
Výchovy mohou některé žáky navždy poznamenat 
FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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I žák, který neumí zpívat, kres-
lit nebo nesplní mnohdy ná-

ročná kritéria v tělocvičně a na 
hřišti, může jít do života vyba-
ven dobrým vztahem k tomu, 
co mu sice nešlo, ale učitelé ho 
neodradili.

Každý z nás si vybaví spo-
lužáka nebo spolužačku, jimž 
učitelé nechtěli zkazit vysvěd-
čení, a  tak jim dávali z  „vý-
chov“ také jedničky. I já jed-
nu takovou měla. V ostatních 
předmětech byla nedostižná, 

však taky vystudova-
la „matfyz“ a  je in-
struktorkou v lyžo-
vání. Nikdy však 
nesvedla kotoul 
a nevyšplhala se 
po laně. 

V  tělocviku 
jsme byli rozdě-
lení – jedněm šla 
tělocvična, jiným 
kolektivní sporty, 
jiným atletika. Každý 
měl možnost získat si dobrou 

známku a  neopouštěl školu 
frustrován nízkým sebevědo-
mím.

Syn takové štěstí neměl. 
Jednou si mě pozval do školy 
jeho učitel výtvarné výchovy 
a  s  výrazem odporu mi má-

val před očima hocho-
vým výtvorem. Mě-

li malovat podle 
předlohy, syn si 
ovšem kreslil 
po svém. Ten 
obrázek by se 
mi líbil, i kdy-
by nebyl mého 

potomka. Když 
jsem to vyslovila, 

dostala jsem se do 
nemilosti kantora i já. 

Cítila jsem se jako pokrytec, 

když jsem chlapci doma do-
mlouvala, že musí malovat po-
dle zadání. To, že učitel zne-
chutil klukovi touhu výtvarně 
se vyjádřit po svém, mu zazlí-
vám dodnes. 

Nevím, kde je v  takových 
případech problém. V  nezáj-
mu kantorů, kteří žákům „vý-
chovy“ znechucují, nebo v ne-
dostatku času na individuální 
přístup? Lze to přece zvládnout 
i jinak. Stačí uvědomit si, že jsou 
to předměty, které se děcka ne-
můžou jen našprtat. Mohou je 
však mít aspoň rády díky pří-
stupu, k němuž je dobrý učitel 
dovede. Myslím také, že by se 
tyto předměty neměly klasifi-
kovat, rozhodně ne známkami.

 Olina TÁBORSKÁ

Školní předměty nazývané „výchovy“ mají pod
porovat talent školáků. Podporovat znamená, 
že mají motivovat k tomu, k čemu má jedinec 
talent, ne ho odrazovat od zpěvu, poslechu 
hudby, pohybu a zájmu o výtvarné umění. 

„Nikdy není pozdě zbavit se předsudků.“ Henry D. Thoreau

Výchovy 

jsou 

předměty, 

které se žáci 

nemohou jen 

tak našprtat.
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Přípravné třídy opět i pro děti s odkladem? 
Do přípravných tříd základ-

ních škol by opět mohly 
chodit děti, které mají tak-
zvaný odklad věkem, neboť 
dosáhnou šesti let od září do 
prosince. Sněmovna tuto po-
slaneckou změnu školského 
zákona podpořila. Jejím od-
půrcům z  řad ANO, KSČM 
a  ČSSD se novelu nepoved-
lo zamítnout v prvním čtení. 

Část poslanců chystané vládní 
koalice se neztotožnila s od-
mítavým stanoviskem menši-
nové vlády ANO k předloze. 
Poslanci vládního hnutí ales-
poň zablokovali schválení no-
vely, která do školského zá-
kona doplňuje dvě slova, už 
v  úvodním kole projednává-
ní. Předlohou se tak bude za-
bývat školský výbor dolní ko-

mory. Ministr školství v demisi 
Robert Plaga zdůvodnil odmí-
tavé stanovisko vlády tím, že 
vyzrálé a nadané pětileté děti 
mohou jít k předčasnému zá-
pisu do první třídy. Přípravné 
třídy slouží podle ministerstva 
dětem, které přes svůj věk ne-
jsou na školní docházku při-
praveny.
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Evropská komise navrhu-
je na roky 2021 až 2027 

zdvojnásobit na 30 miliard 
eur (775 miliard Kč) rozpo-
čet programu Erasmus, který 
v Evropské unii slouží k pod-
poře vzdělávání. Mělo by to 
ve stejných letech umožnit 
podporu až 12 milionům li-
dí, což by bylo až třikrát více 

než v  současném finančním 
období.

„Každé euro, které do Eras-
mu vložíme, je investicí do naší 
budoucnosti. Do budoucnos-
ti mladého člověka, učitele či 
stážisty a také do budoucnosti 
Evropy,“ řekl místopředseda 
komise Jyrki Katainen, který 
připomněl, že program uka-

zuje, co evropská integrace 
v praxi znamená. Z celkové-
ho rozpočtu příštího progra-
mu Erasmus je 25,9 miliardy 
eur (669 miliard Kč) určeno na 
vzdělávání a odbornou přípra-
vu, 3,1 miliardy (80,1 miliardy 
Kč) na mládež a  550 milio-
nů eur (14,2 miliardy Kč) na 
sport, uvedla komise.  čtk

Rozpočet pro Erasmus se po roce 2020 zdvojnásobí

Zápisník

„Ale  ano, je to pořád veverka, ale všechny identifikační údaje teď musíme mít ve škole přísně utajené a kódované!“

Veřejný křest
Páťáci z pražské Základní ško-
ly Petřiny-sever napsali knihu 
o pražských sochách. Jejího 
veřejného křtu v  Zrcadlové 
kapli Klementina se zúčast-
nil ministr školství Robert Pla-
ga, ministr spravedlnosti Ro-
bert Pelikán, generální ředi-
tel Národní knihovny Martin 
Kocanda a mnozí další. Kni-
ha Tajemství úplňku vznikla 
v  rámci projektu Abeceda 
peněz – programu pro výu-
ku finanční gramotnosti.  mv

Mladí matematici 
Čtyřicet nejlepších mladých 
matematiků z  celé republi-
ky se zúčastnilo týdenního 
soustředění v Gymnáziu Mi-
kuláše Koperníka v Bílovci na 
Novojičínsku. Cílem soustře-
dění bylo vychovat z mladých 
talentovaných matematiků 
kvalitní členy reprezentač-
ních týmů České republiky 
na mezinárodních matema-
tických soutěžích.  čtk

Sleva na jízdné 
Žáci do 15 let nebudou mu-
set od září chystanou slevu 
na jízdném ve výši 75 pro-
cent nijak prokazovat. Po-
slancům to při interpelacích 
řekl ministr dopravy Dan Ťok 
(ANO). Studenti starší 15 let 
budou muset nárok proká-
zat občanským průkazem, 
žákovským průkazem, potvr-
zením o studiu nebo kartou 
ISIC.  čtk

Podpora návštěv muzeí 
Ministerstvo školství bude 
v příštím školním roce pokra-
čovat v programu na podpo-
ru návštěv muzeí a památní-
ků při školní výuce. Asi stovka 
škol se do programu zapojila 
poprvé letos.
   čtk

Evropská komise se snaží 
být nápomocna členským 

zemím Evropské unie při ře-
šení problému radikalizace, 
tedy situací, kdy se mladí lidé 
přiklánějí k extrémním ideolo-
giím, které by je mohly dovést 
k  páchání násilí a  teroristic-
kých činů. Auditoři Evropské-
ho účetního dvora, kteří pří-
stup ze strany Bruselu k řešení 
problematiky v minulém roce 

prověřovali, ale upozornili, že 
dostupné prostředky někdy 
nebyly využívány v maximální 
možné míře a že také komise 
samotná mnohdy nemá zpět-
nou vazbu o tom, jaké reálné 
dopady její kroky mají.

Evropská komise by podle 
auditorů měla také zlepšit kon-
krétní praktickou podporu těch, 
kdo se v  jednotlivých zemích 
této věci věnují. Zlepšení práce 

by se tak měla dočkat síť, kte-
rá propojuje psychology, učite-
le, sociální pracovníky, policisty 
a  vězeňské a  probační služby 
napříč Evropou, tedy všechny 
ty, kdo pracují s lidmi, u nichž 
může radikalizace hrozit.

Zpráva se zabývá také sna-
hou EU bojovat s šířením ex-
trémní a  teroristické propa-
gandy na internetových so-
ciálních sítích.  čtk

Evropská komise pomáhá s řešením radikalizace 
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Hlavně ale školy volají po 
tom, aby měly peníze na 

změny ve výuce garantovány 
už od začátku školního ro-
ku,  ne  až od ledna,  tedy se 
čtyřměsíční prodlevou,  jak 
s tím počítá stávající podoba 
reformy. 

Postupné zavádění
Pozměňovací návrh na po-

stupné zavádění reformy fi-
nancování regionálního škol-
ství předložil poslanec Ivo 
Vondrák (ANO). Podle něj by 
reforma mohla být rozložena 
do dvou let. A v čem by měl 
postupný náběh reformy kon-
krétně spočívat? 

