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Koho hned napadne zvýše-
ní platů pedagogů a pocítí 

osten závisti, nevole či nudy 
z omletého tématu posledních 
měsíců, ať se zklidní. Výplaty 
pedagogů jsou skutečně pod-
měrečné, takže bych v tomto 
ohledu zarazila všechny dis-
kuze a  jednoduše jim přida-
la. Je z čeho brát. Třeba z pe-
něz určených na populistické 
dotace, jimiž se politici snaží 
zalíbit svým voličům, nebo na 
neefektivní reklamní akce typu 
„jezte více kaprů“ a podobné 
nesmysly. Kdo má ryby rád, jí 
je, kdo ne, neosloví ho stupid-
ní kampaň za nemalé peníze.

Financování školství nezna-
mená jen výplatu pe-
dagogů, ale také 
dostatek peněz 
na rekonstrukce 
a  opravy pře-
stárlých inte-
riérů i  exterié-
rů, modernizaci 
vybavení a pod-
poru zázemí pro 
kvalitní výuku na 
všech stupních vzdě-
lávání.

Čtyři stovky milionů, co 
bude tento populistický krok 
stát, je obrovská částka a není 
to spravedlivý výdaj, protože 

se jeví být bez prospěchu pro 
budoucnost. Odkládání inves-
tic do školství při současném 
zdražování výdajů na staveb-
ní práce děsí ekonomy schop-

né dohlédnout „efekt“ této 
slevy na dopravu pro 

vybranou část spo-
lečnosti. 

Přitom stu-
denti by do 
škol jezdili tak 
jako tak a se-
nioři už mají 
slevy díky vě-

ku. Když už jim 
chce stát pomá-

hat, najdou se ob-
lasti, které přímo plá-

čou nedostatkem. 
Politik, moudrý vizionář, 

podpoří v první řadě vzděla-
nost národa a soukromé pod-

nikání, zjednoduší agendu, 
omezí úřednického šimla (vi-
da, další úspory) a dá zelenou 
všem tvořivým lidem. 

Efekt se může dostavit bě-
hem výměny jedné genera-
ce. Vzdělaná mládež – ať už 
v oborech učebních, nebo stu-
dijních – je jedinou zárukou 
úspěšného byznysu. Tam, kde 
se daří, není problém pomá-
hat sociálně slabým. Mít ov-
šem takovou prioritu chce roz-
hled a ten lze získat jen dvěma 
způsoby – cestováním a dob-
rým vzděláním. 

A  tak si dovolím kreativně 
přetvořit část populární pís-
ničky z filmu Princové jsou na 
draka: Vzdělání, vzdělání, kaž-
dý mindrák zahání, vzdělání, 
vzdělání je lék... 

 Olina TÁBORSKÁ

Dobrá zpráva je, že od září budou studenti 
a důchodci jezdit jen za čtvrtinu jízdného. Ta 
špatná je, že se tak stane na úkor peněz urče-
ných pro školství. 

Vzdělaná mládež je jedinou zárukou úspěšného státu

„Tvořivý duch je schopen přemoci jakékoliv špatné zvyky.“ Anna Freudová

Financování 

školství 

neznamená 

jen platy 

pedagogů.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Návrh na zmírnění pamlskové vyhlášky 
Ministerstvo zdravotnic-

tví připravilo návrh na 
zmírnění takzvané pamlsko-
vé vyhlášky, která reguluje 
prodej potravin ve školách. 
Ve Sněmovně to při interpe-
lacích uvedl ministr zdravot-
nictví Vojtěch Adam. Návrh 
vyhlášky poslal na minister-
stvo školství k dalšímu pro-

jednání. Nová podoba vy-
hlášky by měla umožnit, aby 
si děti mohly ve škole koupit 
třeba „pribináček nebo rohlík 
s máslem“.

Zmírnění vyhlášky vychází 
podle V. Adama z požadavků 
ministerstev školství a země-
dělství, podle nichž je platné 
znění příliš přísné. Nové znění 

proto upravuje „nutriční po-
žadavky při respektování ak-
tuálních výživových doporuče-
ní a  samozřejmě vnitrostátní 
právní regulace v oblasti trhu 
s  potravinami“. Konkrétnější 
v tomto směru ale V. Adam ne-
byl. Ministerstvo školství po-
dle něj nyní nabídne vyhlášku 
k připomínkám. čtk
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„Tak co, maminko, jakou diagnózu jste mu podle internetu stanovila tentokrát? Že bychom 
rovnou sepsali plán pedagogické podpory?“

Mladý programátor
Celostátní kolo soutěže Mla-
dý programátor 2018 se bu-
de konat 11. až 13. května 
2018 v Základní škole Pra-
žačka v  Praze 3. Nejšikov-
nější programátoři z řad dětí 
a mládeže z celé ČR se utkají 
v napínavém finále soutěže 
v programování s Baltíkem.  
 zm

Nový ředitel NÚV
Ministr školství Robert Plaga 
se po seznámení s výsledky 
konkurzního řízení rozho-
dl jmenovat s účinností od 
1. května 2018 novým ředi-
telem Národního ústavu pro 
vzdělávání Mgr. Lubomíra 
Martince. Do konkurzního 
řízení se přihlásili celkem 
čtyři uchazeči.   Mšmt

Omluva studentům 
Předseda Studentské ko-
mory Rady vysokých škol 
Michal Zima vyzval v  ote-
vřeném dopise tiskového 
tajemníka Národohospo-
dářské fakulty Vysoké školy 
ekonomické v Praze Daniela 
Váňu k omluvě studentům. 
D. Váňa na webu fakulty 
označil některé vysokoško-
láky mimo jiné za stádo ne-
myslících a zmanipulovatel-
ných ovcí. Reagoval tak na 
petici, kterou sepsali proti 
předmětu, ve kterém na fa-
kultě přednáší všichni mini-
stři současné vlády v demisi 
s premiérem Andrejem 
Babišem. čtk

Vláda rozhodla o dorovnání 
financí pro soukromé a cír-

kevní školy. Veřejným školám 
se totiž loni v listopadu zvýšily 
platové tarify o 15 procent pro 
učitele a 10 procent pro nepe-
dagogy a výdaje pro soukromé 
a církevní školy musejí být s vý-
daji veřejných škol srovnatelné. 
Na dorovnání rozdílů ve finan-
cování soukromých a církevních 
škol půjde celkem 131 milionů 

korun, a to z vládní rozpočto-
vé rezervy. 

Na dorovnání výdajů na sou-
kromé školství je vyhrazeno 101 
milionů korun. Normativy pro 
soukromé školy se stanovují tak, 
aby byly výdaje srovnatelné s ve-
řejnými školami. Do normativu 
soukromých a  církevních škol 
pro tento rok se tedy promítlo 
navýšení peněz pro veřejné ško-
ly za listopad a prosinec 2017. 

Protože se ale státní rozpočet 
schvaloval loni v  září ve stejný 
den, kdy vláda schválila i navý-
šení platů ve školství, nebylo už 
možné do rozpočtu zapracovat 
i dorovnání peněz pro soukromé 
a církevní školy. Na rozdíl od ve-
řejných škol není pro soukromé 
a  církevní školy nařízení vlády 
o navýšení platových tarifů zá-
vazné. Výši mzdy u těchto škol 
stanovuje jejich ředitel. mšmt

Vláda přidá peníze soukromým a církevním školám

Rozpočet školství by se v příš-
tím roce nejspíš mohl zvýšit 

o 30 miliard korun. Řekli to zá-
stupci vysokoškolských a stře-
doškolských studentů po se-
tkání s premiérem v demisi An-
drejem Babišem, se kterým na 
úřadu vlády jednali o rozhod-
nutí přesunout letos 400 milio-
nů korun z resortu školství na 
slevy v jízdném. Studenti s tím 
nesouhlasí, premiér na tomto 
kroku trvá.

„Zásadní informací z jedná-
ní je, že pan premiér opako-
vaně deklaroval, že do školství 
příští rok přidá 30 miliard ko-
run,“ uvedl předseda Student-
ské komory Rady vysokých 
škol Michal Zima. Tyto peníze 
by se mohly použít hlavně na 
platy pedagogů, do rozpočtu 
vysokých škol a na vědu a vý-
zkum, domnívá se. Minister-
stvo školství má letos v  roz-
počtu 175,74 miliardy korun, 

což je o 19,21 miliardy korun 
více než loni. A. Babiš podle 
studentů potvrdil, že prioritou 
vlády je navyšování platů uči-
telů. „Řekl nám, že není scho-
pen slíbit, že další navyšování 
nastane již od září, nicméně že 
plán navýšení na 150 procent 
(stávající úrovně průměrných 
platů) do roku 2021 trvá,“ ře-
kl předseda iniciativy studentů 
pedagogických fakult Otevře-
no T. Čakloš.  čtk

Školství dostane příští rok 30 miliard navíc 
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Zápisy do mateřských škol 
jsou posunuté na začátek 
května. Má podle vašeho ná-
zoru tento posun v čase smy-
sl?

Smyslem posunutí času zá-
pisu do mateřských škol byl 
pravděpodobně ohled na stáří 
dítěte před nástupem do škol-
ky, aby nebyl tak veliký rozdíl 
věku dítěte od doby zápisu do 
doby jeho nástupu do mateř-
ské školy, i když věk dítěte při 
nástupu do školky z hlediska 
potřeby rodičů vliv nemá. Po-
kud jsou rozhodnuti dítě za-
psat, přijdou klidně k zápisu 
se svým ještě ani ne dvoule-
tým dítětem. Zápis je pouze 
administrativní záležitost, ne-
rozhoduje samostatnost dítě-
te a jeho schopnost odloučení 
od rodiny. 

Do mateřské školy mohou 
nechat zapsat rodiče i dvou-
leté děti. Patří podle vás tak 
malé děti do mateřské školy? 

Rodiče nemají mnoho mož-
ností, kam umístit svoje dítě, 
pokud se rozhodnou ukon-
čit rodičovskou dovolenou ve 
dvou letech dítěte. Mohou dát 

svoje dítě do dětské skupiny 
nebo mikrojeslí, které vznikají 
pod gescí ministerstva práce 
a sociálních věcí, nebo využít 
soukromé zařízení.

Poslední novela školské-
ho zákona garantuje od ro-
ku 2020 místo v mateřských 
školách i  dvouletým dětem, 
jejichž rodiče o zapsání dítěte 
do školky požádají. V le-
tošním školním roce 
je v  mateřských 
školách umístě-
no 46 tisíc dě-
tí mladších tří 
let. Každým ro-
kem tento po-
čet vzrůstá. Ma-
teřské školy řeší 
zápisem mladších 
dětí naplnění své ka-
pacity. Tak se stává, že 
mnohde jsou děti mladší tří 
let v počtu 28 dětí.

Dvouleté děti mohou být 
zapsány, ale za dodržení ur-
čitých podmínek, které zajistí 
respektování věkových zvlášt-
ností dětí tohoto věku a vy-
tvoří podmínky pro učitelky, 
aby se jim mohly dostatečně 

věnovat. Znamená to přede-
vším nižší počet dětí ve třídě 
a vyšší počet pečujících osob 
(na 16 dětí 1 až 2 učitelky a 2 
chůvy). Mezi dětmi jsou veli-
ké rozdíly, některé dvouleté 
děti jsou na vyšší úrovni než 
tříleté. Pokud se brzy po ná-
stupu dítěte do školky zjistí, 
že ještě není dostatečně zralé 
na docházku, měl by se jeho 
nástup odložit.

