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Část věnovaná školství a vzdě- 
lávání kopíruje v programu 

záměry současné jednobarevné 
vlády ANO v demisi, zároveň je 
ale upřesňuje a rozšiřuje o ně-
které další, které odráží dlouho-
dobé požadavky sociální demo-
kracie ve vzdělávání.

Významnou novinkou je 
slib uzákonit garantovaný 
nárok na péči o děti od dvou 
let s ohledem na možnosti zři-
zovatelů. Místo pro dvouleté 
děti by podle platného záko-
na měly od roku 2020 zajistit 
mateřské školy. Sněmovna ale 
nyní jedná o návrhu poslan-

ců ODS, kteří chtějí tuto část 
normy zrušit. Sněmovní 
školský výbor jejich 
novelu podpo-
řil. Souhlasí s  ní 
i ministr školství 
v demisi Robert 
Plaga.

V  programo-
vém prohlášení 
přibyl také záva-
zek nastavit spra-
vedlivý systém finan-
cování veřejných i sou-
kromých a  církevních škol. 
Vznikající vláda chce podpořit 
reformu financování regionál-

ního školství, proti které kvůli 
údajné nesystémovosti a  fi-
nanční náročnosti vystupují 
někteří poslanci. Jako součást 
armádní politiky hodlá koalice 
v základních a středních ško-
lách zavést samostatný před-
mět civilní přípravy obyvatel 

k obraně státu. Ta nyní 
patří mezi takzva-

ná průřezová té-
mata a vyučuje 
se v  různých 
předmětech. 

Další novin-
kou ve vlád-
ním progra-

mu je, že vláda 
bude vyrovnávat 

podmínky v  pří-
stupu dětí k  různým 

mimoškolním vzdělávacím 
akcím, jako je škola v příro-
dě, tak aby je mohlo využívat 

každé dítě bez ohledu na ro-
dinné zázemí. Nová vláda bu-
de zřejmě usilovat i o omezení 
či zrušení víceletých gymnázií. 
Maximální rozvoj potenciálu 
dítěte je podle ní nyní omezo-
ván především vysokou selek-
tivností českého školství, kdy 
jsou žáci příliš brzy rozdělo-
vání do různých vzdělávacích 
proudů.

Návrh programového pro-
hlášení vlády slibuje navýše-
ní počtu učitelek ve školkách 
tak, aby každá měla na sta-
rosti menší počet dětí. Posí-
lit by se měla praxe studentů 
pedagogiky a každý začínající 
učitel by měl mít možnost spo-
lupráce s uvádějícím učitelem. 
Proti prohlášení současné vlá-
dy v demisi přibyl také záměr 
prosadit účinnou regulaci sítě 
škol. red

Vznikající vláda ANO a ČSSD bude chtít ve škol-
ství nově zákonem garantovat nárok na péči 
o děti od dvou let, omezit selektivnost školství 
a prosadit účinnou regulaci sítě škol. Vyplývá 
to z návrhu jejího programového prohlášení. 

O školství z programového prohlášení vznikající vlády

„Nejcennější je pravda, kterou jsme sami objevili.“ G. B. Shaw

Nová vláda  

bude usilovat 

o omezení 

či zrušení 

víceletých 

gymnázií. 
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Počet nadaných žáků se v základních školách zvyšuje
Počet nadaných žáků základ-

ních škol se ve statistikách 
ministerstva školství od září 
2016 zvýšil zhruba o dvě pě-
tiny. Na začátku aktuálního 
školního roku jich bylo 1 881, 
zatímco o  rok dříve 1  080, 
uvedlo ministerstvo. Nárůst 
zřejmě souvisí s  novelou vy-
hlášky o  vzdělávání dětí se 
speciálními potřebami, která 

školám od září 2016 umožnila 
čerpat peníze i na podporu ta-
lentovaných. Počet nadaných 
by ale podle odborníků mohl 
být ve skutečnosti asi pade-
sátkrát větší.

Podíl nadaných žáků v  zá-
kladních školách se mezi roky 
2012 a 2015 pohyboval kolem 
0,11 procenta, což činilo ko-
lem tisícovky dětí. V odborné 

literatuře se uvádí, že mohou 
tvořit asi 10 až 15 procent 
všech žáků, řekl náměstek 
ústředního školního inspekto-
ra Ondřej Andrys. To by bylo 
přibližně 92 610 až 138 915 
školáků ze všech současných 
žáků základních škol.

Mimořádně nadaných jsou 
podle odborníků v  každém 
ročníku asi dvě procenta.    čtk
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V Česku v posledních letech 
vzrostl podíl mladých lidí, 

kteří předčasně odejdou ze 
školy a  skončí bez vzdělání. 
Zatímco v roce 2013 jich by-
lo kolem pěti procent, loni už 
téměř sedm procent. Nejhorší 
je situace v  Ústeckém kraji. 
Loni tam vzdělání nedokon-
čilo a bez kvalifikace zůstalo 
zhruba 16 procent mladých, 

v  roce 2013 devět procent. 
Za zhoršením výsledků jsou 
i státní maturity. Na semináři 
o nízkokvalifikovaných lidech 
na trhu práce to řekl Roman 
Matoušek z vládní Agentury 
pro sociální začleňování.

„V  Česku máme nízkou 
míru předčasných odcho-
dů ze vzdělání. V Praze Eu-
rostat vykazuje nejnižší míru 

odchodů v EU s poznámkou, 
že je to až nedůvěryhodně 
nízké číslo, kdežto Ústecký 
kraj je mezi pěti nejhoršími 
regiony,“ uvedl R. Matoušek. 
Druhý nejslabší region v Čes-
ku pak představují kraje Jiho-
český a Plzeňský. Předčasné 
odchody tam dosahují sedmi 
procent.

 čtk

Roste počet mladých lidí, kteří opouštějí školy 

Zápisník

„Asi jsem to všechno pochopil, jenom se chci zeptat: Můžeme ještě při vyučování žáky oslovovat jménem?“

Čestný doktorát  
Čestný doktorát Univerzi-

ty Karlovy převzali dva svě-
toví vědci, americký imuno-
log slovenského původu Ján 
Vilček a francouzský lingvis-
ta Philippe Martin. Oba mají 
společné to, že se ve svých 
oborech prosadili již v mla-
dém věku a dosáhli světové 
úrovně. J. Vilček objevil lát-
ku, která se stala základem 
pro lék na některá závažná 
autoimunitní onemocnění.  
P. Martin se ve svém bádá-
ní zaměřil na akustiku a lin-
gvistiku.  čtk

Cena pro mladé 
Ceny Gratias Tibi urče-

né občansky aktivním mla-
dým lidem získaly letos děti 
z  Chrudimi za sběr papíru 
na pomoc handicapova-
ným trojčatům, vzdělávací 
workshopy středoškoláků 
a vysokoškoláků a kampaň 
upozorňující na stigmatizaci 
lidí s duševními poruchami. 
Ceny v pražské Lucerně po-
páté udělila společnost Člo-
věk v tísni.  čtk

6,5 miliardy navíc 
Lékařským fakultám by 

mělo jít za deset let 6,5 mi-
liardy korun navíc. Každý 
rok by měly navýšit počet 
přijatých studentů o 15 pro-
cent. Podle premiéra v de-
misi Andreje Babiše vláda 
počítá s prvními 135 milio-
ny korun už letos v září.   čtk

Proti dezinformacím 
Tým informatiků, kteří loni 

objevili zásadní chybu v bez-
pečnostních čipech, převzal 
cenu rektora Masarykovy 
univerzity za významný tvůr-
čí počin. 

  čtk

MŠMT pokračuje v podpoře 
výuky plavání ve školách. 

I  v příštím školním roce uhradí 
žákům cestovné do bazénu. Zá-
kladní školy si budou moci roz-
dělit celkem 25 milionů korun 
z  rozvojového programu Pod-
pora výuky plavání v základních 
školách v roce 2018 (III. etapa). 
Školy všech zřizovatelů mohou 
požádat o  dotaci na plavání 

svých žáků 1. stupně v období 
září–prosinec 2018. 

„Přidělená částka bude ur-
čena na dopravu žáků ze školy 
do bazénu a zpět. Tato dotace 
může pokrýt celou úhradu za 
dopravu, a školy tak nebudou 
muset požadovat tyto peníze 
od rodičů žáků,“ říká náměstek 
pro řízení sekce vzdělávání Vác-
lav Pícl. Rozvojový program na 

podporu výuky plavání funguje 
od školního roku 2017/2018. 
V  první etapě MŠMT přispělo 
školám na dopravu částkou 
18  milionů korun (podpořilo 
tak 1080 škol), ve druhé eta-
pě, tedy od ledna do června 
2018, pak částkou více než 38 
milionů korun (podpořeno bylo 
1 575 škol). Více na webových 
stránkách ministerstva.  mšmt

Ministerstvo školství podpoří od září  školní plavání
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Zastánci Hejného metody 
u  ní vyzdvihují mimo jiné 

to, že se nejen zaměřuje na 
pochopení matematických 
a  logických zákonitostí, ale 
zároveň i  na další cíle, jako 
jsou podpora sociálních do-
vedností – například týmová 
spolupráce, ochota pomáhat 
a pomoc přijímat –, a také na 
kognitivní a  metakognitivní 
schopnosti.

