
Piráti ukázali, kam může vést nedostatek povědomí  o totalitním vyučování.
Kultivovanost národa začíná všeobecným vzděláním

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Možná je to příklad, jak 
nestíháme vstřebávat to, 

co jsme my, navštěvující školy 
do roku 1989, ještě hodně let 
poté nesměli ani tušit, natož 
vědět, protože to byl čas, kdy 
školní osnovy hlídali členové 
jediné povolené strany. Mino-
rity jako by neexistovaly.

Možná je to ale příklad ma-
nipulace směřující k  jediné-
mu – podřídit masy konzumu 
a  k  tomu směrovat i  obsah 
vzdělání.

Potvrzením o mezerách ve 
vědomostech je zábava na 
sociálních sítích těchto dnů. 

Jde na účet úletů poslanců 
Pirátské strany. Jeden 
prohlásí, že češ-
tí letci nasazující 
životy ve válce 
„jen plnili roz-
kazy“, tak proč 
je vyznamená-
vat, a  kolego-
vé s větším roz-
hledem pak mu-
sejí zachraňovat 
pověst strany těch-
to jakoby jednostranně 
vzdělaných (a pro mnoho vo-
ličů nadějných) politiků. 

Korunu pochybám o  jejich 

rozhledu nasadili „všichni“ 
ve Sněmovně hlasováním pro 
vyznamenání socialistického 
básníka Karla Sýse. My, co 
víme, se nestačíme divit, jak 
to, že tihle inženýři a doktoři, 

právníci a ekonomové, mno-
zí s vícero tituly, nevě-

dí, co obnášela Sý-
sova funkce ve-
doucího kultur-
ní rubriky ve 
vysoce totalit-
ním týdeníku 
Tvorba. Tam 
mohli pracovat 

opravdu jen ko-
vaní komunisté. 

Tam nemohli nikdy 
publikovat zakázaní 

autoři, jejichž díla pro změnu 
publikovala světová naklada-
telství, zatímco my ani nesmě-

li vyslovit jejich jména, natož 
chtít je číst.

Sympatičtí piráti se kají a sli-
bují, že se budou víc zajímat 
o podobně „nezáživné“ tisky 
v Poslanecké sněmovně, které 
dosud nepovažovali za důle-
žité, a tak pro ně zvedli ruku. 
Vlastně ukázali, kam může 
nedostatek povědomí o  tak 
zásadních problémech, jako 
bylo totalitní vyučování, vést. 
Nabízí se otázka, co všechno 
by s takovým přístupem moh-
lo ještě projít Sněmovnou.

Ale ano, můžeme stále sni-
žovat nároky na všeobecnou 
vzdělanost, nejde-li nám o to, 
abychom se zařadili ke kultur-
ním a kultivovaným zemím, je-
jichž reprezentace stojí a padá 
s všeobecnou vzdělaností.  

 Olina TÁBORSKÁ

Dokonce i  ignorant musel zaznamenat ve vir-
tuálním éteru návrhy na omezení humanitního 
vzdělání. Tu a tam si na sociálních sítích pár na-
foukanců střílí z některých humanitních oborů. 

„Největší chybou ve výchově je nevést mládež k samostatnému myšlení.“ Gotthold E. Lessing

Chceme 

patřit 

k zemím, jejichž  

reprezentace 

stojí  a padá se 

všeobecnou 

vzdělaností.  
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Češtináři: Podoba státní maturity by se měla změnit 
Povinná státní maturita 

z češtiny by se podle Spo-
lečnosti učitelů českého jazyka 
a literatury měla nahradit zce-
la novým modelem zkoušky. 
Měla by se skládat z centrál-
ně hodnoceného testu matu-
ritního minima, který by sloužil 
jako vstupenka ke školní čás-
ti maturity. Uvedla to mluvčí 
společnosti Veronika Valíková. 

Současná státní maturita po-
dle ní zbytečně zatěžuje stát-
ní rozpočet i  fungování škol 
a může mít negativní dopad 
na vztah mladé generace k li-
teratuře i jazyku.

Češtináři dlouhodobě navr-
hují, aby si stát ponechal testy, 
které by měly být obohacené 
o krátkou strukturovanou ote-
vřenou úlohu a které by měl 

opravovat Cermat. Zadávání 
i  opravování písemných pra-
cí a  ústní zkoušení z  češtiny 
by ale podle V. Valíkové měly 
organizovat samy školy. Kon-
krétní podoby těchto zkoušek 
by se mohly lišit na různých 
školách, což by podle V. Va-
líkové pomohlo vyvést české 
školství z uniformity, která ho 
sužuje.  čtk
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Zvýšení příplatků třídním 
učitelům a pedagogům za 

specializované činnosti až na 
3 500 korun měsíčně, jak na-
vrhli lidovečtí poslanci, vláda 
ANO v demisi nepodpořila ani 
neodmítla. Růst příplatků by 
přišel státní rozpočet podle 
odhadu předkladatelů na více 
než dvě miliardy korun ročně. 

Třídní učitelé mají nyní podle 
vládního nařízení nárok na 
příplatek 400 korun až 1 300 
korun. Příplatky za výkon spe-
cializovaných činností se mo-
hou podle zákoníku práce po-
hybovat od 1 000 korun do 
2 000 korun měsíčně. Lidovci 
navrhli u obou příplatků roz-
mezí 2 500 korun až 3 500 

korun. Zvýšení obou příplat-
ků obsahovala v minulém vo-
lebním období novela o peda-
gogických pracovnících, která 
zejména zaváděla kariérní řád 
učitelů. Vládní předloha tehdy 
nakonec nebyla přijata. Nara-
zila ve Sněmovně potom, co 
ji s úpravami vrátila horní ko-
mora.  čtk

Zvýšení příplatků za specializovanou činnost  

Zápisník

„Slušný výběr, chybí tam jenom ‚už jim zase přidali‘!“

Dětská univerzita 
Prvních 37 dětí z prvního 

a druhého stupně základní 
školy absolvovalo na Fakultě 
strojní Západočeské univer-
zity Dětskou technickou uni-
verzitu. Smyslem bylo zpří-
stupnit technické vzdělání 
dětem od první do deváté 
třídy. Zájem vyvolalo po-
kračování navazujících kur-
zů, ale také otevření tech-
nické univerzity v Klatovech 
a v Tachově.  čtk

Projekt Rozjedu to!   
Projekt je určen dětem ve 

věku od 11 do 15 let, vyrůs-
tajícím v dětských domovech 
a zatím pomohl celkem 85 
dětem. Podle průzkumu té-
měř třetina dětí z dětských 
domovů navštěvuje speciální 
školy a dvě pětiny nedokončí 
středoškolské vzdělání. Prá-
vě to se projekt snaží změnit. 
Dalším cílem je pomoc mla-
dým lidem z dětských domo-
vů při výběru  povolání. zm

Dětská Porta 
V  pátek a  sobotu 1.–2. 

června se v Kroměříži koná 
republikové finále 27. roč-
níku Dětské Porty, největ-
ší dětské hudební soutěže 
v oblasti folk a country. Dět-
ská Porta je jednou ze soutě-
ží Pionýrského Sedmikvítku, 
jehož pořadatelem je spolek 
Pionýr.  dz

Mlýny pro dílny 
Pardubice by mohly vy-

budovat v areálu památko-
vě chráněných Automatic-
kých mlýnů nejen centrální 
polytechnické dílny pro ško-
ly, ale i prostory pro svou ga-
lerii. O návrhu budou jednat 
zastupitelé.

  čtk

Výsledky didaktických testů 
státních maturitních zkou-

šek ukazují, že by se zřejmě 
mělo změnit současné na-
stavení vzdělávacího systé-
mu. Shodli se na tom bývalý 
ředitel Centra pro zjišťování 
výsledků vzdělávání Jiří Zíka 
a  ředitelka Asociace ředitelů 
gymnázií Renata Schejbalo-
vá. Učební obory, které nejví-
ce snižují úspěšnost u maturit, 

by se podle nich měly zamě-
řit víc na ověřování odborných 
a praktických znalostí. Deba-
tu o úpravách státních maturit 
nevyloučil ani ministr v demisi 
Robert Plaga.

Podle J. Zíky by řemeslní-
kům měla stačit kvalifikace 
zakončená například maturi-
tou s odborným zaměřením. 
„Nemuseli by pak mít státní 
maturitu, která je vstupen-

kou pro studium na vysoké 
škole. A kdyby chtěli jít na vy-
sokou školu, tak nechť si do-
dělají státní maturitu formou 
nástavbového studia,“ uvedl. 
Podobně to podle něj funguje 
například v Německu.

Státní maturita na učeb-
ních oborech podle J. Zíky 
ubírá prostor pro odbornou 
část výuky.

 čtk

Na učebních oborech by neměla být státní maturita 
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Tato skutečnost je ale jabl-
kem sváru a  silnou kon-

troverzí. Nesouhlasí mateřské 
školy, zřizovatelé a  odborná 
veřejnost. Proti umisťování 
dvouletých dětí do předškol-
ní institucionální péče se ale 
staví i část psychologů a pe-
dagogů. Zástupci politických 
stran jsou rozděleni mezi oba 
tábory.

