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Do toho se tisíce „znalců“ 
snaží ve statích a komen-

tářích ovlivnit mínění nejen 
svých přátel a  známých, ale 
prostřednictvím všech těch 
lajků a sdílení i tisíců lidí, kte-
ré nikdy neviděli.

Přiznáme si už konečně, že 
část populace možná zvládá 
držet krok s  technickým po-
krokem, ale co nezvládá, je 
kontrola vlastních názorů? 
Místo aby si je vytvářela, raději 
je přejímá od někoho, koho 
vůbec nezná. Je to „in“ a je 
to pohodlné. Ale uvědomuje-
me si vůbec, jak strašně je to 

nebezpečné? Že je to ta nej-
rychlejší cesta k tomu, aby se 
z nás stalo stádo ovládané 
kýmkoliv, kdo vypus-
tí do nekonečných 
virtuálních vod 
jakoukoliv ptá-
kovinu (kdyby 
se nejednalo 
o text pro se-
riózní periodi-
kum, hodil by 
se i  nějaký ten 
peprnější výraz), 
kterou pak během 
několika minut sdílí půlka 
národa, aniž přemýšlí, co sdí-

lí a jaké mohou být důsledky 
tohoto počínání. A mohou mít 
vlastně nějaké důsledky činy, 
které se proženou naším svě-
tem tak rychle, aby během ně-
kolika minut, možná dokonce 
vteřin, byly převálcovány jinou 
zprávou, jiným komentářem, 
jiným názorem? 

A  jak to všechno souvisí 
s  naším školstvím? Možná 

nám právě díky podobným 
situacím dojde, jak 

důležitá je mediál-
ní výchova. I pro-
to jsem použila 
ono díky, pro-
tože se jedná 
o velmi dobrou 
a  hlavně nut-

nou věc. Děti by 
se měly od nejra-

nějšího dětství na-
učit přemýšlet o tom, 

co na síti dělají, jaké mo-
hou být následky. A stejně tak 

by se měly naučit přemýšlet 
o  tom, co k  nim nekonečný 
prostor zdánlivě svobodných 
informací přináší. Že to není 
vždycky kvalita, že tato ve své 
podstatě anonymní platforma 
dovoluje skrývat tvář i lidem, 
kteří jsou zlí, a  rovněž těm, 
kteří chtějí těmi druhými ma-
nipulovat. A to nejen pro svou 
vlastní potěchu, ale také tře-
ba s cílem dopomoci někomu 
k vítězství ve volbách. 

Nebojme se tedy mediální 
výchovu učit. A nebojme se, 
že v ní občas sami plaveme. 
V současném světě se zkrátka 
všichni učíme tak trochu „za 
jízdy“. Ale to nevadí, podstat-
né je, že aspoň malým kamín-
kem přispějeme k tomu, aby 
se z následujících generací ne-
stalo stádečko bytostí, které 
z neznámého důvodu budou 
nadále patřit k druhu člověk 
moudrý. Romana SLANINOVÁ

Nedávno jsme se přesvědčili, jak mocná jsou 
média a  také jak bezmocní a  nepřipravení 
jsme tváří v tvář jejich vlivu. Ukázalo se, jak 
zastaralé jsou klasické noviny a vlastně i te-
levize nebo rozhlas. To, co redaktor jeden 
den napíše, druhý den mocný Facebook pře-
vrátí na hlavu. 

Musíme učit děti přemýšlet o tom, co na síti dělají
FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

Sociální sítě

jsou anonymní 

platformou,  

kde lidé 

druhými mohou 

manipulovat.

„Když se věci dají špatnou cestou, jdi jinudy.“
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Počet studentů vysokých škol výrazně poklesl
V Česku výrazně klesá počet 

studentů vysokých škol, 
pozvolnější pokles je patrný 
také u  středoškoláků. V  zá-
kladních školách naopak po-
čet žáků roste, v mateřských 
školách se nárůst zastavil. 
Uvedli to zástupci Českého 
statistického úřadu. 

V roce 2016 došlo v mateř-
ských školách k  poklesu asi 

o 5 000 dětí, navštěvovalo je 
362  653 dětí. V  základních 
školách přibývá ročně kolem 
tří procent žáků, v roce 2016 
to bylo 906 188 dětí. Na střed-
ních školách, kde v roce 2016 
studovalo 424 849 lidí, se po-
kles počtu studentů zastavuje, 
ale dá se odhadnout, že začne 
růst. Na vysokých školách stu-
dentů výrazně ubylo. Zatím-

co v roce 2010, kde jich bylo 
nejvíc, dosáhly počty 358 000 
osob, na konci roku 2016 to 
bylo o 90 000 studentů méně. 
Nejvíc vysokoškoláků je v Pra-
ze, téměř 100 000. Na druhém 
místě je Jihomoravský kraj s ví-
ce než 50 000 studenty. Jde 
o  kraje s  největší nabídkou 
soukromých i veřejných vyso-
kých škol.  čtk
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Za špatné výsledky žáků 
v matematice mohou ne-

kvalitní učitelé, nikoli klasická 
výuka matematiky. Školství 
by se proto mělo reformovat 
a změnit přípravu budoucích 
pedagogů. Na diskuzi o no-
vých metodách ve výuce ma-
tematiky to řekl přední český 
matematik Vlastimil Dlab. Al-
ternativní metody výuky, jako 
je například takzvaná Hejné-

ho matematika, můžou ma-
tematické znalosti lidí spíš 
zhoršit, myslí si.

Pedagogové by podle 
V. Dlaba měli studovat jen na 
omezeném množství nejkva-
litnějších univerzit. „Refor-
mu bych navrhoval tak, že 
by začala na některých uni-
verzitách a  zároveň všichni 
ti, co by prošli a byli by nově 
učiteli, by měli třeba dvojná-

sobný plat,“ uvedl. Na učitel-
ství by podle něj měli chodit 
ti nejlepší studenti. „V  Sin-
gapuru například je to sku-
tečně ta vrstvička nejschop-
nějších, nejnadanějších stu-
dentů, která dostane právo 
studovat učitelství,“ uvedl. 
Singapur patří k zemím, kte-
ré mají v mezinárodním srov-
nání v testování znalostí žáků 
nejlepší výsledky.  čtk

Za špatné výsledky mohou nekvalitní učitelé

Zápisník

„Máš tam chybu, Vonásku, ale v tomhle případě ti velice rád dám za jedna!“

Organizace sportu
Ministerstvo školství vypsalo 
program Organizace sportu 
2018, který se skládá ze sa-
mostatných výzev pro různé 
typy žadatelů. Cílem je větší 
transparentnost při hodno-
cení žádostí. MŠMT rozdě-
lí 1,75 miliardy korun, tedy 
obdobnou částku jako v ro-
ce 2017.    mšmt

Tři miliardy pro VŠ
Vysoké školy budou usilo-
vat o  růst svého rozpočtu 
o  tři miliardy korun ročně 
do roku 2021. Peníze navíc 
by měly jít hlavně do mezd 
zaměstnanců a do vysoko-
školských kolejí. Rozpočet 
vysokých škol chce navyšo-
vat i  ministerstvo školství.  
 čtk

Konkurzy
Brno vyhlásí výběrové řízení 
na třicet ředitelů školských 
zařízení. tLetos končí šesti-
leté funkční období více než 
100 ředitelům. Část jich ale 
zřizovatel potvrdí ve funkci. 
Zřizovatel má po skončení 
období možnost ředitele po-
tvrdit nebo vyhlásit konkurz. 
Brno má asi 140 školek a 70 
základních škol.

Podnikání

Dvě pětiny studentů tech-
nických a  ekonomických 
vysokých škol chtějí po stu-
diu začít podnikat, většina 
ale preferuje zaměstnanec-
ký poměr. Vyplývá to ze še-
tření, do kterého se zapojilo 
2 539 studentů a 12 fakult 
vysokých škol mimo 
Prahu.  čtk

Novou učebnici chemie vy-
dali studenti z  projektu 

ProSpolužáky.cz, který již ně-
kolik let vydává učebnice Ma-
tika pro spolužáky. Oproti tra-
dičním učebnicím se liší hlavně 
jednoduchým a praktickým ja-
zykem, kterému podle autorů 
studenti snáze rozumí. Podle 
učebnic matematiky od spolu-
žáků se nyní učí děti v přibliž-
ně 85 středních školách z cel-
kem 1 307 v České republice.

