
TÝ
D

EN
ÍK

6  7. ÚNORA 2018 XXVI. ROČNÍK

Proč volila téměř polovina li-
dí Jiřího Drahoše? Protože 

chtěli změnu. Vadilo jim, že 
Miloš Zeman nedodržel slib 
daný po prvním zvolení, že 
bude prezidentem všech de-
seti milionů obyvatel. Místo 
toho naopak společnost vel-
mi rozděloval. Jezdil jen do 
některých regionů, opakova-
ně, vyhýbal se jiným. Pomlou-
val novináře a  intelektuály. 
Štval venkov proti hlavnímu 
městu. 

Vzdělaným lidem mimo jiné 
vadí jeho přístup ke jmeno-

vání profesorů vysokých škol. 
Za to, že nemá rád ně-
které rektory, proto-
že mu neumožnili 
dělat si kampaň 
v prostorách ji-
mi vedené vy-
soké školy, se 
jim mstí a  ne-
zve je na slav-
nostní akce.

Další profeso-
ry navržené aka-
demickým senátem 
odmítl jmenovat proto, že 
podle jeho slov neodpovída-

jí morálně požadavkům pro 
tuto funkci. To se pak naskýtá 
otázka, proč stejně přísně ne-
hodnotí skutečnost, že jeho 
kancléř nemá dosud bezpeč-
nostní prověrku. Jenže tato 
fakta někteří voliči pominuli.

Co tedy dělat, aby přibýva-
lo lidí, kteří dokážou rozeznat 

lež a pravdu, podvrh 
od ověřeného fak-

tu? Aby přibýva-
lo těch, kteří 
se umí orien-
tovat v  me-
diálním světě 
aspoň do té 
míry, aby by-

li schopni ově-
řovat si podstr-

čené informace, 
i ty, které jsou hojně 

rozesílané prostřednictvím 
e-mailů? Vzdělaný člověk 

sleduje i  veřejnoprávní mé-
dia. Vzdělaný člověk víc čte. 
I knihy. Lépe se pak orientu-
je v  psaném textu. Má vět-
ší nadhled a nenechá sebou 
manipulovat. Je prokázaným 
faktem, že vzdělání dává člo-
věku mnohem víc svobody. 
Když vím víc, nejsem ustra-
šená a  poznám rozdíl mezi 
totalitou a demokracií.  

A tak bych chtěla apelovat 
na učitele i rodiče dětí, které 
chodí do školy, aby jim neú-
navně poskytovali objektivní 
informace a  zvyšovali jejich 
zájem o všechno, co se děje 
v zemi, kde žijí. Aby nebyly od-
kázány jen na sociální sítě, kde 
si každý může napsat, co chce. 
Z některých z nich budou už 
za pět let mladí voliči příštího 
prezidenta.

 Olina TÁBORSKÁ

Tak jsme zvolili prezidenta. Stejného jako do-
sud. Bylo to o fous, změnu si přálo jen o pár 
tisíc lidí méně. Není však pravda, že je naše 
společnost rozdělená na venkov a velká města. 
Stačí se podívat na mapu, jak kde lidé volili. Je 
to napříč městy, vesnicemi a také generacemi. 

Do volby prezidenta zasáhla i mediální nevzdělanost
FOTO: Stanislav JUGA

Chceme, 

aby přibývalo 

lidí, kteří 

se umí 

orientovat 

v mediálním 

světě.

„Veškerá lidská síla závisí na času a trpělivosti.“ Honoré de Balzac
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EXOD 2018
65. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ

P Ř E Č T Ě T E  P O Z O R N Ě

Akce EXOD
 z Organizují je organizační jednotky 

ČMOS pracovníků školství, akce vedou 
členové Českomoravského odborového 
svazu pracovníků školství.

 z Jsou určeny členům ČMOS pracovníků 
školství a  jejich rodinným příslušníkům, 
pedagogickým pracovníkům všech stup-
ňů a typů škol v činné službě i ostatním 

pracovníkům školství. Na doplnění ka-
pacity akce lze přijmout přihlášku také 
od dalších zájemců z řad nečlenů ČMOS 
pracovníků školství.

 z Přinášejí pestrou náplň, která má slož-
ku rekreační, ale nově i složku poznávací 
a vzdělávací, protože programy základen 
EXOD získaly akreditaci MŠMT a byly tím 

zařazeny do systému dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků.

 z Vzdělávání se mohou zúčastnit všichni 
přihlášení pedagogičtí pracovníci v činné 
službě, kteří po splnění celého vzdělávací-
ho programu základny obdrží osvědčení 
o absolvování kurzu, který jim zaměst-
navatel započte do dalšího vzdělávání.

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI
1. Pro každou přihlašovanou osobu 
(i dítě) použijte samostatný formu-
lář přihlášky z tohoto čísla. Účastníci, 
kteří se chtějí přihlásit ke vzdělávací-
mu programu základny EXOD, vyplní 
také druhou část přihlášky.
2. Vyplněnou přihlášku předložte vý-
boru vlastní organizace ČMOS pra-
covníků školství (případně OROS, 
KROS), který razítkem a  podpisem 
stvrdí, že jste členem ČMOS pracov-
níků školství (v případě slevy poža-
dované studentem 15–26 let nutno 
předložit potvrzení školy o studiu). 
Obdobně u členů OZ PŠaV.
3. Neopomeňte na přihlášce uvést 
údaj o případném poskytnutí příspěv-
ku z FKSP a adresu plátce faktury.
4. Potvrzenou přihlášku zašlete na 

adresu, která je uvedena u  každé 
základny. Nezapomeňte přiložit dvě 
ofrankované obálky se svou adresou, 
v  případě elektronické komunikace 
není nutno obálky zasílat.
5. Dodržte termín pro zaslání po-
tvrzení nebo prohlášení o  zaplace-
ní účastnického poplatku. Jestliže se 
tak nestane, má organizátor právo 
bez urgence obsadit vaše místo ná-
hradníkem.

CENA POUKAZU
Účastníkům, kteří jsou členy ČMOS pracov-
níků školství, a jejich nezaopatřeným dětem 
organizátor poskytuje slevu ve výši 10–20 
procent. Obdobně postupují organizátoři 
u členů Odborového svazu pracovníků škol-
ství a vědy na Slovensku (dále jen OZ PŠaV) 
a jejich nezaopatřených dětí.

STORNOPODMÍNKY
Při odhlášení nebo neúčasti je zájemce, 
v  případě, že nemá náhradníka, povinen 
uhradit organizátorovi veškeré prokazatel-
ně vzniklé náklady.  

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
Výbory ZOOS mohou poskytovat příspě-
vek až do plné výše účastnického poplatku 
z prostředků ZOOS. O poskytnutí příspěvku 
z FKSP rozhoduje zaměstnavatel v souladu 
s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve zně-
ní pozdějších předpisů. Souběh příspěvků ze 
ZOOS a FKSP je možný. V případě účasti na 
vzdělávacím programu základen je možné 
rovněž požádat o příspěvek z FKSP (viz § 9 
vyhl. č. 114/2002 Sb.). Podmínkou čerpání 
je mít tento příspěvek zakotven v kolektiv-
ní smlouvě v zásadách čerpání prostředků 
FKSP.

Komise EXOD ČMOS pracovníků školství přeje účastníkům všech základen příjemný pobyt, nezapomenutelné zá-
žitky a úspěšné další vzdělávání.

ZÁJEMCŮM A ÚČASTNÍKŮM
 z V nejkratším možném termínu oznamte vedoucímu své rozhod-

nutí, že dále nemáte o základnu zájem.
 z Pečlivě prostudujte, jaké služby jsou zahrnuty v ceně základny 

a jaké jsou stornovací podmínky.
 z U základen pro rodiče s dětmi je pro děti zajištěn vhodný program.
 z Pro zájemce o vzdělávací program je účast na celém programu 

základny EXOD povinná.
 z Podpisem přihlášky povoluje účastník základny organizátoro-

vi základny (popř. centrále ČMOS PŠ) nakládat se svými osobními 
údaji pro potřeby spojenými s organizací základny i vzdělávacího 
programu základny, jako jsou např. pojištění, ubytování, hodno-
cení základny, vyúčtování, osvědčení o vzdělávání apod., a to dle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění poz-
dějších předpisů.

 z Před ukončením základny – při jejím hodnocení a vyhodnocení 
vzdělávacího programu – máte právo na informaci o předběžném 
vyúčtování akce.

 z Účastník základny je povinen dopředu nahlásit vedoucímu zá-
kladny změnu programu podle své osobní volby s tím, že na sebe 
bere veškerou odpovědnost za případný úraz či způsobenou škodu.

VEDOUCÍM A ORGANIZÁTORŮM
 z 1. Prvních 14 dní po zveřejnění seznamu základen zařazujte 

do základny pouze členy obou odborových svazů školství, jejich 
rodinné příslušníky a pedagogy se zájmem o vzdělávací program 
základny. Ostatní zájemce zařaďte až po uplynutí této doby.

 z 2. Vedoucí základny EXOD zpracuje vedle seznamu účastníků 
základny i seznam zájemců přihlášených do vzdělávacího progra-
mu základny, který po vyhodnocení a ukončení akce zašle spolu 
s hodnocením základny na ČMOS pracovníků školství jako podklad 
pro případné vydání osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu.

 z Organizátor základny je dále povinen zaslat na ČMOS PŠ vy-
účtování základny na předepsaném tiskopisu se svým podpisem 
a razítkem.

 z 3. Do 20. března 2018 oznamte na ČMOS pracovníků školství 
(Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1, mobil: 737 311 677 – 
E. Šašková, e-mail: saskova.eva@cmkos.cz) základny, které ne-
jsou dosud plně obsazeny, a případně požádejte o  jejich nové 
zveřejnění. 

 z 4. Neprodleně sdělte i rozhodnutí základnu stornovat.
 z 5. Nabídka LAST MINUTE bude zveřejněna pouze na webo-

vých stránkách svazu – www.skolskeodbory.cz – v červnu 2018.