Trochu jiné nároky
„Žák tím, že dříve, než se 

dostane ke vzorečku, zažije 
dostatečné množství podně-
tů vlastních i  těch od spolu-
žáků, kteří mluví jeho jazy-
kem, pochopí lépe podstatu 
a je potom schopen lépe řešit 
i netypické úlohy, které v ho-
dinách matematiky nenacvi-
čoval. Metoda také respektuje 
individualitu dítěte,“ říká Jan 
Šedo ze společnosti H-mat, 
která se věnuje osvětě o Hej-
ného metodě i vydávání učeb-
nic, výukových a metodických 
materiálů. 

Uvedený přístup ovšem kla-
de velké nároky na učitele, ze-

jména v oblastech individuali-
zace, diagnostiky příčin žáko-
vých obtíží a zvolení vhodné-
ho postupu při jejich nápravě. 
„Určitou slabou stránkou je 
náročnost této metody pro ro-
diče, kteří nemusí rozumět to-
mu, co jejich potomek řeší. Je 
tomu tak především proto, že 
se výuka z velké části odehrává 
v didaktickém prostředí, kte- didaktickém prostředí, kte-didaktickém prostředí, kte-ém prostředí, kte-prostředí, kte-
ré děti poznávají postupně, na 
rozdíl od rodičů, kteří se podí-
vají třeba na konkrétní stránku 
učebnice a nemají zkušenosti 
s řešením předchozích úloh. To 
se snažíme napravit a do řa-
dy učebnic pro první stupeň, 
které od letošního roku vydává 
přímo H-mat, jsou v lištách ko-
mentáře pro rodiče a QR kódy 
pro další vysvětlení,“ dodává 
J. Šedo.

Důležitý je učitel
Nepochopení metody a vý-

hrady proti ní často pramení 
z  nedostatečné znalosti celé 
problematiky. Sám její tvůrce 
Milan Hejný často zmiňuje, že 
tato metoda není pro každé-
ho. „Podle mého soudu není 

vhodná pro slabší žáky, kteří 
nemají vytvořené téměř žádné 
matematické představy, ne-
mají rozvinuté analytické my-
šlení a  nedokážou uvažovat 
abstraktně. Metoda pokus–
omyl není špatná, ale ve chvíli, 
kdy po dosazení hodnoty pět 
vyjde naprosto odlišné číslo 
než to, co hledám, nezkusím 
jako další hodnotu šest, ale 
třeba padesát. Tyto děti ale 
nejsou schopny odhadnout, 
jak daleko jsou od výsledku, 
a  nevidí cestu, kterou by se 
měly vydat. A zde opět hra-
je zásadní roli učitel, který by 
měl co nejrychleji tako-
vé žáky identifiko-
vat a  individuál-
ně s  nimi pra-
covat,“ uvádí 
Květa Sulko-
vá, metodička 
matemat iky 
ze společnosti 
Edulab.

„Pan profe-
sor Hejný přede-
vším říká, že metoda 
se nehodí pro každého učite-
le,“ dodává J. Šedo. „Máme 
na ni pozitivní ohlasy třeba 
z Jedličkova ústavu a na dru-
hou stranu od Mensy ČR, ale 
také z běžných škol ve velkých 
městech i na venkově. Nelze 
ji ovšem považovat za me-
todu zázračnou, která vyřeší 
všechny problémy všech dětí. 

Některé musí samozřejmě 
hledat pomoc nad rámec 
běžné výuky, ti by ji ale nej-ti by ji ale nej-
spíš museli hledat i při klasic-
kém vyučování matematiky. 

U  zbylých případů, o  kte-
rých víme a jichž je minimum, 
se snažíme zjistit pravé příčiny. 
Když je učitel vyškolený a chce 
Hejného metodou učit, mů-
že trvat i  několik let, než si 
všechny principy osvojí v  pl-
ném rozsahu. Změnit zcela 
své výukové návyky je oprav-
du náročné a kromě času to 
vyžaduje i  dostávat zpětnou 
vazbu o své výuce. Jako nejná-
ročnější se jeví princip indivi-
dualizace, nastavování obtíž-
nosti úloh tak, aby byly přimě-
řené každému žákovi. To vy-
žaduje od učitele dovednost 
dobře diagnostikovat příčiny 
žákových obtíží a pak se zna-
lostí zákonitostí poznávacího 
procesu v matematice nastavit 
vhodnou gradaci úloh. I pro-
to je v nových učebnicích pro 
výuku Hejného metodou na 
prvním stupni použita grafika 
vhodná pro děti se speciální-
mi vzdělávacími potřebami,“ 
vysvětluje J. Šedo.

Svobodná volba
Berme tedy Hejného meto-

du jako jednu z možností, jak 
přistupovat k výuce matema-
tiky. Jedná se o  svobodnou 
volbu, která by měla být na 
učiteli. Nemá smysl pedagogy 
k něčemu přemlouvat a nutit, 
protože pokud nemají vnitřní 
motivaci vydat se trochu ne-
tradiční cestou, nebudou vý-

sledky ideální. O úspěš-
nosti metody existu-

jí první průzkumy. 
Jediný repre-
zentativní prů-
zkum provedla 
a  publikovala 
v  rámci výbě-
rového zjišťová-

ní výsledků žáků 
5. a 9. ročníků zá-

kladních škol Česká 
školní inspekce v  roce 

2017. Součástí bylo rovněž 
hodnocení vztahu Hejného 
matematiky k dosaženým vý-
sledkům žáků 5. ročníku zá-
kladní školy v  testování ma-
tematiky. Výsledky ukazují na 
mírně vyšší průměrnou úspěš-
nost žáků při využití Hejného 
matematiky (61,6 procenta).

 Romana SLANINOVÁ

V nedávných týdnech se rozvířila atmosféra ko-
lem Hejného metody výuky matematiky. Jedna 
strana ji vyzdvihuje a  ta druhá stejně vášnivě 
odsuzuje. Někde mezi tím se ale pohybuje řada 
lidí, kteří zastávají rozumné stanovisko, a jejich 
názorům bychom měli naslouchat především.

Máme 

zaměřeno

na...

Zbytečné emoce kolem Hejného matematiky

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

Setkání se účastnila i místo-
předsedkyně ČMOS pracov-

níků školství Markéta Seidlo-
vá, na kterou směřovalo nejví-
ce dotazů týkajících se dalšího 
růstu platů a reformy financo-
vání regionálního školství.

Odklad nic neřeší
M. Seidlová členky výboru 

znovu ujistila, že školské od-
bory trvají na tom, aby došlo 
k plánovanému zvýšení mezd 
do tarifů každoročně o  15 
procent. Vyjednávání s mini-
strem školství je do jisté míry 
hledáním rovnováhy mezi po-
žadavky pedagogů a celkově 
rostoucími mzdami ve státním 

sektoru. Odbory poslaly dopis 
k tomuto bodu přímo premié-
rovi, aby byl o situaci správně 
informován, a  jako nejvhod-
nější vidí osobní setkání, 
při kterém by situaci 
správně vysvětlily.

Odbory nesou-
hlasí ani s  čas-
to zmiňovaným 
odkladem regio-
nálního finan-
cování, protože 
tento odklad nic 
neřeší. Vláda zatím 
jasně neřekla, že by pe-
níze na tuto položku skutečně 
neměla. Ministerstvo školství 
se nicméně neustále odvolává 

na přípravu prováděcích před-
pisů, ale faktem je, že se této 
přípravě věnují už tři roky.

Ministerstvo školství chystá 
krajské roadshow, kde by se 
o reformě informovalo, a při-
slíbilo rovněž připravit virtuální 
kalkulačku, na níž by si ředite-
lé školy mohli vypočítat, s ja-
kými penězi mohou počítat.

Změny v katalogu 
Tématem, které se na jednání 
také velmi často objevova-

lo, byla povinnost přijí-
mat dvouleté děti do 

mateřských ško-
lek, která vstoupí 
v platnost za dva 
roky. M. Seidlová 
se s  kolegyněmi 

shodla, že je nut-
no k této záležitosti 

přistupovat bez emo-
cí, ostatně dvouleté dě-

ti už ve školkách jsou a někdy 
bude možná dobře, že tyto děti 
posílí vytíženost školek. V ně-

kterých regionech (například Ji-
homoravský kraj) se už začínají 
objevovat školky, které v letoš-
ním roce nenaplnily zcela svou 
kapacitu, a  tento trend bude 
v příštích letech nejspíš pokra-
čovat. Důležité je spíše prosadit 
opatření, která povedou ke sní-
žení počtu dětí ve třídách a kte-
rá vyřeší finance na překrývání 
jednotlivých směn.