Jak by měl probíhat zápis 
dětí do mateřské školy? Co 
by už měly znát a umět?

Ideální by bylo, kdyby ře-
ditelka mateřské školy moh-
la rozhodnout o přijetí dětí, 

které jsou na vstup 
do mateřské ško-

ly připravené. 
To znamená, 
že jsou do-
statečně sa-
m o s t a t n é 
v  sebeobslu-
ze, řeknou si, 

když něco po-
třebují, komu-

nikují a hlavně jim 
nedělá problém od-

loučení od rodiny. Mezi dět-
mi jsou veliké rozdíly. U ně-
kterých dětí je zřejmé, že na 
docházku do školky už jsou 
zralé hned při prvním setká-
ní, u některých se může tzv. 
nezralost projevit až v době 
adaptace na docházku do 
mateřské školy. U některých 

se zase při prvním setkání po-
zná, že na to ještě nemají. 

Je se zápisy, například s ad-
ministrativou, do mateřských 
škol všechno v pořádku, nebo 
máte nějaké výhrady?

Administrativy ve školách 
přibývá. Ohledně zápisů mi 
přijde zvláštní, když v souvis-
losti s platností GDPR se vy-
kládá ředitelkám, že nesmí 
zveřejnit v prostorách školky 
seznamy dětí s  jejich jmény, 
aby rodiče věděli, do které tří-
dy patří. Výhrady mám ještě ke 
komentářům k využití třímě-
síční zkušební doby přijatých 
dětí do školky. Školský zákon 
to ředitelkám jasně umožňuje, 
tak nechápu, proč jim někteří 
úředníci zakazují využití této 
možnosti. Z hlediska dítěte je 
nezbytné, aby byla možnost 
ukončení jeho docházky, po-
kud tím trpí a není dostatečně 
zralé na odloučení od rodičů, 
od matky.

Co by mělo v  rámci před-
školní výchovy udělat minis-
terstvo školství, aby učitelům 
pomohlo?

Ministerstvo školství by mě-
lo snížit počty dětí ve třídách 
na 20, u těch mladších tří let 
na 12, umožnit překrývání uči-
telek ve třídě 2,5 hodiny den-
ně, ve třídě dětí 2- až 3letých 
a v heterogenní třídě, kde jsou 
zapsány 2- až 3leté děti, přidat 
1 až 2 chůvy podle počtu těch 
nejmladších dětí.

Souhlasíte s  tím, aby byl 
poslední předškolní rok pro 
pětileté děti v mateřské škole 
povinný?

Se zavedením povinného 
posledního ročníku v  mateř-
ské škole nesouhlasím. Do 
nástupu do povinné školní 
docházky by měli rozhodovat 
o zařízeních, kam budou dá-
vat svoje děti, pouze jejich ro-
diče. Děti by měly mít možnost 
trávit s  rodiči, s  prarodiči co 
nejvíce času. Ředitelkám tím 
zase narostla administrativa.

Pokud mají pětileté dě-
ti v  rámci povinného vzdělá-
vání individuální vzdělávání, 
přijde mi jejich přezkušování 
v listopadu či prosinci nesmysl-
né. Navíc: zavedení povinného 
ročníku pro pětileté děti nevy-
řešilo situaci dětí ze sociokul-
turně znevýhodněného pro-
středí. Stejně do mateřských 
škol nenastoupily.

 Táňa PIKARTOVÁ

Během března a  dubna ředitelé mateřských 
škol zveřejnili vyhlášení zápisů a počty přijíma-
ných dětí a v období od 2. do 16. května se zá-
pisy uskuteční. O zápisech hovoříme s Ludmilou 
Šprachtovou, členkou Asociace předškolní vý-
chovy.  

Máme 

zaměřeno

na...

Posunutí zápisů do mateřských škol problémy neřeší 

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

Vložení článku 13a a změna 
článků 15, 17 a 18 Stanov 

Českomoravského odborové-
ho svazu pracovníků školství:

Za článek 13 se vkládá no-
vý článek 13a v následujícím 
znění:
ČLÁNEK 13a

a) Pobočná organizace od-
borového svazu je pobočnou 
odborovou organizací ČMOS 
PŠ (dále také pobočná orga-
nizace). Pobočná organizace 
odborového svazu vzniká den 
následující po dni, v němž bylo 
doručeno příslušnému rejstří-
kovému soudu oznámení o je-
jím založení. To platí obdob-
ně, pokud dochází ke změně 
nebo zániku pobočné orga-
nizace.

b) Pobočná organizace od-
borového svazu má právní 
osobnost a svéprávnost s ná-
sledujícími omezeními:

 z K podání návrhů rejstříko-
vému soudu na zápis vzniku, 
změny a zániku pobočné or-
ganizace odborového svazu 
je oprávněn výlučně odboro-
vý svaz.

 z V soudním řízení ve věci zá-
pisu vzniku, změny a  zániku 
pobočné organizace odboro-
vého svazu je oprávněn jednat 
výlučně odborový svaz.

Pro účely podání návrhu na 
zápis vzniku, změny a zániku 

pobočné organizace odbo-
rového svazu a soudní řízení 
ve věci zápisu vzniku, změny 
a zániku pobočné organizace 
odborového svazu se za sídlo 
pobočné organizace odboro-
vého svazu považuje Praha.

K řízení ve věci zápisu vzni-
ku, změny a zániku pobočné 
organizace je místně příslušný 
Městský soud v Praze.

c) Pobočná organizace od-
borového svazu vystupu-
je v  právních vztazích svým 
jménem a za porušení svých 
závazků odpovídá celým svým 
majetkem. Odborový svaz ne-
odpovídá a neručí za závaz-
ky pobočné organiza-
ce.
V  článku 15 
písm. a) se dru-
há a  třetí věta 
ruší:

a) základním 
článkem struktu-
ry je základní or-
ganizace odborové-
ho svazu a územní or-
ganizace vedoucích pracov-
níků (ZOOS). ZOOS je zalo-
žena a  vzniká jako pobočná 
organizace odborového svazu 
s právní osobností a svépráv-
ností. ZOOS vzniká dnem ná-
sledujícím po dni, v němž bylo 
doručeno příslušnému rejstří-
kovému soudu oznámení o je-

jím založení (§ 3025 odst. 2 
občanského zákoníku). Pod-
mínkou existence ZOOS je, 
že má alespoň 3 členy.
V článku 17 písm. b) se dru-
há až čtvrtá věta ruší:

b) Oblastní organizační jed-
notky jsou zapsány ve spolko-
vém rejstříku podle zvláštního 
právního předpisu a evidová-
ny u ČMOS PŠ. Jako poboč-
né organizace odborového 
svazu mají právní osobnost 
a  svéprávnost. V  právních 
vztazích vystupují svým jmé-
nem a za porušení svých zá-
vazků odpovídají celým svým 
majetkem. Odborový svaz ani 
jeho pobočné organizace ne-
odpovídají za závazky oblast-
ních organizačních jednotek. 
Podrobnosti k evidenci stano-

ví Organizační řád. Sídlem 
oblastní organizační 

jednotky je obec 
a adresa uvedené 
v  podkladu pro 
zápis. Oblastní 
organizační jed-
notka rovněž vy-
konává oprávnění 

odborových orga-
nizací podle právních 

předpisů včetně uzaví-
rání kolektivních smluv v pří-
padě individuálních členů za-
městnaných u zaměstnavate-
lů, kde nepůsobí ZOOS. Tento 
postup se uplatní v případě, že 
u zaměstnavatele jsou v pra-
covním poměru alespoň 3 in-
dividuální členové.
V článku 18 písm. b) se ru-

ší text za slovem ČMOS 
PŠ. Dále se ruší věta druhá 
a třetí tohoto článku:

c) Krajské organizační jed-
notky jsou zapsány ve spol-
kovém rejstříku a  evidová-
ny u ČMOS PŠ. a mají práv-
ní osobnost a  svéprávnost. 
V právních vztazích vystupují 
svým jménem a  za poruše-
ní svých závazků odpovídají 
celým svým majetkem. Od-
borový svaz ani jeho poboč-
né organizace neodpovídají 
za závazky krajských orga-
nizačních jednotek. Podrob-
nosti k  evidenci stanoví Or-
ganizační řád. Sídlem krajské 
organizační jednotky je obec 
a adresa uvedené v podkladu 
pro zápis.
Změna Organizačního řádu 
ČMOS PŠ

Změna textu Organizačního 
řádu v článcích 3 a 9 takto:

V čl. 3 druhý odstavec Orga-
nizačního řádu nově zní:

„Každá ZOOS zašle v  ter-
mínu, který je stanoven pro 
provedení odvodu členských 
příspěvků, vyúčtování člen-
ských příspěvků příslušné 
OROS, příp. KROS. Přitom 
použije formulář, který tvoří 
přílohu č. 3 Organizačního 
řádu, a  to pouze stranu 2 
(tabulku). OROS zašle jed-
notlivé vyplněné formuláře 
s vyúčtováním členských pří-
spěvků souhrnně za ZOOS ve 
své působnosti sekretariátu 
ČMOS PŠ, a to nejpozději do 
5. 6. za 1. pololetí a do 5. 12. 
za druhé pololetí.“

V čl. 9 poslední odstavec Or-
ganizačního řádu:
Na závěr za slovy „sekre-
tariátu ČMOS PŠ“ je dopl-
něno:

„Pokud ZOOS využívá pro 
evidenční list a  pro evidenci 
členů informační systém sva-
zu, bere se tato skutečnost za 
splnění povinnosti informová-
ní o aktuálním stavu členské 
základny a není nutné zasílat 
vyplněné přílohy č. 3 OŘ (str. 
1, str. 3) v písemné podobě.“

Účinnost schválené změny 
Stanov se stanovuje na den 
následující po zveřejnění v Tý-
deníku ŠKOLSTVÍ.

 Předsednictvo ČMOS 
 pracovníků školství

Změny ve stanovách a organizačním řádu 
Předsednictvo ČMOS pracovníků školství od-
souhlasilo následující změny ve svých Stano-
vách a v Organizačním řádu. 

FOTO: ARCHIV
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Pozitivní emoce mají ve výuce zásadní místo

Jako každoročně spojovala 
konferenci jedna nosná my-

šlenka. Letos se všechny pří-
spěvky nesly v duchu motta: 
Co (ne)víme o člověku. Vedle 
psychologických a sociologic-
kých vystoupení se tentokrát 
účastníci dočkali i  tančení 
s Marií Kinsky z Centra cho-
reografického rozvoje SE.S.TA 
nebo neformálního setkání 
s  velmi alternativním (neje-
nom) umělcem, kterého ve-
řejnost zná pod jménem Epos 
257. Byla to zkrátka taková 
pestrá mozaika oborů, které 
mají při práci s dětmi a mladý-
mi lidmi svůj význam a jejichž 
znalosti pomáhají pedago-
gům připravovat pro své svě-
řence výuku, která je nebu-
de nudit a připraví je na život 
v  současném světě. A  tako-
vou mozaikou je i tato strana, 
kterou můžete brát jako inspi-
raci, ale také jako pozvánku 
na další ročník. Jednotlivé pří-
spěvky si lze v příštích týdnech 
poslechnout a zhlédnout na 
www.ucimekvalitne.cz.