3 7. ÚNORA 2018

1. PRAHA KULTURNÍ 
I TURISTICKÁ 2018 

30. 6. – 7. 7.
Ubytování:
V třílůžkových pokojích inter-
nátu Speciální základní školy 
pro sluchově postiženou mlá-
dež v Praze 5, v blízkosti stani-
ce metra Radlická (manželské 
páry lze ubytovat i samostatně 
do vyčerpání kapacity).
Program:
Základna je zaměřená na po-
znávání nejenom památek 
Prahy. Tentokrát navštívíme 
místa s ukázkou architektury 
20. století (Winternitzova vila), 
projdeme se nově zrevitalizo-
vanou Stromovkou. Výstaviš-
tě a  jeho součásti (Maroldo-
vo panoráma, lapidárium, pla-
netárium). Navštívíme Pražský 
hrad (prohlídka i aktuální vý-
stavy a výstavy k 100. výročí 
vzniku ČSR), uvidíme interiér 
Národního divadla, prohléd-
neme si blízký Žofín, plánu-
jeme celodenní výlet vlakem 
mimo Prahu (předpokládáme 
výlet do lázní Poděbrady a lodí 
se dostaneme až k soutoku La-
be a Chrudimky). Vše zakon-
číme exkurzí na letiště Kbely 
a návštěvou leteckého muzea. 
Program doplní dle zájmu tři 
podvečerní vycházky a zážitek 
z představení Křižíkovy fontá-
ny. 
Cena:  5500 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
6050 Kč pro ostatní

Za ubytování, snídaně, večeře 
(zajištěno v  jídelně internátu 
školy), jeden slavnostní oběd 
nebo večeři, placený vstup 
(Winternitzova vila, Pražský 
hrad, Národní divadlo, Žofín, 
planetárium, Letecké muzeum 
Kbely) a projížďku lodí, Křiží-

kovu fontánu (ostatní vstupy 
nejsou zahrnuty v ceně), jízd-
né vlakem a pojištění. 
Organizátor: ZO VP ČMOS 
PŠ Praha 3
Přihlášky:
Mgr. Petr Honzák, 
Mikšovského 6/976, 158 00 
Praha 5 – Košíře
Pro doporučenou poštu 
použijte pouze tuto 
korespondenční adresu: 
Mgr. Petr Honzák,  
ZUŠ Na Popelce 18/1,  
150 00 Praha 5 – Košíře 
(platná pouze do 1. 7. 2018).
Další informace 
a dotazy též na e-mail: 
exodpraha5.hop@seznam.cz 
a www.exodpraha5.chytry.cz.

2. JARO, DIVADLA 
A PRAHA 2018

28. 3. – 1. 4.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových pokojích (2 
+ 2 tvoří buňku se sociálním 
zázemím, lednicí, varnou kon-
vicí) internátu Gymnázia a Ob-
chodní akademie pro zrakově 
postiženou mládež v Praze 5 
– Jinonicích, v blízkosti stanice 
metra Nové Butovice.
Program:
17. ročník základny je opět 
orientován na návštěvu diva-
delních představení. V dopo-
ledních programech navští-
víme barrandovské ateliéry 
(zajištěna exkurze), seznámí-
me se s okrajovou částí Prahy 
10 (zámek Vršovice, Trmalova 
vila, Vila bří Čapků, usedlost 
Grébovka), navštívíme některé 
výstavy ke 100. výročí vzniku 
ČSR, k  osobnosti Josefa La-
dy, expozici Poštovního mu-
zea. Do programu je zařazena 
i plavba lodí (Pražské Benátky). 

Zahájený cyklus „malá – vel-
ká“ divadla bude pokračovat 
i letos.
Cena:  5000 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
5500 Kč pro ostatní

Za ubytování, snídaně, večeře 
(zajištěno v učňovském hote-
lu MATURA), jednu slavnostní 
večeři, placený vstup (exkurze 
Barrandov, Tančící dům, Poš-
tovní muzeum), projížďku lodí 
(další vstupy již nejsou zahrnu-
ty v ceně) a pojištění.
V  ceně je započítána záloha 
ve výši 1750 Kč na vstupenky 
do divadel, která bude zúčto-
vána účastníkům při předání 
vstupenek.
Organizátor: ZO VP ČMOS 
PŠ Praha 3
Přihlášky:
Nutné odeslat co nejdříve, aby 
mohly být bez problémů za-
jištěny vstupenky do divadel. 
U pozdějších přihlášek nemusí 
být zaručeno sousední místo 
pro partnera.
Mgr. Petr Honzák, 
Mikšovského 6/976,  
158 00 Praha 5 – Košíře 
Pro doporučenou poštu 
použijte pouze tuto 
korespondenční adresu:  
Mgr. Petr Honzák,  
ZUŠ Na Popelce 18/1,  
150 00 Praha 5 – Košíře 
(platná jen do 1. 7.).
Další informace  
a dotazy – e-mail: 
exodpraha5.hop@seznam.cz 
a www.exodpraha5.chytry.cz.

3. KULTURA V PODZIMNÍ 
PRAZE 2018

26.–30. 10.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových pokojích (2 
+ 2 tvoří buňku se sociálním 

zázemím, lednicí, varnou kon-
vicí) internátu Gymnázia a Ob-
chodní akademie pro zrakově 
postiženou mládež v Praze 5 
– Jinonicích, v blízkosti stanice 
metra Nové Butovice.
Program:
Divadelní základna nabídne 
to nejlepší z divadelní sezóny. 
Budeme pokračovat v  cyklu 
„malá – velká“ divadla. Do-
polední program bude zajiš-
těn návštěvami UMPRUM, Ru-
dolfina, Klementina a hlavně 
návštěvou Národního muzea 
po znovuotevření historické 
budovy a  návštěvou výstav 
ke 100. výročí vzniku ČSR. 
28. říjen bude dnem vlastní-
ho programu účastníků. Ne-
bude chybět ani projížďka lodí 
(Pražské Benátky).
Cena:  5100 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
5600 Kč pro ostatní

Za ubytování, snídaně, večeře 
(zajištěno v učňovském hote-
lu MATURA), jednu slavnost-
ní večeři, placený vstup (UM-
PRUM, Rudolfinum, Klementi-
num, Národní muzeum), pro-
jížďku lodí a pojištění. V ceně 
je započítána záloha ve výši 
1750 Kč na vstupenky do di-
vadel, která bude zúčtována 
účastníkům při předání vstu-
penek.
Organizátor: ZO VP ČMOS 
PŠ Praha 3
Přihlášky:
Mgr. Petr Honzák, 
Mikšovského 6/976, 
158 00 Praha 5 – Košíře
Pro doporučenou poštu 
použijte pouze tuto 
kontaktní adresu: 
Mgr. Petr Honzák, 
ZUŠ Na Popelce 18/1, 
150 00 Praha 5 – Košíře 
(platná pouze do 1. 7.).
Další informace a dotazy 
též na e-mail: 
exodpraha5.hop@seznam.cz 
a www.exodpraha5.chytry.cz.

4. Toulky Kladenskem 
a Slánskem

9.–15. 7.
Ubytování:
Domov mládeže v Kladně (dvou- 
a  třílůžkové pokoje se společ-
ným sociálním zařízením).
Program:
Stopy keltské kultury, staro-
slovanského osídlení a Přemy-
slovců na Kladensku. Hornická 
tradice Kladenska – skanzen 
Mayrau. Vycházka na pravě-

SEZNAM ZÁKLADEN
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kou sopku ve Vinařicích. Li-
dický památník. Lány – letní 
sídlo našich prezidentů, zá-
mecký park s  majestátnými 
stromy a  pozorování lovné 
zvěře v oboře. Největší men-
hir v Čechách u Klobuk, bájný 
dub sv. Václava ve Stochově. 
Romantická vycházka údolím 
Divoké Šárky – pozoruhodná 
krajina s  přírodními unikáty. 
Peruc – pověst o  Oldřicho-
vi a  Boženě, Oldřichův dub 
a studánka Boženy.
Cena:  4450 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
4950 Kč pro ostatní

Za ubytování, polopenzi, čás-
tečně vstupy, organizační vý-
daje a pojištění.
Organizátor: OR ČMOS 
PŠ Střední Čechy – západ 
v Berouně
Přihlášky:
Jiří Sixta, Otročiněves 156, 
267 03 Hudlice, 
e-mail: 
oros.beroun@seznam.cz, 
mobil: 607 557 296

5. POSÁZAVÍ 
A PODBLANICKO

2.–8. 7.
Ubytování:
Internát ISŠT, Černoleská 
1997, Benešov – dvou- a tří-
lůžkové pokoje (možno i čtyř-
lůžkové) dle potřeb rodin, buň-
ky se společným sociálním 
zařízením, 3. poschodí bez 
výtahu, k  dispozici kuchyň-
ka (lednice, konvice, nádobí 
atd.), společenská místnost 
(televizor, internet), stravová-
ní v jídelně ISŠT.
Program:
Benešov, Konopiště (zámek 
a zámecký park), Vrchotovy Ja-
novice (Sidonie Nádherná, zá-
mek a park), zámek Jablonná 
nad Vltavou, Týnec nad Sáza-
vou (rotunda a muzeum), Le-
šany (vojenské historické mu-
zeum), hrad Český Šternberk, 
Komorní Hrádek (školicí a vzdě-
lávací středisko MO), rozhledna 
Špulka, Hrusice – J. Lada, Vel-
ký Blaník (výstup), Louňovice, 
Kondrac (farní muzeum), Vla-
šim (zámecký park), Růžkovy 
Lhotice (B. Smetana), Čechtice, 
Jemniště (zámek, park) a další 
zajímavosti v regionu.
Cena:  3900 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
4300 Kč pro ostatní

Za ubytování, polopenzi, ně-
které vstupy, dopravu autobu-
sem během základny, organi-
zační výdaje a pojištění.

