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To, že se současným stavem 
v uvedených oblastech ne-

můžeme být spokojeni, je ví-
ce než zřejmé. Ale předsta-
va, že to vyřeší nebo alespoň 
podstatně zlepší zavedení 
nového předmětu do škol, 
mi připadá značně iluzorní. 
Chápu ale, že se nijak nevy-
myká běžnému nahlížení na 
školy a obecně školství. Neby-
lo by to poprvé, kdy bychom 
se pokoušeli něco, s čím jsme 
nebyli dlouhodobě spokoje-
ni, vylepšit zavedením nové-
ho školního předmětu. 

Dříve jsem se podivo-
val optimizmu, kte-
rý měl takovou 
bezbřehou dů-
věru v  téměř 
čarovnou moc 
učitelů a škol, 
že k  podstat-
ným změnám 
rychle a samo-
zřejmě i  lacino 
dojde. Dnes si ale 
už realisticky uvědo-
muji, že v pozadí mnohých 
takových řešení nebyl op-
timizmus věřící, že to školy 

změní, ale spíše vypočítavý 
alibismus, aby za případné 
další neúspěchy byla zodpo-
vědná právě škola a celý re-
zort školství.  

Jestliže ministryně K. Šlech-
tová současně řekla, že bude 

vypracována koncep- 
ce přípravy občanů 

k  obraně státu, 
a  uvedla, že ta 
bude novému 
p ř e d m ě t u 
předcházet, je 
namístě otáz-
ka, proč s  ta-

kovým předsti-
hem hovoří prá-

vě o  novém škol-
ním předmětu. A proč 

o něm hovoří právě ona, zce-
la evidentně bez jakékoliv 
konzultace s  ministerstvem 

školství či učiteli a prokaza-
telně i s nepříliš velkou zna-
lostí současného školství. To, 
že s požadavkem na zavede-
ní školního předmětu přišla 
ministryně národní obrany, 
může být chápáno i  tak, že 
obecné otázky širšího pojetí 
branné výchovy jsou jí bližší 
než odborné a  podstatnější 
problémy jejího rezortu.

Její slova jistě vyvolají řa-
du souhlasných i nesouhlas-
ných názorů a  nepochybně 
budou patřit k těm, o nichž 
bude schopen diskutovat 
prakticky kdokoliv. Diskuze 
o  případném novém škol-
ním předmětu by ale nemě-
la překrýt či zcela vymazat 
mnohem důležitější diskuzi 
o změnách v celém školství. 

 František MORKES

Vyjádření ministryně národní obrany Karly Šlech-
tové, že by se měla do škol vrátit branná výcho-
va, tedy výchova k vlastenectví, k obraně státu či 
ke zvládání krizí, jako samostatný předmět, zřej-
mě nepřekvapilo jen mne samotného.

Zavedení dalšího předmětu brannou výchovu neřeší
FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

Mnohem 

důležitější 

je diskuze 

o změnách 

v celém 

školství.

„Lidé jsou většinou tak šťastní, jak šťastní chtějí být.“ Abraham Lincoln
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Pozemky a dílny se vrátí zpět do základních škol
Na legislativním postupu ve-

doucím k zavedení praktic-
ké výuky v základních školách, 
tedy opětovnému povinnému 
zařazení dílen a pozemků do 
výuky, se dohodli zástupci Ra-
dy řemeslných cechů s předse-
dou vlády v demisi Andrejem 
Babišem. Po společném jedná-

ní to řekli A. Babiš a předseda 
Asociace malých a  středních 
podniků Karel Havlíček.

„Zařazení dílen a pozemků je 
těsně před finalizací, do dvou 
let by se to mohlo uskutečnit,“ 
uvedl K. Havlíček. Ve středně-
dobém horizontu by se podle 
něj mělo nastartovat také tak-

zvané duální vzdělávání, tedy 
propojení školy s praxí. Doho-
da padla i o vytvoření systému 
mistrovských zkoušek. „Zákon 
je téměř v závěru, je ještě do 
něj potřeba dostat mistrov-
skou zkoušku,“ dodal K. Ha-
vlíček s tím, že jejím garantem 
by byly řemeslné cechy.  čtk
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V  Plzeňském a  hlavně 
v Karlovarském kraji je kri-

tický nedostatek učitelů ma-
tematiky, fyziky, angličtiny, 
informatiky a  chemie. Kvůli 
stárnutí učitelů a malému zá-
jmu studentů o přírodovědné 
obory se situace zhoršuje. Na-
příklad učitelů matematiky by 
základní a  střední školy po-
třebovaly přes sto, ale v Plzni 
jich pro oba kraje studuje jen 

čtvrtina a ne všichni jdou učit. 
Uvedl to děkan Fakulty peda-
gogické Západočeské univer-
zity Miroslav Randa.

Podle Plzeňského kraje je 
na středních školách přes 60 
procent učitelů nad 50 let. 
Z průzkumu fakulty pak vy-
plývá, že počet kvalifikova-
ných učitelů klesne za nej-
bližších pět let o dalších 350 
v každém z krajů, tedy zhru-

ba desetina současného poč-
tu, což absolventi nepokryjí. 
V Plzeňském kraji výrazně kle-
sá i počet studentů vysokých 
škol (horší jsou Karlovarský, 
Ústecký a Liberecký kraj); nej-
více jich ubývá na technických 
a přírodních vědách. Řešením 
je podle M. Randy masivní fi-
nanční podpora ze strany Pl-
zeňského a  Karlovarského 
kraje.  čtk

Kritický nedostatek učitelů přírodních věd

Zápisník

„Donald Trump chce ozbrojit americké učitele. U nás by snad pro začátek stačilo vrátit jim rákosku!“

Olympijští medailisté
Základní škola z náměstí Mí-
ru ve Vrchlabí má novou ná-
stěnku se svými absolventy 
– olympijskými medailisty. 
Zatímco před čtyřmi lety zís-
kala medaili, a rovnou zla-
tou, jen snowboardistka Eva 
Samková, letos se k ní na 
hrách v korejském Pchjong- 
čchangu přidali i biatlonis-
té Michal Krčmář a Veroni-
ka Vítková a rychlobruslařka 
Karolína Erbanová.  čtk

Happening ZUŠ Open
Celostátní happening ZUŠ 
Open za účasti 370 základ-
ních uměleckých škol upo-
zorní 24. května na význam 
uměleckého vzdělávání. Své 
aktivity žáci ZUŠ představí 
na více než 300 místech po 
celé republice. Iniciátorem 
druhého ročníku ZUŠ Open 
je opět Nadační fond Mag-
daleny Kožené.  čtk

Palác YMCA
Konspirační schůzky, tisk 
ilegálních časopisů a letáků, 
pomoc lidem v hledáčku ge-
stapa i obsazení budovy od-
díly SS. To vše zažil v době 
druhé světové války pražský 
Palác YMCA. Zásluhu na tom 
měl i Jaroslav Valenta, sta-
tečný sekretář YMCA, aktiv-
ní člen odboje. Jeho příběh 
ožije ve filmu Zlatý podraz 
režiséra Radima Špačka.   zm

Chytré klíčenky
Kolín chce od září zavést 
chytré klíčenky ve všech zá-
kladních školách ve městě. 
Klíčenka funguje jako klíč 
k  elektronickým zámkům 
ve škole, slouží k objedná-
vání obědů či jako průkaz do 
městské knihovny.   čtk

Ministerstvo školství odmítlo 
kritiku inovativního vzdě-

lávacího konceptu Škola Můj 
Projekt, že tají úpravy rámco-
vých vzdělávacích programů. 
Zástupci projektu vyzvali úřad, 
aby zveřejnil jasný harmono-
gram revize a zapojil do úprav 
vzdělávacích programů učitele, 
školy a další odborníky. Podle 
mluvčí Jarmily Balážové si mini-
sterstvo uvědomuje, jaký dopad 
budou mít změny vzdělávacích 

programů na školy a děti, a prá-
vě proto do revize dokumentů 
zapojilo i  odborníky. „Názor 
odborníků z  praxe je nesmír-
ně cenný a důležitý a současný 
ministr (v demisi) Robert Plaga 
dal zřetelně najevo, že se RVP 
budou snažit maximálně vyjít 
vstříc požadavkům odborné ve-
řejnosti, samozřejmě tam, kde 
je to možné,“ řekla. 

Národní ústav pro vzdělává-
ní podle dosavadních informací 

připravuje takové úpravy, aby se 
zhruba dvě třetiny výuky mohly 
sjednotit na všech typech škol. 
Zbytek hodin by pak mohla kaž-
dá škola využít jinak. Ústav chce 
popsat výsledky učení pro růz-
né ročníky vzdělávání. Revize by 
podle ministerstva měla zohled-
ňovat zjištění z analýz výsledků 
státní části maturit, mezinárod-
ních průzkumů, jako je napří-
klad PISA, či doporučení České 
školní inspekce.  čtk

Úpravy rámcových vzdělávacích programů
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O těchto a dalších tématech, 
která jsou pro obě institu-

ce důležitá, jsme hovořili s pre-
zidentem Hospodářské komo-
ry Vladimírem Dlouhým. 

Jaké financování středního 
odborného školství preferuje 
Hospodářská komora a proč, 
kde vidíte výhody oproti sou-
časnému stavu?

Financování středního od-
borného školství je složitá 
otázka, která se musí důkladně 
prodiskutovat, je to těžké poli-
tické rozhodnutí udělat v něm 
podstatné změny. Pokud se 
bavíme o razantních změnách, 
tak to znamená redukci škol 
středních, ale i  vysokých. Vy-
rostlo množství soukromých 
škol, jejichž absolventi nejsou 
vyžadováni trhem práce, a na-
opak požadovaní odborníci ve 
školách nestudují. Problém uč-
ňovského školství je, že školy 
dostávají finance podle počtu 
žáků. Pokud nenaplní třídu po-
třebným počtem žáků stejného 
oboru, tak z důvodu finanční 
náročnosti výuky, kdy se na-
příklad mistr pro dva žáky ne-
vyplatí, obor raději neotevře. 
Uchazečům vysvětlí, aby šli do 
jiné třídy, kterou potřebují na-
plnit. Obor, který zanikne, se již 
znovu těžko otvírá, i v případě 
většího zájmu. 

Jaký je váš názor na mistrov-
skou zkoušku? Jaký by měla 
mít obsah, na co klást hlavně 
důraz?