Předsedkyně RV sekce Eva 
Soukalová se také věnova-
la změnám v katalogu prací. 
Od roku 2005, kdy byl ten 
současný sestavován, došlo 
v  práci pedagogů v  mateř-
ských školách k velkým změ-
nám a bylo by žádoucí, aby se 
to v katalogu projevilo. M. Sei-
dlová v této souvislosti uvedla, 
že se pracuje na tom, aby uči-
telé v mateřských školách by-
li zařazováni do vyšší platové 
třídy (9. třída), a určitě je na-
místě hledat argumenty i pro 
zařazení do 10. platové třídy.
 ros

Cesty ke zlepšení situace v mateřských školách
Ke svému pravidelnému jednání se opět sešel 
republikový výbor profesní sekce předškolního 
vzdělávání školských odborů. I  když učitelky 
v mateřských školách zajímají a trápí stejné zá-
ležitosti jako ostatní pedagogy, mají i své spe-
cifické záležitosti, které je pro jejich práci ne-
zbytné vyřešit.

V  § 33 odst. 3 zákona 
č.  250/2000 Sb., o  roz-

počtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, se stanoví:

„Fond kulturních a  sociál-
ních potřeb je tvořen k  za-

bezpečování kulturních, so-
ciálních a dalších potřeb a je 
určen zaměstnancům v  pra-
covním poměru k příspěvko-
vé organizaci, žákům středních 
odborných učilišť a učilišť, in-

terním vědeckým aspirantům, 
důchodcům, kteří při prvém 
odchodu do starobního dů-
chodu nebo invalidního dů-
chodu pro invaliditu třetího 
stupně pracovali u příspěvko-
vé organizace, případně ro-
dinným příslušníkům zaměst-
nanců a jiným fyzickým nebo 
i právnickým osobám.“

Za zaměstnance je nutno 
považovat také zaměstnance 
(zaměstnankyně) na mateřské 
a rodičovské dovolené (§ 195 
až § 198 zákoníku práce), po-
kud trvá jejich pracovní poměr 
k zaměstnavateli. V tomto pří-
padě jim lze poskytovat plnění 
z FKSP.  Vít BERKA

Fond kulturních a sociálních potřeb a ženy na mateřské
Je možno poskytovat plnění z  fondu kultur-
ních a sociálních potřeb i ženám na mateřské 
a rodičovské dovolené?

Předsednictvo školských od-
borů na svém jednání pro-

bralo informace o  aktuálních 
akcích, jimiž se odbory zabývají. 

Dne 11. 4. proběhlo jednání 
vedení svazu s ředitelem správy 
státního rozpočtu ministerstva 
financí k  přípravě střednědo-
bých výhledů státního rozpoč-
tu na rok 2019 a na roky 2020 
až 2021. 

Ministerstvo školství a  zá-
stupci krajů jednali na téma roz-
pisu rozpočtu RgŠ v roce 2018, 
Podle MŠMT v rozpisu rozpoč-
tu chybí přibližně 1, 2 mld. Kč, 
podle Asociace krajů 2,5 mld. 
Kč. Ministerstvo školství bude 
pro příští rok usilovat o navýše-

ní svého rozpočtu o 30 mld. Kč 
na změny financování RgŠ, pro 
VŠ i na navýšení tarifní i neta-
rifní části platů. Zvýšení 

platů od 1. 1. 2019 bude re-
alizováno, ne vše se podaří při-
dat do tarifů, 5 procent bude 
v ostatních složkách platu; cí-
lem ministra je, aby do konce 
volebního období byl plat učite-
le na 150 procentech průměr-
né mzdy v zemi a dosáhl výše 
minimálně 45 000 Kč. Je důle-
žité, aby dostatečné navyšování 
finančních prostředků na vzdě-
lávání v RgŠ i VŠ bylo řádnou 
součástí střednědobých výhle-
dů státních rozpočtů.

Školské odbory oslovily před-

sedu vlády A. Babiše dopisem, 
ve kterém se dotazují na dů-
vod oddálení účinnosti reformy 
financování RgŠ (sám premiér 
na jednání RHSD konstatoval, 
že je dostatek finančních pro-
středků na zajištění reformy) 
a  na stálé zaostávání úrovně 
platů zaměstnanců ve školství 
(deklarována priorita školství, 
v  platové úrovni se však jeho 
pozice výrazně nelepší). 

Zazněly také informace z VII. 
sjezdu ČMKOS, kde bylo zvole-
no staronové vedení, sjezd pod-
pořil Vzkaz rodičům a podpo-
rovatelům kvalitního vzdělávání 
v Čechách tj. výzvu odborového 
svazu a  Vysokoškolského od-

borového svazu v  rámci akce 
Konec levných učitelů a  aka-
demiků. Vzkaz byl před zahá-
jením sjezdu předán ministrovi 
školství. 

Zazněla informace k  nove-
le vyhlášky č. 27/2016 Sb., 
o  vzdělávání žáků se speciál-
ními vzdělávacími potřebami 
a žáků nadaných. Jedna před-
běžná verze byla zaslána před-
sedům OROS, KROS v předsti-
hu. Během 14 dnů bude zaslá-
no oficiální mezirezortní připo-
mínkové řízení.

Odborový svaz vyzývá své čle-
ny k aktivní účasti na protest-
ním shromáždění OS RoPo dne 
12. 6. 2018. red

Školské odbory vyzývají k účasti na protestním shromáždění
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Praxe ukázala, že pamlsková vyhláška je příliš přísná

Ministerstvo školství připra-
vilo ve spolupráci s mini-

sterstvem zdravotnictví návrh 
na zmírnění takzvané pamls-
kové vyhlášky. Školní bufety 
a  automaty tak budou moci 
rozšířit svou nabídku potravin 
pro školáky, a to už od nového 
školního roku.

Ministerstvo školství už při 
přípravě takzvané pamlsko-
vé vyhlášky počítalo s tím, že 
po dvou letech vyhodnotí je-
jí účinnost a v případě potře-
by změn přistoupí k  určitým 
úpravám. Její zmírnění inicio-
val však o  rok dříve po svém 
nástupu do funkce ministr Ro-
bert Plaga. 

„Již při svém nástupu jsem 

avizoval, že pamlsková vyhláš-
ka je postavena příliš represiv-
ně, z  mých zkušeností 
vím, že represe pří-
liš nepřináší. A vě-
řím v zodpověd-
nost ředitelů 
škol a  rodičů. 
Připravili jsme 
tedy společně 
s ministerstvem 
zdravotnictví ná-
vrh zmírnění, kte-
rý upravuje hodno-
ty potravin, materiál 
posíláme do připomínkového 
řízení. Samozřejmě tím nere-
zignujeme na zdravé stravovací 
návyky, ale cesta represe k nim 
nevede. Věřím v uvážlivost ře-

ditelů škol i rodičů,“ uvedl mi-
nistr školství R. Plaga.

Navrhovaná právní úprava 
počítá s úpravou limitů na ob-
sah tuku, cukrů a soli v jednot-
livých výrobcích tak, aby bylo ve 
školách možné nabízet a pro-
dávat širší sortiment potravin, 
a  to při současném respekto-

vání aktuálních výživo-
vých doporučení. 

„I já si myslím, že 
původní vyhláš-
ka byla skuteč-
ně velmi přísná 
a  že si podle 
nastavených li-
mitů nemohou 

děti koupit ani 
tvaroháček ne-

bo rohlík s máslem. 
Proto jsme se domluvili 

s ministrem Robertem Plagou, 
že to změníme,“ sdělil minis-
tr zdravotnictví Adam Vojtěch 
a pokračoval: „Díky navržené 
úpravě nutričních limitů dojde 

v určitých kategoriích potravin 
k rozšíření sortimentu nabíze-
ných výrobků, a to od výrobků 
pekařských přes mléčné až po 
různé šunky,“ dodal ministr A. 
Vojtěch.

Do budoucna bude možné 
ve školním bufetu nebo au-
tomatu díky zvýšeným nutrič-
ním limitům nakoupit napří-
klad kvalitní masné výrobky, 
zejména šunku nejvyšší jakos-
ti, ochucené tvarohy nebo sýry. 
Dále půjde o běžné pečivo s vý-
znamným podílem cereálií ne-
bo olejnatých semen,  typicky 
se jedná o šestizrnné, vícezrnné 
nebo rustikální pečivo, kostky 
s dýňovými nebo slunečnicový-
mi semínky nebo jemné pečivo 
s vysokým podílem ovoce. 

Díky úpravě limitů budou 
bufety moci zařadit do na-
bídky a prodeje širší sortiment 
obložených pekařských výrob-
ků například ve složení pečivo 
plus máslo plus šunka a/nebo 
sýr plus zelenina nebo výrob-
ky z  ryb za předpokladu mi-
nimálního obsahu 50 gramů 
masa ve 100 gramech hotové-
ho výrobku. I upravené limity 
stále respektují aktuální platná 
výživová doporučení a slože-
ní výrobků včetně vyhovujících 
výživových údajů bude možné 
ověřit na obalu potravin. 

V  současnosti posílá mini-
sterstvo školství vyhlášku do 
vnějšího připomínkového říze-
ní, poté připomínky vyhodnotí 
a zapracuje. Účinnost vyhlášky 
se předpokládá od začátku no-
vého školního roku.

 mšmt

Pamlsková vyhláška zakazuje prodej nezdravých 
potravin a nápojů ve školních bufetech a auto-
matech. Provozovatelé školních kantýn i ředite-
lé škol si na ni však stěžují. V petici se proti ní 
vyjádřilo přes dva tisíce lidí. 