Proti původnímu záměru 
spustit reformu od ledna 2019 
by mělo dojít k jejímu tzv. roz-
krokování. První krok by měl 
od 1. ledna 2019 nejprve sjed-
notit pokrytí překryvů úvazků 
učitelek mateřských škol v celé 
republice a zabezpečit finan-
cování provozní doby mateř-
ských škol. Dosáhnout by se 
toho mělo buďto navýšením 
republikového normativu, ne-

bo formou rozvojového pro-
gramu. Obě varianty jsou za-
tím ve hře. 

Druhý krok by měl od 1. led-
na 2019 opět zřejmě prostřed-
nictvím rozvojového progra-
mu vyřešit mezikrajové rozdí-
ly ve financování jednotlivých 
škol.

Třetí krok pak spočívá v za-
bezpečení pokrytí PHmax od 
1. září 2019, a to zase formou 
rozvojového programu. Plně 
by se tedy reforma financová-
ní měla rozběhnout od 1. led-
na 2020. 

Naplno od ledna 2020
„Návrh na postupný náběh 

reformy podpořím, pokud ško-
ly dostanou peníze na všech-
ny potřebné změny ve výuce 
od 1. září 2019. Zároveň budu 
požadovat, aby v rozpočtu od 
ledna 2019 byly kromě navýše-
ní peněz na platy částečně po-
kryty i výdaje na srovnání mezi-
krajových rozdílů mezi školami. 
Týká se to například Zlínského 
kraje nebo Vysočiny, kde pla-
ty ve školství oproti zbytku re-

publiky zaostávají. Další pod-
mínka je, abychom od ledna 
2019 mohli zaplatit překryvy 
učitelek v mateřských školách 
a rozšířit provozní dobu školek. 
Pokud bude toto rozpočtově 
pokryto, podpořím to, 
aby se reforma  do 
připraveného škol-
ského prostředí 
naplno rozběh-
la až od ledna 
2020,“ uzavřel 
své vystoupení 
na školské tri-
partitě ministr 
školství. 

Na návrh rozložit 
náběh reformy finan-
cování regionálního školství 
do dvou let reagovali členo-
vé tripartitního týmu. Ti v ta-
kovém případě požadují jed-
noznačný závazek vlády na 
zabezpečení finančních pro-
středků na dílčí kroky reformy 
a zároveň podporují požadav-
ky na státní rozpočet 2019 ka-
pitoly školství. Dále pak poža-
dují ve střednědobém výhle-
du státního rozpočtu na rok 
2020, 2021 zafixovat finanční 
prostředky na zvyšování platů 
ve školství, pro vysoké školy 
i na reformu financování. 

Střednědobý výhled
Jejich požadavky na roz-

počet školství pro rok 2019 
i další roky byly reakcí na slo-
va R. Plagy, který na tripartitě 

uvedl, že považuje za nepod-
kročitelný požadavek zvýšení 
platů pedagogických pracov-
níků o  10 procent v  tarifech 
a o 5 procent na zvýšení ob-
jemu nadtarifních složek pla-

tu, což činí celkem 13,5 
miliardy korun navíc 

ve srovnání s letoš-
ním rokem. Toto 
navýšení by se 
mělo, podle 
slov ministra 
školství, i s ná-
počty v  roce 

2020 a  2021 
promítnout do 

střednědobých vý-
hledů státního rozpoč-

tu. Za další nespornou věc 
pak R. Plaga považuje pokrytí 
prostředků spojených s inkluzí 
ve výši cca dvě miliardy korun 
a dopady růstu výkonů v regi-
onálním školství částkou při-
bližně 1,6 miliardy korun. Na-
výšení objemu prostředků na 
vysoké školy by mělo dělat při-
bližně tři miliardy korun. O pla-
tech nepedagogů se bude, jak 
uvedl ministr školství, jednat 
v rámci veřejných služeb. 

Stanovisko ministerstva 
školství i školské tripartity zná-
me. Teď už nezbývá než jen 
doufat, že vláda své sliby na 
financování nejen reformy re-
gionálního školství splní a uči-
telé i  další školští pracovníci 
nebudou opět zklamáni. 

 Olga ŠEDIVÁ

„Od ředitelů škol se dozvídáme, že by uvítali 
delší čas na seznámení se s novým způsobem 
výpočtu financování výuky. Chtějí také mode
lový výpočet nového způsobu financování pro 
svou školu, aby měli srovnání, co jim změna 
přinese,“ řekl ministr školství Robert Plaga při 
představování nové verze náběhu reformy fi
nancování regionálního školství.

Máme 

zaměřeno

na...

„Návrh na postupný 

náběh reformy 

podpořím, pokud ško

ly dostanou peníze 

na všechny potřebné 

změny ve výuce od 

1. září 2019,“ řekl 

na tripartitě ministr 

školství Robert 

Plaga.

Konečná podoba reformy regionálního školství. Snad!

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

Jde o  pomyslný kulminační 
bod v běhu evropského se-

mestru koordinace hospodář-
ských politik, který se začíná 
v listopadu každého ro-
ku, kdy Komise při-
jme roční analýzu 
růstu. Doporuče-
ní jsou adresová-
na vládám národ-
ních států jakožto 
zpětná vazba na 
zprávu o  jednotli-
vém členském státu, 
která je publikována 
v březnu každého roku. Do-
poručení tedy můžeme chápat 
jako vyjádření názoru Evropské 
komise ohledně nutných refo-
rem v  jednotlivých členských 
státech, aby se zajistila stabili-
ta a růst a aby se dosáhlo cílů 
strategie Evropa 2020. Evrop-
ská komise se v  dokumentu 
omezí na dva až tři nejpalčivější 
problémy a ty následně v dopo-
ručeních zohlední. Jinými slo-
vy zmínka o daném problému 
v doporučení je známkou toho, 
že Evropská komise dané téma 
považuje za opravdu klíčové.

Poté, co Evropská komise 
vydá Doporučení, je tento do-
kument předán Evropské radě, 
kde je v červnu přijat. Potom už 
je na národním státu, aby se 
s doporučeními vyrovnal a aby 

podnikl potřebné kroky k  je-
jich naplnění. Doporučení a je-
jich plnění nejsou sice právně 
vymahatelná, fungují ale jako 

jasné vodítko pro inter-
pretaci toho, co se od 

členského státu ze 
strany EU očekává 
a  co je ze strany 
EU vnímáno jako 
priorita a prostor 
ke zlepšení.
V  Doporuče-

ní ze dne 23 května 
se objevuje jasná zprá-

va pro české školství. V textu 
se explicitně píše, že je třeba 
posílit schopnost vzdělávacího 
systému poskytovat kvalitní in-
kluzivní vzdělávání, mimo jiné 
podporou učitelského povolá-
ní. S ohledem na omezení na 
českém trhu práce mají kvalitní 

inkluzivní vzdělávání a odborná 
příprava zásadní význam. Nic-
méně systém se potýká s nedo-
statkem kvalifikovaných učitelů 
a  je pravdou, že platy učitelů 
zůstávají ve srovnání s platy ji-
ných pracovníků s  terciárním 
vzděláním na nízké úrovni. To 
vede k  tomu, že je učitelské 
povolání vnímáno jako málo 
atraktivní pro mladé talento-
vané lidi. Zmíněn je neúspěšný 
pokus prosadit tzv. kariérní řád. 
Podle Evropské komise je nut-
né, aby ve školství bylo zajiště-
no dostupné dostatečné a udr-
žitelné vnitrostátní financování, 
další odborná příprava učitelů 
a asistentů a zvyšování povědo-
mí veřejnosti, pokud jde o pří-
nosy inkluzivního vzdělávání.

Je evidentní, že české škol-
ství a  jeho podmínky jsou EU 
vnímány jako zasluhující větší 
pozornost a větší podporu ze 
strany státu.

 Gabriela TLAPOVÁ

Evropská komise posílá jasnou zprávu pro české školství
Evropská komise vydala 23. května dokument 
s názvem Doporučení Rady k národnímu progra
mu reforem České republiky na rok 2018. 

Finance pro učitele i nepeda-
gogické pracovníky v  nej-

bližším období, ale i během tří 
nejbližších let jsou v současné 
době tím nejaktuálnějším, oč 
ve školství jde. Byly také sou-
částí nedávného jednání Vý-
boru pro vzdělávání, vědu, 
kulturu a lidská práva a peti-
ce v Senátu. K růstu tarifních 
platů i osobního ohodnocení 
učitelů hovoříme se Zdeňkem 
Vojtěchem z tiskového oddě-
lení Ministerstva financí České 
republiky. 

Ministerstvo školství bude 
pro příští rok usilovat o  na-
výšení svého rozpočtu zhru-
ba o 30 miliard korun. Je tato 

částka v rámci rozpočtu reál-
ná?

Jednání mezi ministerstvem 
školství a ministerstvem finan-
cí týkající se navýšení rozpočtu 
kapitoly probíhají intenzivně 
již několik měsíců. Minister-
stvo financí předkládá vládě 
k  projednání návrh státního 
rozpočtu, v  rámci kterého je 
navrženo navýšení pro kapito-
lu MŠMT celkem o 25,6 mld. 
Kč oproti roku 2018 bez vý-
dajů spolufinancovaných ze 
zahraničních zdrojů. Jednání 
o  rozpočtu však budou pro-
bíhat ještě do konce měsíce 
září 2018.

Jaké postupné kroky, které 

povedou k tomuto cíli, bude 
podle vás potřeba udělat?