Nejdůležitější jsou ty 
zdánlivě jednoduché věci

Krásná a  vznešená slova 
mají dozajista svou váhu, ale 
v denní praxi se vždycky uká-
že, že ověřené pravdy mají ce-
nu. Pár takových „zlatých“ 
pravidel připomněla ve svém 
vystoupení Hana Košťálová 
z nadace Pomáháme školám 
k úspěchu.

 z Děti chodí do školy proto, 
aby se učily.

 z Ve škole se děti učí pečo-
vat o svět, za který v budouc-
nu převezmou odpovědnost.

 z Pro žákovo úspěšné uče-
ní je klíčový dopad toho, jak 
pracuje učitel.

 z Učitel denně řeší výzvy 
spojené s  rozmanitými po-
třebami svých svěřenců. Na 
mnohé není připraven, přes-
to na ně musí reagovat.

 z Učitelé ale čelí i nápadům 
a požadavkům zvenčí.

 z Nároční žáci jsou vlastně 
učiteli svého učitele.

 z Učitelé potřebují profesní 
sebevzdělávání, k  tomu jim 

pomáhají nejen děti ve třídě, 
ale také spolupracující kole-
gové a experti, kteří by ovšem 
měli nabízet takovou pomoc, 
jakou pedagogové skutečně 
potřebují.

Cesta k poznání 
začíná překvapením

Někdy se může zdát, že ko-
lem českého školství je emocí 
víc než dost. Bohužel ne těch 
správných, protože ty pozitiv-
ní mají ve výuce nezastupitel-
né místo. Psychologové 
dobře vědí, že zážit-
ky a vjemy, které 
jsou spojeny se 
silným emoci-
onálním zážit-
kem, si pama-
tujeme na celý 
život, protože 
naše paměť za-
čne v daný oka-
mžik fungovat zce-
la jiným způsobem. 
V  běžném životě se nám 
toto tvrzení většinou propo-
jí s nějakým negativním pro-
žitkem, ale silné emoce jsou 
přece i ty pozitivní a právě ony 
mají ve výuce své využití.

„Pro učení je základní emo-
cí překvapení, byť se jedná 
o krátkodobé působení. Právě 

ono je vstupní bránou k dal-
ším emocím. Překvapení ne-
ní primárně ani negativní, ani 
pozitivní, i když má svými pro-
jevy nejblíže ke strachu. Hod-
ně lidí proto nechce být pře-
kvapováno, protože neví, co 
se po chvíli překvapení bude 
dít. Jenže překvapení je vá-
zané také na úžas a  my se 
můžeme naučit nastavit sa-
mi sebe na spojení překvape-
ní a  úžasu. Obvykle se sice 
snažíme překvapení vyhnout, 
ale tak o něj přicházíme,“ tvr-
dí psycholog, kouč a odbor-
ník na neurovědu Radvan 
Bahbouch.

Překvapení podle něj patří 
i do školní výuky. Nejde po-
chopitelně o překvapení vel-
ká, ale o ta malá. Například 

ve chvíli, když klademe 
žákům otázky týka-

jící se toho, co je 
chceme naučit, 
v y v o l á v á m e 
v  nich touhu 
po odpově-
dích, touhu 
po tom, aby 

si ověřili, zda 
správně odhad-

li požadovanou 
odpověď. Ostatně 

už slavný německý filozof 
a psychiatr Karl Jaspers zastá-
val názor, že „žasnout zna-
mená směřovat k poznání“.

Jak pracovat s různými 
osobnostními typy

Emocím se ve svém vystou-
pení věnovala i Šárka Míko-

vá ze společnosti Mea Gno-
sis. Ta se již dlouhá léta za-
bývá osobnostní typologií, 
kterou lze velmi dobře využít 
ve školní výuce, protože učí, 
jak s jednotlivými osobnostní-
mi typy pracovat, jaký přístup 
zvolit, jaké emoce nabídnout. 

„Určitá část našeho moz-
ku je daná a od ní se odvíjejí 
vrozené příčiny rozdílů mezi 
jednotlivými lidmi. Ty pak mů-
žeme shrnout do čtyř typů, 
které odlišným způsobem při-
jímají informace, vyhodnocují 
situace a rozhodují se,“ říká 
Š. Míková.

Příjem informací:
 z Vnímání bezprostřední 

reality: tito lidé mají vlohy pro 
rychlé reakce na změny, jsou 
dobří improvizátoři.

 z Na základě minulé zku-
šenosti: jedinci, kteří se dr-
ží pokynů, potřebují stabili-
tu a například ve škole rádi 
pracují formou osvědčených 
postupů.

 z Brainstorming možností: 
lidé toužící po rozmanitosti, 
rychle pracují s novými infor-
macemi a  vymýšlejí vlastní 
kreativní postupy.

 z Vlastní interpretace a vhle-
dy: jedinci, kteří mají silnou 
potřebu komplexnosti a hle-
dání skrytých významů. Jsou 
orientováni na předvídání bu-
doucnosti a velmi dobře ze-
všeobecňují.

Rozhodování se:
 z Na základě vnější logiky: 

osobnosti s nadáním pro plá-
nování a organizování, musí 

Po roce se pražské Centrum moderního umění 
DOX opět zaplnilo pedagogy a  lidmi z  nezis-
kových organizací, kteří se věnují práci s dětmi 
a  mládeží. Důvodem byla tradiční konference 
Úspěch pro každého žáka, která láká inspirativní 
atmosférou a hlavně vynikajícími přednáškami.

Naše 

téma

ILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Byl jste překvapen, když jste 
se octl v soutěži Zlatý Ámos?

Když za mnou přišli žáci 
s nominací, tak jsem byl hod-
ně překvapený. Zrudl jsem, 
a protože jsem měl červenou 
košili, chvíli jsem barevně ladil.

Co jste si ze soutěže odnesl? 
Získal jste nějakou inspiraci?

Perfektní bylo vidět stejně 
nadšené kolegy. Práce je ba-
ví, proto bylo setkání s  nimi 
velice pozitivní.

Stal jste se Ámosem fyziká-
řem. Jak vlastně fyziku zábav-
ně učit? Co byste kolegům po-
radil pro inspiraci? 

Žáky se snažím zaujmout 
především pokusy. Výklad 
látky, opakování i  práce žá-
ků v hodině jsou vždy spoje-
ny s experimentováním. Kaž-
dý rok začleňuji do výuky jiné 
pokusy, aby bylo vyučování 
zábavné i  pro mě. Pomůcky 
si sám vytvářím, vymýšlím ne-
bo se nechávám inspirovat od 
jiných učitelů z České republi-
ky či zahraničí. Na pracovním 
stole se mi neustále hroma-

dí nové věci, u kterých by na 
první pohled využití pro výuku 
asi nikdo nečekal. Moje man-
želka by mohla vyprávět, kolik 
věcí z domácnosti, třeba ku-
chyně, už našlo využití ve ško-
le. Moderní technologie beru 
jako vynikající možnost dopl-
nění, ale kdykoliv to je mož-
né, využívám reálné předmě-
ty, prostě cokoliv, na co si lze 
sáhnout.

Jak se stalo, že jste se stal 
„fyzikářem“?

Na fakultě jsem díky doc. Te-
sařovi, který učí didaktiku, ob-
jevil kouzlo vyučování fyzice. 
Po teoretické přípravě v didak-
tických předmětech jsem se tě-
šil na praxi a moje očekávání 
se splnilo, tak už nebylo třeba 
se dál rozhodovat.

Hodně se mluví o tom, jak 
jsou současné děti jiné než 
dřívější generace. Vnímáte to 
také tak?

Zatím učím teprve sedm 
let, takže nemám dostatečný 
nadhled. Kdykoliv se dostanu 
do diskuze ohledně porovná-

ní různých generací, nezapo-
menu na krásnou vlastnost 
mozku pamatovat si spíše to 
příjemné a dřívější vzpomínky 
si idealizovat.

Co je pro vás v  kantorské 
profesi nejdůležitější? Co vás 
motivuje?

Práce s žáky a studenty má 
velký bonus v unikátním oka-
mžiku, když na něco přijdou 
nebo objeví sami. I když jsou 
některé poznatky starší více 
než dva tisíce let, zkušenost 
se stejně nedá předat, člověk 
ji musí získat. Každý pedagog 
tvrdí, že jeho předmět je nej-
zajímavější a nejdůležitější, ale 
podle mě jen učitel fyziky má 
pravdu.

Jak vnímáte rozdíl mezi 
dětmi z velkých měst a  těmi 
z měst menších? 

Podařilo se mi učit aspoň 
den či dva přibližně na osm-
nácti školách v  jižních Če-
chách. Budovy jsou to různé, 
ale žáci jsou stejní. Nikde ne-
jsou horší či lepší. 

Co děláte, když neučíte? 
Kde čerpáte energii?

Bude to znít nereálně, ale ve 
volném čase se věnuji fyzice či 
výpočetní technice. Oba dva 
obory mě baví jako vyučovací 
předměty i jako obory samot-
né. Teď jsem například celý ví-
kend tiskl na 3D tiskárně vzná-
šedla do výuky.

 Romana SLANINOVÁ

Budovy škol jsou různé, ale žáci jsou všude stejní
Vladimír Vochozka si z  letošního ročníku Zla-
tého Ámose odnesl titul Ámos fyzikář.  Vystu-
doval obor fyzika, informatika a  elektronika. 
Kantořině se věnuje sedmým rokem. Již šest let 
předává své znalosti a nadšení žákům ZŠ Pla-
ná nad Lužnicí. Současně působí jako odborný 
asistent na Katedře aplikované fyziky a  tech-
niky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích.

mít věci dokončeny, učí se po-
mocí výsledků a pravidel.

 z Na základě vnitřní logiky: 
jedinci, kteří se neustále sna-
ží přicházet věcem na kloub 
a pochopit souvislosti.

 z Na základě vnějších hod-
not: lidé toužící po tom, co je 
hezké, co se líbí, chtějí dob-

ré vztahy a to, aby je všichni 
měli rádi.

 z Na základě vnitřních hod-
not: osoby toužící po vnitřní 
harmonii, mají od dětství silný 
smysl pro rozeznávání dobra 
a zla i schopnost empatie.

Během výuky nejde jenom 
o to, do jaké typové skupiny 

patří žáci, ale i učitel sám by 
se měl pokusit zařadit se, pro-
tože tak lépe pochopí, z jaké-
ho pohledu hodnotí děti, kte-
ré má ve třídě. Ovšem i u této 
typologie platí, že nikdo není 
například „čistý vnitřní logik“, 
ale vždy některý typ převlá-
dá a je doplněn rysy z dalších 
skupin.

Může učitel naučit své 
žáky rozlišovat dobro 
a zlo?

Leckterý učitel si občas klade 
otázku, zda má nejen schop-
nost a možnost vštípit žákům 
znalosti, ale také schopnost 
rozlišovat dobro a zlo a schop-
nost chovat se jako slušný 
a  dobrý člověk. Ostatně to, 
co si myslíme o  druhých, se 
promítá nejen do výuky, ale 
i do všech společenských věd. 
Touto otázkou se zabývá filo-

zofie od pravěku. Některé fi-
lozofické školy tvrdí, že dob-
rým se člověk rodí, jiné zase, 
že se rodí jako bytost ve své 
podstatě zlá, další sází na sil-
ný vliv výchovy nebo naopak 
na přirozenost, kdy nemáme 
děti nijak ovlivňovat.

