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„Velké věci se většinou rodí v tichu a samotě.“ Mahátma Gándhí

TÝDENÍK

ŠKOLSTVÍ

Pravda, nikdy se tak výrazně 
nezvyšovaly kantorské pla-
ty jako dnes. To je v pořád-
ku. Přesto nikdo neví, kolik 
ve skutečnosti bere konkrétní 
učitel nebo oblíbená prodavač-
ka ze supermarketu. Všude si 
vystačíme s průměrem. 

Obáváme se ocenit nejlep-
šího žáka, neboť se záhy stá-
vá terčem třídního posměchu. 
Pomalu se bojíme ukázat na 
nejslabšího, aby si vzápětí ne-
přišli stěžovat jeho dotčení ro-
diče. Zlatý český průměr. Ni-
komu příliš neublíží a nikoho 

moc neurazí. Nakonec i mnozí 
učitelé rádi vytvářejí konečnou 
žákovu známku prostým arit-
metickým průměrem. Dokon-
ce s přesností na dvě desetin-
ná místa. Obávaná matemati-
ka v praxi. Současně se mluví 
o tom, že by se nemělo plošně 
a stejně přidávat všem pedago-
gům. „Ponechejme část peněz 
ředitelům, aby mohli oceňovat 
nejlepší kantory…,“ slyšíme ar-
gumenty z protistrany. Ale kdo 
spolehlivě určí, že právě tento, 
a ne jiný učitel patří ve sbo-
rovně k nejlepším? Každý ví, 

že ředitel je taky jenom člo-
věk. Štědře oceňuje zejména 
své věrné a nejbližší kolegy, 
kteří mu kdykoli a na počká-
ní splní každé, byť ještě nevy-
slovené přání. Vytrvalí kriti-
kové nejenom jeho práce pak 
nepřinesou domů ani korunu 
navíc. Nedivme se, že potom 
ve školách zaznívá názor, ať 
se raději přidává všem stejně, 
tedy rovnostářsky, průměrně. 

Pro nový školní rok by stači-
lo dát si jeden společný úkol. 
Skoncujme se zažitým průmě-
rováním nejen u žáků, ale ta-
ky u učitelů. Dejme více příle-
žitosti nadaným a pracovitým 
jednotlivcům. Neobávejme se 
ukázat na pedagoga, který vý-
borně učí a pro školu dělá ve 

svém volném čase víc než tři 
jeho „průměrní“ kolegové do-
hromady. Jen tak vystoupíme 
z tradičních kolejí a možná bu-
deme učit své žáky jinak a při-
tažlivěji. Odložme léta spoleh-
livě sloužící písemné přípravy 
a stokrát obehrané powerpoin-
tové prezentace a začněme si 
s žáky srozumitelně povídat, 
všestranněji je připravovat pro 
jejich budoucí život. Škoda, že 
nám v tom někdy paradoxně 
brání nabubřelé školní vzdě-
lávací programy a nešťastně 
nastavená státní maturita. Do-
kud budou pouze cílem naše-
ho vzdělávání a nestanou se 
jeho prostředkem, těžko se ve 
školách změní něco k lepšímu.
 Roman KANTOR

SKONCUJME S VĚČNÝM PRŮMĚROVÁNÍM ŽÁKŮ I UČITELŮ
Se začátkem nového školního roku ožívají opět některá 
témata. „Přidáme učitelům…,“ skloňují politici, tentokrát 
před branami komunálních voleb. 
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Platy ve školství by se měly 
zvyšovat spíš v dalších letech 
než ještě letos. Jejich tarifní 
i netarifní část by v roce 2020 
měla růst stejným dílem. Uvedl 
to ministr školství Robert Pla-
ga. Jaké částky peněz pro při-
dání učitelům i nepedagogům 
ve školství bude v dalších roz-
počtech požadovat, zatím ne-

chtěl upřesnit. Byl by ale rád, 
kdyby platy rostly nadále o 15 
procent ročně.

Před růstem platů v tomto ro-
ce dává R. Plaga přednost tomu, 
aby se s přidáváním počítalo 
v rozpočtových výhledech na 
další roky. Podle něj je to sys-
témovější. Zatímco v příštím 
roce by se platy učitelů měly 

zvednout o deset procent v ta-
rifu a pět procent by mělo jít na 
odměny a příplatky, v následu-
jících letech by R. Plaga tento 
poměr chtěl změnit. „Já bych 
byl rád, kdybychom to v roce 
2020 měli padesát na padesát, 
to znamená, aby objem na tari-
fy byl doprovázen stejnou hod-
notou na netarify,“  čtk

I tento školní rok jsou pro pe-
dagogy a širší veřejnost otevře-
na na všech krajských pracovi-
štích Národního institutu pro 
další vzdělávání centra podpo-
ry v oblasti společného (inklu-
zivního) vzdělávání, kde se na 
podobné otázky zaměřují. Cen-
tra podpory fungují jako místo 
první pomoci pedagogům nebo 
rodičům, kteří se potýkají s pro-
blémy z oblasti inkluzivního 

vzdělávání. Zároveň zde ško-
ly mohou řešit i dlouhodobější 
otázky, jako například nastave-
ní správného fungování škol-
ního poradenského pracoviště, 
kultury školy nebo zdravých 
vztahů ve třídě. Centra nabí-
zejí podporu v těchto oblas-
tech: legislativní dokumenty 
a systém podpůrných opatře-
ní, speciální a sociální pedago-
gika, spolupráce se školskými 

poradenskými zařízeními, dě-
ti/žáci nadaní, s odlišným ma-
teřským jazykem, z odlišného 
kulturního prostředí nebo s od-
lišnými životními podmínkami, 
primární prevence rizikového 
chování, etopedie, psychopedie, 
vývojová psychologie a logope-
die, komunikace a spolupráce 
s rodiči, klima školy, manage-
ment školy a další. Více na 
www.inkluzevpraxi.cz. nidv

Nová informatika 
Ministerstvo školství připra-
vilo novou koncepci rozvoje 
digitálních dovedností a in-
formatiky, která by se mě-
la prolínat všemi předměty. 
Nový způsob výuky se v září 
začne testovat ve vybraných 
mateřských, středních a zá-
kladních školách. 