Organizátor: OR ČMOS PŠ 
– Střední Čechy – západ 
v Berouně
Přihlášky:
Mgr. Anežka Kopecká, 
257 42 Krhanice čp. 86, 
mobil: 605 106 460 
(jen středa), e-mail: 
oros.beroun@seznam.cz

6. Chráněná krajinná 
oblast BRDY 

Základna vhodná pro 
rodiny s dětmi od 6 let

6.–11. 8.
Ubytování:
Hotel Resort Brdy Mýto – polo-
penze, ubytování – Pension ve 
dvou- a třílůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením 
a Vila – dvou- a třílůžkové po-
koje se sociálním zařízením na 
chodbě. K  dispozici parkovi-
ště, venkovní bazén, sauna, 
wifi, víceúčelové hřiště. Uby-
tování samostatně pouze za 
úhradu druhého lůžka.
Program:
Za poznáním nové CHKO Brdy 
na místě původního vojenské-
ho prostoru. Olymp Brd – Ple-
šivec, Muzeum Střední Brdy, 
Muzeum litiny, Naučná stez-
ka Komárov, Atom muzeum, 
Benešův kryt, zámeček Tři 
trubky, hrad Valdek, Padrťské 
rybníky. Další informace na  
www.exody.cz.
Cena:  4500 Kč 

Vila 3900 Kč  
pro člena ČMOS PŠ 
4900 Kč   
Vila 4400 Kč  
pro ostatní

Za ubytování s polopenzí, pře-
pravu vlastním autobusem, 

částečné vstupné, fotodoku-
mentaci o  základně, organi-
zační výdaje a pojištění.
Organizátor:  ZO ČMOS 
PŠ při ZŠ Jedovnice
Přihlášky:
Jaroslav Zika, U Cihelny 655, 
569 43 Jevíčko, 
mobil: 792 365 811 
e-mail: brdy@exody.cz

7. ČESKÝ KRAS 
A KŘIVOKLÁTSKO

16.–22. 7.
Ubytování:
Domov mládeže SOŠ a  SOU 
Beroun ve dvou- a  třílůžko-
vých pokojích se společným 
sociálním zařízením. Stravo-
vání – Centrum Na Verandě.
Program:
Křivoklátsko – po stopách Jo-
achima Barranda a Oty Pavla 
– přírodní krásy CHKO, pu-
tování za skryjskými trilobi-
ty a  za „zlatými úhoři“ na 
Berounce, rodné roubenky 
J.  Jungmanna a  L. Zvonaře. 
Křivoklátskými stezkami – od 
zříceniny Jenčova na středo-
věký statek a hrad Křivoklát. 
Královské město Beroun – 
Muzeum Českého krasu a ke-
ramiky, městská památková 
zóna a renesanční domy s go-
tickými branami, aquapark 
Laguna, medvědárium s  hr-
diny večerníčků na Městské 
hoře, tradiční bohaté městské 
trhy. Českým krasem z bájné-
ho přemyslovského Tetína na 
návrší Zlatý kůň a od pravě-
kého korálového útesu a Ko-
něpruských jeskyní do jeskyn-
ního chrámu poustevníka Iva-
na ve Sv. Janu pod Skalou. Po 

stopách Karla IV. – hrad Karl-
štejn a jeho okolí.
Cena:  4450 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
4950 Kč pro ostatní

Za ubytování, polopenzi, do-
pravu autobusem dle progra-
mu, částečně vstupy, organi-
zační výdaje a pojištění.
Organizátor: OR ČMOS PŠ 
– Střední Čechy – západ 
v Berouně
Přihlášky:
Jiří Sixta, Oročiněves 156, 
267 03 Hudlice, 
mobil: 607 557 296, 
e-mail: 
oros.beroun@seznam.cz

8.  Kutná Hora a okolí

7.–14. 7.
Ubytování:
Domov mládeže SPŠ Kutná 
Hora v  třílůžkových pokojích 
(sociální zařízení společné pro 
tři pokoje), k dispozici kuchyň-
ka. Domov mládeže má ideální 
polohu ve středu města.
Program:
Prohlídka Kutné Hory (Vlašský 
dvůr, Dačického dům, chrám 
sv. Barbory, Kamenná kašna, 
Kamenný dům, rodný dům 
J. K. Tyla, morový sloup, Kost-
nice v Sedlci a katedrála Nane-
bevzetí Panny Marie, stříbrný 
důl, Hrádek, GASK, kostel Na 
Náměti a další pamětihodnos-
ti). Prohlídka zámku a obory 
ve Žlebech, skanzenu Kouřim, 
hřebčína Kladruby a  zámku 
Kačina. 
Cena:  4200 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
4600 Kč pro ostatní
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Za ubytování, polopenzi, čás-
tečně vstupy, autobus, organi-
zační náklady a pojištění.
Organizátor: OR ČMOS PŠ 
v Kutné Hoře
Přihlášky:
Mgr. Iva Němcová, 
Jiskrova 554, 284 01 
Kutná Hora, 
mobil: 721 385 528, 
e-mail: bestiebrit@seznam.cz

Nová základna

9. Za zeleným zlatem 
a dalšími poklady 

Rakovnicka

23.–29. 7.
Ubytování:
Domov mládeže Rakovník ve 
dvou- a třílůžkových pokojích 
se společným sociálním zaří-
zením.
Program:
Rakovník – královské měs-
to a  jeho historické památ-
ky: Pražská a  Vysoká brána, 
kostel sv. Bartoloměje, Huso-
vo náměstí, Rabasova galerie. 
Největší železniční muzeum 
v  Lužné, Královský pivovar 
Krušovice, Mutějovice – ukáz-
ka lidové architektury, zříce-
nina hradu Krakovec – místo 
pobytu Mistra Jana Husa, Ma-
riánská Týnice – barokní kláš-
ter (architekt Santini), Kožlany 
– muzeum a rodiště Dr. E. Be-
neše. Tajemná místa Džbánu 
a Jesenicka – Kounov – záhad-
né kamenné řady, Jesenice – 
romantické rybníky a  smírčí 

kříže, lovecký zámeček sv. Hu-
berta, Kněževes – chmelařská 
oblast. Historické skvosty po-
vodí Střely – Plasy, Manětín, 
Rabštejn nad Střelou.
Cena:  4450 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
4950 Kč pro ostatní

Za ubytování a polopenzi, čás-
tečně vstupy, přepravu smluv-
ním autobusem, organizační 
výdaje a pojištění.
Organizátor: OR ČMOS 
PŠ Střední Čechy – západ 
v Berouně
Přihlášky:
Jiří Sixta, Oročiněves 156,
267 03 Hudlice,
mobil: 607 557 296,
e-mail: 
oros.beroun@seznam.cz

10.   TÁBOR

1.–8. 7.
Ubytování:
Domov mládeže ve středu 
města Tábora, dvou- a třílůž-
kové pokoje, WC a koupelna 
vždy na patře, k dispozici ku-
chyňka, lednice, klubovna.
Program:
Tábor a nejbližší okolí, Bechy-
ně, Bernartice, Stádlecký a Po-
dolský most, Chýnov (F. Bílek), 
Chýnovské jeskyně, Sezimovo 
Ústí, Kozí hrádek, Soběslav 
a soběslavská blata (selské ba-
roko), rozhledna Hýlačka, pi-
vovar a statek Obora, historic-
ký mlýn Božetice, poutní místo 

Sepekov a Klokoty a další za-
jímavosti regionu.
Cena:  4900 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
5200 Kč pro ostatní

Za ubytování, polopenzi, do-
pravu, částečně vstupy a po-
jištění.
Organizátor:  ZO ČMOS 
PŠ při ZŠ Jana Husa a MŠ 
v Písku
Přihlášky:
Ludmila Prášková, 
Husovo náměstí 579, 
397 01 Písek, 
mobil: 737 164 461, 
e-mail: lida.praskova@email.cz

11. K BUDĚJICŮM 
CESTA – České 

Budějovice a okolí
Základna pro rodiny 
s dětmi od 10 let i pro 
seniory

11.–18. 8.
Ubytování:
Dvou- a třílůžkové pokoje se 
společným WC a koupelnou 
tvořící buňku v Domově mlá-
deže, U Hvízdala 4, České Bu-
dějovice.
Program:
Poznávání Českobudějovic-
ka a Jindřichohradecka s pís-
ničkou: Holašovice (památka 
UNESCO), Netolice (archeo-
park a muzeum), zámek Kra-
tochvíle a poutní místo Lomec. 
Pamětihodnosti Českých Bu-
dějovic, Vrbenské rybníky, 
Hluboká nad Vltavou (lovecký 
zámek, zoo, zámecké zahra-
dy a státní zámek). Pohádkový 
zámek Červená Lhota, Jindři-
chův Hradec (zámecký areál, 
Muzeum fotografie a moder-
ních obrazových médií, Krýzo-
vy jesličky, Dům gobelínů). Lá-
zeňské město Třeboň (rybník 
Svět a pivovar), CHKO Blanský 
les (Kleť, Dívčí Kámen).