Naštěstí máme mezi naši-
mi velikány Jana Amose Ko-
menského, jehož význam při-
pomněl Jan Hábl z Katedry 
pedagogiky a  psychologie 
Univerzity Hradec Králové. 
Komenský byl nejen hlubo-
ce věřící člověk, ale také rea-
lista, který kázal, že člověk je 
sice nejvznešenější bytostí, 
ale někdy u něj vítězí i  ďá-
bel. Proto by výchova měla 
směřovat k  ukáznění a  hu-
manizaci žáka i  tomu, aby 
se naučil poznávat a přizná-
vat chybu.

 Romana SLANINOVÁ

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Poskytování pracovního 
volna při jiných důležitých 

osobních překážkách v  prá-
ci upravuje nařízení vlády 
č. 590/2006 Sb. Poskytová-
ní pracovního volna v přípa-
dě uvedeném v  dotaze sta-
noví bod 7 přílohy k tomuto 
vládnímu nařízení. Podle té-
to platné úpravy se pracovní 
volno s náhradou mzdy nebo 
platu poskytne na

a) 2 dny při úmrtí manžela, 
druha nebo dítěte a na další 
den k účasti na pohřbu těch-
to osob,

b) 1 den k účasti na pohřbu 
rodiče a sourozence zaměst-
nance, rodiče a  sourozence 
jeho manžela, jakož i manže-

la dítěte nebo manžela sou-
rozence zaměstnance, a  na 
další den, jestliže zaměstna-
nec obstarává pohřeb těchto 
osob,

c) nezbytně nutnou dobu, 
nejvýše na 1 den, k  účasti 
na pohřbu prarodiče nebo 
vnuka zaměstnance nebo 
prarodiče jeho manže-
la nebo jiné osoby, která 
sice nepatří k  uvedeným 
fyzickým osobám, ale žila 
se zaměstnancem v době 
úmrtí v domácnosti, 
a  na další den, 
jestliže za-

městnanec obstarává pohřeb 
těchto osob.

Případný nárok na náhra-
du mzdy nebo platu mají i za-
městnanci uvedení v  § 317 
zákoníku práce (jde o  tzv. 
domácké zaměstnance). Pra-
covní volno při této překážce 
v práci nelze čerpat, koná-li 
se pohřeb v den pracovního 

volna zaměstnance 
(překážka v práci 
v  takovém pří-
padě totiž ne-
vzniká).

Nárok na volno při účasti na pohřbu
Je podle platných předpisů nárok na pracovní 
volno k  účasti zaměstnance na pohřbu příbuz-
ných? Jak je nyní tento okruh osob vymezen?

V ustanovení § 51a zákoníku 
práce je uvedeno:

„Byla-li výpověď ze strany 
zaměstnance dána v  souvis-
losti s  přechodem práv a  po-
vinností z  pracovněprávních 
vztahů nebo přechodem vý-
konu práv a povinností z pra-
covněprávních vztahů, platí, 
že pracovní poměr skončí nej-

později dnem, který předchází 
dni nabytí účinnosti přechodu 
práv a povinností z pracovně-
právních vztahů nebo dni na-
bytí účinnosti přechodu výkonu 
práv a povinností z pracovně-
právních vztahů.“

Zákon v  tomto ustanovení 
stanoví zvláštní běh výpověd-
ní doby, kdy zaměstnanec dal 

výpověď z důvodu, že nehodlá 
v případě přechodu práv a po-
vinností z  pracovního poměru 
pokračovat v práci u jiného (pře-
jímajícího) zaměstnavatele. Zá-
koník práce nestanoví nejzazší 
dobu před datem účinnosti pře-
chodu práv a povinností, kdy za-
městnanec výpověď může po-
dat. Své právo může tedy vyu-
žít i poslední den přede dnem 
nabytí účinnosti přechodu práv 
a povinností, a  to vůči svému 
dosavadnímu zaměstnavateli.

Výpověď při změně zaměstnavatele

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 dovole-
né se však zkušební doba pro-
dlužuje.“

Existence překážek v  prá-
ci a  celodenní dovolená te-
dy představují výjimku z pra-

vidla, že sjednaná zkušební 
doba nesmí být dodatečně 
prodlužována.

Nerozlišuje se, zda se jedná 
o překážky v práci na straně 
zaměstnance (dočasná pra-
covní neschopnost, ošetřo-
vání atd.), či o  překážky na 
straně zaměstnavatele (pro-
stoj atd.). O  celodenní pře-
kážky v práci a celodenní do-
volenou se tedy zkušební do-
ba prodlužuje. V případě, že 
překážka v práci nebo čerpání 

dovolené skončí do uplynutí 
sjednané zkušební doby, do-
jde k prodloužení od prvního 
dne následujícího po uplynu-
tí sjednané zkušební doby. 
Pokud překážka v  práci ne-
bo čerpání dovolené skončí 
teprve po uplynutí sjednané 
zkušební doby (například zku-
šební doba měla skončit 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 prodlužovat, 
jsou rozhodující dny pracov-
ní, tedy dny, ve kterých má 
zaměstnanec rozvrženou pra-
covní dobu.

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

Zaměstnanec podle 
názoru zaměstnava-
tele porušuje své po-
vinnosti tak, že by by-
lo možno dát výpověď 
pro soustavné a méně 
závažné porušování 
pracovní kázně. Jaký 
má být ale postup, 
pokud zaměstnanec 
onemocní, a znemož-
ní tak zaměstnavateli 
doručení výpovědi?

Na výpověď z pracov-
ního poměru podle § 52 
písm. g) zákoníku práce, 
což je i případ uvedený 
v  dotaze, se nevztahu-
je zákaz výpovědi, což 
jednoznačně vyplývá 
z ustanovení § 53 písm. 
d) téhož zákona. Výjim-
kou jsou pouze těhotné 
pracovnice, zaměstnan-
kyně čerpající mateřskou 
dovolenou a zaměstnan-
ci (zaměstnankyně) čer-
pající rodičovskou do-
volenou. Těm výpověď 
z  pracovního poměru 
pro soustavné méně zá-
važné porušování pra-
covní kázně dát nelze. 
Pokud nejde o tyto výji-
mečné případy, nebrání 
zaměstnavateli žádné ji-
né omezení dát zaměst-
nanci z  uvedeného dů-
vodu výpověď.

Výpověď 
v době nemoci

Je nějak stanovena doba před nabytím účinnos-
ti přechodu práv a povinností, kdy zaměstnanec 
může podat výpověď?
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Dává zákoník práce 
možnost, aby si část 
celoroční výměry do-
volené určoval zaměst-
nanec sám?

Z ustanovení § 217 zá-
koníku práce jednoznač-
ně vyplývá, že celou dobu 
čerpání dovolené určuje 
zaměstnavatel. Zaměst-
nanec v  době čerpání 
dovolené až na výjimku 
uvedenou v § 218 odst. 3 
zákoníku práce (která se 
týká nevyčerpané dovo-
lené za minulý rok) ne-
rozhoduje a  sám si do-
volenou stanovit nemů-
že. Postup zaměstnance, 
který pouze oznámí za-
městnavateli, že si „bere 
dovolenou“, bez toho, 
aby mu zaměstnavatel 
tuto dovolenou schválil, 
je možno považovat za 
porušení pracovní káz-
ně. Je ovšem přípustné, 
aby zaměstnavatel na žá-
dost zaměstnance určil 
čerpání dovolené na do-
bu, o  kterou zaměstna-
nec požádal. Pokud jde 
o  zmíněnou výjimku, je 
v § 218 odst. 3 zákoníku 
práce stanoveno: „Není-li 
čerpání dovolené určeno 
nejpozději do 30. června 
následujícího kalendářní-
ho roku, má právo určit 
čerpání dovolené rovněž 
zaměstnanec. Čerpá-
ní dovolené je zaměst-
nanec povinen písemně 
oznámit zaměstnavateli 
alespoň 14 dnů předem, 
pokud se nedohodne se 
zaměstnavatelem na jiné 
době oznámení.“ 

 Vít BERKA

Čerpání 
dovolené

Příplatek za práci ve ztíženém 
pracovním prostředí náleží 

i  zaměstnancům ve veřejných 
službách a správě, a to při spl-
nění stanovených podmínek. 
Uvedený příplatek je v zákoní-
ku práce stanoven (§ 128) ja-
ko samostatná složka platu. 
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., 
o minimální mzdě, o nejnižších 
úrovních zaručené mzdy, o vy-
mezení ztíženého pracovní-
ho prostředí a o výši příplatku 
ke mzdě za práci ve ztíženém 
pracovním prostředí, vymezuje 
v § 6 ztížené pracovní prostředí 
společně pro všechny zaměst-
nance bez ohledu na to, zda 
pracují ve sféře veřejných slu-
žeb a správy (a kterým je podle 
§ 109 odst.  3 zákoníku práce 

poskytován plat), anebo zda je 
jejich zaměstnavatelem subjekt 
poskytující zaměstnancům za 
práci mzdu (§ 109 odst. 2 zá-
koníku práce). Ustanovení § 128 
odst. 2 zákoníku práce určuje 
minimální sazbu tohoto příplat-
ku (5 % částky stanovené záko-
níkem práce v § 111 odst. 2 jako 

základní sazba minimální mzdy). 
Konkrétní výše příplatku je sta-
novena v § 7 odst. 1 nařízení vlá-
dy č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve ve-
řejných službách a správě, a to 
tak, že výše příplatku činí 400 až 
1 800 Kč měsíčně. V rámci toho-
to rozpětí stanoví výši příplatku 
zaměstnanci zaměstnavatel po-
dle míry rizika, integrity a doby 
působení ztěžujících vlivů.
 Vít BERKA

Zaměstnavatel má podle 
§ 41 odst. 1 písm. c) zákoní-
ku práce povinnost převést 
těhotnou zaměstnankyni 
na jinou práci v  případě, 
že tato zaměstnankyně ko-
ná práci, kterou nesmí být 
zaměstnávána nebo která 
podle lékařského posud-
ku ohrožuje její těhoten-
ství. Pokud zaměstnavatel 

nemá pro zaměstnankyni 
jinou vhodnou práci, na 
kterou by ji převedl, ale 
zároveň jí nemůže přidě-
lovat práci, vzniká zřej-
mě překážka v práci. Jed-
ná se o překážku na stra-
ně zaměstnavatele, nebo 
zaměstnance? Musí být v 
tomto případě poskytová-
na náhrada platu?