Zatím jediný známý pozmě-
ňovací návrh předkládá býva-
lá ministryně školství Kateřina 
Valachová (ČSSD). Ta ho vní-
má jako kompromis. Navr-
huje, aby školky garantovaly 
místa alespoň pro ty děti, kte-
ré dosáhnou tří let do konce 
kalendářního roku, tedy v ob-
dobí mezi 1. zářím a 31. pro-
sincem. Mladším dětem by se 
pak vytvářela místa prostřed-
nictvím nově vznikajících nebo 
už existujících dětských sku-
pin, které by finančně podpo-
roval stát. 

Trochu historie
Už 29.  listopadu v  roce 

2014 nabyl účinnosti zákon 

č. 247/2014 Sb., o poskyto-
vání služby péče o dítě v dět-
ské skupině a o změně sou-
visejících zákonů. Tento zá-
kon upravoval podmínky, za 
nichž je poskytována služba 
péče o dítě v dětské skupině, 
a podmínky pro získání opráv-
nění k poskytování služby pé-
če o dítě v dětské skupině.

Dne 4. června v  roce 
2015 ovšem nabyl 
účinnosti zákon 
č. 127/2015 Sb., 
kterým se zákon 
č.  247/2014 
Sb. měnil. Tou-
to novelou se 
změnilo usta-
novení zákona 
tak, že poskyto-
vatel, který hod-
lá poskytovat služ-
bu péče o dítě v dětské 
skupině, je povinen dětskou 
skupinu zaevidovat. Označení 
dětská skupina lze užívat te-
dy pouze pro dětskou skupi-
nu evidovanou u ministerstva 
práce a sociálních věcí. Nově 
je také vymezena podmínka, 

že poskytovatel musí umožnit 
docházku dítěti v rozsahu nej-
méně 6 hodin denně. Změna 
také nastala u pojištění odpo-
vědnosti, a to v tom smyslu, že 
poskytovatel je povinen uza-
vřít pojištění odpovědnosti za 
újmu.

Přijatelný kompromis?
„Diskuze o dvouletých dě-

tech je zatížena mnoha emo-
cemi. Hlavní dotčené strany 
mají velmi různé potřeby. 
Rodiče o  možnost garanto-
vaného místa z valné většiny 
stojí a místa z různých důvo-
dů potřebují. Byť je dvouletým 

dětem lépe v  rodině, 
v mnoha případech 

jsou rodiny zatí-
ženy existenční-
mi problémy, 
které ideál- 
ní péči o  dě-
ti znemožňují. 
Zřizovatelé se 

obávají, zda bu-
dou mít na zřízení 

garantovaných míst 
dostatečné prostředky. 

Poskytovatelé péče se buď 
už přizpůsobili a  s  určitými 
úpravami dvouleté děti přijí-
mají, nebo se jejich přijímání 
brání s  argumentem, že tak 
malé děti se nedají vzdělávat, 
musí se o ně pečovat. Hleda-

né řešení tedy vyvažuje velké 
množství velmi protichůdných 
zájmů. Návrh poslankyně Ka-
teřiny Valachové se v této si-
tuaci zdá být přijatelným kom-
promisem,“ reaguje na návrh 
bývalé ministryně Olga Žáková 
ze společnosti EDUin.

Co na to praxe
Dosud u  nás vzniklo něco 

přes 650 dětských skupin pro 
osm tisíc dětí, které jsou vel-
mi nerovnoměrně rozloženy 
v krajích. Například ve Středo-
českém kraji je 132 dětských 
skupin a Karlovarský kraj má 
skupiny pouze čtyři. Zakládají 
je především zaměstnavatelé 
a  staly se oblíbeným benefi-
tem pro zaměstnance. Jsou 
financovány z prostředků EU 
a finančně se na jejich fungo-
vání podílejí jak poskytova-
telé služby, tak rodiče. To by 
se tedy podle poslanecké dis-
kuze mělo v budoucnu změ-
nit. Přispívat by měl výrazněji 
stát. Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí připravuje návrh 
financování dětských skupin 
ze státního rozpočtu. 

Přidal se i magistrát
Provoz dvou nejnovějších 

podnikových dětských sku-
pin Zvonek a  Klíček zahájil 
v dubnu i pražský magistrát. 
Jsou v Jungmannově ulici pro 
děti zaměstnanců úřadu. Mo-
hou je navštěvovat pravidel-
ně, případně příležitostně děti 
od dvou let. Kapacita každé 
ze skupin je dvanáct míst. Per-
sonál tvoří dvě dvojice peču-
jících osob a dvě pomocnice. 
„Otevření dětských skupin je 
v historii pražského magistrá-
tu skutečně výjimečná událost 
a věřím, že pomůže usnadnit 
návrat rodičů po rodičovské 
dovolené do zaměstnání,“ 
uvedla při zahájení ředitelka 
Magistrátu hl. m. Prahy Mar-
tina Děvěrová.

„V  Česku jsou již firemní 
školky a  dětské skupiny za-
vedeným trendem. Pražský 
magistrát zřízením dvou dět-
ských skupin vyšel vstříc za-
městnancům s cílem pomoci 
jim v návratu do zaměstnání 
po rodičovské dovolené a ve 
sladění pracovního a rodinné-
ho života,“ připomíná radní 
hl. m. Prahy pro školství Irena 
Ropková. 

 Táňa PIKARTOVÁ

Podpora dětských skupin, o které nyní poslanci 
diskutují, má být alternativou k plošnému prá-
vu na umístění dvouletých dětí do mateřských 
škol. Podle současné legislativy budou mít ro-
diče toto právo od 1. 9. 2020. 

Máme 

zaměřeno

na...

Dětské skupiny mohou být řešením pro dvouleté děti

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

Za tímto účelem byla připra-
vena strategie naplňování 

tohoto cíle pro příští tři roky. 
K tomu se přidává reforma fi-
nancování regionálního škol-
ství, tedy přechod z  norma-
tivního na nákladový způsob 
financování, jenž představuje 
náklady ve výši 11,5 mld. Kč.

Předseda školských odborů 
František Dobšík upozornil, že 
kvalitu vzdělávání nelze zvýšit 
bez investic do lidského fakto-
ru. Z hlediska věku patří peda-
gogové v České republice me-
zi nejstarší v Evropské unii, ke 
zlepšení této situace nemůže 
přitom dojít bez zatraktivnění 
učitelského povolání. K dosa-
žení deklarovaného cíle 130 
procent relace k  průměrné 

mzdě je zapotřebí zvýšení dy-
namiky růstu platů. Důležité 
je také rovnoměrné rozložení 
zvyšování platů v následujících 
třech letech bez výrazných 
skokových změn. Zá-
věrem upozornil na 
usnesení školské-
ho výboru Posla-
necké sněmovny 
obsahující poža-
davek na odlo-
žení reformy re-
gionálního školství 
o dva roky.

V reakci na množící se 
údaje o chybějících finančních 
prostředcích určených na regio- 
nální školství v letošním roce 
vyčíslil ministr školství Robert 
Plaga nepokryté požadavky 

na přibližně 1,2 mld. Kč. Ře-
šení těchto požadavků bude 
mít přednost před případnou 
úpravou platových tarifů již 
v letošním roce.

Ministryně financí Alena 
Schillerová ujistila, že minister-
stvo financí zajistí prostředky 
na financování reformy regio-
nálního školství, přesná část-
ka však prozatím nebyla vy-
číslena. Obdobná situace je 
v  případě zvýšení platů, jež 

bude promítnuto do návr-
hu státního rozpočtu 

na příští rok, v tuto 
chvíli však nejsou 
k dispozici přesné 
podklady.

Předseda ČM-
KOS Josef Stře-

dula upozornil na 
nízký předpokláda-

ný nárůst odměňo-
vání nepedagogických 

pracovníků, rovněž této oblas-
ti je třeba věnovat pozornost.

Předseda Vysokoškolského 
odborového svazu Petr Baierl 
ocenil, že po letech propadu 

a  stagnace přistupuje vláda 
k navyšování platů ve školství 
pozitivně, připomněl však, že 
výdaje na školství jsou v Čes-
ké republice v poměru k HDP 
stále jedny z nejnižších v rámci 
EU. To se promítá i do odlivu 
vysokoškolských pedagogů 
z  pedagogických fakult, což 
představuje značný problém 
při vzdělávání nových učitelů. 
Tato skutečnost se projevuje 
rovněž v technických oborech.

Prezident Hospodářské ko-
mory Vladimír Dlouhý zdůraz-
nil, že hlavním cílem by mělo 
být zlepšení kvality vzdělávací-
ho procesu. V tomto kontextu 
vyjádřil obavy, aby navrhovaná 
opatření nebyla považována 
za jednorázová. Proto by vláda 
měla deklarovat snahu o udr-
žení platů učitelů na potřebné 
úrovni, reflektovat zvyšování 
platů učitelů ve střednědobé 
rozpočtové strategii sektoru 
veřejných institucí, a  tím za-
jistit stabilizaci školství na delší 
časové období.