Velmi pozitivní, protože je to 
další stupeň možné kvalifikace 
pro řemeslné obory. Mistrov-
ská zkouška v žádném případě 
nebude nahrazovat maturitu, 
jak se mnozí domnívají. Obsa-
hem této zkoušky je všeobecná 
část, kde budou přezkoušeny 
vědomosti potřebné k  vede-
ní a  celkové realizaci zakáz-
ky, řízení kolektivu pracovní-
ků a také základní informace, 
co člověk musí splňovat, když 
chce vzdělávat žáky odborných 
učilišť v reálné praxi. Samozřej-
mě se jedná o základní před-
pisy, BOZP a PO. Druhou částí 
zkoušky je teoretická odborná 
část, která bude specifická již 
pro každou kvalifikaci mistrov-
ské zkoušky podle daného ře-
mesla. Zde se přezkouší odbor-
né znalosti o materiálech, tech-
nologiích, rozpočtech a přípra-
vě zakázky, realizaci zakázky, 
v  podstatě součástí zkoušky 
bude kompletní teoretická za-
kázka z reálné praxe. Poslední 
částí zkoušky bude praktická 

odborná část, kde bude rea-
lizováno praktické dílo vysoké 
náročnosti a širokého rozsahu 
dovedností. Důraz mistrovské 
zkoušky je hlavně na odbor-
nou zdatnost uchazečů. Od-
bornou kvalitu zkušební komi-
se zajistí Hospodářská komora 
pomocí autorizovaných pro-
fesních společenstev. Je tedy 
logické, že je to Hospodářská 
komora a její profesní asocia-
ce a  cechy, kdo nese prapor 
mistrovské zkoušky. Věřím, že 
projekt, který začal v listopadu 
2017 a jehož cílem je nastavit 
metodiku pro zkoušení nových 
mistrů, splní svůj cíl. Potřebu-
jeme řemeslníky, potřebujeme 
mistry řemesla.

Chystá se novela zákona č. 
179/2006 Sb., o  ověřování 
a  uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání.

Novela zákona 179/2006 Sb. 
je pro nás důležitá a  spolu 
s ministerstvem školství ji peč-
livě konzultujeme. Zda nako-
nec bude novela předlože-
na po dvou pokusech 
v minulých letech, 
teprve ukáže roz-
hodnost vedení 
resortu a  také 
vůle Sněmovny 
novelu schvá-
lit. Ta posled-
ní novela byla 
právě nakonec 
stažena díky řa-
dě oblastí v zákoně, 
kde nepanovala shoda 
mezi zástupci zaměstnavate-
lů a ministerstvem školství. Pro 
nás je důležité ukotvení Hos-
podářské komory ČR v záko-
ně jako instituce, kterou si 
stát zřídil a  která má právě 

zajistit zkoušení nových mis-
trů řemesla skrze mistrovskou 
kvalifikaci. Právě tento bod ze 
stažené novely zákona vypadl. 

Jakým způsobem se zapo-
juje Hospodářská komora do 
hodnocení odborného vzdě-
lávání?

Konkrétně jde například 
o zajišťování míst pro odbor-
ný výcvik a  odbornou praxi 
žáků středních škol, dojedná-
vání stáží učitelů ve firmách, 
účast zástupců zaměstnavate-
lů u závěrečných a maturitních 
zkoušek, zpracování stanovi-
sek k zápisu a změnám ve škol-
ském rejstříku apod. Zástupci 
odborných společenstev začle-
něných v komoře se pak pra-
videlně zúčastňují závěrečných 
učňovských zkoušek v odbor-
ných školách. 

Jak se díváte na současnou 
situaci v  odborné výuce ve 
středních odborných školách 
a učilištích? 

V současné době máme stá-
le ještě kvalitní odborné učite-
le. Pokud ale dopustíme, aby 
nám zanikly obory, tak bude 
velký problém v následujících 
letech. Již nyní je značný ne-
dostatek kvalitních mladých 
řemeslníků a také ubývá mla-
dých učitelů odborných před-
mětů vzhledem k  tomu, že 
tato práce není dostatečně 
ohodnocena. Ve vlastním pod-
nikání si odborný učitel vydělá 
v podstatě více.

Co vy sám byste navrhoval, 
aby se zlepšilo v  odborném 
vzdělávání ve středních od-
borných školách?

Základní školy by měly více 
seznamovat žáky s odborným 
školstvím na učilištích a vysvět-
lovat rodičům, že pokud je je-

jich dítě chytré a navíc ši-
kovné, tak to je ideál-

ní předpoklad pro 
to, aby z něho byl 
kvalitní úspěšný 
a velmi žádaný 
řemeslník. 

Již nyní si ti-
to řemeslníci 

vydělávají pod-
statně více než 

většina absolven-
tů maturitních obo-

rů. Pracujme zejména 
s rodiči, protože ti přece roz-
hodují. A taky zapojme ještě 
více zaměstnavatele, aby sami 
prezentovali, jaké kvalitní pra-
covní pozice nabízejí. 

 Táňa PIKARTOVÁ

Mezi společná témata ministerstva školství 
a  Hospodářské komory patří jak financování 
středních škol, tak například chystaná novela 
zákona o ověřování a uznávání výsledků další-
ho vzdělávání. 

Máme 

zaměřeno

na...

Potřebujeme řemeslníky, potřebujeme mistry řemesla 

FOTO: Stanislav JUGA
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Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Zákulisní a  netranspa-
rentní lobbing je v České 
republice reálný problém, 
na který už několikrát 
upozorňovaly i  odbory. 
Protože právní úprava 
mířící na lobbisty v Čes-
ku dosud chybí, minulá 
vláda přistoupila k  vy-
pracování věcného návr-
hu zákona. 

V  zahraničí se lobbing 
běžně reguluje, v  posled-
ních letech obdobné úpra-
vy přijaly také Maďarsko, 
Slovinsko a Rakousko. Nyní 
se tímto problémem začala 
zabývat stávající vláda v de-
misi a navázala na úpravu, 
kterou připravoval ministr 
pro lidská práva bývalé, So-
botkovy vlády. 

ČMKOS se však proti 
novému návrhu důrazně 
ohradila, protože považuje 
za naprostý právní nesmysl, 
aby mezi lobbistické skupiny 
byly zařazeny odbory. Josef 
Středula, předseda ČMKOS, 
k  tomu uvádí: „Odbory ve 
své činnosti jednoznačně 
realizují zákonem garanto-
vané právo, kdy jako legi-
timní zástupci zaměstnan-
ců jednají s  ministry, po-
slanci, vládou. Jsme sociál-
ní partneři, zákon nám za 
tím účelem svěřuje zvláštní 
oprávnění, naše postavení je 
garantováno i  Ústavou ČR 
a  mezinárodními úmluva-
mi. Veškerá naše stanovis-
ka a připomínky k zákonům 
jsou transparentně zveřejňo-
vány. Jsme oficiálním připo-
mínkovým místem návrhů 
zákonů týkajících se sociál-
ních a ekonomických zájmů 
zaměstnanců.“

ČMKOS proto jednoznač-
ně odmítá (a s tímto názo-
rem se ztotožňuje i ČMOS 
pracovníků školství), aby zá-
stupci zaměstnanců byli za-
řazeni jako lobbisté. Ostat-
ně například ve Spojených 
státech amerických, kde je 
lobbing regulován historic-
ky nejdéle, odbory rozhodně 
mezi lobbisty zařazeny ne-
jsou.  red

Odbory nepatří 
mezi lobbisty

Velmi dobrou zprávou pro 
všechny aktéry je, že mi-

nisterstvo školství nakonec 
tento návrh na snížení vzalo 
zpět. Vládě bude tedy před-
ložena původní varianta pro-
jednaná se sociálními part-
nery a  asociacemi. V  rámci 
vypořádání připomínek na 
ministerstvu školství se vy-
řeší v nejbližší době již dílčí 
rozpory, které záměr změny 
financování nenaruší. 

Konec přeplněných tříd?
O  co v  takzvané reformě 

jde? Je to jiný systém rozpi-
su finančních prostředků pro 
mateřské, základní a střední 
školy. Základem nebude nor-
mativ na žáka. Dojde k od-
stranění nerovného postavení 
příjemců finančních prostřed-
ků bez ohledu na zřizovate-
le. Bude finančně zohledněn 
srovnatelný počet odučených 
hodin a  i  platová úroveň 
v  jednotlivých školách, tedy 
stáří sboru. 

Postupně tedy snad dojde 
k utlumení tzv. honby za žá-
kem a přeplňování tříd a od-
dělení. Odstraní se také nasá-
vací efekt získávání žáků ke 
studiu za každou cenu, aby 
byly dostatečné normativy. 
Obava z nedostatku financí 
ze státního rozpočtu ne-
bude úměrná ohledu 
na pravděpodob-
nou úspěšnost 
žáků ve studiu 
a  nepovede ke 
snižování ná-
roků na kvali-
tu vzdělávání. 
Konečně dojde 
k  situaci, kdy ředi-
telé škol budou moci 
předvídat, s čím mohou po-
čítat při splnění stanovených 
podmínek ve svém rozpočtu, 
a lépe plánovat. 

Aby ovšem tyto pozitivní 
změny mohly nastat, musí 
ministerstvo školství dořešit 
nastavení PHmax pro ne-
pedagogické pracovníky. 

Velkou otázkou je garance 
úrovně nenárokových slo-
žek, tedy jejich průměrná 
výše. Od začátku přípravy 
změny školského zákona 
v souvislosti s odstoupením 
od normativní metody fi-
nancování se vědělo, že to 
bude za cenu několika mi-
liard korun. Víme všichni, že 
rezort školství je podfinan-
covaný. 

Finanční zajištění
Vedle našeho tlaku na zvý-

šení platů všech školských 
zaměstnanců je důležité, 

aby politici podpoři-
li změnu financo-

vání, a  jako zá-
sadní podmín-
ku pro spuštění 
reformy máme 
odpovídající fi-
nanční zajištění. 

Politikům musí jít 
o rozvoj veřejného 

školství. Umožnili by 
tak školám se nadechnout 
a  také, jak už jsem zmínil, 
nehonit se za každou cenu 
za žáky a nepřeplňovat třídy 
a oddělení ve školách, k če-
muž je nutí současný způsob 
financování.