Naše 

téma

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

Snad každý Čech zná výrok, 
že „kdyby hloupost nadná-

šela, tak se tady budete vzná-
šet jako holubička“. Ještě že 
takový fyzikální zákon neplatí, 
to by bylo v  nadpozemském 
prostoru nebezpečněji než na 
proslulé D1. Uvědomila jsem si 
to nad jedním mailem. 

Všechno má své klady i zá-
pory. Má je samozřejmě i Ev-
ropská unie. Mezi klady patří, 
že do našeho státu nasypala už 
hodně peněz, za něž se leccos 
opravilo, co by jinak spadlo. 
Část peněz bohužel odčerpa-
li či odklonili ti, co se vyznají 
v  tlačenici, ve vyplňování ko-
lonek a  budují si různá me-
gasídla a megaresorty, ale to 
není chyba EU, že se v Česku 

krade. Evropské unii se vyčítá 
leccos a ti, co by nás rádi viděli 
zpět v náruči našeho někdejší-
ho východního velkého brat-
ra, si vymýšleli opravdové 
absurdity, šířené ko-
lovacími maily. Je-
den z nich vytru-
boval, že „Čes-
ká televize ko-
nečně přiznala, 
že je řízena Ev-
ropskou unií“. 
Podobné zprá-
vy obvykle mažu 
bez čtení, ale zají-
malo mě, jak k tomu 
pisatel došel. Pisatel, pode-
psaný pouze „nespokojený di-
vák“, k tomu došel jednoduše: 
radní z ČT prý pravil, že „EU 

nám doporučila informovat 
v  duchu evropského huma-
nismu a  kritického myšlení“. 
A  teď že prý už každý jouda 

ze Lhoty ví, jak nám tu EU 
poroučí. 

Uf, měla jsem 
co dělat, abych 
se vzpama-
tovala. Jinak 
bych musela 
vystartovat jak 
dr. Štrosmajer 
z kanape při le-

gendárním výro-
ku sestry Huňkové. 

Vždyť toto je deduk-
ce asi tak málo logická, ja-

ko že když je sníh bílý a cukr 
je taky bílý, můžeme si sladit 
sněhem. 

Obávám se, že joudové netu-
ší, co je kritické myšlení, natož 
humanismus, a tak šíří podob-
né nesmysly bez mrknutí oka, 
a  co víc, bez použití mozko-
vých závitů. Znovu si uvědomu-
ji, že internet je i pro dospělé 
nekriticky myslící či nemyslící 
stejně nebezpečnou hračkou 
jako sirky v rukou nepoučené-
ho dítěte. A  tak je na škole, 
aby pomáhala předejít „požá-
rům z nevědomosti“. Snad no-
vé generace opravdu začnou 
přemýšlet a zapojovat kritické 
myšlení a nenalítnou na kaž-
dou udičku jako někteří senioři, 
šťastní, že se naučili kliknout na 
tlačítko přeposlat. Jinak se ve 
lžích a polopravdách utopíme 
všichni.  Hanka SYNKOVÁ

Fejeton

Škola by měla předcházet „požárům z nevědomosti“
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Dlouhodobé ošetřovné je 
jednou z  dávek nemo-

cenského pojištění. Tato dáv-
ka byla zavedena zákonem 
č.  310/2017 Sb., kterým se 
mění zákon č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění, a to 
s účinností od 1. června 2018. 
Poskytování dlouhodobého 
ošetřovného upravují § 41a až 

41f zákona o nemocenském 
pojištění. Nárok na dlouhodo-
bé ošetřovné má pojištěnec, 
který je v daném vztahu (jedná 
se o poměrně široce vymezený 
okruh příbuzenských vztahů 
včetně vztahu druh a družka 
k  ošetřované osobě), pečuje 
o osobu, jež potřebuje posky-
tování dlouhodobé péče v do-

mácím prostředí, a nevykoná-
vá v  zaměstnání práci, jde-li 
o zaměstnance, nebo osobně 
samostatnou výdělečnou čin-
nost, jde-li o osobu samostat-
ně výdělečně činnou. U ošet-
řované osoby musí dojít k zá-
važné poruše zdraví, která si 
vyžádala hospitalizaci po do-
bu aspoň sedmi kalendářních 
dnů, a je zároveň předpoklad, 
že po propuštění z hospitaliza-
ce do domácího prostředí její 

zdravotní stav bude vyžado-
vat poskytování dlouhodobé 
péče po dobu aspoň 30 ka-
lendářních dnů. Podpůrčí do-
ba začíná prvním dnem vzniku 
potřeby dlouhodobé péče, tj. 
dnem propuštění ošetřované 
osoby z hospitalizace, a  trvá 
nejdéle 90 kalendářních dnů. 
Výše dlouhodobého ošetřov-
ného činí 60 procent denního 
vyměřovacího základu.

 Vít BERKA

Odkdy mají pojištěnci nárok na dlouhodobé ošetřovné

Podmínky pro odebrání osobního ohodnocení

Od které doby budou mít pojištěnci v nemocen-
ském pojištění nárok na dlouhodobé ošetřovné? 

V ustanovení § 131 odst. 
1 je uvedeno, že zaměst-

nanci, který dlouhodobě do-
sahuje velmi dobrých pracov-
ních výsledků nebo plní větší 
rozsah pracovních úkolů než 
ostatní zaměstnanci, může 
zaměstnavatel přiznat osob-
ní příplatek. Zákoník práce 
nevylučuje možnost osob-
ní příplatek snížit, případně 
i odebrat. Porušování pracov-
ní kázně není ovšem samo 
o sobě důvodem ke snížení či 
odebrání osobního příplatku. 
Tento názor zastává i Nejvyšší 
soud ČR ve svém rozsudku 
spis. zn. 21 Cdo 832/2012 ze 
dne 27. 2. 2013. Po-
dle stanoviska sou-
du okolnost, že 
zaměstnavatel 
rozhodl o  při-
znání osobní-
ho příplatku 
zaměstnanci 
a  o  jeho výši, 
neznamená , 
že nemůže do-
jít k  jeho zvýšení, 
snížení nebo ode-
jmutí. Změní-li se podmínky 
stanovené pro poskytování 
osobního příplatku, může 
být změněna i jeho výše, po-
případě může být osobní pří-
platek zaměstnanci odebrán; 
zaměstnavatel je oprávněn 
posuzovat, zda důvody pro 
jeho poskytování trvají, po-
případě zda trvají důvody pro 
jeho poskytování v  nezmě-
něné výši. Ke snížení nebo 
odnětí přiznaného osobního 
příplatku může zaměstnava-
tel přistoupit jen tehdy, do-

šlo-li v okolnostech (předpo-
kladech a podmínkách) uve-
dených v ustanovení § 131 
odst. 1 a odst. 2 zák. práce, 
za nichž byl osobní příplatek 
zaměstnanci přiznán, k  ta-
kové změně, která odůvod-
ňuje jeho další poskytování 
v menším rozsahu nebo která 
vyžaduje jeho odnětí. 

Nejvyšší soud dále podal 
návod na míru snížení osob-
ního příplatku, resp. uvedl, 
kdy je jej možno odebrat zce-
la, a současně se negativně 
vyslovil k odebrání nebo sní-
žení osobního příplatku toli-
ko pro porušování pracovní 

kázně. Ke snížení ne-
bo odnětí osob-

ního příplatku 
p ř i z n a n é h o 
zaměstnanci, 
který dlouho-
době dosahu-
je velmi dob-
rých pracov-

ních výsledků, 
může zaměstna-

vatel přistoupit jen 
tehdy, došlo-li k tako-

vému zhoršení výsledků jeho 
pracovní činnosti posuzova-
ných podle množství a kvali-
ty, které odůvodňuje další po-
skytování osobního příplatku 
v menším rozsahu nebo které 
vyžaduje jeho odnětí. Zatím-
co snížení osobního příplatku 
předpokládá, že úroveň pra-
covních výsledků zaměstnan-
ce je i po jeho zhoršení stále 
ještě velmi dobrá, je odnětí 
osobního příplatku odůvod-
něno v případě, že jeho pra-
covní výsledky nelze nadále 

hodnotit jako „velmi dobré“. 
Okolnost, že zaměstnanec 
při plnění svých pracovních 
úkolů porušuje povinnosti 
vyplývající z  právních před-
pisů vztahujících se k jím vy-
konávané práci, ani míra je-
ho schopností a dovedností 
potřebných k výkonu práce 
nejsou – neprojeví-li se ve vý-
sledcích práce zaměstnance 
posuzovaných podle množ-
ství a kvality – z hlediska dů-
vodů pro snížení nebo odnětí 
osobního příplatku význam-
né. 

Osobní příplatek je tedy 
hodnocením toliko pracovní 

výkonnosti a skutečných vý-
sledků práce. Rozhodnutí NS 
nevylučuje, aby zaměstnava-
tel snížil či odebral osobní pří-
platek i v těch případech, kdy 
zaměstnanec pracovní kázeň 
prokazatelně porušil, avšak 
samotné toto porušení je 
pro účely snížení či odebrání 
osobního příplatku nedosta-
tečné. Aby bylo možné osob-
ní příplatek snížit či odebrat, 
musí se jednat o kvalifikova-
né porušení pracovní kázně, 
které se současně projeví ve 
zhoršených výsledcích práce 
zaměstnance. 