Projekt ProSpolužáky.cz 
vznikl v  roce 2012 na Gym-
náziu J. K. Tyla v Hradci Králo-
vé. Jeho zakladatelem je Ma-
rek Liška, který tehdy dostal 
nápad napsat vlastní učebnice 
matematiky tak, aby jeho spo-
lužáky víc bavila. V současnos-
ti v jeho týmu pracuje zhruba 
30 lidí. Autory nové učebnice 
chemie jsou devatenáctiletý 
Leoš Sáblík a pětadvacetiletý 
Vilém Obrátil z Brna. Autoři ji 

napsali tak, jak mluví středo-
školáci. Látka je proto podle 
nich pro studenty srozumitel-
nější. S učebnicí vyšel i pracov-
ní sešit. Řešení řady příkladů je 
na webových stránkách, kde 
studenti najdou i  rozšiřující 
učivo pro přípravu na maturi-
tu nebo přijímací zkoušky na 
vysokou školu. Učebnici dopl-
ňují také pokusy a laboratorní 
listy pro práci v hodině.

  čtk

Studenti vydali učebnici chemie pro spolužáky
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Ve srovnání s rokem 2017 
je rozpočet běžných výda-

jů pro letošní rok vyšší o 16,9 
procenta, což dělá necelých 
16 miliard. Mzdové prostřed-
ky z  celkové částky více než 
110 miliard činí 108  miliard 
185 milionů korun včetně 
příslušenství. Pokud se tedy 
podíváme na jednotlivé po-
ložky v  této částce, pak na 
platy je alokována částka té-
měř 79 miliard korun, zbývající 
část peněz pak tvoří zákonné 
odvody a ostatní neinvestiční 
výdaje, tzv. onivky. Průměrný 
rozpočtovaný plat podle mini-
sterstva školství je propočítaný 
na 29 tisíc korun. 

Republikové normativy, je-
jichž prostřednictvím minis-
terstvo školství posílá peníze 
krajským úřadům, zahrnují vý-
daje připadající na vzdělává-
ní a školské služby pro jedno 
dítě, žáka nebo studenta pří-
slušné věkové kategorie v ob-

lasti předškolního, základního, 
středního a vyššího odborného 
vzdělávání ve školách a škol-
ských zařízeních zřizovaných 
kraji, obcemi a svazky obcí na 
kalendářní rok (věková kate-
gorie 3–5 let, 6–14 let, 15–18 
a  19–21 let a  také 3–18 let 
v KZÚV). Součástí republiko-
vých normativů je také podle 

ministerstva školství vyjádření 
limitu počtu zaměstnanců při-
padajících na 1 000 dětí, žáků 
nebo studentů v dané věkové 
kategorii.

Do republikových normati-
vů se zahrnují vedle výdajů na 
vzdělávání v příslušných dru-
zích škol (tj. v MŠ, ZŠ a den-
ní formě vzdělávání v  SŠ, 
konzervatořích a VOŠ) i  vý-
daje na ostatní formy vzdě-
lávání ve středních školách, 
konzervatořích a vyšších od-
borných školách, výdaje na 
stravování, ubytování a  na 
podporu vzdělávání dětí, žá-
ků nebo studentů se speciál-
ními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných, výdaje na 
zájmové vzdělávání, ostatní 
volnočasové aktivity i výdaje 
na poradenské služby. Výši 
republikových normativů pro 
letošní rok stanovenou minis-
terstvem školství najdete v ta-
bulce.

Ministerstvo školství pošle  
podle odpovídajícího poč-
tu žáků určité věkové kate-
gorie odpovídající množství 
finančních prostředků kraj-
ským úřadům. „Teprve kraj-
ský úřad, krajskými norma-
tivy, které stanovuje on ve 
své gesci, určí podrobnější 
členění rozdělení prostřed-
ků podle jednotlivých druhů 
škol, školských zařízení nebo 
podle oborů vzdělání,“ říká 
Zuzana Matušková, náměst-
kyně pro řízení ekonomické 
sekce ministerstva školství, 
a dodává, že v  letošním ro-
ce se v podstatě nic nemění. 
To znamená, že by školy mě-
ly mít dostatek peněz jak na 
dělení tříd pro některé před-
měty, tak i na asistenty pe-
dagoga. „Vzhledem k tomu, 
že do systému nalijeme plně 
prostředky na nárůst výkonů, 
plně prostředky na pokrytí 
nárůstu tarifních platů i pro-
středky na společné vzdělá-
vání žáků a zároveň si kraje 
mohou tvořit nadále podle 
směrnice rezervu, z  které 
mají přednostně financovat 
asistenty, a to až do výše 3,1 
procenta, tak se domnívám, 
že by neměl primárně vznik-
nout nedostatek peněz na fi-
nancování asistenta pedago-
ga,“ tvrdí Z. Matušková. 

A tak lze jen doufat, že ško-
ly skutečně obdrží dost pe-
něz na zajištění odpovídají-
cího vzdělávání svých žáků. 
Vědět by to měly již v březnu. 

 Olga ŠEDIVÁ

Rozpis prostředků pro krajské a obecní školství 
je v letošním roce naposled prováděn norma-
tivním způsobem. Ministerstvo školství rozepí-
še více než 110 miliard korun formou republi-
kových normativů pro jednotlivé věkové kate-
gorie a ty pak podle odpovídajících počtů žáků 
pošle jednotlivým krajům. 

Financování krajského a obecního školství v letošním roce

Věková
kategorie

NIV
celkem
Kč/žáka

MP
celkem

vč. 
odvodů
Kč/žáka

MPP
celkem

vč. 
odvodů
Kč/žáka

MPN
celkem

vč. 
odvodů
Kč/žáka

ONIV
celkem
Kč/žáka

Zam.
na

1000
žáků

3–5 let 50 940 50 441 38 726 11 715 499 125,126
6–14 let 64 608 63 524 52 550 10 974 1 077 125,735
15–18 let 76 349 75 282 60 589 14 693 1 067 143,981
19–21 let 65 376 64 676 53 565 11 111 700 127,613
KZÚV 312 706 310 206 226 284 83 922 2 500 693,459

FOTO: Archiv
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Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Mohla byste Učitelskou plat-
formu blíže představit? Koho 
tato zájmová společnost sdru-
žuje?

Učitelská platforma vznikla 
zhruba v  polovině roku 2017 
jako profesní organizace učite-
lů a ředitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ 
a  ZUŠ, kteří se sdružili se zá-
jmem společně hájit zájmy 
a názory svých členů v jedná-
ní s ministerstvem školství 
a dalšími úřady, které 
ovlivňují práci a vý-
kon učitelského 
povolání. Od za-
čátku si klademe 
za cíl otevřít ko-
munikaci o  pro-
fesi učitele, jak to-
mu napovídá i naše 
heslo „Učitelé pro bu-
doucnost, budoucnost pro 
učitele“. Jedinou podmínkou 
pro vstup do naší společnosti je 
být aktivním učitelem (tzn. učit 
alespoň jednu hodinu týdně). 
To, že sdružujeme aktivní učite-
le, je základ, na kterém stavíme 
celou naši činnost. A slovem ak-
tivní nemám na mysli jen to, že 
členové svou profesi vykonáva-
jí, ale i to, že se snaží měnit věci 
kolem sebe, nerezignují, chtějí 
dobře učit a rádi by se účastnili 
nastavování mantinelů profese 
učitele.

Spolupracuje platforma i s ji-
nými organizacemi? 

Od počátku se vymezujeme 
jako otevřený a  spolupracují-
cí subjekt. Spolupracujeme se 
spolky jako Otevřeno, Učitel 
naživo, asociace jednotlivých 
předmětů, AŘZŠ, Fórum rodi-
čů, Česká středoškolská unie 
a další. 

A jak probíhá spolupráce se 
školskými odbory?

 Se školskými odbory proběh-
lo několik schůzek, na nichž 
jsme se sešli i s předsedou Fran-
tiškem Dobšíkem. Musím říct, 
že se nám daří spolupracovat 
zejména na připomínkování 
legislativy ministerstva školství 
a máme i jiné společné cíle. Po-
díleli jsme se třeba na propagaci 

petice, kterou odbory organi-
zovaly v závěru loňského roku.