 Romana SLANINOVÁ

Strategie zvyšování platů ve školství na příští roky
Na počátku května se konala schůze Rady hospo-
dářské a sociální dohody ČR. Během tohoto jed-
nání ministr školství Robert Plaga uvedl, že cílem 
vlády je udržení trendu navyšování prostředků 
pro regionální a vysoké školství tak, aby průměr-
ný plat pedagogického pracovníka dosahoval re-
lace 130 procent průměrné mzdy v zemi. 

Všichni účastníci podpořili 
stanovisko Českomorav-

ského odborového svazu pra-
covníků ve školství, aby poli-
tici přijali místo slibů závazný 
a kontrolovatelný plán zvyšo-
vání platů pedagogů. Víc pe-
něz by mělo jít nejen na platy 
pedagogů, ale i na platy ne-
pedagogických pracovníků 
a na zlepšení ostatních pod-
mínek pro vzdělávání.  Závě-
ry se promítnou do usnesení 
senátního výboru, které bude 
projednáno na plénu Senátu 
PČR. Stanovisko pléna Sená-
tu PČR bude doporučením pro 
vládu. Hovoříme s předsedou 
ČMOS PŠ Františkem Dobší-
kem. 

K  jakým závěrům slyšení 
dospělo? Mohou být učitelé 
spokojeni?

Veřejné slyšení naplnilo náš 
záměr, tedy vytvářet společ-
ně s dalšími aktéry v oblasti 
vzdělávání od mateřských po 
vysoké školy tlak na zvyšová-
ní finančních prostředků do 
resortu školství. Očekáváme 
podporu od druhé komo-
ry Parlamentu a ta nám by-
la přislíbena. Další pokračo-
vání bude na plénu Senátu. 
Zástupci ministerstva školství 
i financí naše požadavky ne-
odmítli.

Za petiční výbor jste na ve-
řejném slyšení vystoupil vy. 
Shrňte, prosím, podstatné 
části petice. 

Žádáme naplnění slibů, kte-
ré politické strany daly před 
volbami nám voličům ohledně 
priority vzdělávání. Ve vládním 
prohlášení musí být stanoven 

jasný závazek, jak slibované 
cíle vláda naplní.

Uvedl jste, že se těšíte, až 
nebudete muset nosit tričko 
s nápisem „konec levné prá-
ce“. Kdy myslíte, že se tak 
stane? 

Konec levných učitelů a aka-
demiků nastane, pokud prů-
měrné platy dosáhnou úrovně 
130 procent průměrné mzdy 
v národním hospodářství Čes-
ké republiky. Termínově v roce 
2020 až 2021.

Učitelé by tedy měli dostat 

víc peněz, stejně tak nepeda-
gogičtí pracovníci. Skutečně 
by už za tři roky měli mít za 
svou práci až 46 tisíc korun 
měsíčně? 

Je to závazek v  navrhova-
ném vládním prohlášení. Aby 
se tento závazek stal skuteč-
ností, budeme si to muset od-
pracovat, vyjednat a být stále 
ve střehu.

Jak by se podle vás mě-
ly zlepšit další podmínky pro 
vzdělávání?

Jde o snížení administrativy, 
zlepšení metodické podpory 
v  souvislosti nejen s  inkluzí, 
lepší zacílení dalšího vzdělává-
ní pedagogických pracovníků, 
zlepšování vztahů mezi rodi-
nou a školou. Pokud se nepo-
daří zatraktivnit učitelské pro-
fese, řešit generační výměnu 
pedagogů na všech stupních, 
tak zůstaneme v bludném kru-
hu a budeme žehrat na těšín-
ská jablíčka. Již v červnu bu-
deme znát návrh státního roz-
počtu na rok 2019. A kostky 
budou vrženy.  Táňa PIKARTOVÁ

Slyšení v Senátu podpořilo kvalitní podmínky ke vzdělávání
V  pondělí 28. května 2018 se v  Senátu PČR 
uskutečnilo veřejné slyšení Výboru pro vzdělá-
vání, vědu, kulturu, lidská práva a petice k pe-
tici ČMOS PŠ a  VOS Za kvalitní podmínky ve 
vzdělávání.

FOTO: Jan ČEJCHAN
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Jdu jen ve stopách svých předchůdců

Výuka o bezpečnosti práce může být i zábavná

Bylo pro vás překvapením, 
když jste se octl v soutěži Zla-
tý Ámos? 

Já svou účast vnímám spí-
še jako závazek než jako oce-
nění. Docela by mě zajímalo, 
co dělám jinak než kolegové, 
protože vlastně dělám jen to, 
co přede mnou moji učite-
lé a kolegové. V životě jsem 
měl štěstí na výborné matikáře 
i třídní učitele, takže 
je do jisté míry jen 
napodobuji.

Co jste si ze sou-
těže odnesl? Získal 
jste nějakou inspi-
raci?

Strávili jsme spolu 
s ostatními soutěží-

cími a organizátory celý víkend 
a hodně jsme se spřátelili. By-
lo zajímavé pozorovat, jak byl 
každý kantor jiný, takže jsem 
si říkal, že asi nejde zevšeo-
becňovat a najít nějakou de-
finici oblíbeného a  dobrého 
kantora.

Stal jste se Ámosem matiká-
řem. Vaše hodiny žáky určitě 
baví. Jak vlastně matematiku 

zábavně učit? Jak 
využíváte v  hodi-
nách třeba moder-
ní technologie? 

V  naší škole je 
velká část učeben 
vybavena interak-
tivní tabulí, mohu 
ji tak například vy-

užívat po celý výklad, a probí-
raná látka se tak stává pro žáky 
zábavnější. A co dělám jinak? 
Vlastně nevím, jak jsem už ří-
kal, jdu jen ve stopách svých 
předchůdců. Ale myslím, že 
děti určitě baví i to, že se mi 
daří ukázat jim, jak pro ně 
matematika může být zábav-
ná a důležitá, i když v ní zrov-
na nevynikají. Například žáky 
8. tříd jsme zapojili do vyhod-
nocování dotazníků z projek-
tu Erasmus+ a právě to nejvíc 

baví ty děti, které nejsou velké 
matematické hvězdy. Vidí reál-
ný projekt, který demonstruje, 
k čemu je matematika dobrá 
a že se jim bude v životě hodit.

Co děláte, když neučíte, kde 
čerpáte energii?

Pocházím z  Pelhřimovska 
a  návraty na Vysočinu jsou 
krásným relaxem. A  pak po-
hyb – běh, posilovna a volejbal. 
A protože dělám práci, která 
mě baví, tak to mě určitě taky 
nabíjí. Romana SLANINOVÁ

Bezpečnost práce už dáv-
no není jen prázdným po-

jmem. Dbá se o ni na praco-
vištích stejně jako ve veřejném 
prostoru a své místo má po-
chopitelně i  ve školní výuce. 
Díky podpoře subjektů, do 
jejichž kompetencí tato pro-
blematika spadá, mají učitelé 
v současnosti možnost poučit 
své svěřence o  bezpečnost-
ních otázkách zábavnou for-
mou a s dostatkem zajímavých 
a užitečných informací. 

Členské státy EU se již před 
více než 30 lety dohodly na 
společném postupu při sta-
novování pravidel bezpeč-
nosti a  ochrany zdraví při 
práci. Vznikla celá řada práv-
ních předpisů sjednocujících 
požadavky na bezpečnost 
a zdraví při práci ve všech stá-
tech Unie. Avšak nejen právní 
předpisy jsou důležité. Nemé-
ně důležitá je kultura preven-
ce a  zvyšování úrovně BOZP 
na národních úrovních. Proto 

byla před 25 lety založena Ev-
ropská agentura pro bezpeč-
nost a zdraví při práci, která 
prostřednictvím sítě spolupra-
cujících národních informač-
ních center BOZP koordinuje 
výzkumné i osvětové činnosti 
v této oblasti. Nedílnou sou-
částí osvětové činnosti jsou již 
20 let animované filmy k růz-
ným tématům s  hlavním hr-
dinou, postavičkou Napem, 
které pro evropskou agentu-
ru vyrábí mezinárodní konsor-
cium a zájemcům jsou k dis-
pozici zdarma. Filmy mají za 
cíl zábavnou formou seznámit 
diváky s mnoha nebezpečími, 
která je mohou na pracovišti 
potkat.  

Věnovat se problematice 
bezpečnosti ve školách a do-
ma s využitím filmů o Napovi, 
jeho přítelkyni Napetce a jejich 
šéfovi byl pak jen další logický 
krok. Bylo proto rozhodnuto 
zpracovat mezinárodní projekt 
NAPO pro učitele se zaměře-
ním na žáky základních škol 
a  s  využitím filmů o  sympa-
tickém nešikovi jménem Na-
po přiblížit dětem témata, ja-
ko jsou bezpečnostní značky 
nebo vyhledávání rizik kolem 
nás, ve škole a doma. Nejprve 
byl projekt vyzkoušen v něko-
lika zemích Evropy a  nyní je 

již k dispozici všem zájemcům.
Pedagogům pomáhají při vý-

uce materiály z projektu „NA-
PO pro učitele“, které jsou 
zpracovány pro dvě věkové 
kategorie, pro žáky od 7 do 9 
let a od 9 do 11 let. Obsahově 
jsou zaměřeny na bezpečnost 
a ochranu zdraví nejen při prá-
ci a jsou zpracovány zábavným 
a tvůrčím způsobem.