Cena:  4000 Kč pro člena 
ČMOS PŠ 
4400 Kč pro ostatní

Za ubytování, polopenzi, do-
pravu busem v  průběhu zá-
kladny, částečně vstupy a po-
jištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ 
Gymnázium J. V. Jirsíka, 
České Budějovice
Přihlášky:
Mgr. Vladimír Filip, 
Bavorovská 461, 384 11 
Netolice, 
e-mail: filip.vl@seznam.cz, 
mobil: 603 990 572

12. ČESKÉ BUDĚJOVICE 
– JIŽNÍ ČECHY

30. 7. – 7. 8.
Ubytování:
Dvou- a třílůžkové pokoje ho-
telového typu (sprcha, WC, 
balkon) v  Domově mládeže, 
U Hvízdala 4, České Budějo-
vice.
Program:
Poznávání přírody Budějovicka, 
Českokrumlovska, Doudlebska 
a Novohradska. Historie a sou-
časnost jižních Čech. Výjezdy 
do Rakouska: Gmunden, Hall- 
stadt, Gosau a  Linec, do Ně-
mecka: Passau. České Budějo-
vice – pamětihodnosti, exkurze 
Budvar. Český Krumlov (zámek 
a město). Exkurze JETE Teme-
lín, zámek nebo galerie Hlubo-
ká nad Vltavou, Trocnov, Buškův 
hamr v Trhových Svinech, pev-
nost Žumberk, hrad Rožmberk, 
Vyšší Brod (klášter a  poštovní 
muzeum), Čertova stěna, Lip-
no – přehrada, Kleť – hvězdár-
na, Holašovice – selské baroko, 
Terčino údolí v Nových Hradech, 
Vrbenské rybníky v  okolí Čes-
kých Budějovic.
Cena:  4850 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
5350 Kč pro ostatní
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Za ubytování, polopenzi, jízd-
né autobusem dle programu, 
vstupné dle programu, suve-
nýr – jihočeská keramika a po-
jištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ 
Seniorů 2, Bruntál
Přihlášky:
Ing. Jan Beran, 
Jesenická 226, 793 26 
Vrbno pod Pradědem, 
e-mail: 
beranovi.vrbno@volny.cz, 
mobil: 603 705 726

Nová základna

13.  PÍSEK  

8.–16. 7.
Ubytování:
Dvou- a  třílůžkové pokoje 
v  Domově mládeže v  Písku, 
tvoří buňku s vlastním sociál-
ním zařízením. V přízemí k dis-
pozici kuchyňka se základním 
vybavením (varná konvice, mi-
krovlnná trouba, toaster, spo-
rák, lednice) a televizor.
Program:
Město Písek a Prácheňský kraj, 
Strakonice, Blatná, Miroti-
ce, Protivín, Lomec, Šumava, 
Zvíkov, Orlík, plavba pronaja-
tou lodí, exkurze. Pro zájem-
ce zdarma základy drátování, 
vitráží a country tanců, pro dě-
ti hry a soutěže.

Cena:  4700 Kč pro člena 
ČMOS PŠ 
5200 Kč pro ostatní

Za ubytování, polopenzi, do-
pravu, poplatky za exkurze 
(vstupy do kulturních pamá-
tek nejsou v ceně zahrnuty), 
organizační výdaje a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS 
PŠ DM Budějovická 1664, 
Písek
Přihlášky:
Dana Hellmannová, 
Topělecká 475, 397 01 Písek, 
mobil: 723 270 287, e-mail: 
exodpisek@seznam.cz

14. VLTAVA – po vodě 
z Vyššího Brodu do 

Boršova
Základna pro začínající 
i zkušené vodáky všech 
věkových kategorií

22.–25. 8. 
Ubytování:
Vodácké tábořiště – kemp 
Vltava na říčním km 294,5 
mezi Rožmberkem a Českým 
Krumlovem ve čtyřlůžkových 
chatkách. Možnost stanová-
ní. V kempu jsou k dispozici 
moderní WC a sprchy s teplou 
vodou, restaurace, hřiště.
Program:
Splutí řeky Vltavy z  Vyššího 
Brodu do Boršova na nafuko-
vacích dvoumístných kánoích 

typu Pálava. Trasa Vyšší Brod 
– Rožmberk – Český Krum-
lov – Zlatá Koruna – Boršov. 
Prohlídka Českého Krumlova, 
návštěva Čertovy stěny, podle 
podmínek počasí možnost 
návštěvy kulturních památek 
(vstupné není v  ceně): hrad 
a zámek Český Krumlov, kláš-
ter Vyšší Brod, hrad Rožmberk, 
klášter Zlatá Koruna, zřícenina 
hradu Dívčí kámen. Splouvání 
řeky „nalehko“, tj. bez bagáže 
– po celou dobu je k dispozici 
doprovodný autobus.
Cena:  2700 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
3000 Kč pro ostatní

(pro menší děti lze sjednat při-
měřenou slevu)
Za ubytování, autobus, za-
půjčení vodáckého vybavení 
(lodě, pádla, vesty, pumpy), 
instruktorské a průvodcovské 
služby a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS 
PŠ Gymnázium tř. Kpt. 
Jaroše, Brno
Přihlášky:
RNDr. Pavel Vařejka, 
Fillova 5, 638 00 Brno, 
e-mail: varejka@jaroska.cz

15. Prachatice – brána 
Šumavy

Základna pro turisty

14.–21. 7.
Ubytování:
Domov mládeže VOŠ a  SPgŠ 
Prachatice v buňkách tvořených 
dvěma pokoji (dvě a tři lůžka) 
se sociálním zařízením. K dispo-
zici jídelna, klubovna, televize, 
video, hřiště a možnost zapůj-
čení sportovního náčiní.
Program:
Šumava z české strany auto-
busem, vlakem a pěšky: Bou-
bín a Boubínský prales, Horská 
Kvilda a  Povydří, Prachatice 
a výstup na Libín, Nové Údolí 
a Třístoličník; Chalupská slať, 
Kvilda, Modrava a Rokyta; Vo-
lary, hrad Hus a Křišťanovický 
rybník a další.
Cena:  4300 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
4700 Kč pro ostatní

Za ubytování, celodenní stra-
vování, dopravu během zá-
kladny a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ 
při Gymnáziu J. V. Jirsíka, 
České Budějovice
Přihlášky:
Mgr. Vladimír Filip, 
Bavorovská 461, 384 11 
Netolice, 
e-mail: filip.vl@seznam.cz, 
mobil: 603 990 572

16. DOMAŽLICE – 
CHODSKO

9.–16. 7.
Ubytování:
Ve dvou- a třílůžkových poko-
jích DM VOŠ, OA a SZŠ v Do-
mažlicích, společná sociální za-
řízení, sprchy, kuchyňka.
Program:
Pěší turistika doplněná vlastní 
autobusovou dopravou. Trasy 
do 15 km (možno krátit) po 
Chodsku, Českém lese, Kdyň-
sku, SRN. Chodský folklor, kul-
turní památky, lidová výroba. 
Program vhodný i pro rodiny 
s dětmi od 10 let.
Cena:  3400 Kč pro člena 

ČMOS PŠ  
3700 Kč pro ostatní

Za ubytování, polopenzi, auto-
busovou dopravu a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS 
PŠ Gymnázium J. Š. Baara 
v Domažlicích
Přihlášky:
Mgr. Marie Johánková, 
Bořice 13, 344 01 
Domažlice, e-mail: 
johankova@gymdom.cz

17.  CHEB A OKOLÍ 

25. 7. – 1. 8.
Ubytování:
Domov mládeže při ISŠ v Che-
bu, dvou- a čtyřlůžkové pokoje 
tvoří buňku s vlastním sociálním 
zařízením. Kuchyňka a  spole-
čenská místnost na patře.
Program:
Historické památky – Cheb 
+ hrad, Loket + hrad, zámek 
Kynžvart, Bečov nad Teplou (re-
likviář sv. Maura), Ostrov; lázně 
– Františkovy, Mariánské, Kar-
lovy Vary; přírodní rezervace – 
Kladská, SOOS, motýlí farma. 
Výjezdy do SRN – Waldsassen, 
Kappel, Bamberg, Bayreuth.
Cena:  4350 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
4800 Kč pro ostatní

Za ubytování, polopenzi, do-
pravu v  místě základny, prů-
vodcovské služby a  pojištění. 
Za příplatek je možno využít 
společnou dopravu autobu-
sem do místa základny po trase 
Olomouc–Praha–Cheb a zpět.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ 
VOŠ a SPŠE Božetěchova, 
Olomouc
Přihlášky:
Dr. Jiří Michal, 
Starosedlecká 9, 284 03 
Kutná Hora, 
mobil: 736 774 626, 
e-mail: michal@spseol.cz
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18.  SEVERNÍ PLZEŇSKO