 Jaké jsou hlavní cíle Učitelské 
platformy?

 Jedním z  našich největších 
cílů je dialog mezi učiteli, ale 
i  podpora jejich komunika-
ce s  jednotlivými asociacemi, 
ministerstvem, odbory apod. 
Prosazovat chceme především 
návrhy, které povedou k lepším 

podmínkám výuky.
 Uvědomujeme si ta-
ké, že je nutné řešit 
nízkou atraktivitu 
učitelské profese 
mezi středoško-
láky. Vize profese 
učitele musí na-

bízet jasnou per-
spektivu. Jen tak 

se ti nejtalentovanější 
a nejkreativnější maturanti 

budou ucházet o  studium na 
pedagogických fakultách a bu-
dou si přát stát se učiteli.

Co konkrétně pro naplnění 
těchto cílů platforma dělá?

 Věříme, že svými aktivitami 
pomůžeme ke kultivaci výběru 
ředitelů na základě jejich od-
bornosti a  vzdělávacích vizí. 
I proto nabízíme zřizovatelům 
poradenství při výběru ředitelů 
i  účast v  konkurzu. Chceme, 
aby naše činnost oslovila i vy-

soké školy připravující učitele, 
proto vítáme spolupráci s nimi 
a usilujeme o růst kvality pří-
pravy budoucích učitelů větším 
příklonem k praxi a reálným té-
matům edukace. Propojujeme 
začínající učitele s  jejich zku-
šenými kolegy. Naší snahou 
je, aby prostředky, které mí-
ří do školství, byly využity co 
nejefektivněji a obsahovaly co 
nejméně „projektových“ me-
zičlánků. Jedním z našich vý-
znamných úkolů je také upo-
zorňovat na úspěchy kolegů, 
uvádět příklady dobré praxe, 
což je jedním ze způsobů, jak 
učitelské práci i celému systé-
mu vzdělávání vrátit ztracenou 
důvěru. 

 Učitelská platforma by 
v blízké budoucnosti také ráda 
vrátila do hry kariérní řád. I my 
usilujeme o to, aby byl féro-
vý, vyvážený a učitele skuteč-
ně motivoval. Proto by se ne-
měl pojit se zbytečnou admi-
nistrativou a významnou mě-
rou by měl zlepšit podmínky 
uplatnění a profesního růstu 
učitelů. Průběžné vzdělávání 
pedagogů nám opravdu leží 
na srdci, takže chceme pořá-
dat také různá setkání učite-
lů, jako jsou letní školy nebo 
vzdělávací kurzy.

 Co považujete za největší 
úspěchy v zatím krátké historii 
vaší zájmové společnosti?

 Učitelská platforma se po-
malu stává respektovaným 
partnerem na poli českého 

vzdělávání. Získali jsme důle-
žité kontakty, podnikli mnohá 
jednání. Pro letošní rok jsme 
partnerem Global Teacher 
Prize a  v  březnu organizuje-
me konferenci Učitel pro bu-
doucnost, kterou považujeme 
za jakousi oslavu Dne učite-
lů, protože se koná 27. 3. na 
pražském Gymnáziu Na Za-
tlance. 

Provozujeme facebookovou 
skupinu Učitelé+ (ono plus 
znamená, že máme ambici 
sdružovat pozitivní a  nadše-
né učitele), která má již více 
než dva tisíce členů, je pečlivě 
moderovaná a časopis Řízení 
školy ji vyhodnotil jako nejin-
spirativnější zdroj pro názory 
učitelů na českém internetu. 
Za úspěšnou bych označila 
i naši spolupráci s médii.

 Jak získáváte spolupracovní-
ky v době, kdy se mnozí nechtě-
jí příliš angažovat pro druhé?

Je to takový systém sněho-
vé koule: Každý z nás má ně-
jakého kolegu, kterého kvůli 
spolupráci oslovil, a ti pak při-
vádějí další a další. Snažíme se 
oslovit i mladou generaci, spo-
lupracujeme například s Čes-
kou středoškolskou unií. Věří-
me, že je nutné zcela změnit 
způsob výběru studentů peda-
gogických fakult a také jejich 
přípravu na budoucí povolání, 
a proto spolupracujeme s  již 
zmiňovanými organizacemi 
jako Otevřeno a Učitel naživo.

 Romana SLANINOVÁ

Aktivní učitelé chtějí věci měnit
Od loňského roku působí v České republice další 
organizace, která si klade za cíl hájit zájmy pe-
dagogů. O Učitelské platformě jsme si povídali 
s její předsedkyní Petrou Mazancovou.

ILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Mediální výchova by měla rozvíjet kritické myšlení 

„Změnil se především sa-
motný charakter infor-

mací. Některé z nich se tváří 
jako ty důležitější, ale ve sku-
tečnosti nejsou a my bychom 
se měli naučit je vyhodnoco-
vat a třídit a zorientovat se 
tak v  prostoru zaneseném 
informacemi,“ říká Václava 
Kofránková z pražské Vyšší 
odborné školy publicistiky. 
Mediální výchova se v tako-
vé situaci stává prostředkem, 
jak rozvíjet kritické myšlení 
dětí a  jak je naučit klást si 
ty správné otázky. Tou zá-
sadní je například zjištění, 
která forma informace je ta 
klíčová. 

Zaslouží si samostatnost
Ve školách je většinou ta-

ková praxe, že mediální vý-
chova, pokud na ni vůbec do-
jde, se stala součástí předmě-
tů jako český jazyk, literatura 
nebo dějepis a občanská vý-
chova. Jenže by si zasloužila 
samostatnost. Ale aby tomu 
tak bylo, muselo by být čes-
ké školství na osamostatnění 
mediální výchovy při-
praveno.

Oproti zahra-
ničí u nás vlast-
ně neexistuje 
institucionali-
zované cent-
rum, které by 
mediální vý-
chovu ve ško-
lách koordino-
valo a pedagogům 
poskytovalo metodic-
kou pomoc, vydávalo po-
třebné učebnice a  další vý-
ukové materiály a  zároveň 
vytvořilo koncepci vzdělává-
ní fundovaných pedagogů. 
Logicky se pochopitelně na-
bízí ministerstvo školství, pří-
padně ministerstvo kultury, 
ostatně právě přes ně jdou 
případné granty, ale o tom, 
že mediální výchova je u nás 
stále jakousi odsouvanou po-
pelkou, svědčí i to, že se ani 
nevyučuje jako samostatný 

obor na pedagogických fa-
kultách.

Kritické myšlení
Ukazuje se, že současná 

mladá generace má problém 
s porozuměním textu v kla-
sickém slova smyslu. „Sou-
časné dítě je zvyklé ponořit se 
do internetového moře, kde 
vedle sebe najde kvalitní text 
vedle nekvalitního. Chybí mu 
zkušenost a schopnost je od 
sebe odlišit, žije v hypertexto-
vém prostoru, kde jako by nic 
nemělo začátek a konec. Ne-
ní připraveno na úskalí, která 
pocházejí z používání techni-
ky. Stále se setkáváme s tím, 
že mladí sice tráví hodiny na 
společenských sítích, ale uni-
kají jim bezpečnostní rizika, 
která z toho pramení,“ hod-
notí situaci Aleš Pištora z Vyš-
ší odborné školy publicistiky. 
Současně je zjevné, že nejen 
dětem a  dospívajícím chybí 
jistá míra kritičnosti. 

Vrátíme-li se ale zpět k sa-
motné mediální výchově, 
právě schopnost kritického 

pohledu je nutná při 
čtení i poslechu ze 

všech stran úto-
čících informací 
a právě ona by 
měla být jed-
ním z  cílů pe-
dagogické prá-
ce. Jen zdra-

vá míra kritiky 
nám dovolí roze-

znat falešné zprávy 
(fake news) a dezinfor-

mace. Nedávné dvoje volby, 
zvláště ty prezidentské, nám 
přímo v reálu ukázaly, jaká je 
jejich síla a jak jsme na souboj 
s nimi nepřipraveni.