Každý modul obsahuje klí-
čové sdělení i cíl výuky a učite-
lům nabízí podrobné metodic-
ké pokyny, instrukce i návrhy 
konkrétních aktivit odpovída-
jících věku žáků včetně in-
formací o  potřebných zdro-
jích a  učebních pomůckách. 
Modul obsahuje rovněž ná-
vrh vzorové vyučovací hodiny 
v délce 40 až 45 minut ke kaž- 
dému videoklipu. Ty využívají 
jednak části již hotových filmů 
s postavičkou Napem, jednak 
se vytvářejí také klipy nové.

Záměrem autorů bylo na-
bídnout flexibilní moduly, 
které lze využít při výuce pří-
rodních věd, dopravní výchovy 
a pochopitelně také sociálních 
a zdravotních dovedností.

Inspiraci najdete na www.
ceskyfocalpoint.cz a  https://
www.napofilm.net/cs/using-
-napo/napo-for-teachers.

 ros

V letošním ročníku Zlatého Ámose se oceněným 
fyzikářem stal Michal Čečák z pražské ZŠ s roz-
šířenou výukou jazyků, K Milíčovu. Patří k nej-
mladší pedagogické generaci, protože učí „te-
prve“ pátým rokem, ale jak jeho ocenění potvr-
zuje, ani to nemusí být v soutěži diskvalifikující.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Existuje možnost, že by si žá-
ci pobyt prodloužili se sou-

hlasem vedení školy na vlastní 
zodpovědnost? Pokud by vyu-
čující, který žáky doprovázel, 
odjel po skončení akce zpět 

domů, mají žáci, kteří si po-
byt prodloužili, skutečně od-
povědnost sami za sebe? Jed-
ná se o plnoleté žáky. 

Právní předpisy neobsahují 
zvláštní úpravu pro akce kona-

né střední školou. Proto v sou-
ladu s § 164 odst. 1 písm. a) 
školského zákona rozhoduje 
o  průběhu této akce ředitel 
školy, který má určit místo 
a čas začátku a konce akce. 
Není vyloučeno, aby akce za-
čala a skončila v jiném městě, 
než kde je sídlo školy. Škola 
nese odpovědnost pouze po 

dobu průběhu takové akce, 
tedy po jejím skončení již ne-
může za žáky nést odpověd-
nost škola. U žáků mladších 18 
let je samozřejmě nutné v pří-
padě akcí mimo budovu školy 
dohodnout případné skončení 
na jiném místě (v jiném městě) 
se zákonnými zástupci. 

 Vít BERKA

Zodpovědnost za plnoleté žáky při školní akci

Má vedoucí odpovědnost za svěřené hodnoty?

Je možné, aby učitel ukončil několikadenní akci 
se žáky, která se koná v jiném městě, než je sídlo 
školy, v místě konání akce? 

Odpovědnost za schodek 
na svěřených hodno-

tách, které je zaměstnanec 
povinen vyúčtovat, upravuje 
§ 252 a  násl. zákoníku prá-
ce. V § 260 odst. 1 zákoníku 
práce se stanoví:

„Je-li k  náhradě schodku 
společně zavázáno více za-
městnanců, určí se jednot-
livým zaměstnancům podíl 
náhrady podle poměru jejich 
dosažených hrubých výdělků, 
přičemž výdělek jejich vedou-

cího a jeho zástupce se zapo-
čítává ve dvojnásobné výši.“

Toto ustanovení tedy zmi-
ňuje vedoucího nebo jeho 
zástupce jako součást kolek-
tivu společně odpovědných 
zaměstnanců. Samotná sku-
tečnost, že zaměstnanec je 
vedoucím (jeho zástupcem) 
a řídí kolektiv společně odpo-
vědných zaměstnanců, tedy 
nepostačuje k tomu, aby ten-
to nesl odpovědnost za vznik-
lý schodek. Je proto nezbytné 

v zájmu zaměstnavatele, aby 
i s tímto zaměstnancem sjed-
nal dohodu o  odpovědnosti 
za svěřené hodnoty za podmí-
nek obsažených v ustanovení 
§ 252 zákoníku práce. 

Pokud by vedoucí zaměst-
nanec (jeho zástupce) 
součástí kolekti-
vu společně od-
povědných za-
městnanců ne-
byl nebo s ním 
zaměstnavatel 
nesjednal do-
ložku o  spo-
lečné odpověd-
nosti za schodek, 
neznamená to au-
tomaticky, že tento za-
městnanec žádnou odpověd-
nost za vzniklou škodu nene-
se. Protože základní povinnos-
tí vedoucího zaměstnance je 

dle ustanovení § 302 písm. g) 
zákoníku práce zabezpečovat 
přijetí opatření k ochraně ma-
jetku zaměstnavatele, není vy-
loučeno, že vedoucí zaměst-
nanec bude zaměstnavateli 
odpovídat za škodu v režimu 

obecné odpovědnos-
ti dle ustanove-

ní § 250 tohoto 
zákoníku. Aby 
ovšem mohl 
zaměstnavatel 
po takovém 
zaměstnanci 
náhradu ško-

dy vůbec poža-
dovat, musí mu 

prokázat zaviněné 
porušení povinnosti 

a  najisto dovodit příčinnou 
souvislost se vznikem škody 
v podobě schodku.

  Vít BERKA

Má vedoucí zaměstnanec odpovědnost za scho-
dek na svěřených hodnotách v případě, že sice 
řídí kolektiv společně odpovědných zaměst-
nanců, ale ti nepřicházejí do styku se svěřenými 
hodnotami a  zaměstnavatel s  nimi neuzavřel 
dohodu o  odpovědnosti za svěřené hodnoty 
s doložkou o společné odpovědnosti?

Právník 

radí

Podle ustanovení § 65 odst. 
2 školského zákona se 

praktické vyučování (které je 
součástí vzdělávání na střední 
škole) uskutečňuje ve školách 
a  školských zařízeních nebo 
na pracovištích fyzických ne-
bo právnických osob, kte-
ré mají oprávnění k  činnosti 
související s  daným oborem 
vzdělání a  uzavřely se ško-
lou smlouvu o obsahu a roz-
sahu praktického vyučování 
a  podmínkách pro jeho ko-
nání. S uskutečňováním prak-
tického vyučování je spjata 
i  produktivní činnost žáků, 
která však není konána jako 
závislá práce v pracovněpráv-
ním vztahu. V § 122 odst. 1 
školského zákona se stanoví, 
že žákům středních škol po-
skytuje odměnu za produktiv-

ní činnost právnická osoba, 
která vykonává činnost ško-
ly, a to z prostředků získaných 
touto produktivní činnos-
tí. Výši této odměny stanoví 
ředitel školy podle rozsahu 
a kvality produktivní činnos-
ti. Pokud žáci konají praktické 
vyučování u  jiné osoby, po-
skytuje jim odměnu za pro-
duktivní činnost tato osoba. 
Pro účely tohoto zákona se za 
produktivní činnost považuje 
činnost, která přináší příjem. 
Minimální výše měsíční odmě-
ny za produktivní činnost pro 
stanovenou týdenní pracovní 
dobu 40 hodin je 30 procent 
minimální mzdy. Při jiné dél-
ce stanovené týdenní pra-
covní doby nebo v  případě, 
že žák nevykonával produk-
tivní činnost po dobu celého 

měsíce, se výše odměny za 
produktivní činnost úměrně 
upraví. V současné době, kdy 
minimální mzda činí 12 200 

Kč za měsíc, musí minimální 
výše odměny za produktivní 
činnost žáků činit 3 660 Kč 
měsíčně.  Vít BERKA

Pravidla pro odměny žáků za práci při praktickém vyučování
Podle jakých pravidel se určuje výše odměny 
žáků středních škol za produktivní činnost při 
praktickém vyučování?

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Jednou z podmínek pro evi-
denci osoby jako uchazeče 

o zaměstnání je, že tato oso-
ba „není fyzickou osobou sou-
stavně se připravující na bu-
doucí povolání“ – § 25 odst. 
1 písm. r) zákona o zaměstna-
nosti. Podle § 5 písm. d) záko-
na o zaměstnanosti je soustav-
nou přípravou na budoucí po-
volání i doba denního studia 
na střední škole, a to včetně 
prázdnin. Podle § 25 odst. 2 
písm. a) školského zákona je 
denní formou vzdělávání vý-
uka organizovaná pravidel-
ně každý den v  pětidenním 
vyučovacím týdnu v  průbě-
hu školního roku. Vzdělávání 
podle individuálního vzděláva-
cího plánu (§ 18 školského zá-
kona) je opatřením individuál-
ním, jehož povolení nemá vliv 

na to, v jaké formě vzdělává-
ní ve smyslu § 25 školského 
zákona se žák nebo student 
vzdělává: žák denní formy 
vzdělávání ve střední škole, 
kterému bylo povoleno vzdě-
lávání podle individuálního 
vzdělávacího plánu z jiných zá-
važných důvodů, je tedy nadá-
le žákem denní formy vzdělá-
vání. Institut individuálního 
vzdělávacího plánu tedy 
zjevně není další formou 
vzdělávání, které jsou 
taxativně vyjmenované 
v § 25 školského zákona, 
nýbrž pouze individuálním 
rozhodnutím ředitele 
školy o  žádos-
ti studenta. 