 Vít BERKA

Je podle platných předpisů možné snížit za-
městnanci osobní příplatek, popřípadě mu jej 
odebrat v případě, že zaměstnanec poruší pra-
covní kázeň?

Právník 

radí

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Podle zákoníku práce je mož-
né, aby byla mezi zaměst-

navatelem a  zaměstnancem 
sjednána jednorázová splat-
nost odměny z některé z do-
hod konaných mimo pracovní 
poměr, a  to až po provede-
ní celého pracovního úkolu. 
Možnost takového ujednání 
je výslovně uvedena v  usta-
novení § 144 zákoníku prá-
ce, větě druhé takto: „Je-li 
sjednána jednorázová splat-
nost odměny z dohody až po 
provedení celého pracovního 
úkolu, vyplatí zaměstnavatel 
odměnu z dohody v nejbliž-
ším výplatním termínu po do-
končení a odevzdání práce.“ 

K  podmínkám pro využití 
možnosti takového ujednání 
se vyjádřila Asociace pro roz-
voj kolektivního vyjednávání 

a pracovních vztahů, v jejímž 
stanovisku je uvedeno:

„Dohodu o  jednorázové 
splatnosti odměny z dohody 
až po provedení celého pra-
covního úkolu je nutné vní-
mat jako variantu, která při-
chází v  úvahu jen tam, kde 
má pracovní úkol svoji vnitřní 
kontinuitu, je dovršen až pro-
vedením poslední pracovní 
operace a pro zaměstna-
vatele má z hlediska vyu-
žitelnosti význam až odve-
dení celkové práce (kdyby 
se například překladatel 
jako zaměstnanec ve tře-
tině překládaného 
textu rozhodl 
práci nedo-

končit, zaměstnavateli se ne-
dostane kýženého výsledku, 
pro který vůbec uzavřel pra-
covněprávní vztah). Z tohoto 
důvodu je odměna zaměst-
nance za práci načasována 
dohodou se zaměstnavatelem 
až po provedení celého pra-
covního úkolu. To se ostatně 
promítá i do ustanovení § 361 
zákoníku práce o výpočtu prů-
měrného výdělku, dle které-
ho, je-li sjednána jednorázová 
splatnost odměny z dohody až 
po provedení celého pracovní-

ho úkolu, je rozhod-
ným obdobím celá 
doba, po kterou 
trvalo provedení 
sjednaného pra-

covního úko-
lu.“

Dohoda o jednorázové splatnosti odměny 

Jaký je nárok na dovolenou při kratší pracovní době

Týká se možnost jednorázové splatnosti od-
měny jen prací, které jsou dovršeny až vyko-
náním celého pracovního úkolu, anebo i pra-
cí majících povahu opakující se činnosti?

Zaměstnanec vykonává prá-
ci 5 dnů v  týdnu, a proto 

má právo na dovolenou v pl-
ném rozsahu 5 týdnů, to je 25 
dnů. Jeho kratší pracovní doba 
se projeví jen ve výši náhrady 
platu za čerpanou dovolenou, 
která bude příslušet pouze za 
6 hodin denně. V rozporu se 

zákoníkem práce by byl po-
stup, pokud by se zaměstnan-
cům určovalo právo na délku 
dovolené poměrem jejich krat-
ší pracovní doby ke stanovené 
týdenní pracovní době (v da-
ném případě by šlo o poměr 
30:40, a tedy ¾ z celkové vý-
měry dovolené 25 dnů). 

Jaký nárok na dovolenou má zaměstnanec pra-
cující v kratší pracovní době v pondělí až pátek, 
30 hodin týdně, 6 hodin denně? 

Jak je podle platné 
právní úpravy sta-
novena výše podpo-
ry v  nezaměstnanosti 
a  délka pobírání této 
podpory? 

Výše podpory v  neza-
městnanosti činí z  prů-
měrného čistého měsíč-
ního výdělku nebo vymě-
řovacího základu:

Maximální výše podpo-
ry v  nezaměstnanosti 
(0,58násobek průměrné 
mzdy) činí 16 681 Kč.

Délka pobírání podpory 
v nezaměstnanosti činí:

Výše podpory v  neza-
městnanosti je uvedena 
pro běžné (tedy nejčas-
tější) případy. Specifické 
situace pro určení výše 
podpory jsou řešeny sa-
mostatně zákonem o za-
městnanosti.

po dobu prv-
ních dvou mě-
síců 65 %
další dva měsíce 50 %
po zbývající 
podpůrčí dobu 45 %
po celou pod-
půrčí dobu, 
pokud zaměst-
nanec ukončil 
bez vážného 
důvodu zaměst-
nání sám nebo 
dohodou se za-
městnavatelem 45%

do 50 let 
věku 5 měsíců
od 50 do 
55 let věku 8 měsíců
nad 55 let 
věku 11 měsíců

Délka podpory 
v nezaměstnanosti

Hodnocení výsledků vzdě-
lávání žáků v  rámci zá-

kladního vzdělávání upra-
vuje § 51 školského záko-
na. K provedení zákonného 
ustanovení pak podrobnější 
ustanovení obsahuje § 14 
a násl. vyhlášky č. 48/2005 

Sb., o základním vzdělávání 
a některých náležitostech pl-
nění povinné školní docház-
ky. V § 51 odst. 2 školského 
zákona se stanoví: „Hod-
nocení výsledků vzdělávání 
žáka na vysvědčení je vyjád-
řeno kvalifikačním stupněm 

(dále jen ‚kvalifikace‘), slovně 
nebo kombinací obou způ-
sobů. O způsobu hodnoce-
ní rozhoduje ředitel školy se 
souhlasem školské rady.“ 
Kompetence školské rady 
vyjádřené tak, že „schva-
luje pravidla pro hodnoce-
ní výsledků vzdělávání žáků 
v základních a středních ško-
lách“, je uvedena i v § 168 
odst. 1 písm. d) školského 
zákona.

Pedagogická rada k hodnocení žáků
Je nutno, aby k  určení způsobu hodnocení 
žáků základních škol (kvalifikací, slovně, kom-
binací uvedených způsobů) dávala souhlas pe-
dagogická rada?

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Mateřská škola Tréglova na 
pražském sídlišti Barran-

dov je školkou se sportovním 
zaměřením. Vždyť není lepší va-
rianta, než děti už odmalička 
vést pod heslem „ve zdravém 
těle zdravý duch“.

Dlouholetá ředitelka školky, 
Marie Radová, říká: „Uvědomu-
jeme si, jakou vysokou hodnotu 
má zdraví, a proto se snažíme 
je udržovat, posilovat a aktiv-
ně podporovat. Poskytujeme 
dětem všestrannou péči, dů-
raz klademe na pohybový roz-
voj dítěte doprovázený správ-
ným dýcháním. Jednou týdně 
docházíme s dětmi cvičit do ne-
daleké tělocvičny ZŠ a MŠ na 
Chaplinovo náměstí. V průbě-

hu roku pravidelně chodíme na 
pěší výlety po okolí Barrandova, 
jen kousek od nás se rozprostí-
rá překrásné Prokopské údolí, 
které je přímo stvořené pro pro-
cházky i sportování. Jednou až 
dvakrát týdně se také saunuje-
me v naší vlastní infrasauně.“

Pro podporu správného dý-
chání dětí a pro rozvoj hudeb-
ních schopností je v  této ma-
teřské škole možno navštěvovat 
kroužek zaměřený na výuku hry 
na zobcovou flétnu. 

Školka je také známá pro-
gramem Procházka zahradou 
života. Na této procházce do-
provází děti sedm pedagogic-
kých pracovnic, které se snaží 
společně s personálem utvářet 

estetické, podnětné, radostné 
a klidné prostředí mateřské ško-
ly. Na tomto prostředí se podí-
lejí také rodiče dětí, kterým je 
umožněno se volně pohybovat 
po prostorách mateřské školy. 
Ta jim navíc nabízí spolupráci při 
různých akcích pro děti. Dopro-
vází je třeba na výlety, plavání či 
do divadla. Rodičům nových dě-
tí umožňuje školka na začátku 
roku delší pobyt ve třídě, a tím 
pomoci jejich dětem v přizpů-
sobení se novému prostředí. 

Kromě těchto vlastních akti-
vit ještě školka využívá šablo-
ny: Chůva – personální podpora 
MŠ, Vzdělávání pedagogických 
pracovníků MŠ a Čtenářská  + 
matematická pregramotnost.

„Ve školce klademe při práci 
s dětmi důraz zejména na hru, 
individuální přístup, osobnost 
a potřeby každého dítěte. Vy-
chováváme děti k všestranným 
dovednostem, zkrátka – snaží-
me se je co nejlépe připravit na 
vstup do života,“ říká v závěru 
ředitelka Marie Radová.