Lidstvo nestojí na podob-
né komunikační křižovatce 
poprvé. „Žijeme v  období 
změny, kterou bych přirov-
nal k přechodu od mluvené 
tradice k  psanému projevu, 
která se odehrála ve starově-
ku,“ je přesvědčen A. Pištora. 
Učitel by pak měl být pro své 

svěřence jakýmsi průvodcem, 
který je naučí orientovat se 
a kriticky myslet. Zní to mož-
ná složitě, ale v praxi to před-
stavuje schopnost naučit je 
porozumění textu do hloub-
ky. Nejen první vrstvě sděle-
ní, ale i tomu, že se vyplatí si 
informace ověřit, porovnat je 
se svými zkušenostmi. 

Kurzy pro pedagogy
Pražská Vyšší odborná ško-

la publicistiky vychovává ne-
jen budoucí žurnalisty a  lidi, 
kteří chtějí pracovat v médiích 
a s médii. Připravuje mimo ji-
né také bezplatné kurzy pro 
učitele základních a středních 
škol, kde se jim snaží zpro-
středkovat základy mediální 
výchovy. „Kurzy jsou rozdě-
leny do tří částí. V té první se 
hovoří o tom, co jsou média 
a mediální realita a jak média 
proměňují náš svět. V druhé 
části se dostaneme k propa-
gandě, především její historii, 
která sahá mnohem dál než 
jen do 19. století, které si řa-
da lidí spojuje s jejím vznikem. 
Třetí část je pak praktický blok, 

třeba na téma mobilní žurna-
listiky, tedy jak děti naučit, že 
mobil není jen prostředkem 
k chatování s kamarády,“ vy-
světluje V. Kofránková.

 Romana SLANINOVÁ

Mediální výchova je prostředkem, jak rozvíjet 
kritické myšlení. Každodenní setkání s moder-
ními médii, především pak internetem a sociál-
ními sítěmi, ukazují, že se bez mediální průpra-
vy neobejdeme. Mediální výchova se však ne 
vždy setkává s radostnou odezvou samotných 
pedagogů, kteří někdy tápou v tom, co přesně 
by měla výuka žákům přinést.

Naše 

téma

Vyšší odborná škola publi-
cistiky zahájila své aktivity 
v polovině 90. let minulé-
ho století. Vedle běžného 
pomaturitního studia se 
věnuje i dalším vzděláva-
cím aktivitám, například 
v  článku zmiňovaným 
kurzům mediální výcho-
vy pro pedagogy i  stu-
denty. Informace o jejich 
termínech a  o  tom, jak 
a kde se přihlásit, získáte 
na www.vosp.cz. S před-
nášejícími z  VOŠP si lze 
domluvit i seminář nebo 
přednášku v  konkrétní 
škole, a to i mimo Prahu. 
Kam pro inspiraci:

www.skolamedii.cz 
www.modernidejiny.cz 

www.postbellum.cz 
www.jedensvet.cz

Informace

ILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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K omlouvání neúčasti dětí ve 
vzdělávání v tomto přípa-

dě podalo MŠMT následující 
informaci:

Novela školského zákona 
stanoví v § 34a odst. 4 škol-
ského zákona podrobnosti 
omlouvání takto:

„Podmínky pro uvol-
ňování dětí ze vzdě-
lávání a omlouvá-
ní jejich neúčas-
ti ve vzdělávání 
stanoví školní 
řád. Ředitel 
mateřské ško-
ly je oprávněn 
požadovat do-
ložení důvodů 
nepřítomnosti dítě-
te; zákonný zástupce je 
povinen doložit důvody nepří-
tomnosti dítěte nejpozději do 
3 dnů ode dne výzvy.“

Školní řád mateřské školy 
tedy stanoví:

– časové rozpětí plnění po-
vinného předškolního vzdělá-
vání v rozsahu 4 hodin s ča-
sem začátku povinnosti v roz-
mezí od 7 do 9 hodin, což je 
upraveno v  § 1c vyhlášky č. 
14/2005 Sb., o  předškolním 
vzdělávání, ve znění pozděj-

ších předpisů;
– podmínky pro 
uvolňování dětí 
plnících povin-
né předškol-
ní vzdělávání 
(předem zná-
má absence) 
z hlediska věc-

ného (jaké sku-
tečnosti odůvod-

ňují uvolnění dítě-
te), časového (rozsah 

a  četnost přípustného uvol-
nění), kompetenčního (kdo je 
oprávněn rozhodnout o uvol-
nění dítěte), administrativního 
(žádost o uvolnění dítěte);

– podmínky pro omlouvání 
dětí (nenadálá absence) a pra-
vidla pro případné dokládání 
důvodů nepřítomnosti;

– řešení neomluvené absen-
ce dětí.

Dokladem prokazujícím dů-
vody nepřítomnosti dítěte je 
prosté písemné vyjádření zá-
konných zástupců, případně 
mohou doložit nepřítomnost 
dítěte jiným způsobem uvede-
ným ve školním řádu.

Školní řád by měl rovněž 
upravovat časovou lhůtu pro 
oznámení začátku nenadálé 
nepřítomnosti, včetně způso-
bu oznamování (např. e-mai-
lem, SMS, telefonicky, formu-
lářem na webu, případně dle 
zvyklosti dané školy).

Ke zpracování školního řá-
du lze využít Pomůcku pro ře-
ditele škol při tvorbě školního 
řádu uveřejněnou na webo-
vých stránkách ministerstva 
školství, mládeže a  tělový-
chovy. 

 Vít BERKA

Omluva dítěte z předškolního vzdělávání
Jakým způsobem má být omlouvána neúčast 
dětí v povinném předškolním vzdělávání?

Právník 

radí

Bezúhonnost pedagogického pracovníka

Podle ustanovení § 3 odst. 1 
písm. c) zákona č. 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovní-
cích, je jedním z předpokladů 
pro výkon činnosti pedagogic-
kého pracovníka to, že je bez-
úhonný. Na toto ustanovení na-
vazuje § 29a zákona, kde se, 
pokud jde o fyzickou osobu (te-

dy o pedagogického pracovní-
ka, což je předmětem dotazu), 
stanoví:

(1) Za bezúhonnou se pro úče-
ly tohoto zákona nepovažuje 

a) při posuzování předpokladů 
pro výkon činnosti pedagogické-
ho pracovníka (§ 3) nebo žádosti 
o udělení akreditace vzdělávací 

instituce (§ 26) nebo akredita-
ce vzdělávacího programu (§ 27) 
fyzická osoba, která byla pravo-
mocně odsouzena 

 z za trestný čin spáchaný úmy-
slně nebo 

 z za trestný čin spáchaný z ne-
dbalosti v souvislosti s výkonem 
činnosti pedagogického pracov-
níka, pokud se na ni podle zá-
kona nehledí, jako by nebyla 
odsouzena. 

(2) Fyzická osoba prokazu-
je bezúhonnost před vznikem 
pracovněprávního vztahu nebo 
při podání žádosti o akreditaci 

předložením výpisu z evidence 
rejstříku trestů; výpis nesmí být 
starší než tři měsíce. V průběhu 
trvání pracovněprávního vztahu 
je pedagogický pracovník povi-
nen informovat do deseti pra-
covních dnů ředitele školy nebo 
ředitele zařízení sociálních slu-
žeb o tom, že byl pravomocně 
odsouzen za trestný čin, jímž by 
mohl pozbýt předpoklad bez-
úhonnosti; do jednoho měsíce 
od nabytí právní moci rozsudku 
předloží pedagogický pracovník 
nový výpis z evidence rejstříku 
trestů.   Vít BERKA

Zaměstnankyně čerpala 
mateřskou dovolenou, 
pak rodičovskou dovo-
lenou a následně po je-
jím vyčerpání jí byla dá-
na výpověď pro nadby-
tečnost. Jak bude vypo-
čítán průměrný výdělek, 
z něhož se pak určí výše 
odstupného, na které 
zaměstnankyni vznikne 
nárok?