Možnost studovat v rámci in-
dividuálního vzdělávacího plá-
nu navíc není nároková (až na 
výjimku, která se tohoto pří-
padu netýkala) a student te-
dy nemůže s jistotou počítat 
s  tím, že bude jeho žádosti 
vyhověno. Na základě výše 
uvedeného je tedy možné ze 
zákonné úpravy dovodit, že 
individuální vzdělávací plán je 
vždy udělován pouze v rámci 
určité formy vzdělávání, kte-
rá se jeho povolením nemění, 
a podmínky studia v rámci té-

to formy vzdělávání se 
pouze upravují po-

dle individuálních 
potřeb studenta.

Příprava na budoucí zaměstnání
Je možné, aby bylo vyhověno žádosti o zařa-
zení jako uchazeče o zaměstnání studentovi 
střední školy, jehož studium probíhá na zá-
kladě individuálního vzdělávacího plánu? Zaměstnanec dal za-

městnavateli výpo-
věď a v době ukonče-
ní pracovního poměru 
mu bude zbývat ještě 
několik dnů dovole-
né. Zaměstnavatel 
tvrdí, že se s ním musí 
zaměstnanec dohod-
nout, zda bude dovo-
lená vyčerpána, nebo 
proplacena po skonče-
ní pracovního pomě-
ru. Pokud by k dohodě 
nedošlo, kdo určí, jak 
se bude postupovat?

Čerpání dovolené 
za kalendářní rok ne-
ní podmíněno doho-
dou zaměstnavatele se 
zaměstnancem. Podle 
§  217 zákoníku práce 
je povinností zaměstna-
vatele určit dobu čerpá-
ní dovolené podle roz-
vrhu čerpání dovolené 
vydaného s  předcho-
zím souhlasem odbo-
rové organizace a  rady 
zaměstnanců tak, aby 
dovolená mohla být vy-
čerpána zpravidla vcelku 
a do konce kalendářní-
ho roku, ve kterém prá-
vo na dovolenou vzniklo. 
Z uvedeného ustanovení 
vyplývá, že čerpání do-
volené není věcí doho-
dy zaměstnavatele se 
zaměstnancem, ale toto 
čerpání dovolené určuje 
zaměstnavatel a  závisí 
na jeho rozhodnutí, zda 
bude čerpání dovolené 
určeno. To ovšem nevy-
lučuje, aby došlo k do-
hodě mezi zaměstnava-
telem a zaměstnancem 
o čerpání dovolené. Jest-
liže v daném případě za-
městnavatel neurčí čer-
pání dovolené tak, aby 
mohla být vyčerpána do 
skončení pracovního po-
měru, má zaměstnanec 
právo na poskytnutí ná-
hrady platu za nevyčer-
panou dovolenou podle 
§ 222 zákoníku práce.

Kdo určuje 
dovolenou?

Odpověď na tuto otáz-
ku vyplývá z § 22 odst. 

6 zákona č. 563/2004 Sb., 
o  pedagogických pracovní-
cích, kde se stanoví:

„Pedagogický pracovník, 
který vedle přímé pedago-
gické činnosti, pro kterou má 
odbornou kvalifikaci, vyko-
nává také další přímou pe-
dagogickou činnost v  rám-
ci druhu práce sjednaného 
v pracovní smlouvě, pro kte-
rou nemá odbornou kvalifi-
kaci, splňuje pro pracovně-
právní účely předpoklad po-
dle § 3 odst. 1 písm. b). Větu 
první nelze uplatnit u peda-
gogického pracovníka, kte-
rý má odbornou kvalifikaci 
pouze pro příslušný předmět 
nebo příslušnou aktivitu po-

dle odstavce 5 nebo § 8 odst. 
4, § 9 odst. 9, § 10 odst. 
2, § 11 odst. 5 a 6 a § 17 
odst. 4.“

Podle citovaného usta-
novení stačí splňovat před-
poklad odborné kvalifikace 
v  jakémkoliv počtu odpra-
covaných hodin. Předpokla-
dem je, že obě činnosti – to 
je činnost, pro niž pedagog 
splňuje odbornou kvalifikaci 
i pro niž tuto kvalifikaci ne-
splňuje – jsou konány v rám-
ci druhu práce sjednaného 
v pracovní smlouvě. Rozumí 
se tím jedna pracovní smlou-
va, což vylučuje aplikaci to-
hoto ustanovení při souběž-
ných pracovních poměrech. 

Právní úprava tedy již ne-
vyžaduje pro splnění předpo-

kladu odborné kvalifikace (§ 
3 odst. 1 písm. b) zákona), 
aby pedagog přímou peda-
gogickou činnost, pro niž má 
odbornou kvalifikaci, vyko-
nával ve větším rozsahu, než 
je polovina jemu stanovené-
ho rozsahu hodin. 

Plnění odborné kvalifikace
Jak posuzovat plnění odborné kvalifikace pe-
dagogického pracovníka v  případě, že tento 
pracovník přímou pedagogickou činnost, pro 
kterou má kvalifikaci, nekoná v celé pracovní 
době, ale v části úvazku koná přímou pedago-
gickou činnost, pro kterou kvalifikaci nemá?

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Jednou z knih v polici nazva-
né „Co si chci přečíst zno-

vu“  jsou i Tři muži ve člunu 
a na toulkách. Pokaždé tam 
najdu něco, čeho jsem si mi-
nule nevšimla. V knížce stačí 
zalistovat a vždy se chytím. 

Nakladatelství Vyšehrad vy-
dalo Jeromovu autobiografii 
nazvanou Čas mého života. 
Legrace to není, dobré počte-
ní ano. Také místy aktuální. 
Tesat do mramoru:

„Vzdělání je tou nejdůleži-
tější věcí na světě a také tou 
nejhůře řízenou a zařízenou, 
což má za následek, že lidské 
pokolení nadále trpí nízkou 
inteligencí. Podle Carlyleovy 
definice je škola mučírnou, 

kde se mládí vězní za zdmi 
bez oken a hází se na ně kni-
hy. Kéž by se na ně alespoň 
házely ty správné kni-
hy. To, co se chla-
pec naučí za šest 
let ve škole, by 
se s  pomocí 
inteligentní-
ho knihkupce 
mohl doma 
naučit za šest 
měsíců. Zna-
losti, které mám, 
jsem vlastním přiči-
něním nabyl až v poz-
dějších letech.

Zůstávám nesmírně vděčný 
čítárně Britského muzea s je-
ho zdvořilými zaměstnanci, 

ačkoli podle zásady, že každý 
by měl dojít zasloužené od-
platy, bych nechal zardousit 

ty, kdo tam odpovídají 
za vytápění. Podě-

kovat bych chtěl 
i Křesťanskému 
sdružení mla-
dých lidí. Přes-
to jsem ještě 
víc zavázán 
o š u n t ě l ý m , 

ztrhaným dá-
mám a  pánům, 

jejichž jména již 
upadla v  zapomnění, 

kteří, za bohužel neadekvát-
ní mzdu, mi dali plně k dis-
pozici své vynikající vzdělání.“

Tady ani není co dodat, 

snad jen, že taky dohá-
ním  vzdělání čtením knih. 
Teď zmíněným životopisem. 
A hned jsem se dozvěděla, že 
po úspěchu Tří mužů... čtená-
ři od autora očekávali pouze 
humorný styl psaní. Nedo-
čkali se, ovšem jeho snaha 
o vážnou tvorbu zas neměla 
ten efekt. Na výtky fanouš-
ků, čekajících, kdy se zasmějí, 
marně odpovídal, že to neby-
lo jeho záměrem.

Tak to někdy dopadne, 
když se povede první kniha 
až moc. Ty následující zapad-
nou. Pokud se první nepove-
de, o dalších už se skoro ni-
kdo nedozví. Tak si vyberte, 
co je lepší. Olina TÁBORSKÁ

Fejeton

Vzdělání je tou nejdůležitější věcí na světě

Mám asistenta. No a co! 
Žákyně Fakultní základní 

školy prof. Otokara Chlu-
pa v  Praze si všimly, že děti 
s osobním asistentem zažíva-
jí ve škole negativní reakce ze 
strany spolužáků. Jedná se ze-
jména o děti s poruchami cho-
vání a učení. Některé se za své 
asistenty stydí, protože se jim 
kvůli nim ostatní posmívají. 
Tým žákyň se proto z  vlastní 
iniciativy rozhodl natočit krát-
ký dokument o těchto dětech, 
asistentech a učitelích, aby na 
celou věc reagoval a aby na to-
to téma otevřel ve škole deba-
tu. Žáci s asistentem jsou po-
dle týmu nepochopenou men-
šinou, pro kterou je nezbytné, 
aby jejich osobní asistent začal 
být vnímán jako běžná součást 
školy.