Naším záměrem je před-
ložit Sněmovně ke schválení 
státní rozpočet na rok 2019 
s  deficitem maximálně 50 
mld. Kč. V  případě dalšího 
navyšování rozpočtu jakékoli 
kapitoly, za předpokladu, že 
se nemění predikce příjmů 
státního rozpočtu, je třeba 
hledat úspory v  kapitolách 
ostatních. 

Za tři roky by se podle plá-
nů ministerstva a odborů měl 
plat učitelů zvednout na 45 ti-
síc korun měsíčně. Jak vyhovět 
tomuto cíli ze strany minister-
stva financí? 

Navyšování platů učitelů je 
dle programového prohlášení 
vlády jednou z priorit, o kte-
ré současná vláda usiluje. Mi-
nisterstvo financí po dohodě 
s ministerstvem školství kalku-
luje s navýšením průměrného 
platu pedagogických pracov-
níků v  roce 2021 na 45 tisíc 
korun měsíčně. Samozřejmě 
je nutné propočítat různé va-
rianty postupného navyšování 
platů v jednotlivých letech tak, 
aby mohlo být avizovaného cí-
le dosaženo, a to i s ohledem 
na připravovanou reformu fi-
nancování regionálního škol-
ství.  

 Táňa PIKARTOVÁ

Rozpočet pro školství z pohledu ministerstva financí

Sekce seniorů patří 
v rámci ČMOS pracovní-
ků školství k těm nejak-
tivnějším. Každé jejich 
setkání je dokladem, že 
ti dříve narození v sobě 
mají často více nadšení 
a chuti udělat něco pro 
druhé než mladá gene-
race.

Květnové setkání repub-
likového výboru sekce se-
niorů bylo věnováno pře-
devším listopadové konfe-
renci, z které vzejdou mi-
mo jiné kandidáti na sjezd 
školských odborů v květnu 
2019. K tomu pochopitel-
ně patří také sběr podkla-
dů pro celoroční zprávy. 
K tomu budou sloužit for-
muláře, které ušetří člen-
kám republikového výbo-
ru práci a zároveň usnadní 
sestavení konečného znění 
dokumentů. Součástí kon-
ference bývají i  zajímavé 
přednášky, ta letošní bu-
de zaměřena na zdravot-
nickou problematiku, na-
příklad na práva seniorů 
ve zdravotnictví. Členky 
republikového výboru by 
také neměly podcenit pří-
pravu finančních řádů, kte-
ré jsou zapotřebí při pořá-
dání výletů a zájezdů.

  red

Senioři 
o sjezdu

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Měly by nás trápit předčasné odchody ze škol?

Tímto krokem se stávají mé-
ně žádanými na trhu prá-

ce, což je pochopitelně špatná 
zpráva pro jejich budoucí pro-
fesní kariéru. Zároveň ale ten-
to jev vypovídá leccos o stavu 
českého vzdělávacího systému 
a také celé společnosti.

Za tři roky o tři procenta
Podle údajů evropského 

statistického úřadu Eurostat 
je míra předčasných odcho-
dů ze vzdělávání v České re-
publice stále pod průměrnou 
hodnotou v  EU, která činí 
10,7 procenta, takže se mů-
žeme ptát, co je vlastně v ne-
pořádku. Jenže zatímco ve 
většině členských zemí Unie 
počet mladých s nedokonče-
ným vzděláním průběžně kle-
sá, u nás neustále stoupá. Nyní 
dosahuje kolem 6,6 procenta, 
což je za poslední tři roky ná-
růst o více než 3 procenta. 

Dlužno říct, že mezi jed-
notlivými regiony panují vel-
ké rozdíly: Tradičně nejlépe je 
na tom Praha, kde se jedná 
o 1,6 procenta, oproti tako-
vému Ústeckému kraji, kde 
se tento podíl loni vyšplhal až 
k  16 procentům. Samostat-
nou kapitolou je pak vzdělá-
vání mladých Romů, kdy 72 
procenta z  nich se ocitá na 

trhu práce bez dokončeného 
vzdělání.

Špatná sociální situace
Na málo povzbudivou situa-

ci upozornila především vládní 
Agentura pro sociální začleňo-
vání, která připravila na toto 
téma i podrobnou zprávu. Ta 
sice vychází z dat posbíraných 
v základních a středních ško-
lách v Ústeckém kraji, ale pří-
činy jsou v podstatě ve všech 
regionech stejné.

„V rozhovorech se zástupci 
škol, poradenských zařízení, 
úřadů práce a  bývalými žá-
ky byl mezi důvody nejčas-
těji zmiňován vliv rodiny, ži-
votní momenty (těhotenství, 
starost o  rodinné příbuzné 
atd.), aktuální široká nabídka 
práce pro nízkokvalifikované 
profese, zkreslená představa 
o  situaci na trhu práce či ji-
ná ekonomická strategie ro-
din, než bývá považována za 
společenskou normu,“ uvádí 
Roman Matoušek, vedoucí 
oddělení výzkumů, projek-
tů a komunikace z Agentury 
pro sociální začleňování. Žáci 
sami uváděli i špatnou volbu 
středoškolského oboru. 

Nereálné představy
Při volbě toho, co a kam pů-

jdou absolventi základních škol 
studovat, jsou nejvýznamněj-
ším parametrem vzdálenost 
a bezpečnost školy a to, že do 
školy chodí někdo z kamarádů. 
To vše hraje významnější roli 
než schopnosti a zájem o da-
ný obor. „Někteří rodiče ne-
chtějí posílat děti do středních 
škol, protože je pro ně ekono-
micky výhodnější, aby 
zůstaly doma, kde 
pomohou s  péčí 
o  mladší sou-
rozence či pra-
rodiče. Žáci ze 
sociálně vylou-
čených lokalit 
nemají zájem 
pokračovat ve 
studiu na střední 
škole i proto, že ne-
znají nové prostředí, bojí 
se vytržení z místní komunity, 
kterou dobře znají, a konečně 
i  díky nereálným představám 
o  budoucnosti obecně,“ říká 
R. Matoušek.

Vliv státních maturit
Podobně vidí situaci i mini-

sterstvo školství. „K  nárůstu 
předčasných odchodů dochá-
zí především v krajích, které se 
dlouhodobě potýkají se socio-
ekonomickými problémy, jako 
jsou nezaměstnanost a obtíž-
ná integrace sociálně vylouče-
ných lokalit. Významným fak-
torem je dále nevhodná volba 
oboru, ať již z hlediska samot-
ného zaměření oboru, nebo 
obtížnosti a z ní plynoucí po-
třeby zvyšování prostupnosti 
vzdělávacího systému nejen 

na horizontální (změna ško-
ly či oboru v  rámci příslušné 
kategorie vzdělání), ale také 
na vertikální úrovni (možnost 
přestupu do méně náročných 
vzdělávacích programů),“ 
uvádí ministerstvo. 

Posílit by potřeboval rovněž 
systém identifikace žáků ohro-
žených neúspěchem a včasná 

prevence. Podle mini-
sterstva školství lze 

z dostupných dat 
také vyvodit, že 
se v tomto ná-
růstu projevuje 
i  neúspěšnost 
u  maturitních 
zkoušek a svou 

roli hraje také 
současné legisla-

tivní nastavení, kdy 
nelze opakovat ročník 

v  rámci vystudovaného obo-
ru v případě neúspěchu u ma-
turitních zkoušek. 

Vzájemná spolupráce
A  jak tuto situaci řešit? 

„Zahraniční zkušenosti uka-
zují nutnost provázání jed-
notlivých institucí zajišťujících 
vzdělání. V české praxi tomu 
tak často není. Učitelé, ředi-
tel a další zaměstnanci školy 
spoluvytvářejí školní klima, 
kdy škola může být pro žáky 
místem, kde jsou rádi, ale také 
místem, kde se necítí dobře. 
Zpočátku drobné problémy, 
které nebudou řešeny, se mo-
hou přenést do dlouhodobých 
neúspěchů, absencí a  před-
časného opuštění vzdělání. 
Školní poradenská zařízení 
by měla navrhnout podpůrná 
opatření, která budou reago-
vat na potřeby těchto žáků. 

Doučování nebo práci s ro-
dinou a  zázemím žáků zase 
často zajišťují sociální služby. 
S volbou vhodné střední školy 
by mělo pomoci kariérové po-
radenství, které začne již v niž-
ších ročnících. Užitečná může 
být i  spolupráce se středními 
školami, kam se mohou žáci 
podívat ještě během povinné 
školní docházky, aby získa-
li reálnější představy o studiu 
vybraných oborů. Důležitá je 
včasná pedagogická interven-
ce, tj. předškolní vzdělávání od 
raného věku, individualizovaná 
podpora při vzdělávání a také 
provázání školy a sociální prá-
ce,“ je přesvědčen Roman Ma-
toušek. Romana SLANINOVÁ

Naše 

téma

Vedle informací a diskuzí o přijímacích zkouš
kách a  státních maturitách skoro zapadla ne
nápadná zpráva upozorňující na to, že v Česku 
přibývá mladých lidí, kteří předčasně odcházejí 
ze středních škol a odborných učilišť, a skončí 
tak vlastně bez vzdělání. 