Podle ustanovení § 67 
odst. 1 zákoníku práce pří-
sluší zaměstnanci, u něhož 
dochází k rozvázání pracov-
ního poměru výpovědí da-
nou zaměstnavatelem z or-
ganizačních důvodů nebo 
dohodou z  týchž důvodů, 
odstupné ve výši nejméně 
trojnásobku průměrného 
výdělku. Rozhodným obdo-
bím pro výpočet průměrné-
ho výdělku v daném přípa-
dě bude kalendářní čtvrtletí 
předcházející měsíci, v němž 
došlo ke skončení pracovní-
ho poměru zaměstnankyně. 
Protože v tomto období ne-
odpracovala alespoň 21 dní, 
bude zaměstnavatel počítat 
tzv. pravděpodobný výdě-
lek. Tím se rozumí výdělek, 
kterého by zaměstnanky-
ně zřejmě dosáhla, kdy-
by pracovala. Podle § 355 
odst. 2 zákoníku práce se 
přitom přihlédne zejména 
k obvyklé výši jednotlivých 
složek platu zaměstnance 
nebo k platu zaměstnanců 
vykonávajících stejnou práci 
nebo práci stejné hodnoty. 
 Vít BERKA

Výpočet výdělku 
pro odstupné

FOTO: Stanislav JUGA

Jedním z předpokladů pro výkon činnosti pe-
dagogického pracovníka je bezúhonnost. Jak 
se podle platného znění zákona o pedagogic-
kých pracovnících plnění tohoto předpokladu 
posuzuje a prokazuje?
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Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Dnem 1. ledna 2018 na-
byla účinnosti vyhláška č. 

463/2017 Sb., o změně sazby 
základní náhrady za používá-
ní silničních motorových vozi-
del a stravného a o stanove-
ní průměrné ceny pohonných 
hmot pro účely poskytování 
cestovních náhrad. Dále uvá-
dím ustanovení vyhlášky tý-
kající se příspěvkových orga-
nizací:

§ 1 – Sazba základní ná-
hrady za používání silničních 
motorových vozidel

Sazba základní náhrady 
za 1 km jízdy podle § 157 
odst. 4 zákoníku práce činí 
nejméně u 

a) jednostopých vozidel 
a tříkolek 1,10 Kč, 

b) osobních silničních mo-
torových vozidel 4,00 Kč.

§ 3 – Za každý kalendář-
ní den pracovní cesty příslu-
ší zaměstnanci stravné podle 
§ 176 odst. 1 zákoníku práce 
ve výši 

a) 78 Kč až 93 Kč, trvá-li 
pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

b) 119 Kč až 143 Kč, trvá-
-li pracovní cesta déle než 12 
hodin, nejdéle však 18 hodin, 

c) 186 Kč až 223 Kč, trvá-
-li pracovní cesta déle než 
18 hodin. 

§ 4 – Průměrná cena po-
honných hmot

Výše průměrné ceny za 
1 litr pohonné hmoty po-
dle § 158 odst. 3 vě-
ty třetí zákoníku 

práce činí
a) 30,50 Kč u benzinu au-

tomobilového 95 oktanů, 
b) 32,80 Kč u benzinu au-

tomobilového 98 oktanů, 
c) 29,80 Kč u  motorové 

nafty. 
§ 5 – Vyhláška č. 440/2016 

Sb., o změně sazby základ-
ní náhrady za používání sil-
ničních motorových vozidel 
a  stravného a  o  stanovení 
průměrné ceny pohonných 

hmot pro účely 
poskytování 
cestovních 
náhrad, se 
zrušuje.

Náhrady za cestovné a stravné

Do jakých plato-
vých tříd jsou podle 
nyní platné právní 
úpravy zařazováni 
učitelé odborného 
výcviku?

Učitel odborného výcviku 
patří do kategorie učitelů 
střední školy (§ 9 zákona 
563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících). Za-
řazování pedagogických 
pracovníků (přesněji prací 
vykonávaných pedagogic-
kými pracovníky) do plato-
vých tříd upravuje naříze-
ní vlády č. 222/2010 Sb., 
o katalogu prací ve veřej-
ných službách a  správě. 
Přílohou k tomuto naříze-
ní vlády je katalog prací, 
kde je v díle 2.16 Výchova 
a vzdělávání, části 2.16.01 
Učitel, uvedeno:

9. platová třída 
2. Vzdělávací a  výchov-

ná činnost v  odborném 
výcviku při přípravě žáků 
v oborech středního vzdě-
lání s výučním listem.

3. Vzdělávací a  výchov-
ná činnost v  praktickém 
vyučování v  předmětech, 
jejichž obsahovou náplní 
je řízení silničních motoro-
vých vozidel, zaměřená na 
přípravu žáků a  studentů 
k získání řidičského opráv-
nění k  řízení motorových 
vozidel.

10. platová třída
2. Vzdělávací a výchovná 

činnost v  praktickém vy-
učování v  oborech střed-
ního vzdělání s  maturitní 
zkouškou nebo v  odbor-
ném výcviku v  náročných 
oborech středního vzdělá-
ní s výučním listem.

11. platová třída
4. Komplexní koordinace 

vzdělávání v praktickém vy-
učování nebo v odborném 
výcviku střední školy nebo 
v  praktické přípravě vyšší 
odborné školy se znalost-
mi a dovednostmi z jiných 
oborů vzdělání a s teoretic-
kým vyučováním.

Platové třídy 
učitelů odborného 

výcviku
V  jaké výši jsou pro rok 2018 stanoveny saz-
by náhrady za používání silničních motorových 
vozidel a jaká je výše nároku na stravné?

Kvalifikace pro přípravný stupeň

Získání odborné kvalifikace 
v  tomto případě upravu-

je ustanovení § 8b zákona 
č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících, kde se 
uvádí:

„Učitel přípravného stup-
ně základní školy speciální 
získává odbornou kvalifika-
ci vzděláním podle § 7 odst. 
2.“ Ustanovení § 7 odst. 2 
upravuje získávání odborné 

kvalifikace pro učitele prv-
ního stupně základní školy, 
který vykonává přímou pe-
dagogickou činnost ve třídě 
nebo škole zřízené pro žáky 
se speciálními vzdělávacími 
potřebami. § 8b byl do zá-
kona o pedagogických pra-
covnících doplněn zákonem 
č. 198/2012 Sb., který nabyl 
účinnosti dnem 1. září 2012.

Jakým způsobem je v  zákoně o  pedagogic-
kých pracovnících stanoven předpoklad od-
borné kvalifikace učitele přípravného stupně 
základní školy speciální?

Hmotná odpovědnost pro nezletilého

Odpovědnost za schodek 
na svěřených hodno-

tách, které je zaměstnanec 
povinen vyúčtovat, upravu-
je § 252 a  násl. zákoníku 
práce. Právní institut odpo-
vědnosti za schodek vychází 
z podmínky uzavření doho-
dy o odpovědnosti k ochra-
ně hodnot svěřených zaměst-
nanci k vyúčtování. Tato do-

hoda smí být uzavřena nejdří-
ve v den, kdy fyzická osoba 
dosáhne 18 let věku (§ 252 
odst. 2 zákoníku práce). Do-
hoda o odpovědnosti může 
být uzavřena i  při sjednání 
dohody o pracovní činnosti, 
ovšem podmínka výše uve-
deného věku zaměstnance 
musí být splněna i  v  tomto 
případě.

Je přípustné uzavřít dohodu o  hmotné od-
povědnosti s  nezletilým zaměstnancem, a  to 
i  v případě, že by byl zaměstnán na základě 
dohody o pracovní činnosti?
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Preferují učitelé známky, nebo slovní hodnocení žáků? 
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Jsem jednoznačně pro slov-
ní hodnocení. Má daleko 

větší vypovídající hodnotu 
než známky. Poskytuje žáko-
vi i rodičům přesnou zpětnou 
vazbu. Učitel slovním hodno-
cením lépe popíše silné i slabé 
stránky žáka. Známky jsou za-
vádějící a neobjektivní.

 Karolína NEUMANNOVÁ 

Problematika známkování 
není jednoznačná. Je chy-

bou, když se žáci a jejich ro-
diče upínají pouze ke znám-
kám a  počítají si průměry. 
Vzhledem k tomu, že ve třídě 
běžné základní školy mohou 
být žáci s různými diagnóza-
mi, přinejmenším s vývojovými 
poruchami učení, je výhodné 
využití slovního hodnocení. 
V tomto případě jsou popsá-
ny výsledky vzdělávání žáka 
v  jednotlivých předmětech 
tak, aby byla zřejmá úroveň, 
které dosáhl zejména ve vzta-
hu k  očekávaným výstupům 
formulovaným v  ŠVP, k  jeho 
vzdělávacím a  osobnostním 
předpokladům a k věku žáka. 
Slovní hodnocení zahrnuje po-
souzení výsledků vzdělávání 
žáka v jeho vývoji, hodnocení 
píle a přístupu ke vzdělávání 
i v souvislostech, které ovlivňu-
jí jeho výkon a naznačují další 
rozvoj žáka. 