Uvedené ustanovení § 41 
odst. 1 písm. c) zákoníku prá-
ce ukládá povinnost zaměst-
navateli (povinnost převést 
zaměstnankyni na jinou prá-
ci). Pokud zaměstnavatel není 
schopen tuto povinnost spl-
nit, vzniká podle mého názo-
ru překážka v práci na straně 
zaměstnavatele. V  takovém 
případě má zaměstnankyně 

právo na náhradu platu ve vý-
ši průměrného výdělku (§ 208 
zákoníku práce). Protože za-
městnankyně nebude konat 
žádnou práci, nelze tento pří-
pad podřadit pod žádný z dů-
vodů na poskytování vyrovná-
vacího příspěvku v těhotenství 
a mateřství podle § 42 zákona 
č. 187/2006 Sb., o nemocen-
ském pojištění.  Vít BERKA

Poskytování doplatku do nej-
nižší úrovně zaručené mzdy 

upravuje ustanovení §  112 
odst. 3 zákoníku práce, kde 
je uvedeno: „Nedosáhne-
-li mzda nebo plat bez mzdy 
nebo platu za práci přesčas, 
příplatku za práci ve svátek, 
za noční práci, za práci ve ztí-
ženém pracovním prostředí 
a za práci v sobotu a v neděli 
příslušné nejnižší úrovně za-
ručené mzdy podle odstavce 
2, je zaměstnavatel povinen 
zaměstnanci poskytnout do-
platek.“

Pro uplatnění citovaného 
ustanovení § 112 odst. 3 zá-

koníku práce nemá žádný vý-
znam skutečnost, že za-
městnanci byla v ně-
kterém z předcho-
zích měsíců zú-
čtována složka 
mzdy (platu), 
která mu pří-
sluší za delší 
období. Dopla-
tek do nejnižší 
úrovně zaručené 
mzdy by v takovém 
případě nemusel za-
městnavatel poskytnout jen 
v  tomto měsíci, povinnost 
poskytnout ho zaměstnanci 
v dalších měsících to ale ni-

jak neovlivní. Nelze pro tento 
účel použít analogicky pra-
vidlo obsažené v ustanovení 
§ 358 ZP pro účely výpočtu 
průměrného výdělku, dle kte-
rého, pokud je zaměstnanci 
v  rozhodném období zúčto-
vána k  výplatě mzda nebo 
plat nebo jejich část, která je 
poskytována za delší období, 

než je kalendářní čtvrt-
letí, určí se pro účely 

zjištění průměr-
ného výdělku 
její poměrná 
část připada-
jící na kalen-
dářní čtvrtletí. 
Zbývající část 

(části) této 
mzdy nebo platu 

se zahrne do hru-
bé mzdy nebo platu 

při zjištění průměrného vý-
dělku v dalším období (dalších 
obdobích).

  Vít BERKA

Poskytování náhrady platu při překážce v práci

Ovlivní odměna doplatek do zaručené mzdy?

Příplatek za práci ve ztíženém prostředí

Zaměstnavatel má pravidelně povinnost po-
skytnout zaměstnanci doplatek do nejnižší 
úrovně zaručené mzdy. Zaměstnanci je přizná-
na pololetní odměna. Ovlivní tato skutečnost 
poskytování doplatku do nejnižší úrovně zaru-
čené mzdy za předchozí měsíce nebo v násle-
dujícím období?

Je možno poskytovat i zaměstnancům v sektoru 
veřejných služeb a správy (tedy i ve školství) pří-
platek za práci ve ztíženém pracovním prostředí?

Právník 

radí

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Sjednání zkušební doby 
upravuje § 35 zákoníku 

práce, kde se v odst. 3 sta-
noví:

„Zkušební dobu je mož-
né sjednat nejpozději v den, 
který byl sjednán jako den 
nástupu do práce, nebo 

v den, který byl uveden jako 
den jmenování na pracovní 
místo vedoucího zaměstnan-
ce.“

V jednom pracovním pomě-
ru lze tedy sjednat zkušební 
dobu jen za těchto podmí-
nek, a to bez ohledu na to, 

zda se v budoucnu případně 
obsah pracovního poměru, 
pokud jde třeba o druh prá-
ce, změní. Později než v den 
nástupu do práce tedy zku-
šební dobu sjednávat nelze. 
Pokud by se zaměstnavatel 
a  zaměstnanec dohodli na 
zkušební době až po tomto 
dni (jak by tomu mělo být 
v případě uvedeném v dota-
ze), bylo by takové ujednání 
neplatné.

  Vít BERKA

Školský zákon v  § 184 
odst. 2 zmocňuje minister-

stvo školství, mládeže a tělo-
výchovy upravit výši odměny 
a  pravidla jejího poskytová-
ní pro předsedy uvedených 
zkušebních komisí, ale i  ji-
ných funkcí, vyhláškou. Toto 
zmocnění je v současné době 
realizováno vydáním vyhláš-
ky č. 47/2005 Sb., o ukončo-
vání vzdělávání ve středních 
školách závěrečnou zkouš-
kou a ukončování vzdělávání 
v konzervatoři absolutoriem. 

V § 10a uvedené vyhlášky 
se stanoví:

„Odměňování předsedů 
zkušebních komisí pro závě-
rečné zkoušky a předsedů zku-
šebních komisí pro absoluto-
rium v konzervatoři

Předsedovi zkušební ko-
mise pro závěrečné zkoušky 

a předsedovi zkušební komi-
se pro absolutorium v konzer-
vatoři náleží odměna ve výši 
130 Kč za každou započatou 

hodinu výkonu činnosti před-
sedy. Počet hodin výkonu 
činnosti vykáže předseda ře-
diteli školy. Odměna je splat-
ná v pravidelných termínech 
výplaty mzdy nebo platu pro 
zaměstnance v pracovním po-
měru.“

   Vít BERKA

V ustanovení § 26 odst. 2 
zákoníku práce je uvede-

no:
„Účinnost kolektivní smlou-

vy začíná prvním dnem ob-
dobí, na které byla kolektiv-
ní smlouva uzavřena, a kon-
čí uplynutím tohoto období, 
pokud doba účinnosti někte-
rých práv nebo povinností ne-
ní v kolektivní smlouvě sjed-
nána odchylně.“

Z  citovaného ustanovení 
zákona je patrné, že mezi 

specifika kolektivní smlou-
vy jako smluvního typu pa-
tří skutečnost, že může být 
uzavřena se zpětnou účin-
ností. Tento závěr vychází ze 
skutečnosti, že účinnost ko-
lektivní smlouvy začíná prv-
ním dnem období, na které 
byla uzavřena, a končí uply-
nutím tohoto období. Dané 
období může na základě do-
hody stran začít i v minulos-
ti, což může být praktické 
například pro případ dlouho-

trvajícího kolektivního vyjed-
návání, kdy bude kolektivní 
smlouva pro daný rok uza-
vřena až v průběhu tohoto 
roku. 

Rovněž je možné sjednat 
odlišným způsobem účin-
nost různých částí kolektivní 
smlouvy i jednotlivých závaz-
ků. Tento postup se v  praxi 
často týká problematiky od-
měňování, o které se vyjed-
nává zpravidla každý rok na 
rozdíl od zbytku kolektivní 
smlouvy, který je uzavřen na 
delší období, popř. na dobu 
neurčitou. 

 Vít BERKA

Zaměstnanci náleží při 
skončení pracovního 
poměru z  organizač-
ních důvodů odstup-
né, jehož minimál-
ní výše činí příslušný 
násobek průměrné-
ho výdělku. Průměr-
ným výdělkem se při-
tom rozumí průměrný 
měsíční výdělek. Po-
kud pracovní poměr 
skončí dnem 30. červ-
na, vychází se při sta-
novení odstupného 
z průměrného výděl-
ku, který platí ke dni 
30. června, nebo ke 
dni 1. července?

Podle § 353 odst. 1 zá-
koníku práce se průměr-
ný výdělek zjistí z hrubé 
mzdy (nebo platu) zú-
čtované zaměstnanci 
k  výplatě v  rozhodném 
období a  z  odpracova-
né doby v  rozhodném 
období. Rozhodným 
obdobím pro zjištění 
průměrného výdělku je 
přitom předchozí kalen-
dářní čtvrtletí a tento vý-
dělek se zjistí k prvnímu 
dni kalendářního měsíce 
následujícího po rozhod-
ném období. Vzhledem 
k  tomu, že vznik práva 
zaměstnance na odstup-
né spojuje zákoník práce 
s posledním dnem trvá-
ní pracovního poměru, 
je rozhodným obdobím 
pro zjištění průměrné-
ho výdělku předcho-
zí kalendářní čtvrtletí. 
Skončí-li proto pracovní 
poměr 30. června, roz-
hodné období zahrnuje 
leden až březen a prů-
měrný výdělek pro úče-
ly odstupného se zjišťuje 
ke dni 1. dubna. Tento 
průměrný výdělek pla-
tí (používá se) po celé 
nastávající čtvrtletí, te-
dy i 30. června, kdy za-
městnanci vznikne právo 
na odstupné.  Vít BERKA

Výpočet 
odstupného 

Změna práce a sjednání zkušební doby

Zpětné závazky v kolektivní smlouvě

Odměňování zkušebních komisíOdměňování zkušebních komisí

Zaměstnavatel chce provést změnu druhu prá-
ce v pracovní smlouvě zaměstnance. Je možné 
v  souvislosti se změnou druhu práce sjednat 
i zkušební dobu?

Jaká pravidla platí v současné době pro odmě-
ňování předsedů zkušebních komisí pro závě-
rečné zkoušky na středních školách?

Jak je v  zákoníku práce upravena doba účin-
nosti kolektivní smlouvy? Údajně je možno ně-
které závazky sjednávat i zpětně.

FOTO: Stanislav JUGA



10 číslo 18/19

Podle mého názoru by do pří-
pravné třídy měly chodit jen 

děti, které mají odklad školní 
docházky, kdy by si mohly roz-
víjet vše potřebné pro úspěšný 
start v 1. třídě. Rok v přípravné 
třídě by jim měl umožnit i sou-
stavnou logopedickou nápravu 
a odborné vedení při dozrává-
ní senzomotorických schopnos-
tí a dovedností. Děti, které jsou 
narozené až v září daného roku 
a nemají žádné specifické obtí-
že, by si měly bezstarostně uží-
vat mateřskou školu se vším, co 
do ní patří.

Monika HEJNÁ, 
zástupkyně pro I. stupeň ZŠ

Přípravná třída je určena pro 
děti, které mají odklad, te-

dy děti šestileté, které by jinak 
normálně nastoupily do první 
třídy, ale z nějakého důvodu je 
jim doporučeno odložit povin-
nou školní docházku o  jeden 
rok. Většinou potřebují dozrát 

sociálně nebo jsou ze  sociál-
ně znevýhodněného prostře-
dí či mohou mít i  jiné důvody 
odkladu. Děti narozené v září 
jsou „běžní“ předškoláci, patří 
do MŠ.

Michaela LADÝŘOVÁ, 
ředitelka MŠ a ZŠ

Do přípravných tříd by moh-
ly být zařazovány děti s od-

kladem školní docházky i děti, 
které jsou narozené v září dané-
ho roku. Rodiče mnohdy žádají 
odklad povinné školní docház-
ky účelově s cílem dostat dítě 
na určitou školu bez ohledu na 
školní zralost svého potomka. 
Naopak rodiče, kteří cítí, že je-
jich zářijové dítě na školu má, 
s  obavami o předčasný vstup 
dítěte do školy raději nežádají. 
Obě skupiny dětí se většinou 
čtvrtý rok ve školce „nudí“, je 
mnohdy těžké vymýšlet činnos-
ti, které by je rozvíjely, zaba-
vily, a to vzhledem k podmín-

kám jednotlivých škol. Příprav-
né třídy jsou řešením, protože 
se děti připravují na školu se 
svými vrstevníky a „nepřečká-
vají“ další rok v mateřské škole. 
Stále častěji se v prvních třídách 
scházejí děti s velkým věkovým 
rozdílem, kde se tzv. „jede na 
výkon“, což se projevuje i na 
jejich výsledcích a mnohdy to 
může mít negativní vliv na vývoj 
zdravého sebevědomí. 