Pilotní ověřování potrvá 
do června 2020, potom by 
podle něj měly začít učit 
všechny školy.  čtk

Klíč pro Bouzov 
Odborníci z Univerzity Pa-
lackého v Olomouci vytiskli 
pro jednu z nejnavštěvova-
nějších památek na střední 
Moravě, hrad Bouzov na Olo-
moucku, ve 3D podobě dvě 
pečetě z 15. století a histo-
rický klíč od hradu. Pečetě 
jsou vytvořené ve zvětšené 
podobě a lidé si je mohou na 
hradě prohlédnout.  čtk

Výstava obrázků
V prostorách Senátu PČR 
v Praze je výstava kreseb po-
ličského rodáka Bohuslava 
Martinů. Výstava soustřeďu-
je kresby z dob skladatelova 
mládí.   nš
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ŠKOLSTVÍ
ODMĚNY BY MĚLY RŮST STEJNĚ JAKO TARIFY 

NÁVRH NA SDÍLENÍ ASISTENTA PEDAGOGA 
Handicapovaní žáci se spe-
ciálními vzdělávacími potře-
bami by v budoucnu v běž-
ných školách měli častěji 
sdílet jednoho asistenta pe-
dagoga. Uvedl to ministr škol-
ství Robert Plaga. Nechce zpo-
chybňovat, že někteří žáci po-
třebují asistenta pedagoga, 
který se bude věnovat jen 

jim samotným. V jiných pří-
padech je ale podle něj vhod-
né, aby jednoho asistenta sdí-
lelo víc žáků. V novele vyhláš-
ky by se chtěl zaměřit také 
na zjednodušení administrati-
vy, která souvisí s vytvářením 
plánů pedagogické podpory. 
Návrh změn by podle něj měl 
být hotov během podzimu. Mi-

nistr školství chce v nadchá-
zejícím školním roce také 
urychlit připravované změ-
ny rámcových vzdělávacích 
programů. Současné tempo 
prací na změnách podle něj 
není uspokojivé. V roce 2019 
by proto chtěl otevřít debatu 
o konkrétních úpravách v ob-
sahu vzdělávání. čtk

CENTRA PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
„Ano, studenti, někde se platí dolarem, někde eurem. A u nás ve školství slibem!“
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Tak by se nechala zhruba shr-
nout základní zjištění nejnověj-
šího Auditu vzdělávacího sys-
tému v ČR: rizika a příležitosti 
společnosti EDUin.

V roce 2017, tedy v období, 
které audit mapuje, došlo k řadě 
významných událostí a posunů 
ve vzdělávací politice. Sněmov-
ní volby na podzim roku 2017 
bohužel ukázaly na značnou po-
vrchnost v přístupu českých po-
litických stran ke vzdělávání. To 
se pak pochopitelně projevuje 
i v práci ministerstva školství, 
která podle dokumentu postrádá 
koncepčnost a transparentnost. 
Koncepce schází celému české-
mu školství. 

„Ministerstvo školství v po-
sledním roce ustavilo expertní 
skupinu, která má hodnotit napl-
ňování Strategie vzdělávací po-
litiky ČR do roku 2020. Ačkoliv 
na veřejnost pronikla informa-
ce o jejím složení, další zprávy 
o práci skupiny hodnotitelů jsou 
těžko dohledatelné. Podobně se 
objevily zprávy o práci na re-
formě rámcových vzdělávacích 

programů, aniž by bylo jasné, ja-
ké je zadání, a aniž by k němu 
proběhla širší odborná diskuze 
mimo ministerstvo a jím řízené 
organizace. Ministerstvo školství 
tak pokračuje ve strategii ome-

zování rozhodnutí ve vzdělávací 
politice na vnitřní procesy s pou-
ze občasnou, často formální sna-
hou o dosažení širšího konsen-
zu,“ uvádí se v auditu.

Zvýšení platů vše nevyřeší
Další velkou slabinou našeho 
vzdělávacího systému je absen-
ce širší shody o jeho žádoucích 
cílech. V podstatě jediným shod-
ným motivem deklarovaným ve 
volebních programech různých 
politických stran jsou platy uči-
telů. To je sice z hlediska moti-
vace učitelů i dalších pracovní-

ků ve školství na první pohled 
dobře, ale i toto pozitivum s se-
bou nese úskalí. 

„Na učitelích a jejich motivaci 
závisí jakákoliv systémová změ-
na v oblasti veřejného školství, 
ať už jde o inkluzi, změnu ob-
sahu vzdělávání, přístupu k žá-
kům, jejich hodnocení, komu-
nikaci s rodiči, občanské vzdě-
lávání atp. Dosavadní navýšení 
platů učitelů ovšem neřeší celý 
problém. Dlouhodobé podfinan-

cování způsobilo, že stát pouze 
dorovnává vzniklý deficit. Ná-
růst platů učitelů by měl pro-
bíhat vyšším tempem a po ce-
lé volební období. Je také nutné 
umožnit prostřednictvím nená-
rokových složek platu odlišit 
mezi učiteli ty, kteří se úspěš-
ně snaží o profesní seberozvoj. 
Jinak hrozí, že se finanční pro-
středky v řádu miliard korun 
promění z investice na zbyteč-
ně vynaložené náklady,“ hodnotí 
situaci audit.