 Hana AJMOVÁ

Slovní hodnocení umožňuje 
postihnout celou osobnost 

dítěte. Podle mého je výstiž-
nější, objektivnější. Podporuje 
také sebevědomí žáka. Znám-
kování mi přijde nevýstižné 
a neobjektivní.

 Simona MÜLLEROVÁ

V naší škole dáváme před-
nost hodnocení známka-

mi. I  já osobně se ke znám-
kování přikláním, je praktické 
a  jednoznačné ve všech pří-
padech, kde se dá  sestavit 
známkovací stupnice, popř. 
stupnice vyjádřená procenty. 
Učiteli, žákovi i rodičům je tak 
srozumitelné, jakému výkonu 
odpovídá určitá známka. Ta-

ké mi tento způsob hodnocení 
připadá spravedlivý, vnímají to 
tak i děti a rodiče.

Některé žákovské práce se 
známkují obtížněji, např. slo-
hové práce, výtvarné práce, 
zpívání atd. Zde je  užitečné 
stanovit kritéria hodnocení 
předem a při známkování se 
jich držet, popřípadě podle 
nich hodnocení vysvětlovat. 
Já například každému dítě-
ti připisuji slovní hodnocení 
nebo spíš vysvětlení znám-
ky ke všem slohovým pracím 
a u prací výtvarných toto pro-
vádím ústně.

 Adéla KOCMANOVÁ

Osvědčeným způsobem 
hodnocení jsou pro mne 

známky. Hodnocení je jed-
noznačné a srozumitelné jak 
pro žáky, tak také pro rodiče. 
Známky poskytují žákům mož-
nost snadno porovnat své vý-
kony s ostatními. Slovní hod-
nocení bych využil u žáků se 
speciálními vzdělávacími po-
třebami.

 Petr KONÍŘ

Já jsem jednoznačně pro 
známky. Učím na prvním 

stupni základní školy. Nemy-
slím si, že známky děti de-
motivují. Naopak. I  rodiče si 

je u nás žádají.  Je to pro ně 
čitelné a  jasné. Malé děti se 
na známky těší, vyžadují je. 
U starších dětí je horší znám-
ka než dvojka signál k tomu, 
že mají něco „doladit“.

 Hana ALBRECHTOVÁ 

Na žádost rodičů a na prv-
ním stupni slovní hodno-

cení využíváme. Je potřeba 
říct, že toto hodnocení musí 
být co nejkonkrétnější. Obec-
né hodnocení typu „práce se 
ti povedla“ nemá žádnou vy-
povídací hodnotu. Návody, 
jak napsat hodnocení kvalit-
ně, máme.

Dospěla jsem k názoru, že 
ideální je kombinace známky 
a slovního hodnocení. Známka 
tři u žáka, který mohl dosáh-
nout lepšího hodnocení, ale 
ani neotevřel učebnici, má úpl-
ně jinou hodnotu než trojka 
u někoho, kdo tomu dal ma-
ximum. To se dá okomento-
vat ve třídě, dopsat ke známce 
do písemky nebo do žákov-
ské knížky. Na vysvědčení to 
ale nejde. Dostatek slovního 
hodnocení svých dětí mají ro-
diče žáků, kteří docházejí na 
konzultace nebo rodičovské 
schůzky, tam se slovy oprav-
du nešetří.

 Anna VALEŠOVÁ

Mám pochybnosti o smys-
lu hodnocení vůbec. Asi 

by si lidé z branže měli vy-

jasnit, proč se vlastně musí 
hodnotit, a když, proč v tom 
rozsahu, ve kterém se hod-
notí (tedy téměř všechno). 
Zásadní otázka tedy zní, ja-
ký je smysl hodnocení žáků 
učitelem.  Jednoznačně pre-
feruji slovní hodnocení. Je-
nom ono dokáže vystihnout 
to, o co se jedná, tedy o po-
pis pokroku žáka, jeho posu-
nu a toho, co se mu daří a co 
se nedaří. Klasifikace je vel-
ké zlo českého školství, které 
nemá téměř žádné pozitivní 
dopady na vzdělávání žáků, 
ale vede pouze ke škálová-
ní, diferenciaci, ke zneužívání 
klasifikace jako „biče“ a ná-
stroje moci, k  mytologizaci 
výsledků vzdělávání a k ne-
reálnému vidění sebe sama 
ze strany žáků. 

 Jaroslav JIRÁSKO

Odpověď není jednoznač-
ná. Jsem pro hodnocení 

známkou, ovšem ta nemůže 
být průměrem získaných zná-
mek, ale musí odrážet všech-
ny aspekty žákova výkonu. 
U předmětů TV, VV, HV bych 
se přikláněla k hodnocení slov-
nímu, neboť žáka, který pros-
tě nemá nadání pro to či ono, 
hodnocení známkou v  pod-
statě dehonestuje.

 Jindra ŠTEFLOVÁ  

Anketu připravila  
Zdena MÜLLEROVÁ

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Tuto otázku jsme položili učitelům z  různých 
škol. Přečtěte si, jak se k této věci vaši kolego-
vé staví.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Červená královna je pou-
tavě napsaná encyklope-
die nejnovějších vědec-
kých názorů na lidskou 
přirozenost. Pojmenová-
na je podle Červené krá-
lovny z Carrollovy Alen-
ky, která zůstává na mís-
tě, ať utíká seberychleji 
– podobný efekt v evo-
luci vysvětluje teorie čer-
vené královny, podle níž 
závody organismů vedou 
ke stabilní rovnováze. 
Kniha, která se stala kla-
sikou již krátce po svém 
vydání, patří do knihov-
ny každého přemýšli-
vého člověka. Více na 
www.argo.cz.

Červená 
královna
MATT RIDLEY

Znáte je?

Násilí do vztahu nepatří. Jas-
ný fakt. Každý souhlasí. Ví-

te ale, jak se zachovat, pokud 
jste obětí domácího násilí? Kde 
můžete hledat pomoc? A máte 
vlastně jasno v tom, co všechno 
je domácí násilí?  

Třináctého února naše třída 
absolvovala přednášku na to-
to téma. Připravilo ji centrum 

SPONDEA – krizové centrum 
pro děti a  mládež. Zajímá se 
o  osoby ohrožené domácím 
násilím, o děti přítomné domá-
címu násilí a o osoby nezvláda-
jící agresi ve vztazích. V průbě-
hu devadesáti minut jsme se 
seznámili s  různými formami 
násilí – psychickými, fyzický-
mi, sexuálními, sociální izolací, 

ekonomickou kontrolou, stal-
kingem nebo také mezigene-
račním násilím. 

K některým formám nám by-
ly ukázány kazuistiky (případy, 
které se staly). Seznámili jsme 
se s pojmem dating violence – 
znamená to, že dva lidé ve vzta-
hu spolu ještě nebydlí, ale násilí 
už probíhá nějakou z výše uve-
dených forem. Jako další nám 
byly předvedeny znaky domá-
cího násilí. V závěru jsme sledo-
vali videa situací, do kterých by 
se nikdo z nás nechtěl dostat. 
Pokud se chcete dozvědět více 
můžete si prostudovat stránky 
www.spondea.cz nebo pou-
žít kontaktní e-maily. Ten zá-
kladní je intervencni-centrum@ 
spondea.cz.  

 Natalie HORÁKOVÁ

Dne 13. února proběhla ve 
Středním odborném učilišti 

Svitavy krajská soutěž organizo-
vaná pro žáky škol vyučujících 
obor instalatér v Pardubickém 
a Královéhradeckém kraji.

Za Pardubický kraj se soutě-
že zúčastnily naše SŠ obcho-
du, řemesel a služeb Žamberk, 
SOU Svitavy a  SOU plynáren-
ské Pardubice. Královéhradecký 
kraj reprezentovala SOŠ a SOU 
Vocelova, Hradec Králové. Do 
soutěže za Střední školu obcho-

du, řemesel a služeb nastupo-
val pouze jediný žák 3. ročníku, 
Lukáš Daníček. 

Soutěž žáků 3. ročníků probí-
hala v oblasti teoretické formou 
testu, v praktické části byly na 
soutěžící připraveny úkoly z ob-
lasti svařování kovů, opracování 
mědi a plastů, montáže zařizo-
vacích předmětů.