FOTO: Stanislav JUGA
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Méně závažné porušení pracovní kázně a výpověď

Jak je upraveno studium pro asistenta pedagoga

Dotaz se zřejmě týká ap-
likace § 52 písm. g) zá-

koníku práce, části textu za 
středníkem, kde se stanoví, 
že „pro soustavné méně zá-
važné porušování povinnosti 
vyplývající z právních předpi-
sů vztahujících se k vykoná-
vané práci je možné dát za-
městnanci výpověď, jestliže 
byl v době posledních 6 mě-
síců v souvislosti s porušením 
povinnosti vyplývající z práv-
ních předpisů vztahujících se 

k vykonávané práci 
písemně upozor-
něn na mož-
nost výpově-
di“.

Z á k o n í k 
práce rozlišu-
je v ustanove-
ních § 52 a § 55 
mezi porušením 
pracovní povin-
nosti zvlášť hrubým 
způsobem, závažným poru-
šením pracovní povinnosti 

a  méně závažným poruše-
ním pracovní povinnosti.

Nižší stupeň intenzity po-
rušení pracovní povinnosti, 
než je méně závažné, záko-
ník práce neupravuje. Pro-
to každé porušení pracovní 

povinnosti, které ne-
dosahuje intenzity 

porušení zvlášť 
hrubým způ-
sobem ne-
bo závažné-
ho porušení, 
je vždy méně 
závažným po-

rušením povin-
nosti vyplývající 

z  právních před-
pisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonáva-
né práci. Vít BERKA

V § 20 odst. 1 písm. f) záko-
na o pedagogických pra-

covnících se stanoví, že asi-
stent pedagoga získává od-

bornou kvalifikaci středním 
vzděláním s maturitní zkouš-
kou a  mimo jiné i  „studiem 
pro asistenty pedagoga“. To-

to studium, pokud jde o jeho 
náležitosti, je upraveno ve vy-
hlášce č. 317/2005 Sb., o dal-
ším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komi-
si a kariérním systému peda-
gogických pracovníků, kde se 
v § 4 stanoví:

Studium pro asistenty pe-
dagoga

(1) Studiem pro asistenty pe-
dagoga získává jeho absolvent 

znalosti a dovednosti v oblasti 
pedagogických věd, které jsou 
součástí jeho odborné kvali-
fikace.

(2)  Studium se uskutečňu-
je v délce trvání nejméně 120 
vyučovacích hodin.

(3) Studium se ukončuje zá-
věrečnou zkouškou před ko-
misí. Po jejím úspěšném slo-
žení získává absolvent osvěd-
čení.  Vít BERKA

Existují nějaká porušení pracovní kázně, která 
jsou celkem bezvýznamná a natolik nezávažná, 
že se k  nim ani nedá přihlížet při podání vý
povědi zaměstnance pro porušování pracovní 
kázně, tedy že nejde ani o méně závažné poru
šení pracovní kázně?

Podle příslušných ustanovení zákoníku práce o pe
dagogických pracovnících může činnost asistenta 
pedagoga vykonávat osoba, která má střední vzdě
lání s maturitní zkouškou a k tomu ještě ukončené 
studium pro asistenty pedagoga. Jak je toto další 
studium upraveno, pokud jde o rozsah atd.?

Dva pracovní poměry a nemocenská

Zaměstnanec se souběhem 
zaměstnání (v daném pří-

padě se souběhem dvou pra-
covních poměrů) nemusí být 
nutně uznán dočasně práce 
neschopným v  obou pojiš-
těných činnostech zároveň. 
Pracovní neschopnost je 
vždy posuzována ve vztahu 
k dané pojištěné činnosti (§ 
55 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 187/2006 Sb., o  nemo-
cenském pojištění, ve znění 
pozdějších právních předpi-
sů). Nelze proto vyloučit, že 
zatímco v jednom zaměstná-
ní nemoc pojištěnci znemož-
ní výkon tohoto zaměstná-

ní, v  jiném bude pojištěnec 
moci nadále pracovat. Pod-

mínky na dávku nemocen-
ského pojištění se posuzují 
v každém zaměstnání samo-
statně (§ 14 odst. 2 zákona 
č. 187/2006 Sb.). Okolnost, 
zda pojištěnec vykonává sou-
běžné zaměstnání u  téhož 
zaměstnavatele, nebo u  ví-
ce zaměstnavatelů, je bez-
významná.   Vít BERKA

Jak se má postupovat v případě, kdy zaměstnanec 
má dva pracovní poměry a onemocní? Pokud one
mocní, musí být v pracovní neschopnosti ve vztahu 
k oběma pracovním poměrům? Má nějaký význam 
skutečnost, jsouli tyto pracovní poměry u stejného 
zaměstnavatele, nebo u různých zaměstnavatelů?

Právník 

radí

Se zaměstnancem jsme 
uzavřeli pracovní poměr. 
Po čtrnácti dnech od ná-
stupu do práce požádal 
ředitele školy o poskyt-
nutí dvou týdnů dovole-
né na rekreaci v zahrani-
čí. Je možno zaměstnanci 
vyhovět, když ještě ne-
odpracoval potřebný po-
čet dní pro vznik nároku 
na dovolenou?

Zaměstnavatel může 
umožnit čerpání dovolené, 
i když zaměstnanec dosud 
podmínky pro vznik práva 
na dovolenou nesplnil, te-
dy, že neodpracoval poža-
dovaný počet 60 dnů. To je 
výslovně uvedeno v § 217 
odst. 2 zákoníku práce, kde 
se stanoví:

Zaměstnavatel může určit 
zaměstnanci čerpání dovo-
lené, i když dosud nesplnil 
podmínky pro vznik prá-
va na dovolenou, jestliže 
je možné předpokládat, 
že zaměstnanec tyto pod-
mínky splní do konce ka-
lendářního roku, popřípa-
dě do skončení pracovního 
poměru.

Pokud by zaměstnanec 
nakonec nesplnil podmínky 
pro vznik práva na dovole-
nou, byl by povinen vrátit 
zaměstnavateli vyplacenou 
náhradu platu za dovole-
nou, na niž mu právo ne-
vzniklo. Zaměstnavatel mů-
že také tuto náhradu platu 
za dovolenou zaměstnanci 
srazit z platu i bez jeho sou-
hlasu (§ 147 odst. 1 písm. e) 
zákoníku práce).  Vít BERKA

Podmínky 
pro nárok na 
dovolenou

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Dohody o provedení práce s více zaměstnavateli 

V  § 75 zákoníku práce se 
stanoví:

„Rozsah práce, na který se 
dohoda o  provedení práce 
uzavírá, nesmí být větší než 
300 hodin v kalendářním ro-

ce. Do rozsahu práce se zapo-
čítává také doba práce konaná 
zaměstnancem pro zaměstna-
vatele v  témže kalendářním 
roce na základě jiné dohody 
o provedení práce. V dohodě 

o  provedení práce musí být 
uvedena doba, na kterou se 
tato dohoda uzavírá.“

Nejvýše přípustný rozsah 
hodin, které lze na základě 
dohody o provedení práce od-
pracovat, se v kalendářním ro-
ce sleduje vždy jen ve vztahu 
mezi jedním zaměstnavatelem 
a zaměstnancem. Zaměstna-
nec tedy může mít uzavřeno 

více dohod o provedení prá-
ce s více zaměstnavateli a pra-
covní doba pro účely zjištění, 
zda maximální rozsah nebyl 
překročen, se nesčítá. Pokud 
však zaměstnanec v kalendář-
ním roce uzavře více dohod 
o  provedení práce s  jedním 
zaměstnavatelem, počet ho-
din práce se ze všech těchto 
dohod sčítá.

Pracuji na dohodu o provedení práce, kde je rozsah 
práce limitován počtem hodin (300 za rok). Mám 
možnost uzavřít takovou dohodu u jiného zaměst
navatele. Mohl bych pak tento limit překročit?

Budu nucen skončit 
svůj pracovní poměr 
a zajišťovat si zaměst-
nání pomocí úřadu prá-
ce. Mám informaci, že 
by mně mělo být zajiš-
těno vhodné zaměst-
nání. Rozumí se tím, 
že bych měl v takovém 
zaměstnání alespoň ta-
kovou výši platu jako 
dosud?

V zákoně č. 435/2004 
Sb. je charakterizováno 
vhodné zaměstnání pro 
váš případ v § 20 odst. 1 
takto: 

„Fyzická osoba má 
právo na zprostředková-
ní vhodného zaměstnání. 
Vhodným zaměstnáním, 
pokud tento zákon nesta-
noví jinak, je zaměstnání,

a) které zakládá povin-
nost odvádět pojistné na 
důchodové pojištění a pří-
spěvek na státní politiku 
zaměstnanosti, 

b) jehož délka pracovní 
doby činí nejméně 80 % 
stanovené týdenní pra-
covní doby, 

c) které je sjednáno na 
dobu neurčitou nebo na 
dobu určitou delší než 3 
měsíce a

d) které odpovídá zdra-
votní způsobilosti fyzické 
osoby a pokud možno její 
kvalifikaci, schopnostem, 
dosavadní délce doby za-
městnání, možnosti uby-
tování a dopravní dosaži-
telnosti zaměstnání.“

Na zprostředkování za-
městnání s požadovanou 
výší platu dosahovanou 
v předchozím zaměstná-
ní tazatel nárok nemá.