Českou republiku čeká podle 
prognózy hluboká proměna: 45 

procent pracovních míst auto-
matizace dle prognózy výrazně 
ovlivní. To pochopitelně otevírá 
otázku nad proměnou vzděláva-
cího systému. Zjevné je, že tuto 
výzvu doposud česká vzdělávací 
politika nereflektuje, případně 
jen okrajově. Souvisí to s chy-
bějící vizí rozvoje, která by sta-
novovala cíle pro období v del-
ším časovém horizontu, než je 
rok 2020,“ pokračuje dokument.

Hrozí společenské problémy 
Pokud se nezačneme stávající-
mi nedostatky skutečně zabývat, 
hrozí našemu školství a násled-
ně i společnosti některé krize 
související například s dalším 
vývojem technologií. Pokud ne-
budou mladí na tyto změny do-
statečně připraveni, octnou se 
bez přijatelných vyhlídek na 
trhu práce a skončí na sociál-
ním dně. 

Tomu všemu by se dalo přede-
jít, pokud by se zmodernizovala 
současná výuka. Řada pedagogů 
se sice snaží vlastními silami 
o tento přístup, ale bez podpo-
ry politiků a přípravy ucelené 
koncepce se bude stále jednat 
o ojedinělé skutky. Audit dokon-
ce obviňuje ministerstvo škol-
ství, že není schopno a ochotno 
zabývat se výhledy a koncepcí 
překračujícími horizont příštích 
několika let.

Stejně tak stále přešlapu-
jeme na místě v bodech, jako 
jsou maturity, přijímací zkouš-
ky na střední školy, soukromé 
školství nebo osmiletá gymná-
zia. V případě dvou posledních 
bodů se jedná o rizikové fakto-
ry, které mohou vytvořit v bu-
doucnu obrovskou propast mezi 
dětmi navštěvujícími různé typy 
škol. A dlužno říci, že z tohoto 
souboje vždy nevycházejí jako 
lepší školy, které část společnos-
ti považuje za elitní. 

Celou zprávu naleznete na 
www.eduin.cz.

 Romana SLANINOVÁ

ČESKÉ ŠKOLSTVÍ SICE BEZ KONCEPCE, ALE S NADĚJÍ

Na jedné straně chybějící dlouhodobý koncept a někdy 
nepromyšlené zásahy do celého školského systému a na 
straně druhé velmi rozvinutá školská infrastruktura, vy-
nikající podmínky pro vzdělávání pedagogů a relativně 
dobré výsledky, kterých dosahují čeští žáci. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

Na učitelích a jejich motivaci závisí 
jakákoliv systémová změna v oblasti 
veřejného školství, ať už jde o inkluzi, změnu 
obsahu vzdělávání, přístupu k žákům...
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Také se bude volit předseda 
a místopředseda školských od-
borů. Předkládáme tedy k širo-
ké diskuzi první část materiá-
lů, kde je návrh stanov našeho 
odborového svazu. Chtěla bych 
vyzvat všechny členy odborů, 
aby si je přečetli a aby se zapo-
jili do připomínkového řízení. 
Toto připomínkové řízení bu-
de ukončeno 31. prosince le-
tošního roku tak, aby mohla 
komise, která je určena před-
sednictvem odborů, zapraco-
vat do návrhu stanov připo-

mínky a předložit je předsed-
nictvu ke schválení. Jestliže 
nebudou náměty na doplnění 
stanov a připomínky jedno-
značně schváleny předsednic-
tvem, bude o nich rozhodovat 
sjezd. V těchto sporných bo-
dech předložíme návrh stanov 
ve variantách a o konečné po-
době by měl rozhodnout sjezd. 

Vyzývám vás všechny k to-
mu, abyste se zapojili do při-
pomínkování sjezdových ma-
teriálů a nenechali si zásadní 
připomínky až na sjezd, protože 

si myslím, že se v tom případě 
rozhoduje pod velikým časovým 
tlakem při zapracování připomí-
nek do textu. Jednotlivé články 
stanov na sebe navazují a mů-
že se tak stát, že budou potřeba 
úpravy i v jiném článku. Osob-
ně si myslím, že není důstojné, 
aby se zásadní připomínky ke 
stanovám řešily až na sjezdu 
a nebyly vyřešeny v rámci ši-
rokého připomínkového řízení. 

Na vyjádření ke sjezdovým 
materiálům je od září do konce 
prosince dost času. Byla bych 
nerada, abychom se na sjezdu 
přetlačovali, co bude a co ne-
bude do stanov zapracované, 
když k tomu bodu neproběhla 
diskuze.  V minulých letech se 
stávalo, že některé připomín-
ky nebyly zmíněny a zazněly 
až na sjezdu. To je nesprávný 
postup. Návrhy, které nepro-
jdou širokou diskuzí, jsou vůči 

ostatním členům ČMOS pra-
covníků školství nedůstojné.

Nepodceňte ani připomínko-
vání našeho programu (jeho 
text vyjde v čísle 28 Týdeníku 

Školství), protože program je 
velmi důležitý dokument, kte-
rý říká, kam bude svaz během 
dalších čtyř let směřovat a ja-
ké cíle má. Možnost vyjádřit 
se k tomu má každý člen škol-
ských odborů, tak ji využijte. 