Odborná porota z Cechu to-
penářů a instalatérů ČR určila 
toto pořadí v Pardubickém kraji: 

První místo: Lukáš Daníček – 

SŠ obchodu, řemesel a služeb 
Žamberk, druhé místo: Martin 
Betlach – SOU Svitavy a třetí byl 
Petr Lukáš – SOU plynárenské 
Pardubice. 

Velkým překvapením bylo 
umístění našeho jediného žá-
ka, který po sečtení bodů do-
sáhl nejvyššího hodnocení, a to 
703 bodů z možných 800 bo-
dů. Tímto se neoficiálně stal 
vítězem soutěže kraje Pardu-
bického a Královéhradeckého.

 Monika DAJČAROVÁ

Jak se zachovat, když jste obětí domácího násilí?

Soutěž Učeň instalatér zná své vítěze

Školní lásky nám v  srdcích 
ulpívají po celý život. Pe-

píček je však zádumčivý a in-
trovertní, proto svoji lásku 
přede všemi tají a doufá, že 
ona vyvolená činí totéž. Inu, 
jak však dobře víme, ne vše 
se vždy v životě děje tak, jak 
bychom si přáli.

Nutno podotknout, že Pe-
píček ještě předtím, než se 
zamiloval do Kačenky z třetí 
lavice, skrýval lásky žár k paní 
češtinářce. Byla jen o pár let 
starší, ale jemu to tak vůbec 
nepřipadalo, protože ji obdi-
voval a na hodiny s ní se tuze 
těšil. Dlouhé hodiny vymýšlel, 
jak ji potěšit a zaujmout. Do-
konce místo hraní her na počí-
tači začal vyhledávat vybraná 
synonymická slova do svých 
slohových prací. Jaké však 
bylo jeho zklamání, když ho 
paní učitelka před celou tří-
dou (!) obvinila, že práci asi 

někde opsal. Tolik se těšil na 
pochvalu!

A tak jednoho dne spočinul 
jeho zrak – jako na potvoru při 
hodině češtiny – na spo-
lužačce Kačence. Je-
ho oči se rozzáři-
ly jak svíčičky na 
vánočním stro-
mečku a  Pe-
píček rázem 
zapomněl na 
paní učitelku. 
Kačenka se pro 
něj stala ve dne 
v noci múzou jeho 
myšlenek. Pepíček ob-
divoval nejenom její copán-
ky, ale i její znalosti z literatury 
– horlivě začal číst básně, které 
se jí líbily, a také se v nich našel. 
Byly skoro tak smutné jako on 
ve svých touhách.

Když šla Kačenka do školy 
nebo ze školy, schovával se 
u vchodu do tělocvičny, od-

kud má pěkný výhled na vstup 
do školy. To aby svoji lásku vi-
děl ještě déle než jen ve třídě. 
Navíc zjistil, že Kačenka sbírá 

malá skleněná zvířátka, 
takže o  velké pře-

stávce spěchal do 
šatny a dal jí do 
kapsy kabátu 
malého slona, 
kterého jí kou-
pil z kapesné-
ho.

Od jeho za-
milování by snad 

chytla celá škola, 
ale byl v  tom váž-

ný háček: Kačenka o jeho 
pozornost nestála, ba co víc, 
stalo se to, co se nikdo neměl 
dovědět – byl totiž její kama-
rádkou přistižen v šatně, když 
jí dával do kapsy další skleně-
né zvířátko. Ta ostuda! Svůj 
první milostný debakl nese Pe-
píček velmi špatně a Kačence 

se raději vyhýbá. Nejvíc jej však 
zraňuje, když vidí, jak si Kačen-
ka šeptá s kamarádkou a při-
tom se jejich zraky potutelně 
otáčejí právě k němu. 

Láska však nezná hranic 
a Amorův šíp zasáhl dost mož-
ná i paní učitelku hudební vý-
chovy. Už Pepíčkovi nevyčítá, 
že zpívá v podtónu, ale jen se 
usmívá a píše mu za 2. A Pe-
píček je rád, že mu už před 
Kačenkou nespílá – má přece 
svého trápení dost.

Když se při odchodu domů 
zastavil na „svém“ místě u tě-
locvičny, odkud vždy vyhlížel 
svoji milovanou, naskytl se mu 
vysvětlující pohled: paní učitel-
ka dostala přímo před školou 
od svého milého kytici růží.

Pepíčka to dojalo a pomy-
slel si, jaké to jednou bude 
krásné, až vyroste a svoji vy-
volenou také takto obdaruje.

 Eva ROKYTOVÁ

Fejeton

Když Amorův šíp doletí do školy
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Žlučník
Dnes bude řeč o  žlučníku, 

důležitém lidském vnitřním or-
gánu, který napomáhá trávení 
potravy. Bývá častou zdravot-
ní komplikací, která nejčastěji 
postihuje lidi středního a star-
šího věku. Hlavní příčinu one-
mocnění má na svědomí jed-
noznačně náš současný způ-
sob života a nesprávná sklad-
ba stravy, kde převládá velké 
množství tučných a  smaže-
ných jídel. To všechno vede 
k  přetěžování a  podráždění 
žaludku i k tvorbě žlučových 
kamenů a  poškození funkce 
žlučníku.

Vstřebávání vitamínů
Žlučník, vzhledem k  tomu, 

že napomáhá trávení, má 
v našem těle velmi důležitou, 
nenahraditelnou funkci. Lapi-
dárně řečeno skladuje a zahuš-
ťuje žluč, která do něj přitéká 
žlučovody z jater. Kromě vlivu 
na zažívání žluč pomáhá k od-
straňování přebytečného cho-
lesterolu z těla a dalších látek, 
které se nevylučují ledvinami. 
Dalšími funkcemi žlučníku jsou 
také vstřebávání vitamínů roz-
pustných v tucích nebo neutra-
lizace střevního obsahu. 

Choroby žlučových cest 
a žlučníku jsou, bohužel, po-
měrně dost časté. Mezi nej-
častější onemocnění žlučníku 
patří zánět žlučníku, žlučníko-
vé kameny a  karcinom žluč-
níku.

Žlučníkové kameny 
Odborně cholecystolitiáza 

postihuje až třicet procent po-
pulace, nejčastěji žen. One-
mocnění začíná nevolností 
a  nadýmáním, končí ukrut-
nou bolestí, která přichází ve 
vlnách. Tato situace nastane 
tehdy, když se kámen zaklí-
ní v krčku žlučníku a  ten re-
aguje stažením svaloviny své 
stěny. V  místě zaklínění se 
začnou uvolňovat látky vyvo-
lávající zánět. Záchvat nejčas-
těji vyvolává konzumace tuč-
ných jídel, vyprovokovat ho ale 
může i tělesná námaha nebo 
prochladnutí.    

Zánět žlučníku
Odborně cholecystitida je 

onemocnění, které má právě 
se žlučovými kameny zřejmou 
souvislost. Toto závažné one-
mocnění, které se může proje-
vit v kterémkoliv věku u obou 
pohlaví, nejčastěji a  typicky 
u  obézních žen ve  věkovém 

rozmezí 20 až 50  let, tvo-
ří poměrně vysoké procento 
ze všech náhlých břišních one-
mocnění.

 Akutní zánět žlučníku po-
známe podle neustupující bo-
lesti vpravo pod žebry, zvýše-
né teploty, napětí břišní stěny 
a nevolnosti. Následuje i po-
rucha trávení a nesnášenlivost 
k některým potravinám, napří-
klad k tučným a mastným po-
krmům.

Při léčbě akutních zánětů 
žlučníku pomáhá klid na lůž-
ku, hladovění, léky na tlumení 
bolesti, žlučníková dieta i an-
tibiotika. Ve vážnějších přípa-
dech volí lékaři chirurgické od-
stranění žlučníku.

Karcinom žlučníku 
Zaujímá alarmující páté 

místo mezi nádory trávicí sou-
stavy. Vážnost onemocnění 
spočívá v tom, že maligní ná-
dory se šíří do okolních tkání 
a narušují je, později mohou 
prorůstat i do střeva, slinivky 
břišní nebo pobřišnice. Me-
tastázy pronikají do nejbliž-
ších mízních uzlin a jater, kde 
jsou mnohdy vícečetné.