Co zaručuje 
úřad práce

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Podle zákoníku práce může 
zaměstnavatel okamžitě 

zrušit pracovní poměr, pokud 
zaměstnanec poruší pracov-
ní kázeň hrubým způsobem 
(§ 55). Zákoník práce ale ta-
ké stanoví v § 52 písm. g), že 
zaměstnavatel může dát za-
městnanci výpověď, jsou-li 
u něj dány důvody, pro které 
by s ním zaměstnavatel mohl 
okamžitě zrušit pracovní po-
měr. 

Žádná pravidla pro postup 
zaměstnavatelů v  případě 
uvedeném v dotaze právními 
předpisy stanovena nejsou. Je 
tedy na rozhodnutí zaměstna-
vatele, jaký způsob rozvázání 
pracovního poměru zvolí. Při 
volbě mezi okamžitým zru-
šením pracovního poměru 
a výpovědí by měl zaměstna-

vatel přihlédnout k tomu, že 
okamžité zrušení pracovního 
poměru je krajním a výjimeč-
ným opatřením. Měl by zvážit, 
zda okamžité zrušení pracov-
ního poměru je natolik důvod-
né a nutné, že po něm nelze 
spravedlivě požadovat, aby 
zaměstnance dále, byť jen do-
časně, zaměstnával – zejména 
po výpovědní dobu –, te-
dy že rozvázání pracovní-
ho poměru výpovědí na-
místo okamžitého zrušení 
by pro něj i zaměstnance 
představovalo určitou těž-
kost. Přihlédnout by měl 
k funkci, kterou za-
městnanec do-
sud zastá-

vá, k  jeho dosavadnímu po-
stoji k plnění pracovních úko-
lů, k době a situaci, v nichž do-
šlo k porušení pracovní kázně, 
k míře zavinění zaměstnance, 
ke způsobu a intenzitě poru-
šení konkrétních povinností 
zaměstnance, k  důsledkům 
porušení pracovní kázně pro 
zaměstnavatele, k tomu, zda 
svým jednáním zaměstnanec 
způsobil zaměstnavateli ško-
du apod.

Určitým vodítkem pro po-
stup zaměstnavatele 

v těchto případech 
mohou být soud-
ní rozhodnutí.

Výpověď či okamžité zrušení pracovního poměru
Je někde určeno, kdy má zaměstnavatel při
stoupit k výpovědi a kdy k okamžitému zruše
ní pracovního poměru?

Vztahy manželů, pokud 
jde o vzájemné právo na 

informace, upravuje § 688 
zákona č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník, kde se sta-
noví: 

„Manžel má právo na to, 
aby mu druhý manžel sdělil 
údaje o svých příjmech a sta-
vu svého jmění, jakož i o svých 
stávajících i uvažovaných pra-

covních, studijních a podob-
ných činnostech.“

V  komentářích k  tomuto 
ustanovení občanského zá-
koníku se uvádí, že u příjmů 
lze z povahy osobního spole-
čenství manželů dovodit, že se 
citované ustanovení týká ne-
jen příjmů dosahovaných, ale 
i pracovní nabídky a tím příjmů 
potenciálních, s  čímž souvisí 

i právo na informace o dlou-
hodobějších záměrech manže-
la významně determinujících 
život rodiny. Pro úplnost uvá-
dím i ustanovení § 689 občan-
ského zákoníku:

„Manžel je povinen při vol-
bě svých pracovních, studijních 
a podobných činností brát zře-
tel na zájem rodiny, druhého 
manžela a  nezletilého dítěte, 
které nenabylo plné svépráv-
nosti a které žije spolu s manže-
ly v rodinné domácnosti, a po-
případě dalších členů rodiny.“

Nárok na sdílení údajů mezi manžely
Má manžel právo na to, aby mu druhý manžel 
sdělil údaje o  svých příjmech? Nebo je to zá
ležitost, kterou se právní předpisy nezabývají?
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Dveře sborovny se lenivě za-
vírají. Začíná porada. Ře-

ditel Macháček se napřímí. 
Upraví si brýle a pustí se do 
práce. „Stále častěji se objevují 
na mém stole připomínky, že 
si nevíte rady s některými žá-
ky. Opakovaně ruší v hodině. 
Hrají si s mobily. O nic se ne-
zajímají… Někteří z vás je po-
šlou na chodbu a je klid. Jenže 
to dělat nemůžeme. Musíte si 
s nimi nějak šikovně poradit!“ 
varovně pozvedne obočí.

„Co vlastně můžeme dělat, 
když nemůžeme dělat nic,“ 
pohotově se vytasí Ostrá. 
„Napomínáme je. Nezabírá. 
Jednáme s nimi po dobrém. 
Nezabírá. Smlouváme s nimi. 
Nezabírá…“ „Rozumím,“ tiše 
chlácholí kolegyni Macháček. 
„Vím. Stále častěji se v našich 
lavicích objevují nevychova-

ní žáci. Co s nimi? Doma na 
ně rodiče zapomněli a  my 
už s  nimi moc nezmůžeme. 
Přesně vzato je máme 
v  souladu se škol-
ním zákonem 
jen vzdělávat, 
nikoli vycho-
vávat.“ „Když 
notorického 
grázla Ho-
ráčka zavedu 
k  zástupkyni, 
vysloveně se ba-
ví. Přitom porušuji 
bezpečnostní předpi-
sy, neboť nechávám žáky sa-
motné ve třídě. Zbývá jediné. 
Všechny Horáčky budeme po-
sílat do ředitelny a vy si s nimi 
uděláte raz dva pořádek,“ od-
vážně navrhuje Ostrá. Ředitel 
se viditelně naježí. Lehce se 
poškrábe za ušima. „Vy v tom 

vidíte opravdu schůdné řeše-
ní, kolegyně?“ pátravě zvedá 
hlavu Macháček.

„Naše autorita kles-
la u některých žá-

ků na bod mra-
zu,“ naruší 
hluboké ticho 
Hromádka . 
„Nezabírá ani 
dobré slovo, 
natož výhruž-

ka. Postaví se 
na zadní a  ko-

nec. Pokud by však 
museli do ředitelny na 

kobereček, je tady aspoň ně-
jaká naděje …“ „Panebože, 
kolegové, to snad nemyslíte 
vážně! Už vidím, jak se před 
ředitelnou tvoří fronta výkvě-
tu naší školy. A kdy budu, pro-
sím vás, pracovat…? Nemám 
žádný krotitelský kurz. Vy je 

více znáte. Snadněji je zvlád-
nete…,“ zoufale volá ředitel 
o pomoc. „Václave, nejsi vý-
chovný poradce, ale umíš to 
s nimi. Na tebe ještě dají. Pře-
ce mě nenecháš ve štychu,“ 
znovu žadoní Macháček a ob-
rací oči v sloup. „Domluvme se 
ale, že ty největší nevychovan-
ce navrhneme na vyloučení ze 
školy,“ docela nečekaně pod-
miňuje Hromádka. „Václave, 
ty chceš nemožné! S takovou 
bychom školu mohli v pololetí 
hned zavřít. Přece musí exis-
tovat jiné, schůdnější řešení.“ 
„Možná existuje. Ale já ho… 
neznám!“ vážně zareaguje 
Hromádka a obejme svým tá-
zavým pohledem celou sbo-
rovnu. Nikdo z mlčících se ne-
ozývá. Vzdělávání bez výchovy 
je jako řeka bez vody.  

 Roman KANTOR

Vzdělávání bez výchovy je jako řeka bez vody

Projekt realizovaný 7. a  14. 
května v prostorách 2. stup-

ně Základní školy Štěpánov byl 
inspirovaný výstavou Obyčej-
ní lidé v neobyčejných časech. 
Zaštiťoval ji svou životní moud-
rostí Luděk Štipl z občanského 
sdružení Respekt a  tolerance. 
Toto sdružení se zabývá do-
kumentací historie a  kultury 
bývalých židovských komunit 
v  Lošticích, Mohelnici a  Úso-
vě. V  pondělí 7.  května jsme 
se poznali s  „obyčejnými lid-
mi“. Výstava zprostředkovává 
osudy Židů během 2. světové 
války v našem regionu (Mohel-
nice, Loštice, Olomouc, Tršice, 
Zákřov). Nejdříve nás svými pa-
nely uvádí do problematiky an-
tisemitismu a židovské otázky 
tehdejší doby, následně zpra-
covává osudy pěti židovských 
rodin, kterým osud nadělil ne-
lehký úkol – přežít válku za kaž-
dých okolností, tedy skrývat se, 

utíkat, neprozradit žádné infor-
mace o svých bližních.

Pondělní dopoledne bylo 
koncipováno do bloků, při-
čemž jednotlivé třídy se v  je-
jich absolvování střídaly. Jed-
nalo se o vtáhnutí do proble-
matiky a  úvodní slovo Luďka 
Štipla, zhlédnutí výstavy, vypl-
nění pracovního listu, výtvarné 
ztvárnění osudů Židů a filmo-
vý dokument o  osudech dal-
ších Židů v Čechách i na Mora-
vě. Výstava byla ještě doplněna 
o výkresy žáků s tematikou ho-
locaustu, které malovali v před-
chozích dnech v rámci výtvarné 
výchovy.