Markéta SEIDLOVÁ, 
místopředsedkyně ČMOS 

pracovníků školství

ŠKOLSKÉ ODBORY

NA STANOVÁCH ŠKOLSKÝCH ODBORŮ 
SE MOHOU PODÍLET VŠICHNI ODBORÁŘI
V tomto čísle Týdeníku Školství najdete návrh Stanov 
ČMOS pracovníků školství, který dává vedení odborové-
ho svazu k diskuzi. 17. a 18.  května v roce 2019 se usku-
teční sjezd školských odborů, na kterém se budou schva-
lovat sjezdové materiály, tedy Stanovy školských odborů, 
Finanční řád a Program. 

PŘÍSPĚVKY Z FKSP NA NÁKUP KNIH
Od 1. ledna 2018 je u zaměst-
nance osvobozen od daně 
příspěvek na zakoupení tiš-
těných knih, včetně obráz-
kových knih pro děti, mimo 
knih, ve kterých reklama 
přesahuje 50 procent plo-
chy. Lze na knihy přispívat 
z FKSP a podle kterého pa-
ragrafu vyhlášky? 

Vyhláška č. 114/2002 Sb., 
o FKSP, nemá žádné ustanove-
ní výslovně upravující možnost 
či zákaz nákupu knih. V § 4 
odst. 1 vyhlášky je uvedeno:
„ Z fondu lze přispívat na ná-
klady na provoz kulturních za-
řízení, rekreačních zařízení, 
sportovních a tělovýchovných 
zařízení, rehabilitačních zaří-

zení včetně masáží a zařízení 
pro zájmovou činnost organi-
začních složek státu a příspěv-
kových organizací (dále jen ,za-
řízení sloužící kulturnímu a so-
ciálnímu rozvoji zaměstnanců‘) 
a na provoz autobusu, pokud je 
využíván pro potřeby zařízení 
sloužícího kulturnímu a sociál-
nímu rozvoji zaměstnanců.“

Ve výkladech k aplikaci toho-
to ustanovení vyhlášky se při-
pouští, že je možné z fondu při-
spívat i na vybavení příruční 
knihovny, která slouží zaměst-
nancům. Bližší podmínky ná-
kupu knih pro takový účel lze 
stanovit v zásadách pro čerpání 
prostředků FKSP.   
 Vít BERKA

FOTO: Archiv

FOTO: Archiv
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ŽÁCI BEROU ČLOVĚKA, KTERÝ JE RESPEKTUJE

 Jaký je v tom rozdíl, učit 
v Praze, nebo v malém 

městě? 
„Jsou to dva světy. V Praze 

jsem učila v prestižní základní 
škole. Zájem o dobré známky 
měli žáci i jejich rodiče. Snad 
jen dva tři žáci ze třídy šli na 
průmyslovku, ostatní na gym-
názium – před vysokou. Jeden 
kolega navrhl v matematice žá-
kovi trojku a chlapec pravil, že 
mu to stačí. Kolega hned v ho-
dině vzal telefon a volal ma-
mince, zda to skutečně stačí. 
Nestačilo a věřte, že v té třídě 
už nikdo nic podobného ne-
řekl. Tlak na známky byl v té 
škole větší než v malém měs-
tě, kde ve většině tříd mělo jen 
minimum dětí vyznamenání. 
Pro ostatní byla trojka dobrá 
známka.“

 Čím to je?
„Dostala jsem na češ-

tinu devátou třídu, třetina dě-
tí neplánovala jakékoli přijí-
mačky. Šly na učňáky, které 
přijímají bez výběru. Na státní 
přijímačky se chystaly asi dvě 
třetiny dětí, na gymnázium ni-
kdo. Ty, co tam chtěly, už byly 
na osmiletém.“

 Zajímavé srovnání... 
Ale proč by nemohla 

být ctižádostivá i základní 
škola na maloměstě?

„Určitě jsou, já mám ale tu-
to zkušenost. Ta pražská, kde 
jsem učila před odchodem do 
jihočeského městečka, mě-
la rozšířený program o výu-
ku jazyků. I tam sice část dě-
tí odcházela ze šesté třídy na 
osmiletá gymnázia, ale na je-
jich místa přišly děti z jiných 
škol, které se na gymnázia ne-
dostaly a přestoupily tedy as-
poň na školu s lepší jazykovou 
výukou. Takže tam pořád zů-
stává kvalita a z deváté třídy 
odchází tři čtvrtiny žáků na 
takzvaně lepší pražská gym-
názia.“

 Je i rozdíl mezi dětmi 
v Praze a v malém měs-

tě v chování a sebevědomí?
„Učila jsem v pohraničí. 

Když odhlédnu od toho, že šlo 
o děti bez touhy dál studovat, 
myslím, že pražské děti jsou 
protřelejší. Spoustu toho znají 
a vědí, považují za zcela běžné 
chodit do divadla nebo na mu-
zikály. Moji žáci v jihočeském 
městečku neviděli ani jeden 
a nakonec mi řekli, že vlastně 
ani nevědí, proč by je to mělo 
zajímat. Pražské děti se baví 
o tom, kde byly, co viděly. Pro 
ně je všechno dostupné a svět 
jim připadá jako výzva.

Pro děcka z malého města je 
vše, co by rády, daleko a pocito-
vě nedostupné. Například dív-
ka ze školy v nedalekém měs-
tečku vyhrála krajskou olym-
piádu z němčiny, a protože s ní 
neměl kdo jet do Prahy, zůsta-
la doma.“

 Nyní se vracíte do Pra-
hy. Můžete posoudit 

pracovní podmínky pro uči-
tele v obou školách?