 František DOBŠÍK,  
 předseda ČMOS PŠ

Reforma regionálního financování
Jestli se v českém školství skloňuje v posledních 
měsících nějaké slovo častěji, tak to jsou finan-
ce. V současnosti hlavně kvůli dokončení změn 
týkajících se regionálního školství, kdy hrozilo 
snížení na 75 procent PHmax u některých mož-
ných dělitelných předmětů.

Hlavními tématy jednání 
byly:

 z rekapitulace rozpočtové-
ho roku 2017 – úpravy roz-
počtu krajů v průběhu roku, 
společné vzdělávání,

 z rok 2018 – rozpis roz-
počtu na rok 2018, úpravy 
rozpočtu  krajů v průběhu 
roku, plán rozvojových pro-
gramů v roce 2018, finan-
cování společného vzdělá-
vání.

Rozpis rozpočtu na kraj-
ských úřadech v roce 2018 
zohledňuje plné pokry-
tí nárůstu výkonů, zvýšení 

platových tarifů pro nepe-
dagogy o  10 procent (od 
1. 7. 2017), zvýšení plato-
vých tarifů pro pedagogy 
o 15 procent a pro nepe-
dagogy o  10 procent (od 
1. 11. 2017), zvýšení mzdo-
vých prostředků pro peda-
gogy v domovech mládeže 
v souvislosti s novelou vy-
hlášky č. 108/2005 Sb. Mi-
nisterstvo rozhodlo o sníže-
ní republikových normativů 
2017 z  titulu financování 
společného vzdělávání pro-
střednictvím podpůrných 
opatření, kdy financování 

přechází z  republikových 
normativů na podpůrná 
opatření.

Z následné diskuze vyply-
nulo, že největší problém 
rozpočtu 2018 je právě 
plné zajištění financování 
společného vzdělávání. Kra-
je upozorňují, že přidělený 
rozpočet nepokryje všechny 
náklady.

V případě nedostatku fi-
nančních prostředků budou 
muset zapojit zdroje z ob-
lasti platů. Proti tomu zá-
stupci ČMOS pracovníků 
školství ostře vystoupili, pro-
tože není možné, aby nedo-
statek peněz byl řešen na 
úkor nenárokových složek 
zaměstnanců škol a  škol-
ských zařízení. 

 sla

Peníze nelze brát z nenárokových složek
Ve čtvrtek 15. února proběhla pracovní po-
rada ekonomické sekce ministerstva školství 
s  ekonomy odborů školství krajských úřadů 
a Magistrátu hl. m. Prahy.
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Učení po síti se může stát příjemnou alternativou

Polabská geostezka učí žáky poznávat horniny

Tento způsob procvičování 
učiva se ukazuje vhodný 

zvláště tehdy, když žáci chybí 
nebo když je zapotřebí upev-
nit a rozšířit právě probíranou 
látku.

Online výuku můžeme vní-
mat také jako jeden z prvků 
tzv. modelu obrácené třídy, 
kdy žák do jisté míry přebírá 
odpovědnost za svou práci 
a učitel se mu stává jakým-
si průvodcem světem vzdě-

lávání. Některé alternativní 
pedagogické směry dokonce 
vidí v tomto modelu jedinou 
možnost, jak by měla vypa-
dat moderní škola. V běžném 
školním prostředí ale lze on-
line výuku považovat za ví-
tané zpestření školní práce 
a také způsob, jak udělat vý-
uku pro současné děti zábav-
nější. Navíc při domácím pro-
cvičování odpadá stres, který 
někteří žáci prožívají ve třídě, 

kdy mohou mít strach z pe-
dagogova hodnocení nebo 
z porovnávání se s úspěšněj-
šími spolužáky.

Online výukové prostře-
dí ale přináší výhody nejen 
žákům. Vedle zasílání stu-
dijních materiálů mají učite-
lé možnost zadávat online 
testovací úlohy k  procviče-
ní látky. Pedagogové, kteří 
využívají vzdělávací portál 
eKabinet.cz, si mohou při-
pravené online domácí úko-
ly rychle a jednoduše aktua-
lizovat. Dále mohou používat 
automatické vyhodnocování 
cvičení, zpětnou vazbu v po-
době souhrnných statistik 
tříd v  jednotlivých úlohách, 
výsledky jednotlivců včetně 
záznamu o  času přihlášení 
a jejich úspěšnosti. 

Pro tento typ výuky jsou 
vhodné nejen interneto-
vé portály jako již zmíněný 
www.eKabinet.cz, ale také 
například www.lingea.cz, 
kde si mohou žáci i  doma 
prověřovat svou slovní zá-
sobu: v současnosti jsou na 
portálu k dispozici cvičení pro 
desítky oblastí ve 29 jazycích. 

Zadávání úkolů či jiných 
aktivit prostřednictvím in-
ternetu mohou využívat ta-
ké učitelky a učitelé mateř-
ských škol. V tomto případě 
je však velmi důležitá spo-
lupráce s  rodiči. Společně 
mohou prostřednictvím sdí-
lených aktivit rozvíjet u dítě-
te motoriku, sluch nebo řeč 
a vzájemně efektivně komu-
nikovat. 

 Romana SLANINOVÁ

Od loňského podzimu mají 
možnosti číst v kamenné 

historii i ti, koho zavedou kro-
ky do Brandýsa nad Labem, 
konkrétně do lokality Na Ost-
růvku. Tento častý a oblíbený 
cíl procházek je pozůstatkem 
lesnatých ostrovů, kterých 
bylo před regulací Labe v kra-
ji mnohem víc. Dnes má cha-
rakter lesoparku, v němž ros-
tou staré a chráněné stromy 
a kde domov nachází mnoho 
ptačích druhů. Přes Ostrůvek 
vede taky cyklistická a bruslař-
ská stezka a místo je výchozím 
bodem pro poklidné procház-
ky po labských březích.

Právě tady, poblíž umělého 
vodního kanálu, pod koruna-
mi vzrostlých kaštanů vznikla 
Interaktivní polabská geostez-
ka, jejímiž realizátory byl ro-
dinný klub Klíček za finanční 
podpory Středočeského kraje 
a města Brandýs nad Labem 
– Stará Boleslav. Mezi stromo-
vím na ploše 147 m2 vznikla 
80 metrů dlouhá stezka, která 
je lemována různými hornina-
mi a didaktickými tabulemi.

Smyslem stezky je sezná-
mit návštěvníky s  geologic-
kou minulostí zdejší krajiny, 
proto jsou mezi horninami za-
stoupeny ty, které se vyskytu-

jí v okolí, nebo ty, které sem 
přináší řeka ze vzdálenějších 
lokalit. Velmi srozumitelně na-
psané naučné texty pochopí 
bez problému i  žáci vyšších 
tříd základních škol, takže lze 
návštěvu geostezky využít při 
hodinách přírodopisu a země-
pisu. A pochopitelně se nabízí 
ji spojit s  prohlídkou samot-

ného dvojměstí Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav, kte-
ré nabízí několik zajímavých 
historických památek, mimo 
jiné nedávno zrekonstruova-
ný renesanční zámek nebo 
kostel, u  nějž byl podle tra-
dice zavražděn svým bratrem 
svatý Václav.

 ros

Se zaváděním digitálních technologií do výuky 
se mění nejen podoba vyučovacích hodin, ale 
také způsob domácí přípravy. Místo klasických 
cvičení zadávají pedagogové stále častěji on-
line úkoly. 

Geologie bývá většinou pro školáky tak trochu 
strašákem. Kameny ale zdaleka nejsou nud-
né, stačí si jenom uvědomit, že jsou skutečně 
prastarými svědky toho, jak se země a krajina, 
v nichž žijeme, měnily. Považujeme je za svěd-
ky němé, ale přesto nám sdělují úžasné věci. 
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Zákoník práce umožňuje 
dohodu zaměstnance se 

zaměstnavatelem o  nepo-
skytnutí alespoň jedné části 
dovolené v rozsahu nejméně 
dvou týdnů vcelku. V § 217 
odst. 1 zákoníku práce je sta-
noveno, že „poskytuje-li se 
zaměstnanci dovolená v ně-
kolika částech, musí alespoň 
jedna část činit nejméně dva 
týdny vcelku, pokud se za-
městnanec se zaměstnavate-

lem nedohodne na 
jiné délce čerpání 
dovolené“. Do-
hoda zaměst-
navatele se 
zaměstnan-
cem o  nevy-
čerpání ales-
poň čtyř týdnů 
dovolené v pří-
slušném kalen-
dářním roce (pokud 
na ni má zaměstnanec 

právo) možná není. Zákoník 
práce v § 218 odst. 1 stano-
ví, že zaměstnavatel je povi-
nen určit zaměstnanci čer-
pání dovolené tak, aby do-

volenou vyčerpal v  ka-
lendářním roce, ve 

kterém zaměst-
nanci právo na 
d o v o l e n o u 
vzniklo, leda-
že v  tom za-
městnavateli 
brání překážky 

v práci na stra-
ně zaměstnance 

nebo vážné pro-
vozní důvody.

 Vít BERKA

Rovnoměrné rozvržení pra-
covní doby je vymezeno 

v § 78 odst. 1 písm. l) záko-
níku práce takto: „Rovno-
měrným rozvržením pracovní 
doby je rozvržení, při kterém 
zaměstnavatel rozvrhuje na 
jednotlivé týdny stanovenou 

týdenní pracovní dobu, po-
případě kratší pracovní do-
bu.“ Základním znakem rov-
noměrného rozvržení je sku-
tečnost, že na každý týden 
je zaměstnanci rozvrhována 
stejná délka pracovní doby, 
a to vždy v rozsahu hodin sta-

novené (popř. sjednané kratší) 
týdenní pracovní doby. V pra-
xi je možné setkat se s chyb-
ným názorem, že za rovno-
měrné rozvržení pracovní do-
by lze považovat jen takové 
rozvržení, kdy je délka smě-
ny v každém dni týdne vždy 
stejná. Zákon ovšem vztahuje 
rovnoměrné či nerovnoměrné 
rozvržení pracovní doby vždy 
k celkové délce pracovní do-
by za týden, a nikoliv k délce 
směny v jednotlivých dnech.