„Děti s asistentem byly v naší 
škole často odstrkovány z ko-
lektivu,“ uvádí Eliška Nová ze 
ZŠ prof. Otokara Chlupa a po-
kračuje: „A tak jsme si řekly, že 
o tom uděláme film, abychom 
podpořily debatu o tomto pro-
blému a  téma nebylo ve spo-
lečnosti ve stínu. Asistent je ve 

třídě, aby ulehčil práci nejen dí-
těti, ale i učiteli.“

Eliška spolu se svými dvěma 
spolužačkami, Michelle Aust 
a Miriam Kaminski, a za pomo-
ci učitelky Petry Rajtrové tímto 
způsobem upozornila na sku-
tečnost, o které většina lidí vů-
bec nepřemýšlí jako o problé-
mu. Trojice dívek svůj projekt 
pojmenovala „Mám asistenta. 
No a co!“.

„V  základních a  středních 
školách jsou podle některých 
průzkumů až 4 procenta dětí, 
které potřebují asistenta. Děti 
se v  naší škole leckdy setkaly 
s  tím, že byly terčem posmě-
chu nebo si připadaly vyřaze-
né ze třídy. My jsme se snažily 
rozproudit diskuzi o tom, v čem 
spočívá práce asistenta, proč jej 
některé děti mají a jak má vy-
padat spolupráce asistent–uči-
tel–žák,“ vysvětluje P. Rajtrová. 

Na počátku stál nápad na-
točit o této problematice film, 
který by byl posléze šířen do 
dalších škol v České republice. 
Dívkám však chyběly potřebné 
znalosti a dovednosti, aby film 

dokázaly natočit a  zpropago-
vat. S  tím jim pomohlo zapo-
jení se do programu Kdo jiný?, 
který funguje pod hlavičkou 
vzdělávacího programu Jeden 
svět na školách společnosti Člo-
věk v tísni. 

Projekt byl v  letošním roce 
nominován na Cenu Gratias Ti-
bi, která je každoročně udělo-
vána mladým lidem jako podě-
kování za jejich aktivitu – za to, 
že jim není jedno, co se kolem 
nich děje. Z více než stovky no-
minovaných projektů se dostaly 
mezi devět finalistů. Porota na 
projektu ocenila především to, 
že jsou žákyně v  tomto věku 

schopné tak zásadní občanské 
angažovanosti. 

Do svého přibližně čtvrthodi-
nového dokumentu poskládaly 
dívky názory několika dětí s asi-
stentem (jako je například i jed-
na z nich – Michelle), rozhovory 
se samotnými asistenty a vyuču-
jícími. Film zatím promítaly svým 
spolužákům a také na „rodičov-
ské kavárně“, která se konala 
u nich ve škole. Shodují se, že 
po společném promítání vnímají 
ve svém okolí reálné dopady ote-
vření diskuze o tomto tématu – 
děti s asistentem jsou podle nich 
teď už začleňovány do třídního 
kolektivu více. Eva ROKYTOVÁ

Podporujeme mladé lidi, aby se aktivně  
podíleli na příběhu svého okolí.

kdo_jiny_inzerce_185x50_02.indd   1 29.5.18   12:16
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Za městem Jičínem na 
cestě k Zebínu je ohra-
zená louka, na níž se 
od pradávna pohřbívaly 
oběti morových epide-
mií, ale také popravení 
zločinci, sebevrazi a ka-
cíři. Jednoho dne se na 
této louce objeví mrtvé 
tělo velíšského lesmistra. 
Je přivázaný ke stromu, 
má rozpárané břicho 
a  na čele krví namalo-
vané satanské znamení. 
Majitel panství Mikuláš 
Trčka z  Lípy se pokusí 
zločin utajit, protože se 
bojí, aby ho nezačala 
vyšetřovat utrakvistická 
konzistoř. Jeden z  jeho 
strýců však na něj vzne-
se žalobu, a  tak je celá 
záležitost projednávána 
v královské komoře. Více 
se dozvíte v knize z na-
kladatelství MOBA.

Jičínské pole 
mrtvých

Znáte je?

Asi každý mladý učitel po 
ukončení studia na vyso-

ké škole vstupuje do proce-
su vzdělávání dětí s  nadše-
ním a se spoustou očekává-
ní. Když jsem před třemi lety 
nastupovala na 2. stupeň ZŠ 
Rakovského v Praze jako uči-
telka přírodopisu a zeměpisu, 
nebylo tomu jinak. Na fakultě 
jsme měli k dispozici nejnověj-
ší přístroje, pomůcky a tech-
niku. Trochu jsem se obáva-
la, že běžné základní školy tak 
dobře vybavené nejsou. Byla 
jsem však mile překvapena. 
Není lepší odměna pro uči-
tele než sledovat úžas v dět-
ských očích při pozorování 
mikroskopických „breberek“ 
pomocí nových světelných 

mikroskopů. Obzvláště když 
stejný zvětšený obraz mohu 
dětem promítnout na doty-
kovou tabuli. Díky podpoře 
městské části Prahy 12 a pro-
jektu Čerstvý vítr z hor mini-
sterstva školství máme nově 

vybavenou učebnu přírodo-
pisu, kde si žáci mohou vše 
vyzkoušet a ohmatat a zažít 
na vlastní kůži. Není žádnou 
novinkou, že výuka formou 
zážitků je účinnější než jen 
neustálé teoretické drilování. 
Je to vidět na žácích, kterým 
září tváře, když mohou ven-
ku zblízka pozorovat pavouky 
pomocí lupy, lovit vodní živo-
čichy, pěstovat ve třídě vlastní 
rostliny, měřit jim správné pH 
půdy, vlhkost vzduchu či tvr-
dost vody pomocí špičkových 
digitálních bezdrátových sen-
zorů. A pokud jsou spokojení 
a nadšení žáci, pak teprve mů-
že být ze své práce spokojený 
i učitel.

 Nikol SOUKUPOVÁ

Pokud jsou nadšení žáci, může být spokojený i učitel

Ve středu dne 16. května 
se konalo okresní kolo do-

pravní soutěže, která je celore-
publikovou akcí Besipu. Jako 
každoročně pořádal tuto akci 
SVČ Domeček Valašské Mezi-
říčí za účasti zástupců Besipu, 

městské a státní policie a Čer-
veného kříže. Tito zástupci 
hodnotili žáky z  jednotlivých 
škol ze znalostí dopravních 
testů, jízdy na dopravním hři-
šti, zdravovědy a  jízdy zruč-
nosti. V letošním roce se ak-

ce zúčastnilo sedm škol v ka-
tegorii mladších žáků a sedm 
škol v kategorii starších žáků. 

Naše škola soutěžila v obou 
kategoriích. Družstvo mlad-
ších žáků se umístilo na 1. mís-
tě. V této kategorii nás repre-
zentovali: Roman Mendel, Jan 
Michalčák, Eliška Bartecká 
a Vanesa Dulková. 

1. místo rovněž obsadilo 
družstvo starších žáků ve slo-
žení: Marek Bill, Filip Hradil, 
Adéla Pernická a Karolína Ma-
liňáková.

Obě družstva si tím zajisti-
la postup do krajského kola, 
které se uskuteční 1. června 
ve Vsetíně.

 Dana STAVĚLOVÁ

V okresním kole dopravní soutěže jsme zvítězili

Studenti druhého ročníku 
oboru cestovní ruch (Mar-

cela Svobodová, Melisa Hra-
dová, Filip Hron a Matěj Ko-
trnec) ze znojemské střední 
školy v Přímětické se zapojili 
do projektu Můžeš to změnit! 

Jak tento projekt vznikl? Na 
počátku byl workshop pro žá-
ky základních škol a seniory, 
Mezigenerační občanská na-
uka. Nadšení účastníků vedlo 
k opakování a myšlence no-
vého projektu, tentokrát pro 
studenty. Mladí lidé jsou při-
praveni změnit svět, jen čas-
to nevědí jak. Studenti vidí ve 
svém okolí řadu věcí, které by 
bylo třeba zlepšit. Často jde 
o drobnosti, na jejichž nápra-
vu nebyl čas, přestože denně 
otravují život obyvatel obce 

a  vedou k  jejich špatné ná-
ladě. Studenti mají k  těmto 
změnám čas i energii. Chybějí-
cí zkušenosti a informace mo-
hou studentům doplnit místní 
politici a pracovníci obecních 
úřadů. Ti mohou energii a zá-
pal mladých ve své obci na-
směrovat tak, aby se začaly 
věci měnit k lepšímu.

Právě studenti ze SOU a SOŠ 
SČMSD, Znojmo, se díky ná-
padu zřídit wi-fi na nádraží ve 
Znojmě dostali do finále, kam 
postoupilo dvanáct středních 
škol z Jihomoravského kraje. 
Následně se studenti zúčast-
nili konference na brněnské 
radnici, kde svůj projekt pre-
zentovali. A  co studentům 
projekt přinesl? Seznámili se 
s ostatními studenty i s poli-

tiky a úředníky ze svého oko-
lí. Stali se součástí týmu, ve 
kterém společně vybrali to, co 
je štve, a  s pomocí mentora 
vypracovali projekt. Setkali se 

s osobami, které ovlivňují je-
jich život, mohli jim říci svůj 
názor a získat je pro svůj pro-
jekt. 