„V Praze se podmínky po-
rovnávaly s firmami, bylo nor-
mální mít v kabinetu ledničku, 
chtít určitý komfort, jaký mají 
vysokoškoláci v jiných profe-
sích. V tom pohraničním městě 
nic takového, například jsem 
si nesměla přinést svůj kávo-
var. Prý by to chtěli i ostatní 
kolegové. Neprošel mi ani ná-
vrh na koupi malé lednice do 
kabinetu. Všechno prý musí 
být v majetku školy. Marný byl 
i další můj návrh dát lednici 
škole jako sponzorský dar. Zvý-
šily by se prý výdaje na revize. 
Odpovědí na moji snahu o dis-
kuzi bylo, že podmínky k prá-
ci mám. Stůl, tužku a počítač 
v dostupné vzdálenosti...“

 To jste si tedy naběh-
la!

„Přešla jsem z liberální-
ho do tradičního prostředí, 

zvyklá bavit se s dětmi sty-
lem: ‚Paní učitelko, mám ta-
dy knížku, četla jste ji?‘ Podob-
ně o filmech. Když jsem ale 
nastoupila v pohraniční škole 
a na chodbě jsem se s dětmi 
smála, byla jsem napomenutá, 
že se to takhle nedělá. ‚Učila 
jsi někdy?‘ ptali se mě. ,Ano, 
asi pětadvacet let,‘ řekla jsem.

Postavení učitelky je tam 
jiné, velká část vysokoškol-
sky vzdělaných lidí městečko 
opouští. Ze šestnácti dětí ve tří-
dě byl jen jeden rodič vysoko-
školák a jedna matka si vyso-
kou dodělávala. Některé dámy 
si tam tudíž byly dost vědomy 
své výlučnosti. A zároveň se 
o místo víc bály. V Praze se 
ředitelé snaží si učitele udr-
žet, aby neutekli jinam, kdežto 
tam těch možností moc neby-
lo. Také je tam zřetelnější boj 
o ředitelský post. Být ředitelem 
školy v malém městě je pres-
tižnější než v Praze.“

 Vím, že jste u žáků ob-
líbená. Zároveň musíte 

naučit. Jak se toho dosáhne?
„Není to moje zásluha, ří-

kám, že jsem k autoritě ,dostár-
la‘. Dnes u mě děti respektují 
i to, co nebraly, když mi bylo 
dvacet pět, kdy jsem musela 
o autoritu zápasit.“ 

 Žáci si k vám nedo-
volí? 

„Ale dovolí, jenže mám iro-

nický smysl pro humor a ja-
zyk ostřejší než oni. Také jsem 
se naučila nenechat dojít nic 
tak daleko. Myslím, že děti se 
se mnou baví, protože se s ni-
mi bavím jako s hodnotnými 
lidmi, respektuju jejich názo-
ry. Nevyplatí se povyšování, 
odsuzování toho, co říkají. Ne-
shazuju je za to, že se jim lí-
bí třeba youtubeři nebo jiná 
hudba než mně. Respektuju, 
že mají svůj svět, a dám na-
jevo, že mě zajímá. Ve chví-
li, kdy řeknu, že jsem četla 
knížku, která jim se líbí, ne-
bo viděla film, jsou ochotní 
přijmout i to, co jim vzápětí 
doporučím zase já. Jednodu-
še: Děti berou člověka, který 
bere je.“

 Co vás na učení baví?
„Každý den, každý rok 

je to jiné, pořád se děje něco 
nového a přijde mi, že ve škol-
ství čas utíká jako v dětství. 
Těšíme se na jedny prázdniny, 
na druhé, Vánoce, rok je hez-
ky rozkouskovaný. V devade-
sátých letech jsem zkoušela 
pracovat v kanceláři. Nevydr-
žela jsem to dlouho. Pochopila 
jsem, že jsem tělem i duší uči-
telka. Například v pojišťovně 
jsem nikoho nepojistila, zato 
jsme si báječně s klientem po-
povídali, jak to mají jeho děti 
ve škole.“ 
 Olina TÁBORSKÁ

Milena Jakoubková učí na druhém stupni základní školy 
český jazyk a hudební výchovu dvacet šest let. Dva roky 
z toho učila v malém městě v jihočeském pohraničí. Má 
zajímavé postřehy i zkušenosti.

FOTO: Autorka
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Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít Berka

 V ustanovení § 152 písm. c) záko-
níku práce se uvádí, že cestovními 

výdaji, za které poskytuje zaměstnavatel 
zaměstnanci cestovní náhrady, se rozumí 
výdaje vzniklé zaměstnanci při mimořád-
né cestě v souvislosti s výkonem práce 
mimo rozvrh směn v místě výkonu prá-
ce nebo pravidelného pracoviště. Podle 
§ 156 odst. 1 zákoníku práce je zaměstna-
vatel povinen za podmínek stanovených 

v této hlavě poskytnout zaměstnanci při 
pracovní cestě náhradu
 jízdních výdajů,
 jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny,
 výdajů za ubytování,
 zvýšených stravovacích výdajů,
 nutných vedlejších výdajů.

Z výše uvedených ustanovení zákoní-
ku práce tedy vyplývá, že zaměstnanec 
má v tomto případě právo na náhradu 
jízdních výdajů, zvýšených stravovacích 
výdajů a případně nutných ved-
lejších výdajů. Pro úplnost lze 
uvést, že pokud by v souvislosti 
s mimořádným výkonem prá-
ce byl nucen využít ubytová-
ní, pak by byly hrazeny i vý-
daje za ubytování. 

 Zaměstnanec vykonává mi-
mořádně práce v sobotu mi-

mo rozsah své pracovní doby. Jeho 
bydliště je mimo obec výkonu prá-
ce. Bude mít zaměstnanec nárok 
na cestovní náhrady?