Mirka NOVÁKOVÁ, 
bývalá ředitelka a učitelka MŠ

Pokud budou mateřské ško-
ly zachovány v takové kva-

litě, jako jsou v  současnosti, 
a bude se budovat jejich pres-
tiž a spolupráce s rodiči, sta-
čí zařazovat do přípravných 
tříd děti „odkladové“. Děti, 
které se vyvíjí v  přirozeném 
prostředí a  nemají nějakou 
vadu, dozrají přirozeně. Stačí 
připravit dostatečně podnět-
né prostředí. 

Pokud bude klesat kvalita 
školek z různých důvodů (od-
chod kvalitních pedagogů, za-
řazování dvouletých dětí do 
tříd apod.), bude třeba opět 
vybudovat třídy předškoláků. 
A budeme tam, kde jsme byli.

Kateřina TĚSNOHLÍDKOVÁ, 
předškolní pedagog

Do přípravné třídy jedno-
značně patří děti s odkla-

dem. Původně před mnoha le-
ty byly otevírány pro sociálně 
nepřizpůsobivé, tj. pro děti, 
které neměly hygienické, so-
ciální a podobné návyky. Dě-
ti, které jsou narozeny v září 
či později, podle školského 
zákona mohou být přijaty do 
1. třídy, pokud mají doporuče-
ní pedagogicko-psychologické 
poradny. Ovšem je to dost vý-
jimečně doporučováno, a  to 
z mnoha důvodů. Rozhodně 
tyto děti patří buď do 1. tří-
dy, nebo mají zůstat v mateř-
ské škole.

Miloslava SMOLAŘOVÁ, 
učitelka ZŠ

Do přípravné třídy bych 
zařadila děti, které ma-

jí problém s  vyjadřováním, 
s  komunikací v  kolektivu, 
s  oblékáním (knoflíčky, zip 
atd.) a  obouváním. Osobně 
nevidím důvod, proč by dě-
ti, které jsou narozené v září 
a nemají žádný z jakýchkoliv 
problémů, měly jít do školy až 
následující rok.

Veronika MÍKOVÁ, 
učitelka ZŠ, I. stupeň

Připravila Zdena MÜLLEROVÁ

Patří do přípravné třídy pouze děti s odkladem?
Které děti by, podle vašeho názoru, měly být 
zařazeny do přípravné třídy? Pouze děti, kte-
ré mají odklad podle věku, nebo i děti, které 
jsou narozené až v září daného roku a podle 
zákona by měly jít do školy až následující rok? 
Tuto anketní otázku jsme položili odborným 
pracovníkům ve školství.  

Mám před sebou zadání 
písemných maturitních 

prací z českého jazyka a lite-
ratury – jaro 2018. Po loňské 
kritice témat se CERMAT ura-
zil a místo deseti předložil le-
tos maturantům jen šest, ještě 
horších než loni:
1. Prague Food 
Festival 2018

„Prague Food Festival 2018 
je určen všem lidem, kteří se 
zajímají o gastronomii.“ Chce 
se mi parafrázovat: Zadání pí-
semných prací 2018 je určeno 
všem studentům, kteří se za-
jímají o maturitu. Kolik z nich 
asi bylo/bude na PFF 2018? 
Desítky? Stovky? Ze  70 tisíc 
maturantů? Festivalu se účast-
ní každý rok 15 až 20 tisíc lidí 
a je v květnu. Kolik se jich za-
jímá o gastronomii? Vskutku 
téma určené skoro všem. Hlav-
ně těm, kteří o něm nic nevě-
dí. Chvála diletantství.
2. Dobrodružství s piráty

„31. července 1651“ – vý-

borné téma pro maturanty ze 
17.  století žijící v  přímořských 
přístavech. Mohou zajít do 
krčmy pro inspiraci z vyprávění 
námořníků. A ti současní? Obá-
vám se, že původní význam slo-
va pirát jim ustupuje do mlhavé-
ho pozadí. Možná by mohli psát 
o malé české politické straně, 
která se 17. stoletím plaví do 
toho našeho jednadvacátého.
3. Únikové hry: tajemná 
místnost a hodina času

O  tento „opravdový feno-
mén“ se zajímá mizivé pro-
cento studentů. Oslovil jsem 
„svoje“ středoškoláky s trist-
ním výsledkem. Opět téma, 
které může psát téměř každý. 
Každý stý. Nebo tisící. 
4. Nezapomenutelná zá-
porná postava

Až na ten negativismus, kte-
rý z tématu čiší a před kterým 
jsou ze všech stran varováni 
učitelé, a  to aby děti v  sou-
časném složitém světě zby-
tečně nezatěžovali, první do-

cela dobré téma. Ale jsme už 
u čtyřky ze šesti.
5. Může být obdivuhodný 
i zdánlivě obyčejný život?

Obdivuhodně obyčejné, 
hezké a obecně platné téma. 
To bych, být maturantem, 
psal. Pochvala. Jediná.
6. Školní slavnost

Úřední dopis má být faktic-
ký – stručný až strohý, mate-
maticky vyjádřeno: 50 až 150 
slov. Maturant má napsat mi-

nimálně 250 slov. Cosi tu ne-
hraje, ale v CERMATu na to za 
ta léta a několik nesmyslných 
zadání dopisů zatím nikdo ne-
přišel. Autora tohoto zadání 
bych na hodinu propustil.

Milí pracovníci CERMATu, až 
na vás zase zanedlouho přijde 
krize témat, dejte vědět. Třeba 
s tím něco společně uděláme.

 PaedDr. Petr MARTÍNEK 
Autor k maturitě z češtiny při-

pravil více než pět set studentů. 

Krize témat maturitních prací z českého jazyka

FOTO: Stanislav JUGA
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Jedná se o  výborný nápad 
i  pro naše školáky, protože 

spousta z nich tráví svůj volný 
čas pasivním způsobem. Dětem 
je stále nutno předkládat, že 
pohybové aktivity jsou člověku 
přirozené a rozvíjejí nejen jeho 
fyzickou a psychickou stránku, 

ale je zde také mnoho sociál-
ních aspektů, které v rámci po-
hybových aktivit děti zažívají. 

Jsme větší vesnická škola 
a mohlo by se zdát, že zdejší 
děti mají více možností pohy-
bu než děti ve městech. Po-
dle mého názoru však již ta-

to skutečnost bohužel dávno 
neplatí. Jako škola jsme přiví-
tali možnost nabídnout našim 
žákům nejen více pohybu, ale 
také více zážitků a  možnost 
vyzkoušet si sportovní aktivi-
ty trochu jinak a do projektu 
Hodina pohybu navíc jsme se 
přihlásili. Zájem dětí o tuto ak-
tivitu byl nad očekávání velký. 
Ve škole jsme nakonec otevře-
li dvě oddělení a trenérem se 
stal náš dlouholetý tělocvikář, 
který s dětmi již třetím rokem 
cvičí, běhá a hraje různé spor-
tovní hry jak v tělocvičně, tak 
i venku. 

Hodina pohybu navíc fun-
govala ke spokojenosti dětí 
ze školní družiny, ale také je-
jich rodičů dva roky téměř bez 
problémů. V letošním školním 
roce naše škola podle pokynů 
Národního ústavu pro vzdělá-
vání zažádala opět o pokračo-
vání v tomto projektu. V srpnu 
jsme obdrželi informace k no-
vému školnímu roku a Hodinu 
pohybu navíc jsme pro žáky 
znovu zařadili do našeho škol-
ního programu. V říjnu jsme 

začali shánět některé admi-
nistrativní dokumenty spo-
jené s tímto projektem. Jaké 
bylo ale mé překvapení, když 
jsem se dozvěděla, že projekt 
Hodina pohybu navíc nebyl 
již pro tento školní rok pod-
pořen. Bez jediné informace 
o  ukončení tohoto projektu 
jsme stáli před rozhodnutím, 
zda i nadále v této aktivitě na 
škole pokračovat. 

Naše rozhodnutí bylo cel-
kem jednoduché. Věděli jsme, 
že žáci jsou spokojeni, pohyb 
je pro ně prospěšný a na tě-
locvik se těší. Pokračujeme te-
dy i nadále a dětem tuto ak-
tivitu umožňujeme. Jenom se 
znovu ptám: Proč rušíme na 
našich školách aktivity, které 
jsou pro děti prospěšné a vy-
plňují jejich často pasivně trá-
vený čas? A protože jsem op-
timista, věřím, že se do škol 
postupně vrátí více aktivit 
spojených s pohybem a děti 
budou mít možnost trávit čas 
efektivněji. 

Kamila KUPKOVÁ, 
ZŠ České Meziříčí

Naše ZŠ a  SŠ Vančurova 
v Karlových Varech pova-

žuje kvalitní čtení a komuni-
kaci za prioritu ve vzdělávání. 
Je pro nás velmi důležité, aby 
žáci zvýšili zájem o kvalitu čte-
ného textu, literaturu, kultivo-
vaný projev, aby se jim tudíž 
lépe učilo. 

Žáků, kteří mají potíže se 
čtením, však bohužel stále při-
bývá. I na naší škole má mno-
ho žáků velký problém číst ply-
nule, orientovat se v textu, za-
pamatovat si jeho obsah, chy-
bí porozumění a soustředění 
na text. Přečíst celou knihu je 
pro ně někdy nadlidský úkol. 
Domácí příprava rovněž po-
kulhává, neboť rodiče nemají 
často trpělivost se svými dětmi 
pravidelně číst. Není divu, že si 
pak odmítají sednout ke kníž-
ce, ve škole neradi čtou před 
celou třídou, a když musí, mají 
z toho trauma. Čím to je? Dia-
gnostická vyšetření ukazují, že 
mnoho dětí a žáků má oslabe-
nou sluchovou analýzu a syn-
tézu, sluchovou diferenciaci, 
zrakové vnímání, komunikační 

dovednosti, audiomotorickou 
koordinaci, jemnou motoriku, 
což se promítá ve výuce právě 
v oslabení čtenářských doved-

ností, v psaní, grafomotorice. 
Ve vyšších ročnících mají pak 
obtíže přečíst delší písemná 
zadání, články v  učebnicích, 

často je naukové předměty 
ani nebaví, právě pro velké 
množství textu. 

Rozhodli jsme se proto žá-
kům se čtenářským oslabením 
pomoci. Nabízíme jim mnoha 
způsoby, ať v  projektech, či 
pomocí speciálněpedagogic-
ké péče, rozvíjení oslabených 
oblastí. Snažíme se u nich vy-
tvořit pozitivní vztah ke čtení, 
tudíž i k celkové výuce. Musí-
me říci, že se nám to opravdu 
daří. Rodiče mají velký zájem 
o  naše aktivity a  žáci se zú-
častňují rádi, velcí i malí. For-
mou her a speciálních didak-
tických pomůcek se v mnoha 
případech opravdu zlepšují. 
Bylo by však zapotřebí těch-
to doučovacích hodin a spe-
ciálněpedagogické péče více. 
A hlavně větší výdrž a spolu-
práci ze strany rodičů, protože 
učitelé nemůžou nikdy nahra-
dit pravidelnou domácí přípra-
vu a procvičování. Vřelé díky 
všem pedagogům, kteří se ak-
tivně zapojují do činností nad 
rámec běžné výuky. 

 Alena LINHARTOVÁ
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zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Proč v našich školách končí projekty, které mají smysl?