 Květoslava PYKALOVÁ

Studenti ve Znojmě se přesvědčili, že mohou věci měnit

VLASTIMIL VONDRUŠKA
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Všechny celostátní a regio- 
nální akce EXOD, které 

připravuje především pro své 
členy a jejich rodinné přísluš-
níky Českomoravský odborový 
svaz pracovníků školství (dále 
jen ČMOS PŠ), jsou od roku 
1995 kryty ochrannou znám-
kou s logem EXOD, registro-
vanou Úřadem průmyslového 
vlastnictví pod číslem 193759 
dne 16. 1. 1995.

1. Cíle činnosti
 z EXOD je forma rekreace 

na území České a Slovenské 
republiky, kterou zabezpečují 
organizační jednotky ČMOS 
PŠ.

 z EXOD poskytuje také dal-
ší vzdělávání pedagogických 
pracovníků především v  čin-
né službě a ze všech stupňů 
škol v akreditovaném vzdělá-
vacím programu „Poznává-
ní regionů České republiky 
a Slovenska s EXODEM“, pod 
č. j.: MŠMT-5859/2017-1-297 
s platností do 5. 6. 2020.

 z EXOD je určen zejména 
členům ČMOS PŠ a jejich ro-
dinným příslušníkům a  také 
zájemcům o  další doplňující 
vzdělávání.

2. Formy činnosti
Základny EXOD – víceden-

ní pobyty umožňují rekreační 
a vzdělávací formou (vycház-
ky, zájezdy, besedy, odborné 
exkurze, návštěvy historických 
a přírodních pamětihodností, 
kulturních akcí apod.) pozná-
vat daný region. Na základ-
nách pro rodiče s dětmi orga-
nizátoři zajistí diferencovaný 
program.

3. Způsob zajištění činnosti
a) Organizátorem základen 

EXOD jsou základní organiza-
ce, oblastní a krajské organi-
zační jednotky ČMOS PŠ, kte-
ré mají dle Stanov ČMOS PŠ 
právní subjektivitu. Základny 
EXOD zajišťují členové ČMOS 
PŠ. Organizátoři základen 
EXOD jsou vždy povinni řídit 
se těmito směrnicemi.

b) V  případě regionálních 
základen EXOD musí být po-
vinně při příslušné oblastní 
(popř. krajské) organizační 
jednotce ČMOS PŠ ustavena 
komise EXOD nebo osoba, 

která zodpovídá za činnost 
EXOD v daném regionu a spo-
lupracuje s  komisí EXOD při 
ČMOS PŠ. 

c) Vedoucí základny EXOD je 
pověřen organizátorem:

 z zajistit přípravu a program 
základny včetně studijních 
materiálů pro akreditované 
vzdělávání,

 z zaslat přihlášeným ozná-
mení o zařazení do základny 
nejpozději do čtrnácti dnů od 
doručení písemné přihlášky 
a nejpozději do čtrnácti dnů 
před zahájením základny za-
slat organizační pokyny k ná-
stupu a další nezbytné infor-
mace,

 z zajistit pojištění účastníků 
základny,

 z zpracovat seznam účast-
níků dalšího vzdělávání podle 
přihlášek,

 z seznámit účastníky s před-
běžným vyúčtováním základny 
před jejím ukončením,

 z předat organizátorovi kopii 
písemného hodnocení základ-
ny, které bylo projednáno se 
třemi zvolenými zástupci z řad 
účastníků základny a potvrze-
no jejich podpisy,

 z vyhodnotit splnění pro-
gramu dalšího vzdělávání 
a  seznam úspěšných absol-
ventů odeslat předsednictvu 
ČMOS PŠ k vydání „osvědče-
ní“ o vzdělávání.

d) Hospodář organizátora:
 z připravuje spolu s  vedou-

cím rozpočet základny,
 z eviduje platby účastníků, 
 z provádí průběžně účetní 

zápisy veškerých příjmů a vý-
dajů základny v účetní knize 
na základě účetních dokladů, 

 z zodpovídá za kompletní za-
účtování všech účetních přípa-
dů, které se v daném účetním 
období základny týkají,

 z v případě výplaty zdanitel-
ných příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti a  funkč-
ních požitků provádí řádný 
a včasný odvod daně v soula-
du s platnými předpisy,

 z provádí vyúčtování celko-
vých příjmů a výdajů základ-
ny, dbá přitom na dodržení 
zásady neziskovosti, která pro 
činnost EXOD platí,

 z archivuje všechny přísluš-
né účetní doklady u  organi-
zátora v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů.

e) Poskytování slevy
Členům ČMOS PŠ a  jejich 

nezaopatřeným dětem, ob-
dobně i členům Odborového 
svazu pracovníků školství a vě-
dy na Slovensku (dále OZPŠaV) 
je na všech základnách EXOD 
poskytována sleva ve výši 10–
20 %. 

f) Stornovací podmínky
Odřekne-li přijatý zájemce 

účast a organizátorovi se ne-
podaří uvolněné místo obsa-
dit, je tento zájemce povinen 
uhradit stornopoplatek. Na 
toto opatření musí organizá-
tor upozornit zájemce pře-
dem současně s oznámením 
o zařazení do základny. Výše 
a  podmínky stornopoplatků 
budou zveřejňovány v  pre-
ambuli nabídky celostátních 
základen EXOD pro daný rok.

4. Úkoly ČMOS PŠ, jeho or-
ganizačních jednotek a je-
jich orgánů

a) Organizátoři základen 
(základní organizace, oblastní 
organizační jednotky, krajské 
organizační jednotky) právně, 
organizačně i účetně zastřešují 
základny EXOD, organizují je 
pod svým jménem a na svou 
odpovědnost. 

Při organizaci základen mo-
hou organizátoři využívat slu-
žeb zprostředkovaných ces-
tovními kancelářemi výjimeč-
ně, a to pouze dílčím způso-
bem např. k zajištění dopravy 
v  rámci programu základny. 
Komplexní využití služeb ces-
tovních kanceláří není pod 
ochrannou známkou EXOD 
přípustné. V  případě spo-
ru rozhoduje předsednictvo 
ČMOS PŠ.

b) Organizátor základny 
EXOD 

 z odpovídá za dodržování 
Směrnic EXOD při organizaci 
základny,

 z odpovídá za to, že se zá-
kladna EXOD nestane komerč-
ní náplní cestovních kanceláří 
a zůstane věrna tradici brněn-
ského Exodu a myšlence „uči-
telé sami sobě“,

 z odpovídá za přípravu zá-
kladny, její program, hospoda-
ření a vyúčtování, je povinen 
v  souladu s příslušným usta-

novením zákona č. 563/1991 
Sb., o  účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, sestavo-
vat k poslednímu dni účetního 
období řádnou účetní závěrku 
a její kopii zaslat v termínu do 
31. 3. následujícího roku na 
sekretariát ČMOS PŠ,

 z stanoví pro každou základ-
nu vedoucího základny,

 z ihned po ukončení základ-
ny zasílá originál hodnoce-
ní základny komisi EXOD při 
ČMOS PŠ,

 z zašle v termínu do 15. led-
na kalendářního roku komisi 
EXOD při ČMOS PŠ přihlášku 
připravovaných celostátních 
základen EXOD a popř. také 
seznam připravovaných regio-
nálních základen pro daný rok. 

c) Předsednictvo ČMOS PŠ
 z určuje koncepci dalšího 

rozvoje činnosti EXOD,
 z schvaluje Směrnice EXOD 

a podává jejich výklad,
 z ustavuje komisi EXOD při 

ČMOS PŠ a stanovuje její pra-
vomoci a povinnosti,

 z zajišťuje zveřejnění nabídky 
celostátních základen EXOD,

 z projednává jednou ročně 
hodnocení činnosti EXOD, 
které předkládá komise EXOD 
při ČMOS PŠ,

 z organizuje jednou ročně 
aktiv vedoucích celostátních 
základen EXOD,

 z vydává jednotné tiskopisy 
pro agendu základen EXOD, 
které jsou nedílnou přílohou 
Směrnic EXOD,

 z vydává a potvrzuje „osvěd-
čení“ o  absolvování dalšího 
vzdělávání EXOD učitelům 
v činné službě.  

d) Komise EXOD při ČMOS 
PŠ (dále jen komise)

 z metodicky řídí organizáto-
ry a vedoucí základen EXOD,

 z předkládá předsednictvu 
ČMOS PŠ návrhy na změny 
Směrnic EXOD,

 z kontroluje dodržování plat-
ných Směrnic EXOD při orga-
nizaci základen EXOD,

 z schvaluje celostátní základ-
ny EXOD a provádí jejich vy-
hodnocení za daný rok; pokud 
komise přihlášenou základnu 
neschválí, sdělí toto své roz-
hodnutí bezodkladně organi-
zátorovi včetně zdůvodnění 
zamítnutí. Organizátor v tako-
vém případě nesmí akci pod 

SMĚRNICE EXOD
Směrnice byly chváleny na 20. schůzi předsednictva ČMOS PŠ dne 18. 5. 2018 a nabývají účinnosti 
dnem 19. 5. 2018.
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ochrannou známkou EXOD od 
okamžiku doručení rozhodnu-
tí pořádat,

 z spolupracuje s  komisemi 
EXOD při organizačních jed-
notkách ČMOS PŠ na úrovni 
regionálních základen,

 z programově zabezpečuje 
aktiv vedoucích celostátních 
základen EXOD,

 z připravuje jednotné tis-
kopisy pro agendu základen 
EXOD,

 z navrhuje předsednictvu 
ČMOS PŠ nové členy komise 
po předchozím projednání ná-
vrhu na aktivu vedoucích celo-
státních základen EXOD,

 z volí ze svého středu před-
sedu komise,

 z schází se ke svému jednání 
alespoň 3x ročně.