 Vít BERKA

Převedení dovolené do dalšího roku

Rozvržení pracovní doby

Je podle zákoníku práce možná dohoda mezi 
zaměstnancem a zaměstnavatelem o nevyčer-
pání čtyř týdnů dovolené v kalendářním roce 
a o možnosti jejího převedení do příštího ka-
lendářního roku?

Jakým způsobem právní předpisy určují, co 
se rozumí rovnoměrným rozvržením pracov-
ní doby? Musí být při rovnoměrném rozvrže-
ní každý pracovní den stejná délka pracovní 
doby?

Právník 

radí

Smlouva mezi žákem a budoucím zaměstnavatelem

Před novelou školského zá-
kona provedenou zákonem 

č. 101/2017 Sb. mělo usta-
novení jeho § 30 odst. 5 toto 
znění: „Ředitel střední nebo 
vyšší odborné školy může se 
souhlasem zřizovatele vystu-
povat jako zprostředkovatel 
smlouvy mezi žákem nebo 
studentem starším 15 let na 
jedné straně a právnickou či 
fyzickou osobou na druhé 
straně, ve které se za sjedna-
ných podmínek právnická či 
fyzická osoba zaváže posky-
tovat žákovi či studentovi pří-
spěvek na výuku či studium 
a  žák či student se zaváže 

po ukončení výuky či studia 
uzavřít s určenou právnickou 
či fyzickou osobou pracovní 
poměr související s  oborem 
jeho výuky či studia a v tom-
to pracovním poměru setrvat 
po sjednanou dobu nebo vrá-
tit poskytnuté příspěvky.“

Novelou školského záko-
na byla na konci § 30 odst. 5 
doplněna věta: „Žák střední 
školy, který dovršil patnáct 
let a  ukončil povinnou škol-
ní docházku, se může zavá-
zat smlouvou podle věty prv-
ní; smlouva podle věty první 
uzavřená nezletilým žákem je 
neplatná, jestliže k jejímu uza-

vření nedal souhlas zákonný 
zástupce žáka.“

Účinnost této změny nastá-
vá dnem 1. září 2018. Záro-
veň upozorňuji na Doporučení 
MŠMT k zabezpečení jednotné-
ho postupu při uzavírání smluv-
ního vztahu mezi zaměstnava-

telem a žákem střední školy ne-
bo studentem VOŠ připravují-
cím se pro potřeby zaměstnava-
tele (čj. MŠMT 33636/2015-1). 
Součástí tohoto doporučení 
jsou vzory dohody o poskytnutí 
motivačního příspěvku.

  Vít BERKA

Co by mělo být obsahem 
žádosti o  čerpání rodi-
čovské dovolené?

O poskytování rodičov-
ské dovolené musí za-
městnankyně zaměstna-
vatele výslovně požádat. 
Forma žádosti není přede-
psána, může být písem-
ná i ústní. Lze ovšem do-
poručit formu písemnou. 
Z  žádosti by mělo jasně 
plynout, že jejím předmě-
tem je poskytnutí rodičov-
ské dovolené k péči o dí-
tě a  rozsah požadované 
dovolené. Není vyloučeno 
čerpání rodičovské dovo-
lené opakovaně – po čás-
tech (např. do jednoho ro-
ku věku dítěte, následně 
do dvou let apod.). Není 
ani stanovena minimální 
délka jednotlivých částí. 
Zaměstnankyně (zaměst-
nanec) může po vyčerpá-
ní rodičovské dovolené 
v rozsahu, o který požá-
dala (požádal), nastoupit 
do práce a následně může 
opět požádat o poskytnu-
tí této dovolené. Zaměst-
navatel je povinen tako-
vým žádostem do tří let 
věku dítěte vyhovět.

 Vít BERKA

Rodičovská 
dovolená

Jak byla změněna poslední novela školského 
zákona, konkrétně ustanovení § 30 odst.  5 
o  uzavírání smluv mezi žákem střední školy 
a právnickou osobou o příspěvku na studium 
a závazku žáka uzavřít s touto právnickou oso-
bou po ukončení studia pracovní poměr?

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

V  § 35 odst. 4 zákoníku 
práce se stanoví:

 „Sjednaná zkušební doba 
nesmí být dodatečně prodlu-
žována. O dobu celodenních 
překážek v  práci, pro které 
zaměstnanec nekoná práci 
v  průběhu zkušební doby, 
a  o  dobu celodenní dovo-
lené se však zkušební doba 
prodlužuje.“

Existence překážek v práci 
a  celodenní dovolená tedy 
představuje výjimku z  pra-
vidla, že sjednaná zkušební 
doba nesmí být dodatečně 
prodlužována. Nerozlišuje 
se, zda se jedná o  překáž-
ky v práci na straně zaměst-
nance (dočasná pracovní ne-
schopnost, ošetřování atd.), 
či o překážky na straně za-

městnavatele (prostoj atd.). 
O celodenní překážky v prá-
ci a celodenní dovolenou se 
tedy zkušební doba prodlu-
žuje. V případě, že překážka 
v práci nebo čerpání dovole-
né skončí do uplynutí sjed-
nané zkušební doby, dojde 
k  prodloužení od prvního 
dne následujícího po uplynu-
tí sjednané zkušební doby. 
Pokud překážka v práci ne-
bo čerpání dovolené skončí 
teprve po uplynutí sjedna-
né zkušební doby (například 
zkušební doba měla skon-
čit ke dni 30. června, 
ale překážka 

v práci trvala třeba až do po-
loviny července), prodlužuje 
se zkušební doba od prvního 
dne následujícího po odpad-
nutí této překážky nebo po 
skončení čerpání dovolené. 
Pro určení, o kolik dní se zku-
šební doba bude prodlužo-
vat, jsou rozhodující dny pra-
covní, tedy dny, ve kterých 
má zaměstnanec rozvrženou 

pracovní dobu.

Prodloužení zkušební doby

Pokud ve škole pra-
cuje několik lidí na 
dohodu o provedení 
práce, je povinnos-
tí školy – povinností 
zaměstnavatele – vy-
dávat zápočtový list 
i při skončení doho-
dy o  provedení prá-
ce?

Povinnost zaměstnavate-
le vydat zaměstnanci potvr-
zení o zaměstnání (v praxi 
je toto potvrzení označová-
no jako „zápočtový list“) se 
již od 1. 1. 2012 v důsled-
ku novely zákoníku práce 
vztahuje i na zaměstnava-
tele, pro které zaměstnanci 
pracují na základě dohody 
o provedení práce. Tato po-
vinnost je výslovně stano-
vena v § 313 odst. 1 záko-
níku práce, který zní:

(1) Při skončení pracovní-
ho poměru, dohody o pro-
vedení práce nebo dohody 
o pracovní činnosti je za-
městnavatel povinen vy-
dat zaměstnanci potvrze-
ní o  zaměstnání a  uvést 
v něm

a)  údaje o  zaměstnání, 
zda se jednalo o pracovní 
poměr, dohodu o  prove-
dení práce, nebo dohodu 
o pracovní činnosti a o do-
bě jejich trvání,

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

a další skutečnosti rozhod-
né pro dosažení nejvýše 
přípustné expoziční doby,

e) zda ze zaměstnanco-
vy mzdy jsou prováděny 
srážky, v  čí prospěch, jak 
vysoká je pohledávka, pro 
kterou mají být srážky dá-
le prováděny, jaká je výše 
dosud provedených srážek 
a jaké je pořadí pohledáv-
ky,

f) údaje o započitatelné 
době zaměstnání v  I. a  II. 
pracovní kategorii za dobu 
před 1. lednem 1993 pro 
účely důchodového pojiš-
tění.

Zápočtový list 
při ukončení 
zaměstnání

Jaká pravidla platí pro prodloužení zkušební 
doby z důvodu překážek v práci?

Výše průměrné mzdy pro rok 2018

Ve Sbírce zákonů ČR, část-
ce 158 rozeslané dne 

15.  prosince 2017 je publi-
kováno Sdělení MPSV o vy-
hlášení průměrné mzdy v ná-
rodním hospodářství za 1. až 
3. čtvrtletí 2017 pro účely zá-
kona o zaměstnanosti. K vy-
hlašování tohoto údaje je 
MPSV zmocněno zákonem 

č. 435/2004 Sb., o  zaměst-
nanosti. Ve sdělení MPSV je 
uvedeno: „Ministerstvo práce 
a sociálních věcí podle § 57 
odst. 2, § 77 odst. 2, § 82 
odst. 1, § 113 odst. 7, § 114 
odst. 2 a § 122 odst. 5 zá-
kona č. 435/2004 Sb., o za-
městnanosti, ve znění pozděj-
ších předpisů, sděluje, že prů-

měrná mzda v národním hos-
podářství za 1. až 3. čtvrtletí 
2017 činí 28 761 Kč.“ Z té-
to stanovené výše průměrné 
mzdy jsou odvozována plnění 
podle příslušných ustanove-
ní zákona o  zaměstnanosti 
(např. podle § 51 se z prů-
měrné mzdy v národním hos-
podářství za 1. až 3. čtvrtletí 
předcházejícího kalendářního 
roku stanoví podpora v neza-
městnanosti).

Byla již vyhlášena výše průměrné mzdy pro 
účely zákona o zaměstnanosti v roce 2018?

Přihlášení ke zdravotnímu pojištění

Podle ustanovení § 10 
odst. 1 písm. a) zákona 

č. 48/1997 Sb., o  veřejném 
zdravotním pojištění, je za-
městnavatel povinen nejpoz-
ději do osmi dnů od vzniku 
skutečnosti, která se ozna-
muje, provést u  příslušné 
zdravotní pojišťovny ozná-

mení o nástupu zaměstnan-
ce do zaměstnání. Určení 
dne nástupu zaměstnance 
do zaměstnání je povinnou 
náležitostí pracovní smlouvy 
(§ 34 odst. 1 zákoníku prá-
ce). V  §  36 zákoníku práce 
se pak stanoví, že pracovní 
poměr vzniká dnem, který byl 

sjednán v pracovní smlouvě 
jako den nástupu do práce. 
Protože lze jako den nástupu 
do práce sjednat i den pra-
covního klidu (v daném přípa-
dě 1. leden), považuje se pro 
účely zdravotního pojištění za 
den nástupu zaměstnance do 
zaměstnání den vzniku pra-
covního poměru uvedený 
v  pracovní smlouvě. V  sou-
vislosti s plněním oznamova-
cí povinnosti přihlásí zaměst-
navatel tohoto zaměstnance 
v rámci osmidenní lhůty u je-
ho zdravotní pojišťovny k da-
tu 1. ledna 2018.

Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem pra-
covní smlouvu s tím, že pracovní poměr vzniká 
dnem 1. ledna 2018. Zaměstnanec ovšem na-
stoupil k výkonu práce až 2. ledna. Od kterého 
dne má zaměstnavatel přihlásit zaměstnance 
ke zdravotnímu pojištění?
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zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Třídenní projekt utužil vztahy mezi žáky různých tříd

Žáci, kteří tehdy nastupova-
li do nově otevřené školy, 

zde dnes mají své děti. Vystří-
dala se i celá řada vyučujících, 
z původních zaměstnanců jich 
na škole pracuje už jen něko-
lik. Protože ale třicítka je pěk-
ně kulaté výročí, rozhodli jsme 
se, že výročí společně oslaví-
me.

Stopovajda
Společně jsme vymysleli 

a  zorganizovali třídenní pro-
jekt pro zaměstnance školy, 
žáky i veřejnost, aby si všich-
ni přišli skutečně na své. Prv-
ní den vyrazila celá škola ven 
na stopovajdu. Každá třída na 
2.  stupni dostala na starost 
jednu třídu z 1. stupně. Aby 
se jednotlivé trasy, které ved-
ly do všech stran směrem od 
školy, rozlišily, jednotlivé třídy 
měly odlišnou barvu fáborků. 
Během značení trasy zároveň 
žáci schovávali obálky s úko-
ly, v cíli potom také poklad – 
sáček s bonbony. Mladší žá-
ci odcházeli opět po třídách 
o hodinu později po své trase. 
Cestou sbírali i fáborky, takže 
po stopovajdě po nás nezbyly 
ve městě i okolí žádné stopy. 
Hledání obálek bylo občas tro-
chu napínavé, ale nakonec se 
to povedlo všem. Úkoly byly 
zvolené tak, aby si děti procvi-

čily své znalosti a dovednos-
ti – zopakovaly si názvy rost-
lin, jména ptáků žijících v Če-
chách, zazpívaly si písničku, 
zahrály hru.

Po návratu do školy nás už 
čekalo oficiální zahájení oslav. 
Po krátkém projevu ředitele 
Petra Opavy a předání květin 
všem zaměstnancům, kteří zů-
stali ve škole celých třicet let, 
předvedli žáci krátký program 
– zpívalo se, tančilo, svým 
uměním se pochlubily i naše 
malé gymnastky. Poté si hos-
té prohlédli celou školu, kde 
se za ta léta mnohé změnilo. 

Ohnivý plamen
Návštěvníci mohli nahléd-

nout do tříd, vyzkoušet si nej-
různější pokusy, ať už se jed-
nalo o fyziku, nebo chemii, či 
něco dalšího. Malé děti, ale 
i dospělé velice zaujal napří-
klad pokus, při kterém mohli 
držet v  dlani ohnivý plamen 
– a  přitom se nespálili. Vy-
zkoušel si to snad úplně kaž-
dý včetně pana ředitele. Velký 
zájem byl i o vystavené staré 
kroniky a další fotografie po-
řízené během uplynulé doby. 
Na chodbě jsme si také mohli 
prohlédnout sovičky vyrobené 
žáky školy, celkem jich bylo 
1 057 z nejrůznějších materi-
álů. Děti se pochlubily i dalšími 

svými výrobky na stáncích tříd, 
výrobky si mohli návštěvníci za 
symbolický obnos odnést do-
mů. Oficiální část oslav byla 
zakončena společným setká-
ním vyučujících i  dalších za-
městnanců školy v jídelně, kte-
ří na škole působili v minulosti 
i současnosti. 

Druhý den se žáci druhého 
stupně rozešli i rozjeli do oko-
lí města na nejrůznější výlety 
a exkurze. Mladší žáci zůstali 
nejdříve ve škole, kde pro ně 
byly připravené tvořivé dílny. 
Většinou jsme zpracovávali 
opět odpadový materiál, jak 
je už pro nás zvykem. Mno-
zí přišli rovnou i v karnevalo-
vém kostýmu, protože od de-
seti hodin začínala v kulturním 
domě velká diskotéka. Děti si 
zazpívaly oblíbené písničky, 
a to i v cizím jazyce, zatanco-
valy, zasoutěžily. Poslední den 
oslav probíhal ve škole. Když 
jsme přemýšleli, jaký bude 
program, nakonec jsme zvolili 
spoustu nejrůznějších zábav-
ných, ale zároveň i naučných 
aktivit, které žáci absolvují ve 

skupinách. A protože už má-
me osvědčený systém, kdy 
zhruba v desetičlenných sku-
pinách pracují děti od 1. až po 
9. třídu a vzájemně si pomá-
hají, neváhali jsme ani v tomto 
případě.

Lezení po lavicích
V jednotlivých třídách se pl-

nily zajímavé úkoly, které vy-
mysleli všichni vyučující. Už 
tradičně děti házely míčky, 
strefovaly se do branky, cvi-
čily si svůj postřeh v rámci Ki-
mových her, skládaly puzzle, 
přenášely se na „stoličce“ 
vytvořené z  rukou, prolézaly 
obručemi. Nechyběly ale ani 
zbrusu nové aktivity. Snad nej-
více smíchu vyvolala lezecká 
dráha vytvořená z lavic ve tří-
dě, kterou žáci museli překo-
nat po břiše. 

Lovení mincí
Zajímavý byl také „kuleč-

ník“ s pingpongovými míčky, 
které děti posunovaly fouká-
ním do brčka. Nechyběla ale 
ani práce s textem o přírodě 
nebo další disciplína, lovení 
drobných mincí (eur) z vody, 
kde si potom všichni o těch-
to mincích trochu popovídali. 
V rámci každé aktivity, kterých 
bylo přes třicet, se děti dozvě-
děly něco nového, procvičily si 
i své dovednosti nebo znalosti. 

Třídenní projekt přinesl 
spoustu zajímavých setká-
ní, vzpomínání, žáci se mohli 
před veřejností pochlubit tím, 
co umí. Zároveň se děti i nau-
čily nové věci, prohloubily do-
savadní znalosti a v neposled-
ní řadě se také opět utužily 
vztahy mezi mladšími a star-
šími žáky ve škole.

 Alena TUČÍMOVÁ

Základní škola Krátká v Klášterci nad Ohří v le-
tošním školním roce slaví jubileum – třicet let 
od otevření školy. Možná se třicet let zdá ně-
komu velice málo, je u nás spousta škol, které 
slaví už i stoleté výročí. U nás si však spíše všich-
ni říkáme slovíčko už. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Sára Ječmínková se 
po zklamání v  osob-
ním životě rozhodne 
začít znovu. Jako de-
legátka cestovní kan-
celáře odjíždí do Keni. 
Ta jí učaruje a její život 
dostává nový rozměr. 
Seznamuje se s  Be-
nem Okongem, jenž 
pochází z  kmene Luo, 
dozvídá se o tradičních 
kmenových rituálech 
a  zvycích. A  zamiluje 
se. Je tu však také ně-
kdo, kdo Sáře nový ži-
vot nepřeje a ohrožuje 
ji černou magií. Podaří 
se Sáře vytoužené a při-
tom tak křehké štěstí 
v Keni ubránit? Více na 
www.euromedia.cz.

Karibu Keňa
HANA HINDRÁKOVÁ

Znáte je?

V letošním školním roce se 
našim žákům velice daří 

v soutěžích. Ve čtvrtek 1. úno-
ra proběhlo v naší škole škol-
ní kolo konverzační soutěže 
v  německém jazyce. Své sí-
ly změřilo 28 dětí. Nejprve si 
všichni vylosovali téma, o kte-
rém hovořili, a  potom popi-
sovali obrázek. Žáci soutěžili 
ve dvou kategoriích, mladší 
(7.  třídy) a  starší (8. a 9. tří-
dy). V okresním kole nás repre-
zentovali Daniel Záslav (7. D) 
a Petra Marková (9. B). Dani-
el Záslav obsadil v  kategorii 
6. a 7. tříd pěkné 3. místo. 

V okresním kole matematic-
ké olympiády ve Vsetíně naši 
školu reprezentovali Tomáš Ča-

jan, Zuzana Kapustová, Michal 
Luňáček a Jan Goláň z 9. roč-
níku a Jakub Kunc, Ester Ka-
pustová a  Vojtěch Rožnovják 
z 5. ročníku. Nejlepšího výsled-
ku dosáhl Tomáš Čajan, který 
svou kategorii vyhrál a postou-
pil do krajského kola. Zuzana 
Kapustová se stala úspěšnou 
řešitelkou a obsadila 4. místo.

Dne 8. února se uskutečnilo 
okresní kolo olympiády z an-
glického jazyka. Naši školu 
reprezentovali dva žáci. Z cel-
kového počtu 28 žáků ve dru-
hé kategorii bylo obrovským 
úspěchem 1. místo Lady Fus-
kové ze třídy 9. A, která postu-
puje do krajského kola. V prv-
ní kategorii soutěžilo 25 žáků. 

Ondřej Tomečka ze třídy 7. D 
se v této kategorii umístil na 
hezkém 7. místě.

A nakonec se 27. února ví-
tězové školního kola zeměpis-
né olympiády zúčastnili kola 
okresního, které se konalo 
v  Rožnově pod Radhoštěm. 
Soutěž se skládala ze tří částí, 
práce s  atlasem, písemného 
testu a praktické části. Nejlé-
pe si vedl Daniel Zátorský ze 
7. A. Ve své kategorii obsadil 
1. místo a postupuje do kraj-
ského kola, které se bude ko-
nat 28.  března v  Uherském 
Hradišti. Žákům děkujeme za 
reprezentaci školy a Danielo-
vi přejeme úspěch i v krajském 
kole. Romana VALLOVÁ

Letos se žákům ZŠ Křižná v soutěžích daří

Je už tradicí, že se staršími žá-
ky naší Základní školy Krát-

ká v Klášterci nad Ohří jezdíme 
pravidelně na lyžařské výcviky. 
Většinou jsme denně na sjez-
dovku dojížděli, do hor to ne-
máme daleko. V letošním roce 
to bylo ale přece jen trochu ji-
nak. Týdenní lyžařský výcvik byl 
totiž nejen pro žáky druhého 
stupně, ale druhý jsme připra-
vili i pro děti ze 4. a 5. tříd.