15.–21. 7.
Ubytování:
V  Domově mládeže při SŠ 
Horní Bříza ve dvoulůžkových 
pokojích v buňkách s vlastním 
sociálním zařízením.
Program:
Poznávání přírodních a histo-
rických zajímavostí regionu. 
Horní Bříza – keramické mu-
zeum, pivovar Plzeň včetně 
muzea, klášter Plasy, Manětín, 
Žlutice, Kožlany – muzeum 
E.  Beneše, Třemošná – mu-
zeum V. Brožíka, kostel Luko-
vá – expozice soch. Program je 
doplněn zájezdem do Marián-
ských Lázní a kláštera v Teplé.
Cena:  3900 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
4300 Kč pro ostatní

Za ubytování, polopenzi, do-
pravu během pobytu, částeč-
ně vstupné a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ 
ZŠ Dolní Bělá
Přihlášky:
Mgr. Jiřina Karlovcová, 
Dolní Bělá 172, 331 52 
Dolní Bělá, 
tel.: 604 618 250, 
e-mail: 
J.Karlovcova@seznam.cz

19. ČESKOLIPSKO – 
MÁCHŮV KRAJ 

5.–12. 8.
Ubytování:
Domov mládeže v  České Lí-
pě, Havlíčkova ulice – dvou- až 
čtyřlůžkové pokoje, společné 

sociální zařízení, kuchyňka, 
společenská místnost k  dis-
pozici.
Program:
Turisticko-rekreační pobyt za-
měřený na poznávání oblasti 
Českolipska včetně samotné-
ho města, krajiny a zajímavos-
tí Máchova kraje, návštěva se-
verní části CHKO Kokořínsko, 
bývalý vojenský prostor Ral-
sko, autobusové výlety a po-
hodové vycházky krásnou pří-
rodou.
Cena:  4200 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 4500 Kč 
pro ostatní

Za ubytování, polopenzi, jízd-
né autobusem, některé vstupy 
a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ 
ZŠ Mšeno u Mělníka
Přihlášky:
Šárka Bártová, 
Okružní 2673, 470 01 
Česká Lípa, 
mobil: 608 000 597, 
e-mail: sbartova@centrum.cz

20.  KOKOŘÍNSKO

29. 7. – 4. 8.
Ubytování:
Dvou- až pětilůžkové pokoje 
v internátě odborného učiliš-
tě v Kanině, společná sociální 
zařízení, kuchyňka. Stravová-
ní v objektu, možnost ubyto-
vání manželských párů i rodin 
s dětmi. Není možnost jedno-
lůžkových pokojů.
Program:
Turistický pobyt, poznávání 
Kokořínska (spíše jižní část 

od Mělníka ke Mšenu a Du-
bé) – přírodních zajímavostí 
zvláštně členěné krajiny i  její 
historie, po týdnu v lůně příro-
dy se podíváme i do civilizace, 
náročnější terén, ale zvládají 
i děti, dva celodenní autobu-
sové výlety.
Cena:  3200 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
3600 Kč pro ostatní 
3300 Kč pro děti 
do 15 let

Za ubytování, polopenzi, jízd-
né busem, některé vstupy 
a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ 
ZŠ Mšeno u Mělníka
Přihlášky:
Daniela Sobotková, 
Karlova 119, 277 35 Mšeno, 
tel.: 736 751 416, 
e-mail: 
danielasobotkova@centrum.cz

21. NOVOBORSKO 
– přírodní krásy 

Lužických hor
Pěší turistika vhodná pro 
každého

2.–10. 7.
Ubytování:
V Novém Boru, v ZŠ U Lesa. 
Třílůžkové pokoje, vždy dva 
pokoje tvoří společně buňku 
se sociálním zařízením. Stra-
vování zajištěno v budově.
Program:
Vrcholy, vyhlídky a romantic-
ká údolí Lužických hor, nej-
větší skalní hrad Sloup v Če-
chách, Klíč – brána Lužických 
hor, Luž, rozhledna Jedlová, 
Varhany, Zlatý vrch, Havraní 

skály, Kyjovské údolí, Dutý ká-
men, přehrada Naděje, zámek 
Lemberk, Zdislavina studánka, 
Jablonné v  Podještědí, sklář-
ské muzeum a exkurze. Den-
ně 10–15 km, vždy možnost 
zkrácení trasy.
Cena:  4200 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
4500 Kč pro ostatní 
3000 Kč dítě  
do 10 let

Za ubytování, polopenzi, ex-
kurzi ve sklárně, 2x přednáš-
ku, 2x autobusový výlet, čás-
tečně vstupy a pojištění.
Organizátor: KR ČMOS PŠ 
Liberecký kraj se sídlem 
v Hrádku nad Nisou
Přihlášky:
Hana Macelová, 
Wolkerova 551, 473 01 
Nový Bor, tel.: 487 728 143 
nebo 607 603 437, 
e-mail: h.macelova@seznam.cz

22. ČESKOSASKÉ 
ŠVÝCARSKO 

7.–14. 7.  
Ubytování:
Ve dvou- a třílůžkových poko-
jích s vlastním příslušenstvím 
v DM VOŠ a SPŠ strojní, sta-
vební a dopravní v Děčíně 1, 
Čs. armády 10. Jídelna v bu-
dově.
Program:
Středně náročná turistika 
s  návštěvou nejatraktivněj-
ších míst národního parku 
České a Německé Švýcarsko 
(Pravčická brána, Hřensko 
– soutěsky, Děčínský Sněž-
ník, Tiské stěny a další). Vý-
let do Drážďan, dále Bastei, 
Königstein. Ve volném čase 
zámek Děčín, případně ter-
mální koupaliště. Rozšíření 
programu o  výlet kaňonem 
řeky Labe lodí do Míšně. Na 
lodi průvodce, oběd, ochut-
návka sektů, v Míšni prohlíd-
ka muzea porcelánky. Cesta 
zpět autobusem s návštěvou 
zámku Moritzburg.
Cena:  4950 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
5500 Kč pro ostatní 

Za ubytování, polopenzi, 
vstupné v ČR, jízdné dle pro-
gramu a pojištění.
Organizátor: OR ČMOS PŠ 
v Děčíně
Přihlášky:
OROS Děčín, VOŠ a SPŠ 
SSaD, Čs. armády 10, 
405 01 Děčín I, 
mobil: 737 872 946, 
e-mail: orosps.dc@volny.cz; 
eliasova.m@volny.cz



8 číslo 6

23. ČESKÝ RÁJ, 
TURNOV

9.–14. 7.
Ubytování:
Hotel Karel IV., Žižkova 501, 
Turnov – apartmány a studia 
s  kuchyňkou, sprcha a  WC, 
k  dispozici je společenská 
místnost s TV, připojení na in-
ternet (wifi), sportoviště, ven-
kovní bazén, parkoviště.
Program:
Český ráj jako evropský geo-
park. Trosky, Kozákov, Malá 
Skála, Hrubá Skála, Valdštejn, 
Hlavatice, Kopanina, Dlaskův 
statek, Frýdštejn, Riegerova 
stezka.
Cena:  4200 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
4700 Kč pro ostatní

Za ubytování, polopenzi, 4x 
dopravu zájezdovým autobu-
sem a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ 
ZŠ Žižkova 518, Turnov
Přihlášky:
PaedDr. Jaroslav Šonský, 
Kosmonautů 1421, 511 01 
Turnov, tel.: 484 840 028, 
mobil: 732 371 610, 
e-mail: j.sonsky@centrum.cz

24. TO NEJLEPŠÍ 
Z KRKONOŠ

1. turnus: 15.–22.7.

2. turnus: 5.–12. 8.

Ubytování:
Ve dvou- až čtyřlůžkových po-
kojích ve vojenské zotavovně 
Malý Šišák (kousek od Špin-
dlerovky). Sociální zařízení na 
patře, pokoje velmi útulné, 
s ledničkou a televizorem.
Program:
Formou rozmanitých výletů za 
poznáním Krkonoš od Labské 
boudy po Sněžku, hřebenov-
ky, boudy, přírodní zajímavos-
ti. Vojenská zotavovna nám 
nabízí relaxační využití vod-
ního světa v  zotavovně Bed-
řichov ve Špindlerově Mlýně. 
Ideální poloha pro výlety po 
Krkonoších.
Cena:  4100 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
4700 Kč pro ostatní

Za ubytování, polopenzi (sní-
daně – švédský stůl) v restau-
raci, denně 1 hodina kou-
pání ve vodním světě a po-
jištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ 
při OROS Opava
Přihlášky:
Mgr. Marie Věntusová, 
Pekařská 13, 746 01 

Opava, tel.: 553 627 803 
nebo 739 762 687, e-mail: 
MarieVentusova@seznam.cz

25.  SOBOTKA
Základna pro učitele 
českého jazyka a další 
zájemce

30. 6. – 7. 7.
Ubytování:
V budově Základní školy v So-
botce (dvě až čtyři lůžka ve 
třídě).
Program:
Šrámkova Sobotka – 62. roč-
ník festivalu českého jazyka, 
řeči a  literatury. Přednášky 
a  semináře vysokoškolských 
pedagogů. Besedy k  téma-
tu. Poetické odpoledne. Au-
torská čtení. Večerní kulturní 
programy. Dílna uměleckého 
přednesu. Procházky po okolí 
– Plakánek.
Cena:  4200 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
4600 Kč pro ostatní

Za ubytování, plnou penzi, 
vstupné na kulturní progra-
my, účast v dílně a pojištění. 