NÁROK NA CESTOVNÍ NÁHRADY

 Poskytování platu nebo náhradní-
ho volna za práci přesčas upravuje 

§ 127 zákoníku práce. Ovšem vykládat je-
ho ustanovení tak, jak je uvedeno v dotaze, 
je zavádějící a nepřípustné. V ustanovení 
§ 127 odst. 2 zákoníku práce je uvedeno:

„Neposkytne-li zaměstnavatel zaměst-
nanci náhradní volno v době 3 po sobě 
jdoucích kalendářních měsíců po výko-

nu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté 
době, přísluší zaměstnanci část platové-
ho tarifu, osobního příplatku, zvláštního 

příplatku, příplatku za práci ve ztíženém 
pracovním prostředí a příplatek podle 
odstavce 1.“

Tento postup se ovšem uplatní pouze 
v případě, že mezi zaměstnavatelem a za-
městnancem je uzavřena dohoda o po-
skytnutí náhradního volna místo pla-
tu za práci přesčas (podle § 127 odst. 1 
zákoníku práce) a náhradní volno neby-) a náhradní volno neby-
lo v dohodnuté době čerpáno. Pokud te-
dy tato dohoda nebyla uzavřena, je plat 
za práci přesčas (tedy všechny složky 
tohoto platu) za měsíc, ve kterém byla 
přesčasová práce konána. Podle § 141 
odst. 1 je plat splatný po vykonání práce, 
a to nejpozději v kalendářním měsíci po 
měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci 
právo na plat.   

ZPŮSOB ÚHRADY ZA PRÁCI PŘESČAS
 Je možné vyvodit z  ustano-
vení zákoníku práce, že plat 

za práci přesčas s příplatkem mů-
že zaměstnavatel poskytnout až po 
uplynutí tří kalendářních měsíců 
po výkonu práce přesčas?

VOLNO NA ÚČAST V DĚDICKÉM ŘÍZENÍ

Právo na pracovní volno ze zákona (podle 
ustanovení § 202 zákoníku práce o výko-
nu občanské povinnosti, a tedy bez náhra-
dy mzdy nebo platu) by měl zaměstnanec 
jen v případě, že by se řízení o vypořádá-

ní dědictví musel sku-
tečně účastnit z titulu 
své povinnosti, např. 
jako svědek. Pokud 
by o tento případ 
nešlo, měl by za 
tímto účelem požá-
dat zaměstnavatele 
o neplacené pracov-
ní volno nebo jednání 
u notáře směrovat mimo 
rámec své pracovní doby.

 Zaměstnanec se v pracovní 
době zúčastnil jednání u notá-

ře v rámci dědického řízení. Náleží 
mu, nebo nenáleží v tomto případě 
pracovní volno s náhradou platu?

PRÁVNÍK RADÍ
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NÁZEV, SÍDLO A CÍLE ČINNOSTI ODBOROVÉHO SVAZU

ČLÁNEK 1
Název odborového svazu:

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství (dále jen 
odborový svaz); jako zkratku lze používat označení ČMOS PŠ.

Sídlo odborového svazu: Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1

ČLÁNEK 2
Odborový svaz sdružuje zejména zaměstnance ve školství, dů-
chodce a nezaměstnané, kteří ve školství pracovali, a to bez roz-
dílu politické příslušnosti, národnosti, rasy, pohlaví, sexuální 
orientace, věku, zdravotního postižení, víry, náboženství či svě-
tového názoru. Členem může být fyzická osoba po ukončení po-
vinné školní docházky.

ČLÁNEK 3
Odborový svaz jako dobrovolné sdružení občanů ve smyslu pří-
slušných právních předpisů je nezávislý na politických stranách 
a hnutích, orgánech státní moci a správy, orgánech samosprávy, 
jiných právnických osobách, na církvích a náboženských spo-
lečnostech a na zaměstnavatelích.

ČLÁNEK 4
Posláním odborového svazu je zejména:

– obhajoba práv svých členů a prosazování jejich oprávněných 
ekonomických, sociálních, pracovněprávních a profesních poža-
davků vůči státním a samosprávným orgánům, organizacím, za-
městnavatelům a organizacím zaměstnavatelů;

– pomoc ve zlepšování pracovních a životních podmínek svých 
členů, jejich hmotného postavení i kvalifikační a kulturní úrovně;

– provádět činnost EXOD a organizovat pod touto ochrannou 
známkou vlastní vzdělávací, rekreační a poznávací akce určené 
zejména svým členům;

– vytváření systému informací a koordinace vnitrosvazových 
vztahů a aktivit;

– uskutečňování průzkumů veřejného mínění;
– účast v legislativních procesech a prosazování návrhů smě-

řujících k naplňování cílů odborového svazu v právních předpi-
sech zejména v oblastech pracovněprávní, školské, daňové, ve-
řejných financí a sociální;

– zpracovávání analýz a prognóz;
– poskytování právní pomoci a poradenství;
– prosazování dodržování lidských práv a svobod;
– uskutečňování vedlejší hospodářské činnosti spočívající v pod-

nikání s cílem získání dalších finančních zdrojů k podpoře hlav-
ních činností a hospodárného využití majetku ČMOS PŠ;

– výkon kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci;

– organizování vzdělávacích akcí;
– podporovat sebevzdělávání svých členů;
– poskytovat vzdělávací a konzultační služby.
Individuální nároky nejsou tímto ustanovením založeny.