Se staršími žáky jsme vyjeli 
na Lipno, kde jsme také byli 
ubytovaní. Kurzy lyžování pak 
probíhaly i v rakouském lyžař-
ském středisku Hochficht. Žáci 
absolvovali výuku na sjezdo-
vých a běžeckých lyžích a také 
na snowboardech. Mladší žáci 

vyjeli lyžovat do Jizerských hor 
do Příchovic. Obou výjezdů se 
celkem zúčastnilo 77 žáků.

Na obou kurzech jsme vy-
užili lyžařské vybavení zakou-
pené z projektu START inklu-
zivního vzdělávání v Klášterci 
nad Ohří. Jednalo se o  bě-
žecké sety, sjezdové boty, ly-
že a  snowboardy. Šanci zú-
častnit se lyžařského výcviku 
a naučit se lyžovat tak dostali 
i ti žáci, jejichž rodiče na za-
koupení lyžařského vybave-
ní nemají. Největší zájem byl 
o běžecké vybavení. Pro mno-
hé žáky to představovalo první 
setkání s běžeckým lyžováním 
na vlastní kůži, zatím tuto dis-
ciplínu měli možnost sledovat 

pouze v televizi. Teď si mohli 
sami vyzkoušet běžky na cyk-
lostezce kolem Lipenské pře-
hrady nebo na běžeckých tra-
sách pod rozhlednou Štěpán-
ka v Jizerských horách. 

Žáci se naučili zvládnout 
sjezdové lyže, pokročilí si 
zdokonalili svou techniku, 
vyzkoušeli si běžky i jízdu na 
snowboardu. Navíc jsme mě-
li skvělé sněhové podmínky, 
pěkné bylo i ubytování. Kro-
mě samotného lyžování se 
žáci seznámili formou před-
nášky i s úpravou a mazáním 
lyží a snowboardů, mladší děti 
v Příchovicích navštívili i pra-
covníci horské služby. 

 Alena TUČÍMOVÁ

Žáci vyzkoušeli i běžky a jízdu na snowboardu

Volá se po zjednodušení češ-
tiny. Nejvíc volají ti, co ji sa-

mi neumějí. Ti, co vedou inter-
netové diskuze a jsou schopni 
nasekat chyby i v takových pří-
padech, kdy se jedná o znalost 
tvrdých a měkkých souhlásek, 
zkrátka nenaučili se ani hy chy 
ky ry dy ty ny, natož ži ši či ři ci 
ji di ti ni. Jenže čeština je nejen 
půvabná pro svou zvukoma-
lebnost, ohebná svými pády, 
něžná svými zdrobnělinami, 
ale dovede být jednoznačná 
a pomáhat dorozumění. Dej-
me tomu angličtina je asi snaz-
ší na učení, ale anglická věta 
zas může být mnohoznačná, 
čehož dokladem jsou pak tex-
ty ze strojových překladů, kte-
ré mnohdy podstatně, až fa-
tálně mění význam.

Když jsem se připravovala 
na vedení kurzu hravého cvi-
čení na klouby a páteř, kam 
chodí i  spoluobčan, který je 
v Čechách pouze krát-
ce, a tak zatím mlu-
ví pouze anglicky, 
hledala jsem si 
ve slovníku slo-
vo kloub. Je to 
joint. Někdo 
si dává joint 
z marjánky, my 
cvičíme klouby. 
Nebo další pře-
kvapení: hledala 
jsem slovo, které by se 
mi hodilo k vysvětlování ma-
sážní sestavy, a  zjistila jsem, 
že sloveso hladit, v angličtině 
stroke, vypadá úplně stejně ja-
ko označení pro ránu či úder. 

Což je trošku rozdíl, jestli dáte 
někomu ránu, nebo ho chcete 
pohladit, že? No a na mrtvici 
jsem byla z toho, že toto slovo 

označuje také mrtvici.
Zato čeština, ta 
by mi infarktové 

stavy nepřivo-
dila. Drobné 
hrátky napří-
klad s  okem 
(oko v  hlavě 
nebo na pun-

čoše) přece 
každý zvládá. Jo, 

čeština, ta před-
chází nedorozumění 

systémem souhry podmětu 
a  přídavného jména nebo 
shody podmětu a přísudku. 
Y a  I  sice někomu činí pro-
blémy, ale zas stačí napsat 

byly a už víme, že tam nebyl 
žádný muž nebo tvor mužské-
ho rodu.

Má to jen jeden háček – 
čeština se musí aspoň troš-
ku umět. Jenže když se ně-
kdo nehodlá naučit ani tvr-
dé a měkké slabiky, těžko po 
něm chtít, aby pochopil roz-
díl mezi rozkazovacím způ-
sobem a příčestím minulým. 
A tak se na internetu dočte-
te: pošly mi… Znalý člověk 
za ty tři tečky může doplnit 
pouze něco z  živočišné říše 
ženského rodu. Co jiného 
by mu mohlo pojít? Ramlice, 
nutrie, krávy, ovce… A určitě 
bych mu nic neposlala, když 
neví, že pošli se píše s měk-
kým a posílat se dá také jen 
s měkkým i. Hanka SYNKOVÁ

Fejeton

Chvála zvukomalebné a jednoznačné mateřštiny
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1. ZA KULTÚROU – 
BRATISLAVA

Termín: 14. 3. – 18. 3.
Program: Historické a  kul-
túrne zaujímavosti Bratislavy 
(korunovačné mesto a Mária 
Terézia), poldenné vychádzky 
spojené s návštevou divadel-
ných predstavení (historická 
budova SND – opera, nová 
budova SND – činohra, Re-
duta – koncert, Nová scéna), 
múzeum, galéria, Sandberg, 
Kamzík, Železná studnička, 
Danubius, vodné dielo Ču-
novo.
Cena: 139 €, možnosť kratšie-
ho pobytu (16. 3.-18. 3.) – ce-
na 69 €, za ubytovanie v hoteli 
v 2-posteľových izbách s vlast-
ným sociálnym zariadením, 
polpenziu, služby sprievodcu.
Prihlášky: 
Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
ČSA 43, 977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201, 
e-mail: sajgalova.luba@post.sk, 
sajgal.luba@gmail.com

2. ZÁDIELSKÁ 
TIESŇAVA, BODROG, 

DIVADLÁ – KOŠICE

Termín: 5. 4. – 8. 4.
Program: Košice spojené 

s návštevou divadelných pred-
stavení – Štátne divadlo (v his-
torickej budove – 3 predsta-
venia – muzikál, činohra, ope-
ra), osobnosti Košíc (Alžbeta 
Uhorská – Durinská a mnohé 
iné), Zádielská tiesňava (nená-
ročná turistika), zrúcanina Tur-
nianskeho hradu, Hájske vo-
dopády, kaštieľ Borša, plavba 
po Bodrogu, Sárospatak.
Cena: 98 €, možnosť kratšie-
ho pobytu (6. 4.- 8. 4.) – cena 
65 €, za ubytovanie v hoteli 
v 2-posteľových izbách s vlast-
ným sociálnym zariadením, 
polpenziu, dopravu počas 
programu, služby sprievodcu.
Prihlášky: 
Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
ČSA 43, 977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201, 
e-mail: sajgalova.luba@post.sk, 
sajgal.luba@gmail.com

3. Z ORAVY ZA 
POZNANÍM – 

PAMIATKY UNESCO – 
TVRDOŠÍN

Termín: 18. 5. – 20. 5.
Program: Historické a kultúrne 
zaujímavosti Oravy – drevený 
kostol Tvrdošín – UNESCO, ga-
léria ART, galéria M. Medvec-
kej, fakultatívny výlet – Národ-

ný park Ojcow – hrad Piesko-
wa skala, Krakow UNESCO, 
Wieliczka – UNESCO – soľná 
baňa.
Cena: 89 € za ubytovanie 
v ŠI pri SŠ v Tvrdošíne, bun-
kový systém, 2- a 3-posteľové 
izby so soc. zariadením, 1 noc 
s polpenziou a 1 noc v hote-
li s raňajkami, dopravu počas 
programu, služby sprievodcu.
Prihlášky: 
Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
ČSA 43, 977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201, 
e-mail: sajgalova.luba@post.sk, 
sajgal.luba@gmail.com

4. PIENINY – KRÍŽOM 
KRÁŽOM – ČERVENÝ 

KLÁŠTOR

Termín: 1. 7. – 8. 7.
Program: Komplexné po-
znávanie Zamaguria a Pienin, 
prielom Dunajca, prielom Les-
nického potoka, Haligovské 
skaly, hrebeň Spišskej Ma-
gury – rozhľadňa – Chodník 
v korunách stromov, Jezersko 
– jazero, Tri koruny, Sokolica 
– Sokolí chodník, hrebeňom 
Malých Pienin – Vysoké skal-
ky, expozícia PIENAP-u, hrady 
– Nedžidza, Čorštýn, Stará Ľu-
bovňa – hrad a skanzen, Lit-

manová – Zvir, Jaworky – mož-
nosť lanovky, aj variant B pre 
menej zdatných turistov.
Cena: 157 € za ubytovanie 
v penzióne v Červenom Kláš-
tore v 2- a 3- posteľových iz-
bách, polpenziu, dopravu po-
čas programu a prednášky.
Prihlášky: 
Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
ČSA 43, 977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201, 
e-mail: sajgalova.luba@post.sk, 
sajgal.luba@gmail.com

5. KOMÁRNO  
A OKOLIE

Termín: 6. 7. – 13. 7.
Program: Kultúrne a  histo-
rické pamiatky regiónu Ko-
márno, pamiatky a osobnos-
ti, mestské opevnenie, Rímske 
lapidárium, sútok Váhu a Du-
naja (plavba loďou), hvezdá-
reň v  Hurbanove, Štúrovo – 
Ostrihom (bazilika), Slávnosti 
ľudových remesiel Podhájska, 
historický vodný mlyn Koláro-
vo. Termálne pramene juho-
západného Slovenska – Pod-
hájska, Štúrovo, Veľký Meder, 
Patince, Komárno.
Cena: 125 €, deti do 8 rokov 
s  polovičnou porciou večere 
110 €, za ubytovanie v  DM 

EXOD 2018 65. ROČNÍK

na Slovensku
E X K U R Z N O – V Z D E L Á V A C I E  Z Á K L A D N E (EVZ)

EXOD – exkurzno-vzdelávacie poduja-
tia, sú špecifickou formou ďalšieho vz-
delávania pedagogických zamestnancov 
školstva, s cieľom rozširovania ich odbor-
ných teoretických aj praktických znalostí, 
rozvíjania rôznych záujmových činností, 
výmeny poznatkov a skúsenosti s kole-
gami, ktoré potom môžu využiť vo svo-

jej výchovno-vzdelávacej práci. Umožňujú 
získavanie vedomostí z  oblasti kultúry, 
histórie, umenia, geografie, rôznych prí-
rodovedných a technických odborov. Zá-
kladnou súčasťou exkurzno-vzdelávacích 
podujatí sú odborné prednášky, exkurzie, 
ale aj relaxačné aktivity, šport a turistika.