 Eva ROKYTOVÁ

Důraz klademe na pohybový rozvoj každého dítěte

Literární soutěž Šuplíček nás vynesla do vesmíru

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne
Ve středu 16. května se žáci 

3. A Základní školy Aloisi-
na výšina v rámci projektového 
dne na téma Nejlepší odpad 

je ten, který vůbec nevznik-
ne, zapojili do neméně zná-
mé akce Ukliďme Jizerky.  Te-
oretická část proběhla ve třídě 

a byla věnována hlavně význa-
mu třídění odpadu, recyklaci, 
rozlišení barevných kontejnerů 
a zajímavostem, například, jak 
dlouho trvá, než se v přírodě 
rozloží papír, plast či sklo. 

Třeťáci poučeni paní učitel-
kou o nebezpečí, které může 
i v odpadech číhat, vyrazili po-
té s  nadšením do lesa. Ces-
tou z Lidových sadů na Českou 
Chalupu plnili své pytle nej-
různějšími odpady. Převažo-
val papír, plastové lahve a ple-
chovky. Největší kuriozitou byl 
nález dvou plastových kbelíků 

se zbytky malty, ohořelý hrnec 
a  mokrá plná krabička ciga-
ret. Děti se nestačily divit, co 
všechno se dá v  lese nalézt. 
I přes náročnější terén nako-
nec všichni dorazili s úsměvem 
do cíle k České Chalupě. Pyt-
le s úlovky byly zanechány na 
smluveném místě k vyzvednu-
tí pracovníky Společnosti pro 
Jizerské hory.

Děti si uvědomily nejen vý-
znam třídění odpadu, ale i dů-
ležitost ochrany naší krásné 
přírody.

 Jana MARTÍNKOVÁ

Je již mnohaletou tradicí, že 
jedno květnové odpoledne 

patří v Hrádku literární soutě-
ži Šuplíček. Žáci prvního i dru-
hého stupně odevzdávají kaž-
doročně svým učitelům krátké 
povídky, básně, miniprojekty či 
výtvarné zpracování s  dopro-
vodným slovem na téma, které 
škola vyhlásí. V minulosti se tak 
Šuplíček opíral o komiks, zvíře-
cí říši, dobrodružství na vlnách, 
pohádky, aby se tento rok vy-
dal poněkud dále a doprovodil 
žáky do mimozemského pro-
storu - do vesmíru. Představi-
vost našich menších i  starších 
neznala mezí. Neopakovatelné 
příběhy nás zavedly do tajemna 
sluneční soustavy, na orbitální 

stanice, do kosmické lodi či na 
nově objevené planety. Jejich 
hlavními hrdiny se staly kromě 
lidí též nově objevené živočišné 
druhy a dosud neznámé lidské 
i  nelidské rasy. Autoři nejlep-
ších prací pak byli pozvání 23. 
května, aby se zúčastnili zábav-
ného odpoledne, které pro žá-
ky připravila Helena Veverková 
a Jarmila Nešporová. Společně 
strávený čas byl okořeněn pře-
devším zábavnými vesmírnými 
úkoly, při nichž se žáci odrea-
govali a upřímně zasmáli. V zá-
věru se pak noví spisovatelé po-
depsali na hřbet šuplíčku a od-
cházeli domů s pamětním lis-
tem a drobnými upomínkovými 
předměty. Anna VALEŠOVÁ
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Po trpkém zklamání v lás-
ce se Ellie rozhodne od 
základů změnit svůj život. 
Vymění nudnou kance-
lářskou práci ve městě 
za život na venkovském 
zámku, kde získá proná-
jem tamější kavárny. Spl-
ní si tak sen – pokračovat 
v  šlépějích své babičky, 
která pekla úžasné dor-
ty a koláče. Není to však 
jednoduché ani roman-
tické, jak by se mohlo 
zdát. Majitelem zámku je 
mrzutý lord, jenž nesná-
ší všechny novinky. Krok 
po kroku si musí Ellie vy-
bojovat své místo na vý-
sluní a  všechny kolem 
přesvědčit, že její skvělé 
dorty přilákají do zámku 
spousty návštěvníků. Více 
na www.kosmas.cz.

Vysněná kavárna 
na zámku

Znáte je?

V letošním 21. ročníku sou-
těže Učeň instalatér vybo-

joval Jan Smejkal z  jihlavské 
Střední školy stavební druhé 
místo v  republikové konku-
renci. Celostátní finále sou-
těže se v letošním roce usku-
tečnilo koncem dubna na br-
něnském výstavišti ve stánku 
Cechu topenářů a instalatérů.

Za Kraj Vysočina se do finá-
le kromě Jana Smejkala do-
stal ze Střední školy stavební 
Jihlava ještě Pavel Mrkvička.  
V souladu s propozicemi sou-
těže museli všichni soutěžící 
prokázat teoretické znalos-
ti formou testu na počítači, 
i  praktické dovednosti, což 
bylo pájení a  lisování mědi, 
sváření plastů, sváření oceli, 
kompletace umyvadla, kom-
pletace závěsného systému 
Geberit-Duofix. 

„Po sečtení všech bodů za 
teoretickou i praktickou část 
soutěže vypuklo v týmu z Kra-

je Vysočina obrovské nadšení. 
V celkových výsledcích skončil 
Jan Smejkal na druhém mís-
tě, družstvo Střední školy sta-
vební Jihlava celkově na třetím 
místě ze všech zúčastněných 
škol. A ještě jeden úspěch mu-
sím připomenout. Pavel Mrk-
vička byl úplně nejlepší v teo-
retické části soutěže,“ sdělil 
podrobnosti k úspěchu jihlav-
ských žáků ředitel SŠ stavební 
Jihlava Pavel Toman.

Celorepubliková soutěž 
Učeň instalatér má velmi dlou-

hou tradici. V současné době 
se realizuje ve všech krajích, 
má přesná pravidla a  jasná 
kritéria hodnocení. Harmono-
gram celé soutěže je sestaven 
tak, že krajská kola probíhají 
v únoru a březnu a celorepub-
likové finále vítězů krajských 
kol se uskutečňuje na brněn-
ském veletrhu v dubnu. Soutě-
žící jsou hodnoceni nezávislou 
komisí složenou ze zástupců 
Cechu topenářů a instalatérů 
a dalších odborníků z oboru.

V  současné době v  Česku 
vyučuje obor instalatérství 68 
škol, ve třetích ročnících je cel-
kem 761 žáků. Soutěže Učeň 
instalatér se může zúčastnit 
pouze žák 3. ročníku oboru in-
stalatér, který nemá ukončené 
žádné jiné středoškolské vzdě-
lání, a navíc se soutěže může 
zúčastnit pouze jedenkrát. Vě-
kový limit účastníka finálové-
ho kola je stanoven na 20 let.

 Táňa PIKARTOVÁ

Vicemistr celostátní soutěže Učeň instalatér 

Problematika bezpečnosti 
práce se postupně stává ne-

dílnou součástí výuky v základ-
ních školách. Pokud hledáte 
inspiraci, jak udělat vzdělávání 
v této oblasti pro žáky zábav-
nější, určitě se přijďte podívat 
na letošní čtvrtý ročník Vele-
trhu vědy, který proběhne od 
7. do 9. června na výstavišti 
v pražských Letňanech. Navští-
vit tu můžete stánek, v kterém 
Evropská agentura pro BOZP, 
Ministerstvo práce a sociálních 

věcí ČR a Výzkumný ústav bez-
pečnosti práce představí ev-
ropský projekt „NAPO pro uči-
tele“ pro žáky ve věku 6–11 
let. Pro pedagogy i jejich svě-
řence bude také připravena řa-
da informací o bezpečném za-
cházení s chemikáliemi stejně 
jako o potřebě ochrany zdraví 
a bezpečného chování, to vše 
formou her a  kvízů o  drob-
né ceny. Seznámíte se tu i se 
sympatickým nešikou, který se 
jmenuje NAPO a je hlavním hr-

dinou krátkých animovaných 
filmů o  bezpečnosti práce 
nejen na pracovišti, ale také 
v  běžném životě. Dodejme 
jen, že DVD s těmito vzdělá-
vacími filmy budou na stánku 
k dispozici společně s dalšími 
informačními materiály a pro-
pagačními předměty.

Podrobnosti k projektu Na-
po pro učitele najdete rov-
něž na www.napofilm.net/
cs/using-napo/napo-for-tea-
chers. red

Nešika NAPO pomáhá učitelům i žákům

Již osm let pořádá organizač-
ní tým Střední školy obchod-

ní a  VOŠ České Budějovice 
mezinárodní soutěž v prezen-
tačních dovednostech Vítejte 
u nás. Svým rozměrem se tato 
akce řadí k největším soutěžím 
tohoto typu v České republice, 
v Jihočeském kraji je pak sou-
těží zcela unikátní. Za osm let 
své existence se na pódiu vy-
střídalo přes 280 soutěžících. 
Zájemci o cestovní ruch z řad 
diváků tak mohli zhlédnout 
již více než 155 prezentací na 
různá témata.  

Soutěž prezentací žáků 
středních škol v oblasti cestov-
ního ruchu, hotelnictví a gas-
tronomie má na jihu Čech již 
vybudováno své pevné místo. 
Rok od roku stoupá o soutěž 

zájem i mezi středními školami 
po celé České republice, zís-
kala si oblibu také u středních 
škol na Slovensku. 