Snažíme se u žáků probudit pozitivní zájem o čtení

Jsou tomu asi tři roky, kdy ministerstvo školství 
přišlo s návrhem zavést pro děti prvních až tře-
tích ročníků, které navštěvují školní družinu, 
projekt na podporu pohybových aktivit. 
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Ve dnech 4. a 5. dubna se 
naše Střední škola obcho-

du, řemesel a služeb Žamberk 
zúčastnila regionálního kola 

soutěže v oboru instalatér na 
výstavišti v Litoměřicích. Sou-
těž pořádal Cech instalatérů 
ČR. Přihlášeno bylo 13 škol 
a soutěžilo se ve dvoučlenných 
družstvech. Po písemných tes-
tech z teorie zůstalo šest nej-
lepších dvojic na praktickou 
dvoudenní část. Naši žáci Lu-
káš Daníček a  Daniel Hašek 
obsadili 1. místo, a tím si ote-
vřeli dveře na celorepublikové 
finále do Prahy.

 Stanislav KOUTSKÝ

V průběhu slavnosti, kte-
rou na svém hradě uspo-
řádá Jaroslav ze Štern-
berka, zmizí jeho neteř 
Elška, manželka vever-
ského purkrabího Drsla-
va. Ten vyhledá Oldřicha 
z Chlumu a prosí o po-
moc. Domnívá se, že je-
ho žena Elška neutekla, 
ale někdo ji unesl. Záhy 
poté je nalezen zavraž-
děný trubadúr, který se jí 
předešlého večera dvořil. 
Společnost obviňuje z je-
ho smrti Drslava. Vše by 
vypadalo jako banální pří-
běh msty podváděného 
manžela, pokud by mezi 
věcmi onoho trubadúra 
nenašel Oldřich z  Chlu-
mu důkaz, že jde o záleži-
tost nanejvýše tajemnou. 
Knihu vydala MOBA.

Dračí  
náhrdelník 
VLASTIMIL VONDRUŠKA

Znáte je?

Žáci 4. a 5. ročníku Základ-
ní školy Plavy prožili italský 

den. Jednalo se o akci, kterou 
si žáci vymysleli sami již minulý 
rok, kdy jsme podobným způ-
sobem navštívili Čínu. Letos 
jsme tak daleko necestovali, 
děti zlákala tentokrát Itálie – 
a hlavně díky pizze. Žáci měli 
za úkol už ráno přijít oblečeni 
v italských národních barvách. 
Den jsme zahájili tzv. běhač-
kou, kde jsme si ověřovali zna-
losti o Itálii získané v hodinách 
„člověk a  jeho svět“. Také 
v dalších hodinách výuka pro-
bíhala v italském duchu. Učili 
jsme se italsky počítat, bloudili 
jsme prstem po mapě Itálie, 
zajímali jsme se o italskou mó-
du i automobily a samozřejmě 
o italskou kuchyni. Pizzu si děti 
samy upekly k svačině. Zadělá-
vání na těsto, pozorování, jak 
těsto kyne, to byl pro některé 
skutečně velký zážitek. Krea-

tivitě ve zdobení pizzy se me-
ze nekladly. A  protože jsme 
se naučili i  pár nových ital-
ských slovíček, mohli jsme si 
také popřát dobrou chuť – te-

dy buon gusto. A pak už bylo 
slyšet jen chroupání a křupání. 
Italský den ve škole jsme si tak 
všichni doslova vychutnali.

 Markéta HLUBUČKOVÁ

Italský den ve škole jsme si všichni vychutnali

Vítězství žáků oboru instalatér ze Žamberku

Dvanáctého dubna se v Ga-
lerii Harfa v Praze uskuteč-

nil již 23. ročník veletrhu JA 
Studentská firma roku 2018. 
Zúčastnili se ho i studenti obo-
ru podnikání, obchod a služ-
by ze znojemské Přímky. „Na 
tomto veletrhu se prezentují 
studenti ze středních škol celé 
České republiky, kteří si v rám-
ci výuky ekonomických před-
mětů založí vlastní obchodní 
společnost. Ta funguje pod ve-
dením učitele a konzultanta. 
JA firma umožňuje účastní-
kům proniknout do problema-
tiky fungování společnosti od 
jejího založení až po likvidaci. 
Jedná se o reálnou činnost, ni-
koliv fiktivní,“ vysvětluje pe-
dagožka Květoslava Pykalová.  

Čtyřicet týmů z  celé ČR 

představilo své podnikání – dr-
žáky z tenisových míčků, kva-
litní koření, mýdla, telefonní 
kryty, zdravé svačinky, funkční 
vaky s vonnými pytlíčky určené 
k cestování a sportu a celou 
řadu dalších výrobků. 

Studentská firma z  SOU 
a  SOŠ SČMSD Znojmo nese 
v letošním školním roce název 
Little Louisa. Zabývá se výro-
bou domácích přírodních ná-
pojů (šípkového a zázvorové-
ho) a šalvějových lízátek. Stu-
dentské výrobky se vyznačují 
tím, že jsou bez umělých kon-
zervantů. Školu na veletrhu re-
prezentovala prezidentka SF 
Adéla Kunčíková, její zástup-
ce Radek Palla, zaměstnanci 
SF Lucie Mikušová, Vratislav 
Jireček a Vilma Šťastná. 

„Konkurence byla veliká. 
Hodnotil se stánek firmy, pre-
zentace studentů na pódiu, 
prodej výrobků a  rozhovor 
v anglickém jazyce. Mezi pět 
nejúspěšnějších jsme se bohu-

žel neprobojovali. Ale snad se 
na nás štěstí usměje při hodno-
cení výroční zprávy studentské 
firmy, které nás ještě čeká,“ 
říká Adéla Kunčíková.

 Kateřina KOTOUČOVÁ

Znojemská Little Louisa se představila na pražském veletrhu
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Jedna z prohlídkových tras se 
jmenuje Zlatá léta děčínské-

ho zámku, druhý návštěvnic-
ký okruh nese název Návštěva 
u knížete Františka Thuna. Od 
dubna do října je však přístup-
ný ještě třetí okruh, Barokní 
perly zámku, a prohlídka s čer-
ným rytířem určená především 
pro rodiny s dětmi. 

Dlouhodobým záměrem je 
navázat na historii zámku, 
který byl vždy centrem spole-
čenského a kulturního života 
regionu. Zámek po léta slou-
žil několika vojenským armá-
dám, a tudíž byl veřejnosti ne-
přístupný. Nutno ale říci, že za 
poslední dobu nabývá opět na 
svém významu. 

Dílo rodu 
Thun-Hohensteinů

Děčínské panství držel tento 
rod v letech 1628–1932. Thu-

nové pocházeli původně z již-
ních Tyrol a postupně se vypra-
covali mezi přední šlechtické 
rody habsburské monarchie. 
Rod udržoval kontakty s mno-
ha předními vědci či umělci – 
Josefem Dobrovským, Františ-
kem Palackým, malířskou rodi-
nou Mánesů.  Zřejmě nejzná-
mějším návštěvníkem zámku 
byl hudební skladatel Fryderyk 
Chopin. Trvalou vzpomínkou 
na jeho pobyt zůstává valčík 
As-dur, op. 34, č. 1, zvaný Dě-
čínský, který zde Chopin popr-
vé uvedl a poté věnoval kom-
tese Josefině Thunové.

Růžová zahrada
Terasové zahrady na jižní 

straně zámeckého areálu pa-
tří mezi nejatraktivnější par-
tie areálu děčínského zámku. 
Současná podoba je dílem 
z 19. století, kdy na jednotli-

vých úrovních postupně vzni-
kaly vytápěné skleníky, ve 
kterých se pěstovaly tropic-
ké rostliny. Své největší slávy 
dosáhly skleníky za působení 
zahradníka Františka Jossta, 
který byl zejména mimořád-
ným znalcem orchidejí. Jako 
jednomu z prvních v Evropě se 
mu podařilo přivést ke květu 
viktorii královskou, největší 
leknín světa.

Ze zámku kasárna 
Roku 1932 byl zámek pro-

dán státu. Postupně se v jeho 
zdech vystřídala českosloven-
ská, německá, znovu česko-
slovenská a v letech 1968 až 
1991 sovětská armáda. V roce 
1991 získalo zámek do svého 
majetku město Děčín a začala 
postupná rekonstrukce zchát-
ralého objektu. 

 Táňa PIKARTOVÁ

Zoo a botanická zahrada
Ideálním cílem rodinného 

výletu je plzeňská zoologická 
a botanická zahrada. Nachází 
se blízko centra města, v atrak-
tivně členitém areálu s vodními 
plochami, arboretem, skalami 
a parkovou úpravou. Žije tu přes 
1 300 druhů zvířat, hvězdami 
jsou pár indických nosorožců či 
žirafy Rothschildovy. Najdete tu 
volné přírodní výběhy opic a še-
lem, druhý největší medvědinec 
v Evropě, sukulentní skleník či 
naučné stezky. Součástí zoo je 
botanická část s meditační ja-
ponskou zahradou a  vesnický 
statek Lüftnerka. 

Dinopark
V horní části areálu zoo Pl-

zeň naleznete také oblíbe-
ný dinopark, lákavou atrakci 
s  ozvučenými a  pohyblivými 
modely prehistorických ješ-
těrů, které jsou zasazeny do 
přírodních scenérií připomí-
najících jejich životní prostře-
dí v dávné minulosti. Expozi-
ce se každoročně obměňují 
a k hlubšímu poznání nebez-
pečného světa druhohor při-

spívají i 3D filmy promítané ve 
zdejším kině. Na paleontolo-
gickém hřišti si mohou děti 
odkrýt kostru dinosaura.

Techmania Science Center 
a 3D planetárium

Nadchněte své žáky pro pří-
rodní vědy! Matematika, fy-
zika, biologie, chemie, astro-
nomie, geologie a další obory 
vtipně, interaktivně a  hravě. 
Každý náš exponát má své 
místo v RVP. Jediné 3D plane-
tárium v České republice, in-
teraktivní glóbus Science On 

a Sphere, sál 3D cinema, to vše 
a mnohem více najdete v pl-
zeňském Techmania Science 
Center.

Procházka městem
Začít můžete výstupem na 

nejvyšší kostelní věž v  České 
republice, pohlédněte na ex-
teriéry historických budov – 
například plzeňskou radnici, 
Velké divadlo, Státní vědeckou 
knihovnu, Měšťanskou bese-
du, Západočeské muzeum – 
a  zastavte se u  sochy Spejbla 
a Hurvínka, kteří v Plzni vznikli.  

Muzeum loutek
Do Muzea loutek se zajděte 

podívat na Spejbla a Hurvínka, 
dvě světoznámé loutkové posta-
vičky původem z Plzně. V Mu-
zeu loutek jsou k vidění i další 
loutky a loutková divadla, která 
působila na Plzeňsku od polo-
viny 19. století do současnosti. 
Expozice nejsou jenom k dívání, 
s  některými loutkami si může-
te i sami zahrát divadlo. Zážitek 
z loutkové Plzně doplňte návště-
vou některé z mnoha originál-
ních loutkových her Divadla Alfa.

 
Muzeum strašidel

Muzeum strašidel najdete 
na západní straně náměstí Re-
publiky, v samém centru měs-
ta Plzně, ve sklepení dnes už 
zbořeného domu, který už od 
16. století býval domem hostin-
ským. Dům, jako celá Plzeň, je 
protkán pověstmi, pohádkami, 
tajemnými bytostmi a strašidly. 
Nahlédněte do světa pohádek 
a  kouzel zapomenutých časů 
staré Plzně a okolí.