Podujatia EXOD sa uskutočňujú formou 

exkurzno-vzdelávacích základní (EVZ), 
najmä v čase školských prázdnin. Zabez-
pečujú ich dobrovoľní pracovníci, vedúci 
EXOD. Zúčastňovať sa na nich môžu peda-
gogickí zamestnanci školstva, ich rodinní 
príslušníci a iní záujemcovia. Program a te-
matické zameranie exkurznovzdelávacích 
podujatí sa každoročne aktualizuje.

Prihláška je záväzná. EVZ sa uskutoční 
len vtedy, ak je dostatočný počet prihlá-
sených osôb.

Prihlášky posielajte na adresu uve-
denú v ponuke jednotlivých základ-
ní. Pre každú prihlásenú osobu (aj dieťa) 
použite samostatné tlačivo, ktoré nájde-
te aj na webovej stránke OZ PŠaV www.
ozpsav.sk v časti rekreácie. Nezabudnite 
pripojiť obálku so známkou a svojou 
adresou, na ktorú dostanete oznáme-

nie o zaradení a podrobné informá-
cie. V prípade elektronickej komunikácie 
nie je potrebné posielať obálku.

Prihlášku vyplní každý prihlásený 
účastník. Pedagogickým zamestnancom 
prihlášku potvrdzuje zamestnávateľ (škola, 
školské zariadenie), pokiaľ sú členmi OZ 
PŠaV prihlášku potvrdzuje aj predseda ZO.

Úhrada - pri platení účastníckych po-
platkov sa riaďte pokynmi vedúceho EVZ.

Vo vlastnom záujme dodržte ter-

mín zaslania prihlášky a najmä termín 
zaplatenia a zaslania vyplneného tla-
čiva „Oznámenie o zaplatení“. V prí-
pade nedodržania platobných termí-
nov môže byť vaše miesto obsadené 
inou osobou.

Ak sa z  vážnych príčin nemôžete na 
EVZ zúčastniť, čo najskôr to oznámte jej 
vedúcemu.

Účastníkom EVZ želáme veľa pek-
ných zážitkov.

organizované Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Uzávierka prihlášok je 15. 5. Na pobyty sú prednostne zaraďovaní členovia OZ PŠaV na Slovensku.

PONUKA POBYTOV
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pri SPŠ Komárno v  2- až 
5-posteľových izbách so spo-
ločným sociálnym zariadením 
na chodbách (v dostatočnom 
množstve), polpenziu (raňajky 
a večere s polievkou), dopravu 
počas programu.
Prihlášky: 
Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
ČSA 43, 977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201, 
e-mail: sajgalova.luba@post.sk, 
sajgal.luba@gmail.com

6. PUTOVANIE PO 
ZÁPADNÝCH 

TATRÁCH A ORAVE – 
TVRDOŠÍN

Termín: 8. 7. – 15. 7.
Program: Putovanie po Zá-
padných Tatrách – Sivý vrch, 
Baníkov, Lúčna, Spálená – la-
novka, Plačlivé, Ostrý Roháč, 
Brestovská jaskyňa, Juráňová 
dolina, Chocholowská dolina 
na poľskej strane Tatier, Orav-
ská priehrada, Slanický ostrov, 
galérie, drevený kostol v Tvr-
došíne – UNESCO, Babia ho-
ra, Múzeum oravskej dediny, 
Oravice, aj variant B pre menej 
zdatných turistov.
Cena: 145 € za ubytovanie 
v ŠI pri SŠ v Tvrdošíne, bun-
kový systém, 2- a 3-posteľové 
izby so soc. zariadením, plnú 
penziu (obedy vo forme ba-
líčkov), dopravu počas pro-
gramu a prednášky. Možnosť 
komfortnejšieho ubytovania:
Cena: 178 € za ubytovanie 
v penzióne v Tvrdošíne v 2-po-
steľových izbách so sociálnym 
zariadením, polpenziu, dopravu 
počas programu a prednášky.
Prihlášky: 
Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
ČSA 43, 977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201, 
e-mail: sajgalova.luba@post.sk, 
sajgal.luba@gmail.com

7. HOREHRONIE – MÝTO 
POD ĎUMBIEROM

Termín: 15. 7. – 21. 7. 
Program: Komplexné pozná-
vanie Nízkych Tatier, Ďumbi-
er, Jaskyňa mŕtvych Netopie-
rov, Chopok, Kotliská, Kraľo-
vohoľská časť NT – Homôlka, 
Slovenské Rudohorie – Čier-
nohronská železnička, lesnícky 
skanzen vo Vydrove, Murán-
ska planina – Čertová roklina, 
Zbojská, hrad Ľupča, Hronsek 
– kostol UNESCO, Špania Doli-
na, historické a kultúrne zaují-
mavosti Horehronia, aj variant 
B pre menej zdatných turistov.
Cena: 148 € za ubytovanie 
v  penzióne v  2-posteľových 
izbách, polpenziu, dopravu 
počas programu, prednášky.
Prihlášky: 
Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
ČSA 43, 977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201, 
e-mail: sajgalova.luba@post.sk, 
sajgal.luba@gmail.com

8. KYSUCE, SÚĽOVSKÉ 
SKALY – ŽILINA

Termín: 21. 7. – 27. 7.
Program: Poznávanie horné-
ho Považia, Kysuce – krajom 
Drotárie, Klokočov – kamen-
né gule, Veľká Rača, Trojme-
dzie, Turzovka – Živčáková, 
Budatínsky hrad, Súľovské 
skaly – Súľovský hrad (viace-
ro variant – pre zdatnejších 
aj menej zdatných), Strečno 
– hrad, plavba po Váhu, Čič-
many, Slovenský betlehem 
v Rajeckej Lesnej, Rajecké Tep-
lice – múzeum dopravy, palác 
v Bytči.
Cena: 139 € za ubytovanie 
v Internáte v Žiline – bunkový 
systém izieb so sociálnym za-
riadením, polpenziu, dopravu 
počas programu a prednášky.

Prihlášky: 
Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
ČSA 43, 977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201, 
e-mail: sajgalova.luba@post.sk, 
sajgal.luba@gmail.com

9. SNINA – HORNÝ 
ZEMPLÍN – POLONINY

Termín: 21. 7. – 28. 7.
Program: Poznávanie Horné-
ho Zemplína a Polonín turistic-
ko-exkurznou formou – Snin-
ský kameň, Vihorlat, rašelinis-
ko Podstávka (rosička okrúhlo-
listá), Morské oko, Medová 
baba, Rjaba skala, Kremenec – 
Stužický prales, Sninské rybní-
ky, drevené kostolíky východ-
ného obradu, observatórium 
a planetárium Kolonické sed-
lo, Hostovické lúky (kosatec si-
bírsky), múzeum A. Warhola 
v  Medzilaborciach, Starinská 
priehrada, Krásnobrodský mo-
nastier, Humenné – múzeum 
a skanzen, Osadné – kostnica.
Cena: 138 € za ubytovanie 
v  internáte SOŠ v Snine v 2- 
a  3-posteľových izbách so 
spoločným soc. zariadením, 
polpenziu, dopravu vlastným 
autobusom počas programu.
Prihlášky: 
Svetluša Oriňáková, 
Vihorlatská 1412/42, 
069 01 Snina
č. tel.: 0908 069 928, 
e-mail: orinakovci@pobox.sk, 
www.exod-snina.szm.sk

10. PIEŠŤANY – 
POVAŽSKÝ INOVEC 

– MALÉ KARPATY – BIELE 
KARPATY - TRNAVA

Termín: 21. 7. – 28. 7.
Program: Poznávanie histó-
rie Piešťan (centrum mesta, 
Kúpeľný ostrov, „Elektrárňa“ 
Piešťany – národná kultúr-
na pamiatka, Balneologické 
múzeum, Pamätná izba Ivana 
Krasku) a Trnavy (kostoly, ve-
ža, kostnica – podzemie, his-
tória vinohradníctva), Považ-
ský Inovec (Marhát – rozhľad-
ňa, Rotunda sv. Juraja – národ-
ná kultúrna pamiatka, Bojná – 
archeologické nálezisko, hrad 
Tematín, Topoľčiansky hrad), 
Malé Karpaty – Smolenický 
kras (Smolenický zámok, zrú- 
caniny hradu Ostrý kameň, 
Záruby – najvyšší vrch Malých 
Karpát, archeologické nále-
zisko Molpír, jaskyňa Driny, 
roklina Hlboča), Biele Karpaty 
(Haluzice – románsky kostol, 
technická pamiatka vodných 

kaskád, rozhľadňa Hájnica, 
rozhľadňa Lopeník na mo-
ravských hraniciach, Mikulčin 
vrch na Morave).
Cena: 167 eur za ubytovanie 
v internáte SOŠ záhradníckej 
v Piešťanoch v 4-posteľových 
izbách (možnosť ubytovať aj 
po dvoch alebo po troch) so 
spoločným sociálnym zariade-
ním, polpenziu, dopravu po-
čas programu, sprievodcovské 
služby a lektorov.
Prihlášky: 
Mgr. Marcela Šicková, 
Scherera 8, 921 01 Piešťany
č. tel.: 0907 600 415, 
033/ 77 42 156,  e-mail: 
marcela.sickova54@gmail.com