Projekt pokračoval další pon-
dělí, kdy měli žáci možnost se-
tkat se s  pamětnicí Miluškou 
Ottovou, pracovnicí České-
ho svazu bojovníků za svobo-
du. (Tato organizace sdružuje 
účastníky národního odboje 
za osvobození ve druhé světo-

vé válce.) Paní M. Ottová s ná-
mi strávila dvě hodiny, hovořila 
o osudu své rodiny, o skrývání, 
o životě v utajení, o tragických 
koncích svých bližních ve vyhla-
zovacích táborech. Následovala 
diskuze a širší pohled na pro-
blematiku s  dopomocí doku-
mentu.

Výstava byla také během týd-
ne otevřená veřejnosti, čímž 
dala možnost zamyslet se nad 

důležitostí životní víry a  opti-
mizmu i  ostatním zájemcům. 
Celý projekt byl nesmírně za-
jímavý zejména tím, že neho-
vořil o  obecných, žákům nic 
neříkajících věcech, ale o kon-
krétních lidech a jejich utrpení. 
Navíc děti měly možnost jed-
noho z nich osobně poznat, to 
je zkušenost, která se jen vý-
kladem zprostředkovat nedá.
 Adriana HEJNÍČKOVÁ

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

zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Žáci ze Štěpánova strávili týden s „obyčejnými lidmi“

Ze 

sborovny
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Dva nejhorší diktátoři 
v dějinách spolu bezmá-
la dva roky aktivně spolu-
pracovali. Oznámení do-
hody mezi nacisty a  So-
věty ohromilo celý svět, 
v  jejím rámci došlo k  in-
vazi do Polska a její zhrou-
cení vedlo k rozhodující-
mu střetu druhé světové 
války. Roger Moorhouse 
ve své knize tuto kapitolu 
válečných dějin probírá do 
hloubky, zkoumá, co ved-
lo k uzavření paktu i jeho 
ukončení a vyhlášení vál-
ky někdejšímu partnerovi. 
Využívá přitom dobových 
pramenů i  svědectví pří-
mých účastníků. Kniha vy-
šla v nakladatelství Argo.

Aliance
mezi ďábly

Znáte je?

Sportovní liga základních 
škol o Pohár ministra škol-

ství  je  sportovní postupo-
vá soutěž školních družstev 
v  sedmi vybraných sportech, 
určená  žákům základních 
škol nebo odpovídajícím roč-
níkům  víceletých gymnázií 
z  celé ČR. Jejími pořadateli 
jsou  Asociace školních spor-
tovních klubů ČR, Česká unie 
sportu a ministerstvo školství. 
Účastníky soutěže se stávají 
školy, které se zapojí se svými 

družstvy do jakéhokoliv postu-
pového kola Sportovní ligy zá-
kladních škol v sedmi různých 
sportech – atletice, minifotba-
lu, basketbalu, florbalu, volej-
balu, házené a plavání.

Ve dnech 25. a 26. dubna 
proběhlo v Děčíně republikové 
finále dívek v basketbale. Finá-
le se zúčastnilo šest nejlepších 
škol, které musely projít sítem 
okresních, krajských a kvalifi-
kačních kol o účast v  tomto 
finále. Když se sejdou ti nej-

lepší z nejlepších, tak je vždy 
konkurence obrovská. A pro-
tože mezi nejlepší v republice 
patří i naše holky ze Základní 
školy Javorník, tak skutečnost, 
že vybojovaly 1. místo, mluví 
sama za sebe.

Úspěchu dosáhly: Johana 
Jurišová, Klára Bendová, Lau-
ra Mikšíková, Klára Kozlová, 
Nela Argirovská, Marie Miku-
lová, Nikola Nitscheová a Ven-
dula Kubáňová. 

 Igor DUBOVAN

Tak se nám znovu rok s ro-
kem sešel a  tentokrát za-

hradu naší Mateřské školy 
Jedovnice navštívila zvířátka. 
Dorazilo i  nespočetně dětí, 
některé dokonce v  převleku 
zvířecích kamarádů, a chybět 
nemohli ani jejich starší sou-
rozenci a rodiče.

A co mám vlastně na mysli? 
No přece již tradiční zahradní 
slavnost pořádanou klubem 
rodičů ve spolupráci s Mateř-
skou školou Jedovnice, kte-
rá se uskutečnila 16.  května 
v krásné zahradě naší školky 
a  měla tentokrát zvířecí ná-
dech. 

Celý den jsme byli v napětí. 
Bude pršet, či nebude, bude 
se vůbec akce konat a jak to 
vlastně všechno dopadne? Asi 
všichni organizátoři si oddech-
li, když se nad Jedovnicemi 
rozsvítilo sluníčko a na zahra-
du naší školky začali vstupovat 
první natěšení a možná i tro-
chu netrpěliví účastníci z řad 
těch nejmenších, ale i dospě-
láků.

A  to už na nás čeká první 
stanoviště s  nelehkým úko-
lem zahrát si na slepeckého 
psa. Potom je třeba překonat 

pavoučí síť, být tak trochu ja-
ko Spiderman a nespadnout 
na zem. A po tělesné náma-
ze budeme trochu přemýšlet 
a možná trochu hádat a po-
znávat naše zvířátka podle 
přinášeného užitku. I to jsme 
úspěšně zvládli, tak jdeme za-
se o  kousek dál. Zde je sta-
noviště s žabkou Kuňkalkou. 
Opodál už nás vyhlíží vlk z po-
hádky Jen počkej, jenže my, 
stejně jako šikovný zajíc, před 
ním utečeme a  ještě navíc 
dlouhými skoky v pytli. A  to 
už je kartička každého účast-
níka skoro plná a  zbývá po-
slední razítko za splněný úkol 
na stanici – Nakrm zvířátko.

Nevím, jak vám, ale mně už 
opravdu vyhládlo, takže hurá 
k  plným stolům. I  tu největ-
ší žízeň uhasí výborný čaj, 
a  kdo má vážně velký hlad, 
ten opečeným buřtem nikdy 
nepohrdne. U ohně je veliká 
legrace. Jenže děti dlouho ne-
posedí, takže po občerstvení 
ještě rády dovádí na atrakcích 
a  průlezkách v  zahradě, ho-
ní se a odvážlivci se dokonce 
pohybují v rytmu linoucích se 
dětských hitů. Každá správ-
ná akce se také neobejde bez 
pořádné odměny a tou letos 
byla nejrůznější balónková zví-
řátka.

 Lenka VÁGNEROVÁ

Pohár ministra školství pro javornické žákyně

Zahradní slavnost Po stopách zvířátek

ROGER MOORHOUSE

Dne 26. dubna pořádala 
Oblastní charita Znojmo ve 

spolupráci s Denním stacioná-
řem sv. Damiána již 5. ročník 
setkání lidí s postižením i bez 
něj. Cílem této akce je posilo-
vat sociální začleňování zdra-
votně znevýhodněných osob. 
Na program s tematikou Zpát-
ky do minulosti se přišli neje-
nom podívat, ale především 
zasoutěžit si klienti z různých 
speciálních zařízení okresu 
Znojmo, děti ze základních 
škol, ale také lidé z řad široké 

veřejnosti. Pro návštěvníky by-
lo připraveno mnoho stanovišť 
s různými soutěžemi a úkoly 
(horolezecká stěna, pyramidy, 
mamutí stopy, jeskynní malby, 
spinnery, fotokoutek, hlaho-
lice atd.). Organizaci a  zajiš-
tění měli na starost studen-
ti prvního a druhého ročníku 
oboru sociální činnost ze školy 
SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo 
na Přímětické ulici, se kterými 
Denní stacionář sv. Damiána 
pravidelně spolupracuje. Dív-
ky z téhož oboru obsluhova-

ly hudební produkci anebo se 
zapojily do vítání všech účast-
níků a při vstupu jim rozdávaly 
kartičky na soutěže či předá-
valy občerstvení. Jako každý 
rok dostala jednotlivá zaříze-
ní úkol, tentokrát sestrojit co 
možná nejoriginálnější stroj 
času. Dopoledne probíhalo 
velmi příjemně, z reprodukto-
rů se linula rytmická hudba, 
soutěžící vesele a s nadšením 
plnili úkoly a na všech z nás 
byly vidět upřímné úsměvy.

Celou akci jsme ukončili 

společnou písní známé melo-
die Holky z  naší školky, jejíž 
text složily studentky z první-
ho ročníku. Už teď se těšíme 
na 6. ročník Úsměvů.
 Martin KRÁLÍK, 2. A

Účastníci setkání Úsměvy 2018 vytvářeli stroj času

OMLUVA
V Týdeníku ŠKOLSTVÍ číslo 21 
jsme na straně 8 otiskli článek 
Nejprve přednáška, pak na cvi-
čiště ke zdravotnické pomoci. 
Omylem jsme zaměnili jméno 
autorky článku. Ve skutečnos-
ti je autorkou Mgr. Eva Urba-
nová, DiS., ze Střední zdravot-
nické školy v Táboře. Autorce 
i čtenářům se omlouváme.
 Zlata ŠŤÁSTKOVÁ
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Co je to GDPR a co přináší

1 Celý název předpisu je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
2 Z této směrnice vychází zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který bude nahrazen právě nařízením GDPR.