Standardem soutěže se 
staly dvě soutěžní kategorie, 
v nichž mají družstva možnost 
předvést své prezentační do-
vednosti, odborné znalosti, 
ale i schopnost komunikovat 
v cizím jazyce. První z katego-
rií zve návštěvníky Malé scény 
DK Metropol v  Českých Bu-
dějovicích, kde se soutěž ko-
ná, do domovského regionu 
vystupujícího družstva. Dru-
há kategorie se pak vztahuje 
k jižním Čechám. Jedním z cílů 
soutěže je podporovat regio-
nální cestovní ruch. 

V prvním dni mají soutěžící 
za úkol představit zajímavou 

územní lokalitu či objekt, kte-
rý zaznamenal významný roz-
voj během posledních sto let 
a zásadním způsobem ovlivnil 
rozvoj cestovního ruchu dané 
oblasti.  Kategorie Když století 
kolem nás proletí se tematic-
ky vztahuje k výročí založení 
1. republiky. Ve druhém dni 
představí žáci své prezenta-
ce na téma  Přijeďte k nám, 
přijeďte za světem dětských 
zážitků. Prezentovat budou 
konkrétní místa, ve kterých 
mohou strávit dovolenou ro-
diny s malými dětmi. Třetí den 
je určen pro doprovodný pro-
gram soutěže, navazuje na té-
mata prezentací a zdůrazňuje 
atraktivity Jihočeského kraje.

Devátý ročník soutěže se 
uskuteční ve dnech 13. až 

15. června 2018 v  Českých 
Budějovicích, tradičně s  vý-
znamnou podporou Jihočes-
kého kraje a statutárního měs-
ta České Budějovice.

 Eva ROKYTOVÁ

Jihočeská obchodní škola se chlubí soutěží Vítejte u nás

CAROLINE ROBERTSOVÁ
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O tom, jaká pravidla, jaká 
nebezpečí a  jaká rizika 

mají po právní stránce školní 
zájezdy, hovoříme s advokát-
kou Klárou Dvořákovou z ad-
vokátní kanceláře Holubová 
advokáti s.r.o. 

Upřesněme si nejdříve, co je 
a co není zájezd.

Vícedenní školní cestovní 
akce může spadat pod de-
finici zájezdu podle zákona 
č.  159/1999 Sb., o  podmín-
kách podnikání v oblasti ces-
tovního ruchu, se všemi s tím 
spojenými důsledky. Zájezd je 
soubor služeb cestovního ru-
chu prodávaný za souhrnnou 
cenu, pokud je uspořádán na 
dobu delší než 24 hodiny nebo 
zahrnuje-li přenocování a ob-
sahuje-li alespoň dvě z těch-
to plnění: ubytování, dopravu 
nebo jinou službu cestovního 
ruchu, která není doplňkem 
dopravy nebo ubytování a tvo-
ří významnou část souboru 
nabízených služeb. Oddělené 
účtování na věci nic nemění. 
Účel cesty, ať už je to vzdělání, 
poznávání, nebo sport, není 
podstatný. 

Zájezdem nikdy není jed-
notlivá služba cestovního ru-
chu, což je například balíček 
v trvání méně než 24 hodin, 
který nezahrnuje nocleh, do-
pravu / ubytování / jinou vý-
znamnou službu cestovního 
ruchu, balíček prodávaný ji-
nému podnikateli za účelem 
jeho dalšího podnikání, balí-
ček, jehož nabídka a prodej 

nesplňuje znaky živnosten-
ského podnikání. 

Jaká jsou vaše doporučení 
pro školy?

Je jich několik. Předně, po-
kud vícedenní školní cestovní 
akci, která jinak splňuje defini-
ci zájezdu, organizuje a prodá-
vá škola, nesmí to dělat podni-
katelsky, tedy za účelem zisku. 
Zájezd může legálně nabízet 
a prodávat jen cestovní kan-
celář. Školy by měly zkontro-
lovat, zda nekupují nebo ne-
doporučují žákům zájezd od 
jiného subjektu, například ces-
tovní agentury, dopravce nebo 
spolku. Jestliže je zájezd školní 
akcí, důrazně doporučuji, aby 
byla uzavřena písemná smlou-
va mezi školou a cestovní kan-
celáří. Ve smlouvě je třeba vždy 
vyřešit dělbu práce, tedy, kdo 
se o co stará, co zajišťuje, jak je 
kdy řešen dohled a co se bude 
dít, když dojde před zahájením 
zájezdu ke změnám v podmín-
kách zájezdu.

Jaká práva má škola a její žá-
ci, když koupí školní zájezd od 
cestovní kanceláře?

Po uzavření smlouvy má ces-
tovní kancelář rozsáhlou infor-
mační povinnost. Musí škole 
a žákům dodat zájezdové po-
kyny a další vlastnosti zájez-
du. Škola i žáci mají právo na 
odstoupení od smlouvy, a to 
někdy i bez povinnosti platit 
storno, mají práva z  vad zá-
jezdu a právo na náhradu ško-
dy, újmy, včetně újmy za na-
rušení dovolené. Většina práv 

existuje ze zákona, nelze se od 
nich smluvně odchýlit v nepro-
spěch zákazníka.

Co se stane, když bude škola 
organizovat zájezd? 

Jak jsem řekla, škola nemů-
že podnikatelsky prodávat 
zájezdy ani jednotlivé služ-
by cestovního ruchu nebo je 
zprostředkovávat, jinak hrozí 
veřejnoprávní sankce. Podni-
katelsky znamená, že nesmí 

prodávat žákům zájezdy sou-
stavně svým jménem, na svůj 
účet, na svou vlastní odpověd-
nost a za účelem zisku. A co 
víc, škola nesmí ani vzbudit 
dojem, že tak činí. V opačném 
případě je podle občanského 
zákoníku v pozici pořadatele 
zájezdu a má všechny povin-
nosti, jaké by normálně měla 
cestovní kancelář.  

 Táňa PIKARTOVÁ

Fixační sprej INFINE Sea Salt 
s  obsahem mořské vody 

z Bali, výtažku z  jablečníku, 
černé quinoy, biodynamic-
ky vypěstované meduňky 
a s éterickým marulovým 
olejem dodá vašim vla-
sům potřebnou hydra-
taci a minerály. Perfektní 
plážový účes s  matným 
efektem a střední fixací 
získáte bez zatížení. Stačí 
nanést do lehce osuše-
ných, šamponem umy-
tých a  kondicionérem 

či maskou ošetřených vlasů 
a můžete se těšit na nový, ne-
všední vzhled. Během letního 
období nezapomínejte ani na 
důkladnou péči o  vlasy i  tě-
lo. Prémiová řada ROLLAND 
OWAY SUNWAY představuje 
unisexové kosmetické produk-
ty pro celou rodinu, díky kte-
rým získáte veškeré živiny, jež 

při pobytu na sluníčku tolik 
potřebujete. Při péči o vla-
sy můžete vsadit na rege-
nerační masku, šampóno-
vou lázeň s  antioxidanty, 
která nejen hydratuje, ale 
i účinně odstraňuje zbytky 
soli, písku a  chlóru, nebo 
ochranný a  výživný elixír 
s přirozenými UV filtry, dí-
ky němuž si vaše hříva udrží 

svůj lesk a zdravý vzhled. Pro 
pokožku se v létě skvěle hodí 
tělový balzám, který ji regene-
ruje po vystavení slunečnímu 
záření a  zároveň i  příjemně 
osvěžuje. 

Salonní péči OWAY jsme 
měli možnost otestovat i my.  
První, co v kadeřnictví příjem-
ně překvapí, je ovzduší bez ty-
pického amoniakového zápa-
chu. Barvení neprovází žádné 
pálení nebo svědění pokožky.  
Výsledný efekt překonal naše 
očekávání. Nádherně lesklé 
a ozdravené vlasy v přirozené 
barvě doslova nadchly. Už se 
těšíme na další návštěvu. Zkus-
te to také, rozhodně nebudete 
zklamáni. Více se dozvíte na 
http://organic-way.cz/.

Pořádání školních zájezdů má svá pevná pravidla

Vlasy jako od moře můžete získat i ve své koupelně
Oslavte blížící se konec školního roku novým 
letním vzhledem. S pomocí nové vlasové péče 
značky OWAY (ORGANIC WAY) ROLLAND mů-
žete získat pravý plážový účes jako od moře.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Národní cena 
kariérového 
poradenství 2018

Centrum Euroguidance  
při Domu zahraniční spolupráce 
vyhlašuje 10. ročník soutěže

Nabízíte zajímavé služby nebo aktivity 
v oblasti kariérového poradenství?
Přihlaste se a vyhrajte studijní návštěvu 
do Portugalska a možnost zviditelnit vaše úsilí 
v ČR i zahraničí. Vítáme i nováčky v oboru. 

Uzávěrka soutěže je 15. června 2018.
Podrobné informace najdete na 
www.euroguidance.cz
Kontakt: euroguidance@dzs.cz 

Najdete nás na
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XXVI. ROČNÍK

A
le pozor! 