5. Administrativní a finanč-
ní zabezpečení

a) Organizátor základny 
EXOD odpovídá za řádné ve-
dení administrativní a účetní 
dokumentace jím pořádaných 
základen. Přitom je povinen 
dbát na dodržování platných 
předpisů, a to zejména:

 z zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozděj-
ších předpisů,

 z vyhlášky č. 325/2015 Sb., 
kterou se provádějí někte-
rá ustanovení zákona číslo 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, pro 
účetní jednotky, které vedou 
jednoduché účetnictví,

 z vyhlášky č. 504/2002 Sb., 

kterou se provádějí někte-
rá ustanovení zákona číslo 
563/1991 Sb., o  účetnictví, 
pro účetní jednotky, u  kte-
rých hlavním předmětem čin-
nosti není podnikání, pokud 
účtují v soustavě podvojného 
účetnictví,

 z zákona č. 586/1992 Sb., 
o  daních z  příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů,

 z zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozděj-
ších předpisů,

 z zákoníku práce.
Bližší pokyny k účetnímu ve-

dení základen EXOD a  jejich 
hospodaření podává příloha 
č. 1 k těmto směrnicím – Me-
todický pokyn k hospodaření 
základen EXOD a jejich účet-
nímu vedení.

b) Náklady základen EXOD 
zahrnují zejména náklady spo-
jené s  ubytováním, dopra-
vou a stravováním účastníků, 
vstupné, základní pojištění, 
místní (rekreační) poplatky, 
odměny lektorům, odměny 
vedoucímu a hospodáři, popř. 
náklady za další poskytnuté 
služby,

 z nezbytné organizační ná-
klady spojené s  přípravou 
a uskutečněním základny. 

c) Použití prostředků z fon-
du kulturních a sociálních po-
třeb

Účastníkům základen EXOD 
může zaměstnavatel poskyt-
nout příspěvek dle § 8, popř. 
§ 9 vyhlášky č. 114/2002 Sb., 
o  FKSP, ve znění pozdějších 

předpisů, k  úhradě účast-
nického poplatku. K  tomuto 
účelu je organizátor povinen 
vystavit řádný účetní doklad 
(fakturu), kde bude uvedeno, 
že se jedná o  rekreaci nebo 
vzdělávání. 

d) Vedení administrativní 
agendy

Při vedení administrativní 
agendy základen EXOD je or-
ganizátor povinen používat 
tiskopisy k  tomuto účelu vy-
dané předsednictvem ČMOS 
PŠ. Jejich vzory tvoří přílohu 
č. 2 k těmto Směrnicím:

 z přihláška celostátní základ-
ny EXOD,

 z přihláška účastníků základ-
ny EXOD,

 z seznam účastníků akredi-
tovaného vzdělávacího pro-
gramu EXOD, 

 z hodnocení základny,
 z rozpočet a vyúčtování zá-

kladny,
 z tiskopis dohody o provede-

ní práce,
 z tiskopis faktury,
 z tiskopis účetní uzávěrky.
e) Odměna funkcionářům 

základny
Odměna vedoucímu, hos-

podáři, popř. lektorům (po-
kud nemají na činnost vysta-
ven živnostenský list) může být 
organizátorem poskytnuta jen 
na základě řádně uzavřené do-
hody o pracích konaných mi-
mo pracovní poměr.

Organizátor je jako plátce 
daně při výplatě odměny po-
vinen postupovat v  souladu 

s ustanovením § 6 odst. 4 zá-
kona o daních z příjmů. 

f) Vyúčtování základen
Činnost EXOD je nezisková, 

rozdíly mezi příjmy a  výdaji 
základny musí být vyrovnány 
s účastníky; pouze rozdíly ne-
přesahující 100 Kč na osobu 
zůstávají účetně zálohou, kte-
rá je jako závazek převedena 
do dalšího účetního období 
a  musí být zúčtována v  pří-
jmech a výdajích nové základ-
ny EXOD v bezprostředně ná-
sledujícím účetním období. 

Vyúčtování každé základny 
EXOD podléhá kontrole pro-
vedené revizní komisí  orga-
nizátora, popř. komisí EXOD 
při ČMOS PŠ. 

g) Pojištění
Organizátor odpovídá za 

pojištění všech pořádaných 
základen EXOD. V  seznamu 
pojištěných osob jsou zahrnu-
ti také vedoucí, lektoři a dal-
ší osoby, které přímo zajišťují 
vlastní program základny. Po-
jistné je hrazeno z účastnické-
ho poplatku, je sjednáno v zá-
kladním rozsahu. 

 
Závěrečná ustanovení

Tyto směrnice byly schváleny 
předsednictvem ČMOS PŠ na 
jednání dne 18. května 2018 
a  nabývají účinnosti dnem 
19. května 2018. 

Dnem nabytí účinnosti no-
vých směrnic se ruší dosud 
platné Směrnice EXOD ze dne 
14. 10. 2004.

 Předsednictvo ČMOS PŠ

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

Léto bez zmrzliny nebo nanu-
ku není léto. Tato oblíbená 

pochoutka ovšem nemusí být 
jenom dobrá, ale může být také 
prospěšná. A nejen prospěšná, 
ale dokonce i lahodná. ZMRZ-
KA Hollandia je totiž kombinací 
dvou jedinečných surovin: svě-
žího Selského bílého jogurtu 
Hollandia, vyrobeného z  po-
ctivého mléka a obohaceného 
o kultury BiFi, a pravé belgické 
čokolády – bílé nebo mléčné.

Každý ví, že je česká značka 
Hollandia zárukou kvality, a to 

nejen u jogurtů, ale dokonce už 
i u nanuků. Jejich nanuk ZMRZ-
KA je ve skutečnosti mražený 
Selský bílý jogurt se všemi svý-
mi benefity (včetně prospěš-
ných bakterií Bifidobacterium 
a  Lactobacillus acidophilus) 
máčený v pečlivě vybrané bel-
gické čokoládě. 

Vychutnejte si ZMRZKU ve 
dvou variantách – v  mléčné 
nebo bílé belgické čokoládě. 
Tato lahodná pochoutka je sa-
mozřejmě bez lepku.

Více na www.hollandia.cz. 

Jogurtová ZMRZKA v mléčné nebo bílé belgické čokoládě
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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
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A víš, které mléčné výrobky patří mezi ty nejlepší, které byneměly chybět denně ve tvém jídelníčku? Kefíry, kysanápodmáslí, jogurty, jogurtové nápoje. Všechny tyto mléčnévýrobky mají pozitivní vliv na tvé zažívací ústrojí,což má vliv na tvé zdraví.

Mléčné 
výrobky 

jsou trendy a cool! 
Dokážeš si představit snídani bez mléčných výrobků, jogurtů  

a mléka? Požádej rodiče, ať ti do jídelníčku zařadí mléčné výrobky 
každý den. Je to období, kdy sílíš, rosteš a tvé tělo potřebuje výživu 

pro optimální vývoj a vývin svalů i kostí. Přečti si proč.

#vPoměru
Mléko má ideální 
poměr vápníku, 

fosforu a hořčíku, 
což je důležité pro 
správný vývoj tvé 
kostry v průběhu 

růstu.

#toChceš
Mléko a mléčné 

výrobky jsou pova-
žovány za základní 

zdroje vitaminů  
a minerálních látek, 

které v průběhu 
růstu potřebuješ.

#jódForever
Další důležitou látkou, která je obsažena  

v mléce a mléčných výrobcích, je jód. Nedo-

statek jódu způsobuje poruchy duševního 

vývoje, a proto ti radíme, dej si denně mléko 

nebo jogurt.

#rostešZdravěDo mléčných výrobků se přidávají tzv. 
prebiotika. Prebiotika slouží především 
jako potrava pro prospěšné bakterie. 
Tím jsou zajištěny vhodné podmínky 
pro jejich správný růst a aktivitu, což 
má samozřejmě pozitivní dopad na tvé zdraví.#PrimaTráveníA víš, které mléčné výrobky patří mezi ty nejlepší, které by neměli chybět denně ve tvém jídelníčku? Kefíry, kysané podmáslí, jogurty, jogurtové nápoje. Všechny tyto mléčné výrobky mají pozitivní vliv na tvé zažívací ústrojí, což má vliv na tvé zdraví. 

Více na 

www.mlecnavlna.cz

Tak je vyzkoušej a uvidíš :-)