Neznamená to ale, že do 
25. 5. 2018 naše osobní 

údaje nebyly chráněny vů-
bec, ovšem dosavadní ochra-
na vytyčená právě ve zrušova-
né směrnici 95/46/ES nebyla 
dostatečně komplexní2 a ne-
odpovídala současné době 
a prostředkům, které jsou ke 
zpracovávání osobních údajů 
využívány. Z hlediska podstaty 
ochrany osobních údajů tedy 
GDPR rozhodně neznamená 
revoluční změnu, jak je čas-
to prezentováno, ale pouze 
snahu o  sjednocení ochrany 
osobních údajů v celé Evropě 
a  o  zpřesnění práv a  povin-
ností těch, kteří osobní úda-
je zpracovávají nebo jejichž 
osobní údaje jsou zpracová-
vány.

Základní pojmy
Nařízení GDPR se skládá 

z recitálu, který obsahuje 173 
odstavců, a z 99 článků vlast-
ního textu nařízení. Články 
recitálu a články vlastního na-
řízení jsou provázány. Recitál 
slouží mimo jiné jako výkla-
dové vodítko právě k vlastním 
článkům nařízení.

Podle GDPR jsou osobním 
údajem veškeré informace 
o  identifikované nebo iden-
tifikovatelné fyzické osobě. 
Takovouto fyzickou osobou 
je fyzická osoba, kterou lze 
přímo či nepřímo identifiko-
vat, zejména odkazem na ur-
čitý identifikátor (např. jmé-
no, identifikační číslo, lokač-
ní údaje, síťový identifikátor) 
nebo na jeden či více zvlášt-
ních prvků fyzické, fyziolo-
gické, genetické, psychické, 
ekonomické, kulturní nebo 
společenské identity této fy-
zické osoby.

Zpracováním je jakákoliv 
operace nebo soubor operací 
s osobními údaji nebo soubo-

ry osobních údajů, které jsou 
prováděny pomocí či bez po-
moci automatizovaných po-
stupů (jako je shromáždění, 
zaznamenání, uspořádání, 
strukturování, uložení, při-
způsobení nebo pozměnění, 
vyhledání, nahlédnutí, použi-
tí zpřístupnění, seřazení, ome-
zení, výmaz nebo zničení).

Nařízení GDPR pracuje dále 
s pojmy správce a zpracovatel. 
Správcem osobních údajů je 
jakákoliv fyzická nebo právnic-
ká osoba, která osobní úda-
je spravuje nebo zpracovává. 
Zpracovatelem je pak taková 
fyzická nebo právnická osoba, 
která osobní údaje pro správce 
zpracovává.

Základními principy, na kte-
rých je GDPR založeno, jsou 
princip odpovědnosti a princip 
přístupu založeného na riziku. 
Odpovědností se myslí od-
povědnost správce zacházet 
s  osobnímu údaji v  souladu 
s GDPR a zároveň jeho povin-
nost tento soulad doložit. Pří-
stup založený na riziku spočívá 
v tom, že správce musí neustá-
le uvažovat o míře rizika, kte-
ré při sběru a uchovávání dat 
hrozí, a dále toto riziko vyhod-
nocovat a přizpůsobovat mu 
míru ochrany osobních údajů.

Při zpracovávání osobních 
údajů je dle čl. 5 GDPR dále 
třeba vycházet z následujících 
zásad:

1) zákonnost (zpracování 
musí být děláno na základě 
jednoho ze zákonem zvlášť 
vyjmenovaných důvodů);

2) korektnost a  transpa-
rentnost (subjekty zpracová-
ní osobních údajů musí být 
co nejvíce informovány o mí-
ře a  způsobech zpracová-
ní a o  svých dalších právech 
a povinnostech);

3) účelové omezení (osobní 
údaje mohou být zpracovává-

ny jen k tomu účelu, ke které-
mu byly shromážděny);

4) minimalizace údajů (zpra-
cování osobních údajů se musí 
omezit na nezbytný rozsah);

5) přesnost (osobní údaje 
musí být aktualizovány);

6) omezení uložení (ukládat 
osobní údaje je možné jen po 
nezbytně nutnou dobu pro 
účel zpracování);

7) integrita a důvěrnost (je 
třeba zavést taková technic-
ká a administrativní opatření, 
která zajistí ochranu osobních 
údajů před neoprávněným 
zpracováním, ztrátou, zniče-
ním nebo poškozením);

8) odpovědnost (správce 
musí být schopen doložit do-
držování všech výše uvede-
ných zásad).

Role pověřence
Nařízení GDPR nově v  čl. 

37–39 pracuje s pojmem „po-
věřenec pro ochranu osob-
ních údajů“. Tento pověře-
nec by měl poskytovat správci 
a zpracovateli informace a po-
radenství týkající se nakládání 
s osobními údaji, měl by moni-
torovat zajištění vnitřního sou-
ladu s nařízením GDPR a dále 
by měl spolupracovat s dozo-
rovým úřadem, kterým je v pří-
padě České republiky Úřad pro 
ochranu osobních údajů. 

Pověřence není nutné jme-
novat vždy. Tato povinnost 
nastává, pokud správce nebo 
zpracovatel: 

a) jsou orgánem veřejné mo-
ci či veřejný subjekt;

b) mají jako hlavní čin-
nost operace zpracování, kte-
ré kvůli své povaze, rozsahu 
nebo účelům vyžadují rozsáhlé 
pravidelné a systematické mo-
nitorování subjektů údajů;

c) mají jako hlavní čin-
nost  rozsáhlé zpracování 
zvláštních kategorií osobních 
údajů a osobních údajů týka-
jících se rozsudků v trestních 
věcech.

Vzhledem k výše uvedené-
mu vyplývá, že školy a školská 
zařízení budou mít vždy povin-
nost jmenovat pověřence, ne-
boť při své činnosti mj. rozho-
dují o právech a povinnostech 
fyzických osob, a tudíž mohou 
být v této souvislosti považo-

vány za orgány veřejné moci.
Osoba pověřence nenese 

osobní odpovědnost za ne-
dodržení nařízení, to má vždy 
správce. Pověřenec je tedy ja-
kýmsi poradcem a  zároveň 
osobou určenou pro komu-
nikaci s dozorovým úřadem. 

Pro výkon funkce pověřen-
ce není stanovena žádná po-
vinná kvalifikace. Mělo by se 
jednat o  osobu, která svými 
profesními kvalitami, obzvláš-
tě v oblasti znalosti práva, pra-
xe ochrany osobních údajů, 
bude zajišťovat dostatečnou 
záruku, že správce bude mít 
zajištěny informace a monito-
ring úrovně a způsobu ochra-
ny osobních údajů. Ve školách 
a školských zařízeních lze jen 
apelovat na to, aby pověřen-
cem byla jmenována osoba, 
která má znalosti o fungová-
ní a chodu školy nebo školské-
ho zařízení a znalosti o jejich 
vnitřních předpisech. 

Pozice pověřence je nezávis-
lá. Tedy správce ani zpracova-
tel nemohou dávat pověřen-
ci žádné přímé pokyny, např. 
jak prošetřit stížnost nebo zda 
kontaktovat dozorový úřad. 
Při výkonu úkolů pověřence 
nesmí docházet ke střetu zá-
jmů, které by mohly vzniknout 
při plnění jiných úkolů pově-
řence nesouvisejících s výko-
nem práce pověřence. Tedy 
například takovým střetem zá-
jmů by bylo, kdyby pověřen-
cem byla jmenována osoba, 
která sama zpracovává osobní 
údaje nebo jejich zpracování 
bezprostředně ovlivňuje (např. 
vedoucí personálního nebo IT 
oddělení). Pověřencem může 
být jak fyzická, tak právnická 
osoba, která pracuje na zákla-
dě pracovní smlouvy nebo na 
základě externí spolupráce ve 
formě smlouvy např. o posky-
tování služeb (jak předpoklá-
dá § 1746 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb.). 

V případě, že pověřencem je 
právnická osoba, je nutné, aby 
v rámci této právnické osoby 
byla určena konkrétní fyzická 
osoba, která bude funkci po-
věřence fakticky vykonávat. 
Nařízení výslovně požadu-
je, aby pověřenec byl přímo 
podřízen vrcholovým řídícím 

GDPR neboli obecné nařízení o ochraně osob
ních údajů od 25. 5. 2018 bude přímo stano
vovat pravidla pro zpracovávání osobních 
údajů1 v  evropském prostoru. Toto nařízení 
se týká všech, kteří zpracovávají osobní údaje, 
a  tedy každý, kdo osobní údaje zpracovává, 
bude muset doložit, že tyto údaje jsou zpraco
vávány v souladu právě s nařízením GDPR.
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Rada města Klecany vyhlašuje konkurzní řízení na funkci 
ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Klecany.

Předpokládaný nástup: ihned nebo nejdéle 1. 9. 2018
Kontaktní údaje pro případné dotazy: 
ivo.kurhajec@mu-klecany.cz, 
tel. 284 890 000, mobil 737 687 851

Požadavky:
1.  předpoklady pro výkon funkce ředitele 

školy stanovené § 5 odst. 1 zákona 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů

2. znalost školské problematiky a předpisů
3. komunikační a tvůrčí schopnosti
4. organizační a řídicí schopnosti
5. občanská a morální bezúhonnost
6. zachování rodinné atmosféry školy
7. dobrý zdravotní stav

Upozornění: Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně pode-
psané přihlášky uchazečů se všemi požadovanými přílohami doručené nejpozději 
do 18. 07. 2018 do 17 hod. na adresu: Městský úřad Klecany, Do Klecánek 
52, 250 67 Klecany. Obálku označte: „Konkurz na ředitele školy – neotvírat!“

Turistická oblast Česká Kana-
da je plná zajímavých atrak-

tivit. Pro bikery má zbrusu no-
vý bikepark v areálu sjezdovky 
Hradiště u Nové Bystřice a také 
Cykloplácek v Dačicích. 