11. VYSOKÉ TATRY – 
antistresový pobyt

Termín: 22. 7. – 28. 7.
Program: Poznávanie kultúr-
nych a historických pamiatok 
podtatranskej oblasti, turistic-
ké vychádzky (Monkova Doli-
na, Slovenský raj – celodenný 
výlet, Skalnaté pleso, Zelené 
pleso, Popradské pleso, Malá 
a Veľká studená dolina, vodo-
pády...), rehabilitačné a rela-
xačné procedúry, fakultatívne 
Poľsko – Zakopané, alebo No-
wy Targ.
Cena: 149 €, deti do 12 ro-
kov 115 €, za ubytovanie 
v  Rekreačnom zariadení OZ 
PŠaV Crocus Kežmarské Žľa-
by, 2-posteľové izby s  vlast-
ným sociálnym zariadením (TV 
a chladničkou) alebo rodinné 
izby (v bunke je jedna 2-po-
steľová izba s  TV, chladnič-
kou a jedna 2-posteľová izba 
s prístelkou, ktoré majú spo-
ločné soc. zariadenie), polpen-
ziu (večere s polievkou, výber 
z 2 jedál a možnosť doobjed-
nať obedy, resp. obedové ba-
líčky), 3x doprava, 1x wellness 
(bazén, sauny, vírivka), grátis 
fitness a WiFi v celej budove, 
možnosť doobjednať si ďalšie 
služby a  masáže, záverečný 
večer, organizačné poplatky.
Prihlášky: 
Mgr. Ľuboš Kvašňák, 
Tatranská 9, 040 01 Košice
č. tel.: 0910 340 300, e-mail:
lubos.kvasnak@gmail.com

12. KOŠICE  
A OKOLIE

Termín: 23. 7. – 29. 7.
Program: Košice (múzeum le-
tectva, vyhliadková veža Hra-
dová, galéria), Betliar – kaštieľ, 
Jablonov nad Turňou, Rožňa-
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va, Dargov, Trebišov – kaštieľ, 
historický park, Tokajská vino-
hradnícka oblasť (ochutnávka 
vína), kaštieľ Budimír, Herľa-
ny – gejzír, Juskova voľa – ná-
učný chodník, Smolník, Štós 
– kúpele, Medzev, Zádielska 
dolina.
Cena: 146 € za ubytovanie 
vo vysokoškolskom interná-
te v pôvodnom stave, v 3-po-
steľových izbách, (manželia 
ubytovaní samostatne), umý-
vadlo a  WC pri každej izbe, 
sprchy spoločné, (možnosť 
ubytovania v  2-posteľových 
hosťovských izbách s  príslu-
šenstvom, chladničkou, tele-
vízorom atď. za príplatok 7 €/
osoba/noc - stačí sa rozhodnúť 
pri príchode), polpenziu a do-
pravu počas programu.
Prihlášky: 
RNDr. Eva Vladovičová, 
Mgr. Mária Fedorcová, 
SOŠ technická, Družstevná
1737, 066 01 Humenné
č. tel.: 057/77 20 454, 
0903 129 149, e-mail: 
eva.vladovicova@gmail.com

13. PO VÝHĽADOCH 
Z LIPTOVA – 

LIPTOVSKÝ JÁN

Termín: 28. 7. – 4. 8.
Program: Komplexné pozná-
vanie kultúrnych a prírodných 
krás Liptova, kúpele Liptovský 
Ján, Chopok, Ďumbier, Ohniš-
te, Stanišovská jaskyňa, Pro-
siecka a  Kvačianska dolina, 
dom Milana Rúfusa v Závaž-
nej Porube, Čierny Váh – pre-
čerpávacia elektráreň, prírod-
ný prameň Kaďa, Bobrovecká 
dolina – Babky, Sivý vrch, Žiar-
ska dolina – Baranec, Plačlivé, 
aj variant B pre menej zdat-
ných turistov.
Cena: 147 € za ubytovanie 
v  turistickej ubytovni s  umý-
vadlom v izbe, spoločné WC 

a sprchy, polpenziu, dopravu 
počas programu a  prednáš-
ky. Možnosť komfortnejšieho 
ubytovania:
Cena: 184 € za ubytovanie 
v penzióne v  Liptovskom Já-
ne v 2-posteľových izbách so 
soc. zariadením a TV, polpen-
ziu, dopravu počas programu 
a prednášky. 
Prihlášky: 
Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
ČSA 43, 977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201, 
e-mail: sajgalova.luba@post.sk, 
sajgal.luba@gmail.com

14. VYSOKÉ TATRY – 
TATRANSKÁ LESNÁ

Termín: 28. 7. – 4. 8.
Program: Klasické Vysoké Ta-
try – základňa je určená pre 
všetkých, ktorí chcú spoznať 
krásu našich veľhôr, bez ohľa-
du na vek a fyzickú kondíciu. 
Túry sú prispôsobené tak, aby 
ich časť zvládli i menej zdatní 
turisti a zdatní turisti absolvujú 
celú trasu. Program sa realizuje 
v skupinkách podľa zdatnosti 
účastníkov. Navštívime známe 
vysokohorské chaty, tatranské 
doliny i štíty. Po túrach budú 
pripravené zaujímavé diskusie 
z oblasti včelárstva a liečenia 
včelími produktmi, liečivých 
rastlín a kvetov Tatier.
Cena: 148 €, deti od 5 do 
10 rokov 85 €, za ubytovanie 
v penzióne Karpatia v Tatran-
skej Lesnej v  2-posteľových 
izbách s  možnosťou príste-
liek, s teplou a so studenou 
vodou, spoločným sociálnym 
zariadením, polopenziu, daň 
z  ubytovania a  organizačné 
výdavky.
Prihlášky: 
Mgr. Eva Matejová, 
966 74 Veľké Pole 24
č. tel.: 0911 292 704, e-mail: 
e.matejova@gmail.com

15. VEĽKÁ FATRA 
Z LIPTOVA – 

LIPTOVSKÉ REVÚCE

Termín: 11. 8. – 18. 8.
Program: Poznávanie Veľkej 
Fatry – liptovská časť – Ost-
redok, Krížna, Zvolen, Nová 
hoľa, Rakytov, Čierny kameň, 
Borišov, Sidorovo, Vtáčnik, 
Maliné, Vlkolinec – UNESCO, 
Šíp, Malá Fatra – Šútovský vo-
dopád, Chleb, Donovaly, Ko-
zie chrbty, Korytnica, Chočské 
vrchy – Likava hrad, Svätý kríž 
- kostol, kúpele Lúčky – vo-
dopád, kúpanie, Čutkovská 
dolina, Maliné Brdo, kúpanie 
v Liptovskej Osade, aj variant 
B pre menej zdatných turistov.
Cena: 143 € za ubytovanie 
v penzióne v Liptovských Re-
vúcach v 2- a 3-posteľových iz-
bách s vlastným sociálnym za-
riadením, polpenziu, dopravu 
počas programu, prednášky.
Prihlášky: 
Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
ČSA 43, 977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201, 
e-mail: sajgalova.luba@post.sk, 
sajgal.luba@gmail.com

16. TATRY  
– ŽDIAR

Termín: 18. 8. – 25. 8.
Program: Komplexné po-
znávanie Tatier – Belianskych, 
Vysokých, aj na poľskej stra-
ne, formou vysokohorskej 
turistiky, Meďodoly, dolina 
Zeleného plesa – Jahňací 
štít, Slavkovský štít, Morské 
oko, Husí krk, dolina Piatich 
poľských plies, Košielec – do-
lina Gasienicová, Orlia Perč, 
Červené vrchy, Spišská Ma-
gura – Bachledova dolina – 
Chodník v  korunách stro-
mov, Spišská Belá – múze-
um J. M. Petzvala, Spišská 
Sobota – kostol a múzeum, 
termálne kúpalisko Vrbov, 
goralská kultúra – Goralský 
dom, aj variant B pre menej 
zdatných turistov.
Cena: 139 € za ubytovanie 
v penzióne v Ždiari v 2- a 3- po-
steľových izbách s vlastným so-
ciálnym zariadením, polpenziu 
a dopravu počas programu.
Prihlášky: 
Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
ČSA 43, 977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201, 

e-mail: sajgalova.luba@post.sk, 
sajgal.luba@gmail.com

17. PREŠOV  
A OKOLIE

Termín: 13. 8. – 19. 8.
Program: Prešov (kostol sv. 
Mikuláša, Rákocziho palác, 
synagóga, Caraffova väznica, 
kalvária), Solivar, Fintice – kaš-
tieľ, Hanušovce nad Topľou – 
kaštieľ, archeopark, Sabinov 
(Obchod na korze, oltáre), Sta-
rá Ľubovňa – hrad, skanzen, 
Hniezdne – Nestwillepark, 
Bardejov, Bardejovské kúpele, 
Bodružal – drevený kostolík, 
Dukla – pamätník, vyhliadko-
vá veža, Markušovce – kaštieľ, 
Spišský hrad, Žehra – kostol, 
Hodkovce – kaštieľ.
Cena: 146 € za ubytovanie 
vo vysokoškolskom interná-
te v  2-posteľových študent-
ských izbách s vlastným sociál- 
nym zariadením a balkónom 
(možnosť ubytovania v  hos-
ťovských izbách – televízor, 
chladnička, za príplatok 5 €/
osoba/noc – záujem nahlá-
siť do konca júna), polpenziu 
a dopravu počas programu.
Prihlášky:
RNDr. Eva Vladovičová, 
Mgr. Mária Fedorcová, 
SOŠ technická, Družstevná
1737, 066 01 Humenné
č. tel.: 057/77 20 454, 
0903 129 149, e-mail: 
eva.vladovicova@gmail.com

18. MALÁ FATRA – 
TERCHOVÁ

Termín: 26. 8. – 1. 9.
Program: Poznávanie Malej 
Fatry – Malý a  Veľký Rozsu-
tec, Dolné, Horné a Nové die-
ry, Veľký Fatranský Kriváň, Ste-
ny, Obšívanka, Suchý, Kraviar-
ske, Veľký Choč, Dolný Kubín 
– galéria, Florinov dom, Vyšný 
Kubín, Tupá a Ostrá skala, Leš-
tiny – kostol UNESCO.
Cena: 149 € za ubytovanie 
v  penzióne v  Terchovej v  iz-
bách so sociálnym zariadením, 
polpenziu, dopravu počas pro-
gramu a prednášky.
Prihlášky: 
Mgr. Ľubomíra Šajgalová, 
ČSA 43, 977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201, 
e-mail: sajgalova.luba@post.sk, 
sajgal.luba@gmail.com
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