ČLÁNEK 5
K naplnění svých cílů a poslání odborový svaz uplatňuje všech-
ny zákonné prostředky, zejména jedná s členy zákonodárných 

sborů, s orgány státní moci a správy, orgány samosprávy, jinými 
právnickými osobami, zájmovými organizacemi a dalšími orgá-
ny ve školství, využívá kolektivní vyjednávání a zákonem sta-
novená oprávnění, vydává vlastní časopis, účelně hospodaří se 
svým majetkem, vstupuje do právních vztahů, organizuje pro-
testní akce. K zajištění své činnosti může odborový svaz zaklá-
dat a spoluzakládat právnické osoby.

ČLÁNEK 6
Odborový svaz vytváří podmínky pro přímou účast členů na kon-
cipování zásadních opatření týkajících se školství a na kontrole 
jejich naplňování.

ČLÁNEK 7
Ve své činnosti odborový svaz naplňuje princip mezinárodní so-
lidarity. Spolupracuje s mezinárodními odborovými demokratic-
kými organizacemi a případně je jejich členem.

ČLÁNEK 8
K obhajobě a prosazení práv svých členů se odborový svaz může 
sdružovat s ostatními odborovými svazy.

ČLÁNEK 9
Odborový svaz je právnickou osobou; tvoří své orgány, zakládá 
své pobočné organizace a také určuje, jakým způsobem se někte-
ré pobočné organizace zakládají, ruší či přeměňují. Tato vnitřní 
struktura odborového svazu je určena těmito stanovami. Poboč-
né organizace ČMOS PŠ ani členové odborového svazu neodpo-
vídají za závazky ČMOS PŠ.

ČLÁNEK 10 
Členství v odborovém svazu je individuální a dobrovolné. 
Vzniká:

a) okamžikem přijetí přihlášky příslušným odborovým orgánem;
b) vznikem základní organizace odborového svazu (čl. 15), kdy 

součástí oznámení sekretariátu ČMOS PŠ o založení této základ-
ní organizace jsou i údaje o členech, kteří tuto organizaci tvoří;

c) přechodem základní organizace z jiného odborového svazu 
nebo při přijetí samostatné základní odborové organizace (to je 
organizace existující mimo odborové svazy) do struktury ČMOS PŠ.

Členové ČMOS PŠ, kteří své členství v odborovém svazu rea-
lizují bez sdružení v základní organizaci (čl. 15 a 16), jsou evi-
dováni jako individuální členové.

Podrobnější úpravu provede organizační řád včetně určení pří-
slušnosti odborového orgánu a způsobu evidence členů.

ČLÁNEK 11
Členství zaniká:

a) vystoupením člena z odborového svazu na základě písem-
ného oznámení: členství je ukončeno posledním dnem měsíce, 
v němž bylo písemné oznámení doručeno základní organizaci 
odborového svazu, v případě individuálních členů oblastní or-
ganizační jednotce;

b) úmrtím;
c) pro neplacení členských příspěvků ve stanovené výši po 

uplynutí šesti měsíců. Tuto skutečnost sdělí příslušný odboro-
vý orgán písemně členu;

NÁVRH STANOV ČESKOMORAVSKÉHO 
ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ

SJEZDOVÉ DOKUMENTY
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d) pro prokázané porušení stanov odborového svazu na zákla-
dě rozhodnutí příslušného odborového orgánu (čl. 10); toto roz-
hodnutí nemá odkladný účinek;

e) zánikem odborového svazu;
f) přechodem základní organizace do jiného odborového svazu.
Členství je pozastaveno po dobu neplacení členského pří-

spěvku do doby zániku členství nebo do dne zaplacení dluž-
né částky.

Při zániku členství nemá člen odborového svazu nárok na fi-
nanční a majetkové vypořádání s výjimkou zániku podle písm. 
e), pokud odborový svaz nemá právního nástupce.

Člen odborového svazu, jehož členství zaniká [s výjimkou pří-
padu pod písm. b)], je povinen uhradit členské příspěvky za dobu 
svého členství, včetně měsíce, v němž členství zaniklo.

ČLÁNEK 12
Člen odborového svazu má právo:

a) volit a být volen do všech orgánů odborového svazu a orgá-
nů jeho pobočných organizací;

b) vyjadřovat se ke všem otázkám odborové činnosti, podá-
vat dotazy, návrhy a stížnosti a být vyrozuměn o jejich vyřízení;

c) být přizván k jednání orgánů základní organizace, orgánů 
odborového svazu a orgánů jeho pobočných organizací, pokud 
se jedná o jeho osobě a jeho nepřítomnost by mohla ohrozit re-
alizaci práv člena odborového svazu;

d) požadovat na orgánech odborového svazu a jeho pobočných 
organizací podporu svých zaměstnaneckých práv a ochranu v pří-
padech, kdy je důvodná pochybnost, zda nedošlo k porušení práv 
a povinností vyplývajících z předpisů pracovněprávních, mzdo-
vých a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo k porušení 
jiných práv, a to v přímé souvislosti s uvedenými právními vzta-
hy. Právo ochrany a poskytnutí právní pomoci se vztahuje také 
na orgány odborového svazu a jeho organizační jednotky a na 
členy odborového svazu v souvislosti s výkonem funkcí v rámci 
svazu. Vznik práva na poskytnutí právní pomoci může být sta-
noven na dobu pozdější, než je den vzniku členství. Podrobnější 
úpravu provede organizační řád;

e) odvolat se proti rozhodnutí o vzniku příčin vedoucích k zá-
niku členství v odborovém svazu podle čl. 11 písm. d), a to k re-
vizní komisi odborového svazu, jejíž rozhodnutí je konečné;

f) na odborové vzdělávání a využívání kontaktů se zahraničím, 
získaných mezinárodní činností odborového svazu;

g) být informován o činnosti a hospodaření odborového svazu 
při respektování obecně uznávaných práv o ochraně obchodní-
ho tajemství.