Jen hlupák 

opakuje stejnou chybu 

dvakrát. R
uku na srd

ce. Kdo 

z nás se
 nemýlí? Něco jiného 

jsou testy. 
Po listo

padu 1989 

se sta
ly h

item. Učitel se přes 

noc ro
zhodl prověřovat zn

a-

losti s
vých

 žáků nově, moder-

ně, především
 s p

omocí te
s-

tů. Prý js
ou spolehlivé. Spra-

vedlivé. Objektivn
í. Stačilo jen 

oprášit d
řívější kratičké písem-

ky. O
svědčené pětiminutovky. 

Co na tom, že svo
u povahou 

o žádné testy n
ešlo. 

S  mnohaletou přípravou 

státní maturity 
vycít

il trh je-

dinečnou příležitost. 
Zača-

ly se hojně vydávat zploštělé 

obsahy literárních děl 

a k  žákům dorazily 

první profesionál-

ní testové úlohy, 

často za nemalé 

peníze ochotně 

investujících
 ro-

dičů. Žádný test 

však sám o sobě 

nezlepší 
výsle

d-

ky vz
dělávání. N

a-

opak. Nelítostně, od 

útlého věku, „škatulkuje“ 

žáky. Zvolna oslabuje jejich při-

rozenou motivaci vz
dělávat se. 

Do zadání každého testu se 

vždy vlo
udí menší nebo větší 

chyby a nepřesnosti. A
ni jejich 

anonymní tvů
rci n

ejsou neo-

mylní. Jenže s  jakoukoli to-

lerancí n
epočítají. Z

tráta jed-

noho jediného bodu zatřásla 

beztak oslabenou pověs-

tí Cermatu. Stačilo 

zaměnit důležité 

písmeno za ješ-

tě důležitější 

hlásku a „ne-

betyčn
ý prů-

švih
“ se pro-

měnil v  tea-

trální sousto 

politiků. Varov-

nější o
všem je, že 

ředitel této obáva-

né institu
ce se ste

jně 

trapně jako žáci obhajoval vý-

mluvou, že jej psal ve spěchu. 

Život nám jedno selhání 

vždy odpustí. 
Ne však celo-

plošné maturitní testy. 
Ne-

mají duši! 

Možná by nebylo na škodu 

vrátit s
e ve školách k hlubším 

základům českého pravopisu, 

k praktickému vyu
žívá

ní gra-

matiky a tvo
řivého slohu. Po-

malu zapomínáme nejen číst
, 

ale hlavně psát. Rozumět tex-

tu je sice
 velmi přínosné, ale 

dokázat jej bezchybně napsat 

není méněcenná dovednost. 

Kdysi 
tvořily 

diktáty hlavní 

součást p
řijím

aček do stře
d-

ních škol. Jedna chyba nikomu 

nezlomila vaz. Zato rozhodují-

cí ch
ybička v m

aturitním testu 

dokáže mladému člověku trp-

ce zhatit je
ho sny a představy 

o živo
tě.

 

Roman KANTOR
Učit s

e chybami. Tak zní jedna ze stá
le platných 

metod výuky. Žák by se jich
 neměl obávat jako 

čert k
říže. Moudrý učite

l nabádá: Jejich
 překo-

náváním se učím
e něčemu novému. 

Chybovat je lidské, testy však nemají duši
FOTO: Stanislav JU

GA

„První povinností k
aždého člověka je podat ruku sám sobě.“  Henry Winkler
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Týdeník ŠKOLSTVÍ
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Několik tisíc žáků českých 
odborných škol se každo-

ročně účastní projektů mezi-
národní mobility podporova-
ných z evropského programu 
Erasmus+. V posledních letech 
se při realizaci těchto projek-
tů již běžně využívá Evropský 
systém kreditů pro odborné 
vzdělávání a přípravu (ECVET). 
Konkrétním příkladem úspěš-
ného využití tohoto systému je 
jeho uplatnění při zahraniční 
stáži žáků Střední průmyslové 
školy stavební z Havířova.

Tato škola vyslala na dvou-
týdenní stáž do Španělska ve 
dvou skupinách celkem 32 
svých žáků z 2., 3. a 4. roční-
ku studijního oboru stavebnic-
tví v rámci projektu Ekologický 
dům. Hlavním cílem stáže by-
lo naučit se pracovat s progra-
mem AutoCAD a navrhnout 
bioklimatický dům pomocí 
navržení vnějších zdí, izolač-
ních vrstev, vnitřních stěn, ko-

vových částí, zeleného zastře-
šení a  bioklimatických prvků 
ve 3D. Tento cíl byl zvolen i se 
zřetelem ke snahám o snížení 
spotřeby energií a emisí v Mo-
ravskoslezském kraji. Přijímají-

cí organizací byla v tomto pro-
jektu mobility odborná škola 
SAFA v Seville. 

Užití systému ECVET se pro-
jevilo tím, že již ve fázi přípra-

vy projektu havířovská škola 
se španělskou partnerskou 
organizací uzavřela dohodu 
o  spolupráci a  vypracovala 
pro všechny stážisty smlouvy 
o učení, jejichž přílohou byla 
tzv. jednotka výsledků učení 
jako dokument s přesnou spe-
cifikací očekávaných výsledků 
učení. V  jednotce byly také 
uvedeny způsoby, jimiž má 
být zjišťována míra osvojení 
výsledků učení. Na závěr stá-
že pak hodnotil každého žáka 
v souladu se zásadami ECVET 
pracovník z přijímající organi-
zace. Ten zaznamenal výsledky 
svého hodnocení do hodno-
ticího formuláře. S přihlédnu-
tím k němu byly výsledky ze 
stáže uznány prostřednictvím 
klasifikace. 

Ze závěrečné zprávy o rea-
lizaci projektu i ze zpráv žáků 
je patrné, že uplatnění ECVET 
v  projektu přispělo k  vysoké 
kvalitě stáže. Havířovská ško-

la získala nové poznatky, kte-
ré může využít jak v  dalších 
projektech mezinárodní spo-
lupráce, tak při praxích žáků 
v českých podnicích.   
DZS a Národní tým expertů ECVET

Využití Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho 
obsahem. Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus+ a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.



Navštivte se svou třídou Pivovarské muzeum v Plzni
Pro školy je připravena široká nabídka výukových programů, které jsou vhodné 
především pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, lze je přizpůsobit i pro studenty SŠ.

Zapomenutá řemesla
Seznámíme vaše studenty s dávno zapomenutými tradičními řemesly, jako je 
formanství, bednářství či ledařství.

Kapitoly z historie města Plzně I-II
Jak se staví město, Jak se žilo ve středověku
Žáci si zábavnou a interaktivní formou prohloubí znalosti z historie města Plzně.
Dozví se, co obyvatelé města ve středověku jedli, jak si hráli, jak vypadala hygiena, 
nebo si sami vyzkouší, jak se město stavělo.

PLZEŇSKÉ VÁLČENÍ I-II
Výukové programy Husité před Plzní a Mansfeld v Plzni studenty zábavnou formou 
seznámí s válečnými událostmi, které ovlivnily život Plzeňanů.

Pivovarské muzeum v Plzni
Veleslavínova 6, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 235 574, +420 377 224 955
E-mail: muzeum@prazdrojvisit.cz
Otevírací doba: 
říjen–březen: denně 10:00 –17:00 hod.
duben–září: denně 10:00 –18:00 hod.
leden: zavřeno

www.prazdrojvisit.cz

Vstupné:
žák 50 Kč
učitelský doprovod zdarma
řidič autobusu zdarma

Počet:
20 (větší skupina bude 
rozdělena mezi více 
průvodců)

Délka programu: 90 minut

Navštivte se svou třídou Pivovarské muzeum v Plzni

Pivovarské muzeum v Plzni

inzerce 196x95 výukové programy 18023.indd   1 13.02.18   10:41
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Platí pro ÈR pøi objednání min. osmi souprav do 31. 8. 2018 Ceny vèetnì DPH

3.499,- Kè

Výroba: Za Nádražím 2601,  397 01  Písek

Školní nábytek vyrábíme 26 let
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www.krovina.cz
www.krovina.com
tel.: 382 274 312
e-mail: krovina@krovina.cz

Konstrukce RAL 3002�����������
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Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1. Šéfredaktorka Ing. Zlata Šťástková. E-mail: stastkova@tydenik-skolstvi.cz,
tel.: 774 824 006. Inzerce a předplatné: mullerova@tydenik-skolstvi.cz, tel.: 774 739 484. Za rok vychází 40 čísel, celoroční předplatné 
tištěné podoby 1380 Kč, elektronické verze 890 Kč, na predplatne@tydenik-skolstvi.cz nebo www.tydenik-skolstvi.cz. Nevyžádané 
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Za každého nového předplatitele, který uhradí roční předplatné Týdeníku ŠKOLSTVÍ,  získáte jeden z těchto dárků podle vašeho výběru:

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

 dvě vstupenky do iQLANDIE v Liberci  dvě vstupenky do zámku v Děčíně  dvě vstupenky do zámku Lednice 
 dvě vstupenky do Farmaparku Soběhrdy  poukaz pro dvě osoby na vinobus Znojmo  dvě rodinné vstupenky na léto, 
zahrnující rodinný vstup během 48 hodin do plzeňské zoo, Techmanie, DinoParku a Muzea loutek, plus MHD zdarma 

Získejte dárek od Týdeníku ŠKOLSTVÍ