Cena bez stravování ponížena 
o 1680 Kč.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ 
ZŠ Sobotka
Přihlášky:
Marie Sekerová, 
Na Benešově 247, 507 43 
Sobotka, tel.: 493 571 434 
nebo 732 933 246, e-mail: 
marie.sekerova@seznam.cz

26.  POLIČKA

4.–11. 8.
Ubytování:
V Domově mládeže SOŠ a SOU 
Čs. armády v Poličce ve dvou-
lůžkových, na přání i v třílůž-
kových pokojích s  příslušen-
stvím (sprcha, WC). Možnost 
využívání společné kuchyňky 
s ledničkou, klubovny s televi-
zí, nehlídaného parkoviště ve 
dvoře domova mládeže.
Program:
Autobusové výlety spojené 
s  pěší turistikou. Autobus je 
k dispozici po celý den. Příro-
da, studánky, skalní útvary, 
kulturní a umělecké památky 
Vysočiny.

Krajem B. Martinů, M. Bureše, 
A. Slavíčka, F. Kavána, J. Ka-
rafiáta, K. V. Raise, T. Nová-
kové. Polička, Jimramov, Nové 
Město na Moravě, Tři Studně, 
Sykovec, Telecí, Březiny, Devět 
skal, Krátká, Samotín, Blatiny, 
Milovy, Svojanov, Starý Svoja-
nov, Svobodné Hamry, skan-
zen staveb Vysočina, Hlinsko, 
Kameničky, Litomyšl, Růžový 
palouček, Nové Hrady.
Cena:  4100 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
4600 Kč pro ostatní

Za ubytování, polopenzi, jízd-
né dle programu a pojištění.
Organizátor: OR ČMOS 
PŠ ve Svitavách
Přihlášky:
Mgr. Božena Šifnerová, 
nábřeží Svobody 385, 
572 01 Polička, 
mobil: 603 353 167, 
e-mail: bsifner@atlas.cz

27. ZA KRÁSAMI 
ÚSTECKOORLICKA

4.–11. 8. 
Ubytování:
Domov mládeže Střední umě-
leckoprůmyslové školy v Ústí 
nad Orlicí. Dva pokoje o dvou 
až čtyřech lůžkách, které ma-
jí společné kompletní sociální 
zařízení.
Program:
Poznávání přírodních a  his-
torických krás a  zajímavostí 
Ústeckoorlicka. Ústí nad Or-
licí – Andrlův chlum, Brandýs 
nad Orlicí – přírodní labyrint, 
pamětní síň J. A. Komenské-
ho, EKO Paleta Oucmanice – 
středisko ekologické výchovy 
Pardubického kraje, Letohrad 
– Muzeum řemesel, hrad Liti-
ce, arboretum Žampach, vod-
ní nádrž Pastviny, Kunvald – 
expozice o  založení a  histo-
rii Jednoty bratrské, Králíky 
– Městské muzeum, Králický 
Sněžník, pramen řeky Moravy, 
Dolní Morava, klášter Hedeč, 
Vysoké Mýto, barokní areál 
Vraclav, Česká Třebová – ro-
tunda sv. Kateřiny, Kozlov – 
rozhledna a chata Maxe Šva-
binského, Žamberk.
Cena:  4300 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
4700 Kč pro ostatní

Za ubytování, polopenzi, jízd-
né dle programu a pojištění.
Organizátor: OR ČMOS PŠ 
v Ústí nad Orlicí
Přihlášky:
Mgr. Hana Štusáková, 
V Zahradách 458, 561 12 
Brandýs nad Orlicí, 
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mobil: 731 197 667, e-mail: 
hanastusakova@seznam.cz

28. PÁLAVA – po 
stopách Vinařů 

a Bobulí

6.–13. 8.
Ubytování:
Domov mládeže při SPŠ E. Be-
neše v  Břeclavi. Dvou- a  tří-
lůžkové pokoje tvoří buňku 
s  vlastním sociálním zaříze-
ním. Kuchyňka a společenská 
místnost na patře.
Program:
Turistické trasy přes Pála-
vu a  Valticko-lednický areál 
UNESCO. Historické památky 
Velké Moravy (Mikulčice, Po-
hansko), prohlídky zámků Val-
tice, Lednice, Mikulov a Milo-
tice. Celodenní výlet do Znoj-
ma. Návštěva vinných sklípků 
s ochutnávkou vín.
Cena:  4400 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
4850 Kč pro ostatní

Za ubytování, polopenzi, do-
pravu v místě základny, prů-
vodcovské služby a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ 
VOŠ a SPŠE Božetěchova 
3, Olomouc
Přihlášky:
PaedDr. Jiří Michal, 
Starosedlecká 9, 284 03 
Kutná Hora, 
mobil: 736 774 626, 
e-mail: michal@spseol.cz

29. BŘECLAVSKEM 
a DOLNÍM 

RAKOUSKEM na kolech  

14.–21. 7.                               
Ubytování:
Domov mládeže při SPŠ Ed. 
Beneše a OA Břeclav v buň-
kách se dvěma pokoji 3 + 1 

(průchozí) nebo 3 + 2 lůžka, 
sociální zařízení v každé buň-
ce; k dispozici společný tele-
vizor, kuchyňka, zdarma wifi 
připojení na pokoji. Úscho-
va kol v  tělocvičně DM. (Viz 
http://domov.spsbv.cz.)
Program:
Poznávání historických pa-
mátek Lednicko-valtického 
areálu zapsaného v seznamu 
UNESCO – Pohansko, Ledni-
ce (zámek, zámecký skleník, 
minaret, Janův hrad), Valtice 
(zámek), Reistna, Mikulov, Slo-
vanské hradiště Mikulčice.
Návštěva významných míst 
Dolního Rakouska – okruh 
na kolech; naplánovány cyk-
listické okruhy s  různou ob-
tížností a  délkou okresem 
Břeclav i Dolním Rakouskem. 
Vše zabezpečeno zkušenými 
průvodci a  cyklistickým do-
provodem. Většina tras vede 
nenáročným rovinatým teré-
nem se zpevněným povrchem. 
Jízdní kolo vlastní nebo zajis-
tíme zapůjčení kola v půjčov-
ně. Aktuální informace na 
exodbreclav.blog.cz.
Do přihlášky uveďte, zda si 
přivezete vlastní kolo, nebo 
budete požadovat zapůjčení 
jízdního kola u nás.
Cena:  4145 Kč pro člena 

ČMOS PŠ  
(vlastní kolo) 
4605 Kč pro ostatní 
(vlastní kolo)

Půjčovné za kolo (platí se na 
místě a není součástí ceny zá-
kladny, nutná rezervace pře-
dem): 1000 Kč – 1300 Kč za 
celý turnus.
Za ubytování, polopenzi, 1x 
denně vstupné do navštíve-
ných objektů v České repub-
lice, průvodce, úschovu kol 
během výletů, organizační vý-

daje a pojištění i do zahraničí 
(úrazové připojištění včetně 
pojištění odpovědnosti).
Organizátor: OR ČMOS PŠ 
v Břeclavi
Přihlášky:
Zdeněk Sladký, Domov 
mládeže, Bří Mrštíků 4, 
690 02 Břeclav, 
tel.: 724 645 834, 
fax 519 326 507, 
e-mail: exodkola@seznam.cz

30. ZA MUZIKÓ 
MALOU HANOU

Základna je vhodná i pro 
rodiče s dětmi

30. 7. – 4. 8.
Ubytování:
Internát SŠ Velké Opatovice ve 
dvoulůžkových pokojích (dva 
pokoje v buňce se sociálním 
zařízením). K dispozici klubov-
na, parkoviště.
Program:
Za poznáním kulturního dě-
dictví regionu Malá Haná. 
Zámek Velké Opatovice, 
město Jevíčko a  jeho pamě-
tihodnosti, Moravská Třebo-

vá, Křenov, Letovice (zámek, 
klášter a  kostel). Arboretum 
Borotín, Boskovice (synago-
ga, zámek, hrad a  další pa-
mátky). Podrobné informace 
na www.exody.cz.
Cena:  3500 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
3900 Kč pro ostatní

Za ubytování s polopenzí, pře-
pravu vlastním autobusem, 
částečně vstupné a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ 
ZŠ Jedovnice
Přihlášky:
Jaroslav Zika, U Cihelny 655, 
569 43 Jevíčko, 
mobil: 792 365 811, 
e-mail: hana@exody.cz

31. HOSTÝNSKÉ 
VRCHY – TESÁK

Základna pro rodiny 
s dětmi od 10 let i seniory

23. 7. – 1. 8.
Ubytování:
Čtyř- až šestilůžkové pokoje 
chaty Slovan na Tesáku upro-
střed lesů. Rodiny a partneři 
jsou ubytováni samostatně. 

Do základny EXOD ................................................................................................ termín …………........……….........…….

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem) ...................................................................................................................................

Rodné číslo (pojištění) ................................................................ Číslo OP (pasu) ……….............................................…….. 

Trvalé bydliště .......................................................................................................................... PSČ ....................................

Kontakty: e-mail: ..........................................................................................tel.: ................................................................

