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

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

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

Korunovace Zlatého Ámose 2018.

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