Více informací na 
www.plzenprodeti.cz.

 Táňa PIKARTOVÁ

Zámek v Děčíně má celoročně otevřené dvě prohlídkové trasy

Výlet do Plzně pro školní kolektivy  i pro rodiny 

Získejte dárek od Týdeníku ŠKOL-
STVÍ. Za každého nového předplati-
tele, který uhradí roční předplatné 
Týdeníku ŠKOLSTVÍ, dostanete dvě 
vstupenky do iQLANDIE v Liberci, pří-

padně dvě vstupenky do zámku v Dě-
číně, nebo dvě rodinné vstupenky na 
léto, zahrnující rodinný vstup během 
48 hodin do plzeňské zoo, Techmanie, 
DinoParku a Muzea loutek plus MHD 

zdarma. Nový odběratel kromě svých 
fakturačních údajů uvede, kdo mu 
předplatné doporučil.  Objednávky 
předplatného posílejte na predplat-
ne@tydenik-skolstvi.cz. red

Týdeník ŠKOLSTVÍ rozdává dárky
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Ministerstvo dá na sport více než 1,27 miliardy

Mladým chybí před nástupem do práce praxe

V  rámci tří výzev podpořilo 
letos Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy sportov-
ní svazy částkou 1 271 398 000 
korun. Obsahově tyto výzvy (5, 
6, 7) navazují na Program V ro-
ku 2017 a jsou určeny výhradně 
pro sportovní svazy, tedy spor-
tovní organizace reprezentující 
na území ČR dané sportovní 
odvětví a organizující v  tomto 
sportovním odvětví systémové 
(mistrovské) soutěže. 

Ministerstvo školství pošle ta-
ké na významné sportovní ak-
ce v České republice více než 
30 milionů korun. Dotace je 
zacílena na významné meziná-
rodní sportovní akce na území 
České republiky. Dále minis-

terstvo školství rozdělí v rámci 
programu Můj klub v první fá-
zi více než 135 milionů korun. 
Podpora se týká všech klubů, 
které pracují s mládeží a poda-
ly si žádost o dotaci. Podpora 
prostřednictvím programu Můj 

klub je zaměřena především na 
pravidelné sportování nejširšího 
okruhu dětí a mládeže, dále na 
mladé sportovce a trenéry a na 
údržbu a  provoz sportovních 
zařízení jednotlivých spolků. 
 mšmt

Mladým lidem chybí podle 
většiny Čechů před vstu-

pem na pracovní trh dostateč-
ná praxe. Vyplývá to z únoro-
vého průzkumu agentury Ipsos 
pro sdružení firem Byznys pro 
společnost. Celkovou úroveň 
vzdělání ale více než polovina 
lidí hodnotí kladně.

Úroveň vzdělání v  Česku 
ohodnotilo jako vysokou ne-
bo velmi vysokou 53 procent 
účastníků průzkumu. Zhruba 
devět desetin dotázaných ale 

vytklo českému školství, že 
mladí lidé nemají před vstupem 
na trh práce dost praktických 
zkušeností v oboru. Ve školách 
by měli působit vyučující či ji-
ní odborníci, kteří mají zkuše-
nosti z praxe, míní většina lidí. 
K výuce by také měly být po-
dle asi tří čtvrtin lidí využívány 
praktické příklady a měly by se 
rozšiřovat možnosti stáží a bri-
gád pro studenty ve firmách. 
„Je důležité, aby se firmy po-
dílely na koncepci vzdělává-

ní, ale současně je důležité, 
aby byly firmy připraveny na 
mladé – například v  nabídce 
flexibility práce či umožnění 
sladění osobních hodnot s fi-
remními,“ uvedla předsedkyně 
Byznysu pro společnost Pavlína 
Kalousová. Dvě pětiny dotáza-
ných také zdůraznily význam 
výuky cizích jazyků. Jen zhruba 
třetina lidí považuje za důležité 
pro přípravu na praxi používat 
při výuce výpočetní techniku 
a moderní technologie.  čtk

Rozsáhlé změny ve finan-
cování regionálního škol-

ství se o  deset let odkládat 
nebudou. Sněmovna zamítla 
v souladu s postojem vlády už 
v úvodním kole návrh ODS, 
který to předpokládal. Zacho-
vání nynějšího stavu placení 
by podle kritiků novely moh-
lo vést až k likvidaci škol. Po-
dle vládní předlohy schvále-
né v minulém volebním ob-
dobí bude stát od příštího 

roku platit školy podle počtu 
odučených hodin na základě 
vzdělávacích programů, nikoli 
pouze podle počtu žáků ja-
ko nyní. 

Nový způsob financování je 
podle poslanců ODS nebez-
pečný kvůli tlakům na stát-
ní rozpočet, nesystémovosti 
a  složitosti. Poslanec Václav 
Klaus (ODS) uvedl, že refor-
ma byla protlačena politic-
kou silou a  už nyní se uka-

zuje, že přinese finanční roz-
vrat. Oponenti návrhu ODS, 
k nimž patřil i zpravodaj Ivo 
Vondrák (ANO), naopak tvr-
dili, že reforma je nutná. „Je 
třeba vyjednat, jak ji naplnit,“ 
řekl. Návrh na zamítnutí po-
dal předseda hnutí STAN Petr 
Gazdík, který soudí, že pokud 
by byl návrh ODS schválen, 
vedl by k likvidaci regionální-
ho školství. Bývalá ministryně 
školství Kateřina Valachová 

(ČSSD), která změnu placení 
škol prosadila, mluvila o ohro-
žení uměleckých a speciálních 
škol. Pro odklad se naopak vy-
slovili poslanci SPD, pro revi-
zi plánu by ale stačily podle 
nich nejvýše dva roky. Rovněž 
František Vácha mluvil za klub 
TOP 09 o kratší lhůtě, aby se 
reforma lépe připravila. Dese-
tiletý odklad by poslanci TOP 
09 podle něho nepodpořili. 
 čtk

Jak se měří zemětřese-
ní, proč jsou oceány 

v pohybu nebo jak vzni-
kají pískovcové brány, 
se zájemci z řad školáků 
a studentů dozvěděli při 
Dni Země 2018, který 
pořádaly tři ústavy Aka-
demie věd ČR. Jejich pra-
covníci vysvětlili přírodní 
jevy, jejichž zkoumání se 
věnují. Byl také přístup-
ný geopark na Spořilově, 
a to při komentovaných 
prohlídkách. 

Návštěvníci Dne Ze-
mě si mohli některé jevy 
vyzkoušet sami na sobě 
nebo se podílet na poku-
sech a pozorováních. Dě-
ti si mohly například vy-
tvořit pod nohama vlast-
ní zemětřesení a dozvě-
děly se, jakými přístroji 
se dá měřit. Stanoviště 
s  názvem Flašinet des-
kové tektoniky zase při-
blížilo, jak se pohybují 
litosférické desky a uná-
šejí s  sebou kontinenty 
i oceány.

Na programu se po-
dílel také Astronomický 
ústav, který se zaměřu-
je na Slunce a možnos-
ti, jak ho bezpečně po-
zorovat. Ústav fyziky at-
mosféry připravil ukázky 
meteorologických měře-
ní, zajímavosti o vzniku 
tornád a také vysvětlení, 
jakými přístroji se dají na 
dálku zjistit bleskové vý-
boje. Den Země pořádaly 
ústavy již po deváté.  čtk

Akademie 
věd při Dni 

Země 

Reforma financování škol se neodloží, návrh ODS zamítnut 

Žáci druhého stupně základ-
ních škol se zábavnou for-

mou naučí, jak chránit život 
a majetek a jak postupovat při 
mimořádných situacích. Hasi-
či Ústeckého a Zlínského kraje 
připravili materiály pro učitele 
na podporu této výuky. Projekt 
odstartoval  v Ústí nad Labem. 

Základní dovednos-
ti a  schopnosti související 
s ochranou života se v součas-

nosti ve školách učí, problema-
tika byla ve vzdělávání dosud 
ale roztříštěna. V minulosti byli 
žáci připravováni na mimořád-
né události v předmětu branná 
výchova, který byl bez náhrady 
po roce 1989 ale zrušen.

Projekt je zaměřen na žá-
ky druhého stupně základ-
ních škol, k dispozici je všem 
učitelům a dalším zájemcům 
zdarma na webu. Letos je vý-

ukový materiál k dispozici pro 
šesťáky. Příští rok bude mate-
riál pro 7. ročník a postupně 
pro další. Pro každý ročník je 
vytvořeno pět hodin z oblas-
ti požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva. Materiál prezen-
tovali  také v domovech pro 
seniory, kde se setkal s velkým 
ohlasem. Náklady na projekt 
hradí Ústecký kraj, celkem to 
budou dva miliony korun. čtk

Projekt pro školy k výuce ochrany člověka
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Strední skola designu a umení, kniZní kultury a ekonomiky Náhorní

8:45 - 9:00
9:00 - 9:30 Úvod, představení projektu Handbook for RSP Readers 

Mgr. Pavlína Vočková, koordinátorka projektu

Registrace Program

9:30 - 10:30 Čtenářská gramotnost žáků a mládeže
PhDr. Jaroslav Císař, šéfredaktor časopisu Čtenář

Obcerstvení

Obed v restauraci Mon Dieu

12:00 - 13:00

14:00 - 15:00

16:45 - 17:00

Česká literatura na zahraniční akademické půdě
Mgr. Zuzana Říhová, Ph.D., vedoucí katedry české literatury
na Oxfordské univerzitě v letech 2014–2017 

10:45 - 11:45

Jak vzniká úspěšná knížka pro děti
Mgr. Sandra Vebrová Fialová, autorka několikadílné Ducháčkovic rodiny

Autorské čtení z knihy Bílá zvířata jsou velmi často hluchá 

MgA. Ivana Myšková, prozaička nominovaná na ocenění Magnesia Litera 2018

paralelní učitelské workshopy na podporu čtenářské gramotnosti žáků 

Mgr. Daniel Dřímal – anglicky
Bc. Tomáš Hadrava – anglicky

Mgr. Jan Pytel – česky
Mgr. Pavlína Vočková – česky

Zakončení konference

Účast na konferenci je zdarma. Maximální počet účastníků 60. Konkrétní nabídka workshopů bude
zájemcům o konferenci zaslána elektronicky 14 dní před konáním akce. 

Dotazy a přihlášky zasílejte na 
e-mailovou adresu vockovap@ssnahorni.cz.

zve na konferenci

konanou v úterý 5. cervna 2018 ve společenském sále Rezidence RoSa, Praha 8-Kobylisy

15:15 - 16:45
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META, o.p.s vyhlašuje

4. ročník Jazykové 
a literární soutěže 
pro ZŠ a SŠ

Uzávěrka: 15. května 2018 
Slavnostní vyhlášení výsledků v červnu v Praze

www.meta-ops.cz

Soutěž probíhá v rámci projektu na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Pro jednotlivce do 6. tříd ZŠ

Pro jednotlivce od 7. tříd ZŠ a SŠ

Pro skupiny a třídy ZŠ a SŠ
 

workshop tvůrčího psaní
JumpArena
elektronika

únikovka
knihy

Promiňte, nerozumím

Ztraceno v překladu 

Průvodce naší školou 

nakladatelka Tereza Horváthová
scénárista Vojtěch Mašek

 spisovatel Marek Šindelka