Členem ČMOS PŠ  –  ANO / NE*
Výbor ZOOS (případně OROS) potvrzuje, že žadatel je     a) členem ČMOS PŠ     

b) členem OZPŠaV*

PŘIHLÁŠKA

……………………………….
razítko odborové organizace(* Nehodící se škrtněte) 
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Parkoviště aut u  chaty, au-
tobusová zastávka 7 minut 
chůze. 
Program:
1. Pěší turistika, méně nároč-
ná, do 15 km, vhodná pro dě-
ti i důchodce: Hostýn (poutní 
místo), Hošťálková (sedlářství), 
Rusava (národopis), Chvalčov 
(vesnička SOS), exkurze TON, 
a.s., Bystřice pod Hostýnem 
(výroba ohýbaného nábytku). 
2. Jeden autobusový zájezd: 
Valašské Meziříčí (gobelínka), 
Teplice nad Bečvou (lázně, 
Zbrašovské aragonitové jes-
kyně, Hranická propast), Helf- 
štýn (zřícenina hradu).
3. Vlakem do Kroměříže (ar-
cibiskupský zámek a zahrady 
UNESCO) a do Holešova (ba-
rokní Černá kaple, židovské 
památky).
Cena:  4200 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
4700 Kč pro ostatní 
3600 Kč pro  
děti do 15 let

Za ubytování s polopenzí, je-
den oběd na trase, přepravu 
zájezdovým autobusem a vla-
kem, všechny vstupy a pojiš-
tění.

Organizátor: ZO ČMOS PŠ 
VOŠ a SPŠE Božetěchova 
3, Olomouc
Přihlášky:
Mgr. Karel Zahradník, 
Nádražní 520, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem, 
tel.: 573 380 285 nebo 
728 609 048, e-mail: 
karl.zahradnik@seznam.cz

32. JESENÍKY – CHATA 
BARBORKA pod 

Pradědem 
Základna (nejen) pro 
rodiče s dětmi

30. 6. – 7. 7.
Ubytování:
Chata Barborka pod Pradě-
dem (horský hotel – 1325 
metrů nad mořem) – dvou- 
až čtyřlůžkové pokoje s  tep-
lou a studenou vodou, sprchy 
a WC na podlaží. Možnost sa-
mostatného ubytování dvojic 
i rodin s dětmi.
Program:
Pobyt v srdci Jeseníků v oblasti 
Pradědu, Petrových kamenů, 
Barborky, Ovčárny a Švýcárny 
s možností nenáročné turistiky 
i  delších tras, vodopády Bílé 

Opavy, pro zájemce pěší výlet 
k horní a dolní nádrži přečer-
pávací vodní elektrárny Dlou-
hé stráně (nenáročná trasa 20 
km), návštěvy lázní Karlova 
Studánka (krytý bazén, well-
ness – není v ceně) a středisek 
Karlov a Malá Morávka. Turis-
tika je přizpůsobena dětským 
účastníkům – trasy střední 
a krátké. Pro děti je navíc při-
praven večerní program – hry 
a soutěže. Zdatným turistům 
nabízíme možnost atraktiv-
ních delších tras.
Cena:  3250 Kč pro člena 

ČMOS PŠ  
3600 Kč pro ostatní 
2850 Kč / 3150 Kč 
pro děti do 10 let

Za ubytování, polopenzi, prů-
vodcovské služby a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS 
PŠ Gymnázium, tř. Kpt. 
Jaroše 14, Brno
Přihlášky:
RNDr. Pavel Vařejka, 
Fillova 5, 638 00 Brno, 
e-mail: varejka@jaroska.cz

33. KRÁSY SLEZSKA 
A MALOPOLSKA

8.–15. 7.
Ubytování:
Domov mládeže SŠAMP v Kr-
nově – třílůžkové pokoje, mož-
nost ubytování dvojic. Umy-
vadlo na pokoji, sociální za-
řízení na chodbě. K dispozici 
kuchyňka (lednice, varná kon-
vice, částečně i nádobí), spole-
čenská místnost s televizí.
Program:
Krnov historický a  součas-
ný, synagoga, kostel na Cvi-
líně, rozhledna, koncertní síň 
sv. Ducha aj. Úvalno – hrob-
ka H. Kudlicha. Hrad Sovinec, 
řezbářská expozice v Jiříkově, 

výjezd k Ovčárně, individuál-
ní výšlap na Praděd. Úzkoko-
lejná trať Třemešná, Zlatorud-
né mlýny ve Zlatých horách, 
poutní místo Maria Hilf, zá-
mek v  Linhartovech, zámek 
Hradec nad Moravicí, město 
Opava. Výjezd do Opolského 
vojvodství v  Polsku – Opole, 
Gloguwek, Glubczyce. Ná-
vštěva solného dolu ve Wie-
liczce, město Krakov – památ-
ky UNESCO a další doplňující 
program.
Cena:  4500 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
4990 Kč pro ostatní

Za ubytování, polopenzi 
a  obědové balíčky, dopravu 
na výletech, průvodcovské 
služby, organizační výdaje, 
poplatky a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS 
PŠ ZŠ Dvořákův okruh 2, 
Krnov
Přihlášky:
Mgr. Martina Kopecká, ZŠ 
Krnov, Dvořákův okruh 60/2, 
794 01 Krnov, 
tel.: 554 612 676, 
mobil: 776 168 211, 
email: hillovka@seznam.cz

34. SÚCHOVSKÁ 
REPUBLIKA 

V LUHAČOVICÍCH

2.–9. 7.
Ubytování:
V hotelu „U Havlíčka“ v cen-
tru Luhačovic, v  případě ne-
dostačující kapacity hotelu je 
zajištěno další ubytování v je-
ho těsné blízkosti a na stejné 
úrovni. Všude převážně dvou-
lůžkové pokoje s vlastním sa-
mostatným sociálním zaříze-
ním. 
Program:
Odpočinkový až léčebný pobyt 

ÚČASTNÍKOVI POSKYTNE ZAMĚSTNAVATEL PŘÍSPĚVEK Z FKSP ANO / NE* 
Přesná adresa plátce faktury, IČ a bankovní spojení 

............................................................................................................................................................................................

PŘIHLÁŠKA k akreditovanému studiu EXOD*

Název vzdělávacího modulu (základna EXOD) .....................................................................................................................

Jméno a příjmení, titul (hůlkovým písmem) .........................................................................................................................

Datum, místo narození ............................................................................................ Aprobace............................................

Název a adresa zaměstnavatele ...........................................................................................................................................

Dne ................................................ Podpis účastníka......................................................... 
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s poznáváním lázní Luhačovice 
a okolí a s možností individuální 
návštěvy Zlína, Vizovic, Uher-
ského Brodu. Jednodenní spo-
lečný zájezd autobusem do slo-
váckého skanzenu ve Strážnici 
a krajem Súchovské republiky.
Cena:  4350 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
4850 Kč pro ostatní

Za ubytování s polopenzí, 
lázeňský poplatek, dopravu 
busem při společném 
zájezdu a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ 
ZŠ Jedovnice
Přihlášky:
Ivo Máčel, Hybešova 654, 
679 06 Jedovnice, 
tel.: 516 442 379 nebo 
724 015 974, e-mail: 
ivo.macel@worldonline.cz   

35. TOULKY 
BROUMOVSKEM 

s výlety do Polska

22.–29. 7.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových pokojích 
v  hotelu Praha v  Broumově, 
pokoje s  vlastním příslušen-
stvím, velmi pěkně vybavené.
Program:
Formou rozmanitých výletů za 
poznáním oblasti Broumov-
ska, známé především skal-
ními městy. Turistika, kultura, 
výlety do Polska (Wroclaw, zá-
mek Ksiasz).
Cena:  5100 Kč pro členy 

ČMOS PŠ 
5700 Kč pro ostatní

Za ubytování, bohatou polo-

penzi (snídaně – švédský stůl) 
v restauraci, autokar na výlety 
do Polska (jinak přesuny ve-
řejnou dopravou) a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ 
při OROS Opava
Přihlášky:
Mgr. Marie Věntusová, 
Pekařská 13, 746 01 Opava, 
tel.: 553 627 803 nebo 
739 762 687 (volat po 19. 
hodině) e-mail: 
MarieVentusova@seznam.cz

36. TO NEJLEPŠÍ 
Z TĚŠÍNSKÝCH 

BESKYD, Český a polský 
Těšín

12.–19. 8.
Ubytování:
V  hotelu Gruň v  Mostech 
u  Jablunkova, dvoulůžkové 
pokoje s  příslušenstvím. Ho-
tel je nádherně vybaven, má 
skvělé zázemí i polohu pro vý-
lety dle programu. 
Program:
Formou rozmanitých výle-
tů poznání toho nejlepšího 
v oblasti Těšínských Beskyd, 
v programu jsou vyhlídkové 
vrcholy, chaty, hřebenovky, 
místní folklor. Trojmezí, vý-
let do Českého a  polského 
Těšína.
Cena:  5100 Kč pro členy 

ČMOS PŠ 
5700 Kč pro ostatní

Za perfektní ubytování, bo-
hatou polopenzi (snídaně 
– švédský stůl) v  restauraci, 
jízdné vlakem a  autobusem 
a pojištění.