A  nejen to. Milovníky piva 
zaujme nově vzniklý minipivo-
var v Nové Bystřici. Letní slav-
nosti budou věnovány osla-
vám významných výročí. Ná-
vštěvníky do Slavonic přiláká 
čerstvě získaný titul Historické 
město roku 2017. Příznivcům 
virtuální reality nabízejí města 
Dačice a Jindřichův Hradec in-
teraktivní mobilní průvodce. 
Turisty jistě potěší i interaktivní 
průvodce Jindřichova Hradce, 
který funguje v  mobilní apli-
kaci Poznej Hradec. Jindři-
chův Hradec na sezónu chys-
tá také bohatý kulturní pro-
gram a oslavy 725 let města. 
Také Dačice nabízejí návštěvní-
kům mobilní aplikaci ke zpest-
ření návštěvy města. „Jde o ge-
olokační hru pro rodiny s dět-
mi od 6 let. V mobilní aplika-
ci Skryté příběhy si stáhnete 
příběh s názvem První kostka 
cukru a průvodce vás nasmě-
ruje k sedmi různým zastave-

ním s  úkoly,“ vysvětlila Na-
děžda Mastná z  odboru kul-
tury a cestovního ruchu města.  
Dalším významným výro-
čím je 835 let od první pí-
semné zmínky o  Dačicích. 
Několik novinek nadchá-
zející sezóny se připravu-
jí i  v  Nové Bystřici. V  areálu 
bývalé textilní továrny, kde 
nyní sídlí návštěvníky oblí-
bené muzeum historických 
vozidel, vzniká minipivovar.  
Při návštěvě Nové Bystřice bu-
de možno navštívit také místní 
zámek, který bude přístupný 
při speciálních komentovaných 
prohlídkách a slavnostech. Nej-
větší událostí sezóny bude osla-
va 100 let vzniku Českosloven-
ska. Správce zámku Jan Kyncl 
zmínil: „Oslavy připravujeme 
na 1. července. V  tento den 
nádvoří zámku ožije hudbou, 
tancem a dobovými atrakcemi.  
Fenoménem České Kanady 
je Jindřichohradecká úzkoko-
lejka, která vyráží z Jindřicho-
va Hradce dvěma směry – na 
jih do Nové Bystřice a na se-
ver do Obrataně. Ředitel Jin-
dřichohradeckých místních 
drah Boris Čajánek informoval 

o jízdách motorových a výlet-
ních parních vlaků: „Na trati 
z Jindřichova Hradce do Nové 
Bystřice jsme již zahájili par-
ní sezónu. Historické parní 
vlaky jezdí v měsících duben, 
květen, červen a  září každou 
sobotu. O prázdninových mě-
sících pak vypravíme vlaky 
každý den. V  našich vlacích 
nabízíme přepravu jízdních 
kol, což je služba, které ná-
vštěvníci velmi rádi využívají.“ 
Oblíbeným výletním cí-
lem především rodin s  dět-
mi je také Zoopark na Hrá-
dečku sídlící v  Horní Pěně.  

„Je příznivé, že v  České Ka-
nadě neustále vznikají no-
vé projekty a  nová turistic-
ká lákadla. Těší nás, že sou-
kromé subjekty i  spolky mají 
zájem spolupracovat,“ řekla 
produktová manažerka turi-
stické oblasti Česká Kanada 
Petra Vacková. „Významným 
krokem letošní sezóny bude 
spuštění společné webové 
prezentace na stránce www.
ckanada.cz, které se aktuál-
ně usilovně věnujeme a chce-
me ji zveřejnit v  nejbližších 
dnech,“ dodala Petra Vacková. 
 Táňa PIKARTOVÁ

pracovníkům správce nebo 
zpracovatele. Pověřencem 
tedy z podstaty věci nemůže 
být sám ředitel školy, neboť 
by neměl být komu podřízen. 
Naopak není vyloučeno, aby 
pověřencem byl jmenován 
tým osob, z nichž každá bu-
de mít přesně definováno, ja-
ké konkrétní úkoly spadají do 
její kompetence. Není ani vy-
loučeno, aby funkci pověřen-
ce vykonávala jedna osoba pro 
více škol nebo školských zaří-
zení, nebo dokonce zároveň 
pro obec nebo kraj. Takovýto 
pověřenec bude mít uzavřeny 

individuální smlouvy s jednot-
livými školami nebo školskými 
zařízeními.

Pokuty a sankce
Za porušení povinnosti jme-

novat pověřence a za poruše-
ní dalších povinností týkajících 
se pověřence hrozí dle čl. 83 
odst. 4. GDPR sankce ve for-
mě pokuty až do výše 10 mil. 
EUR. Vzhledem k  obecným 
zásadám správního trestání 
je asi nepravděpodobné, že 
by školy nebo školská zaříze-
ní byly trestány na samém hor-
ním okraji této pokuty. Navíc 

návrh zákona o zpracovávání 
osobních údajů počítá s horní 
hranicí pokuty 10 mil. Kč. Nic-
méně je třeba mít na paměti, 
že tu sankce je a že může být 
dosti citelná.

V případě porušení zabez-
pečení osobních údajů je po-
vinností správce nejpozději 
do 72 hodin od okamžiku, 
kdy se o  porušení dozvěděl, 
tento případ nahlásit Úřadu 
pro ochranu osobních údajů. 
O porušení je tak třeba infor-
movat dotčený subjekt úda-
jů, jestliže tu je pravděpo-
dobnost, že porušení bude 

mít za následek vysoké riziko 
pro práva a povinnosti tohoto 
subjektu údajů.

Vzhledem k tomu, co bylo 
napsáno, není nařízení GDPR 
rozhodně něco, co by mělo 
být podceňováno. Na dru-
hou stranu se ale ani nejedná 
o strašáka. Jestliže organizace 
nebo jednotlivci až doposud 
postupovali v souladu se záko-
nem č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů, rozhodně 
nebudou mít problém nadále 
postupovat v souladu s naří-
zením GDPR.

 Gabriela TLAPOVÁ, ČMOS PŠ

Česká Kanada má pro své návštěvníky lákavé nabídky
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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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Chcete se o  západočeské 
metropoli dozvědět mno-

ho zajímavého bez dlouhého 
listování či hledání na interne-
tu, a navíc atraktivní formou, 
která bude bavit i děti? Vydej-
te se na tematickou komento-
vanou prohlídku města.

Plzeň za první republiky
„Prvorepublikové“ komen-

tované prohlídky historické-
ho centra turistům i  Plzeňa-
nům přiblíží, jak se v Plzni žilo 
a jakou proměnou v té době 
město prošlo. Během přibližně 

devadesátiminutové procház-
ky se dozvíte, jak se proměni-
ly stavby v historickém cent-
ru města, kde byl v provozu 
první rentgen či biograf ane-
bo kde se na náměstí Repub-
liky nacházela ordinace dok-
tora Teichnera navržená slav-
ným architektem Adolfem 
Loosem. Možná vás překvapí 
původní využití budovy práv-
nické fakulty nebo to, že už 
v roce 1924 vybojoval plzeň-
ský gymnasta Robert Pražák 
na olympijských hrách v Paříži 
dvě stříbrné medaile. Mluvit se 

bude i o tom, kam se v Plzni 
v neděli chodilo na korzo ne-
bo kam prostopášníci mířili za 
hazardem. Atmosféru dokreslí 
průvodkyně stylově oblečená 
v prvorepublikové módě.

Předprodej vstupenek: 
http://www.plzenskavstu-
penka.cz/cs/akce/17719-pl-
zen-za-prvni-republiky

 Báje a pověsti plzeňské
Prohlídky na téma Báje 

a pověsti plzeňské jsou urče-
ny především rodinám s dět-
mi. Alchymista ze dvora císa-
ře Rudolfa II. anebo divoženka 
Jíkalka malé i  velké návštěv-
níky provedou známými i ne-
známými plzeňskými příběhy 
a  pověstmi. Řeč bude třeba 
o  tom, jestli náhodou nepo-
stavili plzeňskou katedrálu za 
líného stavitele čerti, i o tom, 
zda to vážně byli místní, kdo 
ukradli husitům velblouda 
z  plzeňského znaku. Chybět 
nebude vyprávění o skrytých 
pokladech, jako je například 
ten, který během třicetileté 
války ukryli v  jednom z  do-

mů v Dominikánské ulici mni-
ši z plaského kláštera a nikdy 
se nenašel. Pro zvídavé děti 
bude navíc během prohlídky 
připraven jednoduchý kvíz, za 
jehož splnění dostanou malou 
odměnu.

Předprodej vstupenek: 
http://www.plzenskavstu-
penka.cz/cs/akce/15958-ba-
je-a-povesti-plzenske

Plzeň zve na tematickou komentovanou prohlídku města 