 Rakovina na sebe zpočát-
ku upozorňuje potížemi se 
zažíváním, později jako náhlý 
zánět žlučníkového měchýře 
a v pozdějších stadiích ji cha-
rakterizuje trvalá bolest vpra-
vo pod žebry. Brzy se rozví-
jí žloutenka, nechutenství, 
hubnutí a zvracení.

 Nejúčinnější léčbou je chi-
rurgický zákrok, nejlépe sa-
mozřejmě při včasném obje-
vení nemoci.

Nejčastější zdravotní potíže učitelů a jak na ně
Zaměřili jsme se na zdravotní potíže, které 
pedagogům znepříjemňují život, a pokusili se 
najít způsob, jak jim od nich pomoct.

Od října roku 2016 rozšíři-
la novela vyhlášky o pre-

ventivních prohlídkách ob-
sah preventivních prohlídek 
u praktického lékaře o prove-
dení laboratorního vyšetření 
sérového kreatininu a odhad 
glomerulární filtrace. Má se 
dělat od padesáti let věku ve 
čtyřletých intervalech u  pa-
cientů trpících diabetem, hy-
pertenzí nebo kardiovasku-
lárními komplikacemi, což 
jsou choroby, které mohou 
negativně ovlivňovat funkci 
ledvin. 

Koncentrace kreatininu 
v  séru slouží jako spolehli-
vý ukazatel funkce ledvin. 
Zjištěnou hodnotu lze využít 
i k odhadu, respektive výpo-
čtu rychlosti glomerulární fil-
trace, což vypovídá o funkční 
kapacitě ledvin a jejich zdraví. 
Jde tedy o testy, které by měly 

včas odhalit případné selhává-
ní ledvin.

Sérový kreatinin
K  laboratornímu vyšetření 

sérového kreatininu je nutný 
jen vzorek krve, takže pro pa-
cienta to při preventivní pro-
hlídce neznamená žádnou 
další zátěž – krev bývá stejně 
odebírána kvůli vyšetření cho-
lesterolu a triacylglycerolů, dě-
je se tak v 18 letech a dále ve 
30, 40, 50 a 60 letech, respek-
tive kvůli vyšetření glykemie 
v 18 letech a od 40 let věku 
ve dvouletých intervalech. 

„Vyšetření ledvin ultrazvu-
kem není součástí preventivní 
prohlídky u praktického léka-
ře, pojišťovna ho ale vždy hra-
dí v indikovaných případech,“ 
zmiňuje Oldřich Tichý, tisko-
vý mluvčí Všeobecné zdravot-
ní pojišťovny ČR a pokračuje: 

„Samozřejmě nejen u pacien-
tů se zmíněnými onemocnění-
mi, která znamenají riziko pro 
jejich ledviny. Jestliže by váš 
lékař usoudil, že ultrazvukové 
vyšetření ledvin je nutné pro 
posouzení vašeho zdravotního 
stavu, pojišťovna by ho zapla-
tila. Stejně tak samozřejmě 
hradí – a  i dříve hradila – ve 
všech indikovaných případech 
provedení laboratorního vyšet-
ření sérového kreatininu. No-
vela vyhlášky o preventivních 
prohlídkách tedy spíše jen 
potvrdila běžnou praxi takto 
vyšetřovat rizikovější skupiny 
a stanovila optimální frekven-
ci těchto preventivních vyšet-
ření u  jinak bezpříznakových 
pacientů.“

Preventivní prohlídka
Připomeňme také, že v rám-

ci preventivní prohlídky má 

praktický lékař provést kon-
trolu a  zhodnocení výsledků 
předepsaných preventivních 
vyšetření, a  jen pokud neby-
ly v předepsaných termínech 
provedeny, má je pacientovi 
zajistit. Jestliže by tedy pacient 
absolvoval laboratorní vyšet-
ření sérového kreatininu před 
méně než čtyřmi roky u své-
ho diabetologa, kardiologa 
apod., nebude mu totéž vy-
šetření zajišťovat praktický lé-
kař při preventivní prohlídce. 
Stejný princip se týká i zmiňo-
vaných laboratorních vyšetře-
ní cholesterolu, triacylglycero-
lů a glykemie, dále EKG, které 
se provádí ve 40 letech věku 
a  dále pak ve čtyřletých in-
tervalech, a  rovněž vyšetření 
v rámci screeningu kolorektál-
ního karcinomu a mamogra-
fického screeningu. 

 Táňa PIKARTOVÁ

Preventivní testy k odhalení selhávání ledvin
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Rada MČ Praha 3  
oznamuje vyhlášení konkurzního řízení  

na funkci ředitelky/ředitele:
Základní školy, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685

Podrobnosti na http://www.praha3.cz/urad/volna-pracovni-mista/
Předpokládaný nástup do funkce: 1. srpna 2018

Přihlášky s doklady musí být doručeny osobně nebo poštou  
do podatelny do 29. března 2018 na adresu:  

ÚMČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00.
Obálku označte textem: 

 „Konkurzní řízení ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad – neotvírat“.

Rada MČ Praha 3  
oznamuje vyhlášení konkurzního řízení  

na funkci ředitelky/ředitele:
Mateřské školy, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697

Podrobnosti na http://www.praha3.cz/urad/volna-pracovni-mista/
Předpokládaný nástup do funkce: 1. srpna 2018

Přihlášky s doklady musí být doručeny osobně nebo poštou  
do podatelny do 29. března 2018 na adresu: ÚMČ Praha 3,  

Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00.
Obálku označte textem:  

„Konkurzní řízení MŠ U Zásobní zahrady – neotvírat“.

Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školské příspěv-
kové organizace k orientaci v oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů a finanční 
kontroly. Text je přehledně členěn na sedm částí. Největší pozornost je věnována majetku 
jako takovému – jeho členění, financování, nakládání s  ním včetně technického zhod-
nocení a oprav. Podrobně jsou vysvětleny povinnosti související s inventarizací. Publikace 
upozorňuje i na novou povinnost inventarizovat peněžní fondy a jmění. Podrobně je po-
psán způsob schvalování veřejných příjmů a veřejných výdajů příspěvkových organizací. 
Publikace se nevyhýbá ani sporným tématům jako je vymezení pojmu „stavba“ a ověřová-
ní peněžního krytí fondu investic. Autor také upozorňuje na časté chyby příspěvkových or-
ganizací, ať už je to při nakládání se svěřeným majetkem, anebo v souvislosti s pohledáv-
kami. V textu uvádí modelové příklady z praxe (evidence majetku na školních zahradách, 
postup organizace během udržitelnosti dotovaného projektu).

Autor čerpal z  mnohaletých zkušeností kontrolora a  lektora vzdělávacích seminářů pro 
příspěvkové organizace i jejich zřizovatele. 

Z obsahu:
 y Legislativní rámec
 y  Hospodaření školské příspěvkové organizace (hlavní, doplňková činnost, 

rozpočtová kázeň)
 y Tvorba a použití peněžních fondů 
 y  Majetek školské příspěvkové organizace (pohledávky, stavby, movitý majetek, 

problematické druhy majetku, technické zhodnocení a opravy, odpisování 
a odpisový plán, nakládání s majetkem)

 y  Inventarizace majetku a závazků (druhy inventur, inventurní soupis, 
inventarizační zpráva)

 y  Vnitřní kontrola (individuální příslib/žádanka, limitovaný příslib, personální 
problémy při schvalování příjmů a výdajů, vnitřní směrnice)

 y  Externí kontrola (práva a povinnosti příspěvkových organizací během kontroly, 
příspěvková organizace v postavení příjemce dotace)

Součástí publikace je vložené CD, které obsahuje zejména doprovodné materiály k  ma-
jetku, peněžním fondům, odkazy na důležitou metodiku a  právní předpisy a  dále také 
užitečné vzory písemností souvisejících s majetkem, schvalováním veřejných příjmů a vý-
dajů a inventarizací (včetně vzoru zjednodušeného inventurního soupisu fondu investic).



zlatý partner stříbrný partner zlatý mediální partner

Galavečer Zlatého Ámose

KANTORSKÝ BÁL

24. března 2018      od 19.00 hodin Vstupné 250 Kč

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

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

Monika Absolonová, Václav Neckář, cimbálová muzika Zádruha. Moderuje Zdeněk Vrba.

Korunovace Zlatého Ámose 2018.

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