Organizátor: ZO ČMOS PŠ 
při OROS Opava
Přihlášky:
Mgr. Marie Věntusová, 
Pekařská 13, 746 01 
Opava, tel.: 553 627 803 
nebo 739 762 687 (volat 
po 19. hodině), e-mail: 
MarieVentusova@seznam.cz  

SLOVENSKO
37.  VEĽKÝ MEDER 

a) 7.–14. 6.

b) 17.–22. 9.

Ubytování:
V hotelu Thermal Varga s.r.o., 
Veľký Meder. Dvoulůžkové po-
koje s  vlastním sociálním zaří-
zením, balkonem, ledničkou, 
trezorkem, televizí, telefonem. 
Stravování zajištěno přímo v ho-
telu formou švédských stolů. 
Program:
Seznámení s  Veľkým Mede-
rem, Vlastivědný dům, cent-
rum apod. Zahradnické cen-
trum Dolný Štál (prohlídka). 
Celodenní výlet do Trnavy. Vý-
jezd do Kolárova – vodní mlýn, 
Györ – procházka, termální 
koupaliště a další zajímavos-
ti. V programu i plavba lodí po 
vodním díle Gabčíkovo.
Cena:  1. turnus: 6700 Kč  

2. turnus: 4900 Kč 
pro člena ČMOS PŠ 
1. turnus: 7450 Kč       
2. turnus: 5400 Kč 
pro ostatní

Za ubytování s  velmi dob-
rou polopenzí, dopravu na vý-
letech, městský poplatek a or-
ganizační výdaje. Za příplatek 
250 Kč/os. je možno využít 
společnou dopravu autobu-
sem do místa základny.
Organizátor: ZO ČMOS 
PŠ ZŠ Dvořákův okruh, 
Krnov
Přihlášky:
Jarmila Němcová, Chářovská 
117/D, 794 01 Krnov, 
tel.: 554 612 969 
nebo mobil: 721 534 325
 

38. VYSOKÉ TATRY – 
TATRANSKÁ LESNÁ

18.–25. 8.
Ubytování:
V  klidném prostředí penzio-
nu ERIKA v Tatranské Lesné, 
dvou- až čtyřlůžkové poko-
je s umyvadlem s  teplou vo-
dou, sprchy a WC na patře, 
nebo dvou- a  třílůžkové po-
koje s vlastním příslušenstvím 
a televizí za příplatek 1650 Kč 
na osobu a pobyt. V přihlášce 
uveďte typ pokoje. Připojení 
k wifi z každého pokoje. Led-
nička a rychlovarná konvice na 
patře. K dispozici společenská 
místnost – televizor, bar, biliár, 
stolní tenis.
Program:
Poznávání Vysokých a Belian-
ských Tater formou celoden-
ních výletů + historická měs-
ta. Program A a B je možno 
kombinovat. 
Pro turisty: Velká Studená do-
lina, Malá Studená dolina, Va-
žecká dolina, Meďodoly, Stu-
denovodské vodopády, Skal-
naté pleso, historické město 
Kežmarok. Chaty: Pri Zelenom 
plese, Teryho, Zbojnická, Rei-
nerova, Zamkovského.
Vhodné i  pro seniory: jádra 
historických měst (Stará Lu-
bovňa, Kežmarok, Košice, 
Levoča), Studenovodské vo-
dopády, Štrbské pleso a oko-
lí, termální koupaliště Vrbov.
Cena:  5170 Kč pro člena 

ČMOS PŠ 
5760 Kč pro ostatní

Za ubytování, polopenzi (vždy 
výběr ze tří až čtyř jídel), dva 
průvodce na trasách, organizač-
ní výdaje a pojištění, včetně po-
jištění při zásahu horské služby.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ 
ZŠ Frymburk
Přihlášky:
Marie Chmelařová, 382 79 
Frymburk 15, 
mobil: 732 278 058, 
e-mail: orosck@seznam.cz
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PRÁVNÍ RÁMEC ŘÍZENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Autor Jiří Valenta
PARIS 2/2018, 4. vydání, 460 Kč, brož., 380 stran, součástí publikace je CD-R 
s přílohami
Čtvrté vydání reflektuje zásadní změny v právních předpisech ovlivňující řízení škol a škol-
ských zařízení, ke kterým došlo v roce 2016 a 2017. Samozřejmostí je přizpůsobení výkla-
du vlivu občanského zákoníku na školskou praxi. Publikace je zpracována s ohledem na 
potřeby školské praxe s řadou příkladů a užitečných vzorů.

BOZP a PO V PŘÍKLADECH ŠKOLSKÉ PRAXE
Autoři Jan Romaněnko, Pavel Skácelík
PARIS 2/2018, 2. vydání, cena 395Kč, brož., 398 stran, součástí publikace 
CD-R s přílohami
Publikace je zaměřena na praktické využití právních předpisů a ostatních předpisů ve škol-
ské praxi. Součástí textu jsou různé příklady, otázky a odpovědi ze školské praxe doplněné 
o konkrétní ustanovení příslušného právního předpisu vztahující se ke konkrétní otázce.  
Měla by zaměstnavatelům, zaměstnancům a odborovým organizacím umožnit získat zá-
kladní přehled o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany 
u zaměstnanců a bezpečnosti a ochrany zdraví u dětí, žáků a studentů. 
Součástí publikace je rovněž CD, které obsahuje základní formuláře tvořící dokumentaci 
BOZP, BOZ a PO na školách a školských zařízeních

PRAKTICKÝ PRŮVODCE PRACOVNÍM PRÁVEM A ZÁKONÍKEM PRÁCE
Autor Jaromír Richter
PARIS 01/2018, 3. vydání, 340 Kč, CD-R, 282 stran
Praktický průvodce má být návodem a  pomocníkem k  osvojení si základních institutů 
pracovního práva a jejich případného použití v praxi tak, jak je současná právní úprava vy-
mezuje. Průvodci rozhodně nejde o „pouhý“ výklad zákona. Je cíleně sestaven ze souboru 
schémat, dílčích výkladů a vzorů. Nejde o soubor ukončený. Změny a doplňky zákoníku 
práce budou součástí průběžné aktualizace publikace. Reaguje na veškeré změny v pra-
covním právu a  zákoníku práce do konce roku 2017, přičemž i  nadále předpokládáme 
průběžnou aktualizaci publikace.

ÚČETNICTVÍ ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Autor Zdeněk Nejezchleb
PARIS 4/2017, 2. vydání, cena 398Kč, brož., 413 stran, součástí publikace 
CD-R s přílohami
Publikace je zaměřena na komplexní výklad problematiky účetnictví školských příspěv-
kových organizací zřízených územními samosprávnými celky. Výklad je doplněn velkým 
množstvím praktických příkladů. K jednotlivým problémům dále naleznete na přiloženém 
CD další detailnější analýzy, příklady, judikáty soudů a další metodické materiály.
Publikace se podrobně věnuje problematice 

 y  Účetních metod (oceňování, odpisování, pravidla pro časové rozlišení nákladů 
a výnosů, opravné položky) 

 y  Dlouhodobého majetku a jeho účtování, zásob, fondů, transferů, hlavní a do-
plňkové činnosti 

 y  Účtování na vybraných účtech (aktivních a pasivních účtů, výsledkových účtů, 
podrozvahových účtů) 

 y Účetní závěrky a její prezentace

SPISOVÁ SLUŽBA VE ŠKOLSTVÍ
Jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty

Autor Irena Hajzlerová
PARIS 9/2017, 1. vydání, cena 290Kč, brož., 200 stran, součástí publikace 
CD-R s přílohami
Publikace si klade za cíl srozumitelnou formou přiblížit vše, co se týká spisové služby ať už 
v listinné, nebo elektronické podobě. Přináší ukázky a vysvětlení tvorby podacího razítka, 
čísla jednacího, uvádí, jak správně vyplňovat podací deník i archivní knihu, vysvětluje po-
stup při vytváření spisu a také při tvorbě spisového řádu (včetně spisového a skartačního 
plánu), který je základní směrnicí spisové služby. 
Reaguje na správné používání datové schránky a povinnosti, které z toho vyplívají.
V přílohách naleznete citaci zákona i vyhlášky, vzor spisového řádu spolu se vzory spiso-
vých a skartačních plánů pro jednotlivé typy škol ale také vzory řady dalších důležitých 
dokumentů potřebných při skartačním řízení, které díky tomu, že jsou uloženy současně 
také na CD-R, budete moci po doplnění vlastních údajů ihned používat, bez předchozího 
přepisování.

VZORY SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ S KOMENTÁŘEM
pro ředitele základních a mateřských škol

Autor Jaromír Richter
PARIS 10/2017, 3. aktualizované vydání, 260 Kč, CD-R, 153 stran + 60 vzorů 
správních rozhodnutí 

VZORY SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ S KOMENTÁŘEM
pro ředitele středních škol

Autor Jaromír Richter
PARIS 10/2017, 5. aktualizované vydání, 270 Kč, CD-R, 150 stran + 62 vzorů 
správních rozhodnutí 
Cílem vydání obou publikací je snaha o souborné zpracování správních rozhodnutí vydá-
vaných řediteli škol podle školského zákona.
Všechny publikované vzory jsou doplněny komentářem, umožňujícím ředitelům škol ori-
entaci v navazujících a souvisejících správně právních institutech, které se váží k jednotli-
vým rozhodnutím či úkonům.
CD-R obsahují soubor 60 správních rozhodnutí s možnými úpravami a přímým využitím 
pro střední a základní školství.