Při uplatňování svých práv se člen řídí příslušnými ustano-
veními stanov.

ČLÁNEK 13
Vstupem do odborového svazu se člen zavazuje:

a) dodržovat stanovy odborového svazu, finanční řád, organi-
zační řád a případné další vnitrosvazové předpisy;

b) platit členské příspěvky ve stanovených termínech a výši; 
c) podílet se na realizaci poslání, cílů a programu odborové-

ho svazu;
d) svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech odborové-

ho svazu a jeho pobočných organizací;
e) svým jednáním nenarušovat činnost odborového svazu, ne-

poškozovat jej na veřejnosti ani mezi jeho členy;
f) přispívat k dobrému jménu odborového svazu;
g) poskytnout odborovému svazu a jeho pobočným organizacím 

informace včetně údajů potřebných zejména k vedení členské 
evidence a k uplatňování práv člena odborového svazu;

h) respektovat usnesení přijatá orgány odborového svazu a or-
gány jeho příslušných pobočných organizací.

ČLÁNEK 13a
a) Pobočná odborová organizace odborového svazu vzniká dnem 

následujícím po dni, v němž bylo doručeno příslušnému rejstří-
kovému soudu oznámení o jejím založení. To platí obdobně, po-
kud dochází ke změně nebo zániku pobočné organizace. Název 
pobočné organizace se skládá z označení jejího typu (základní 
organizace, oblastní organizační jednotka, krajská organizační 
jednotka), oblasti působení a vyjádření příslušnosti v ČMOS PŠ.

b) Pobočná organizace odborového svazu má právní osobnost 
a svéprávnost s následujícími omezeními:

– k podání návrhů rejstříkovému soudu na zápis vzniku, změ-
ny a zániku pobočné organizace odborového svazu je oprávněn 
výlučně odborový svaz;

– v soudním řízení ve věci zápisu vzniku, změny a zániku po-
bočné organizace odborového svazu je oprávněn jednat výluč-
ně odborový svaz.

Pro účely podání návrhu na zápis vzniku, změny a zániku po-
bočné organizace odborového svazu a soudní řízení ve věci zápisu 
vzniku, změny a zániku pobočné organizace odborového svazu se 
za sídlo pobočné organizace odborového svazu považuje Praha.

K řízení ve věci zápisu vzniku, změny a zániku pobočné orga-
nizace je místně příslušný Městský soud v Praze.

c) Pobočná organizace odborového svazu vystupuje v právních 
vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá 
celým svým majetkem. Odborový svaz neodpovídá a neručí za 
závazky pobočné organizace.

ČLÁNEK 14 
Odborový svaz zakládá tyto pobočné organizace:

a) oblastní organizační jednotky;
b) krajské organizační jednotky.
V rámci odborového svazu mohou být zakládány také základní 

organizace odborového svazu jako pobočné organizace odboro-
vého svazu a jim na roveň postavené územní organizace vedou-
cích pracovníků (čl. 16).

Orgány pobočných organizací jsou povinny dodržovat stano-
vy, finanční řád, organizační řád a případné další vnitrosvazové 
předpisy a respektovat usnesení předsednictva odborového svazu.

ČLÁNEK 15 
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE

a) Základním článkem struktury je základní organizace odbo-
rového svazu a územní organizace vedoucích pracovníků (ZOOS).

Podmínkou existence ZOOS je, že má alespoň 3 členy.
b) ZOOS vystupuje v právních vztazích svým jménem a za po-

rušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Odborový 
svaz ani jeho pobočné organizace neodpovídají za závazky ZOOS.

c) Nejvyšším orgánem základní organizace je členská schůze. 
Členská schůze volí a odvolává: 
– členy výboru ZOOS, ve kterém mají právo zastoupení veš-

keré profesní skupiny na pracovišti a senioři. Profesní skupi-
nou se rozumí osoby, které mají nebo měly stejné nebo obdobné 
pracovní zařazení;

– členy revizní komise nebo revizora ZOOS; 
– předsedu ZOOS, který se zvolením stává členem výboru ZOOS. 
Členská schůze může navrhovat kandidáty pro volbu delegátů 

republikových konferencí profesních sekcí volených oblastní kon-
ferencí odborového svazu. Podrobnosti stanoví organizační řád.

Členská schůze může přijmout rozhodnutí nevytvářet výbor 
ZOOS. Členská schůze může rozhodnout o zastupování základ-

SJEZDOVÉ DOKUMENTY



12. září 2018  9ŠKOLSTVÍ

ní organizace jinou osobou (zmocněncem) v rozsahu oprávnění 
vyplývajícího z plné moci.

Předseda ZOOS je statutárním orgánem zastupujícím ZOOS.
Výbor ZOOS je jejím orgánem působícím u zaměstnavatele ve 

smyslu zákoníku práce a plní úkoly, které mu jsou svěřeny člen-
skou schůzí nebo na něj přeneseny předsedou ZOOS.

Předseda ZOOS:
– jménem ZOOS vystupuje v pracovněprávních vztazích, dbá 

o dodržování pracovněprávních předpisů při jednání se zaměst-
navatelem, je vázán stanoviskem výboru ZOOS;

– zajišťuje výkon kontroly nad stavem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci;

– nejméně dvakrát ročně svolává členskou schůzi ZOOS;
– zajišťuje odvod z členských příspěvků ve stanovené výši 

a v termínech podle finančního řádu;
– odpovídá za hospodaření ZOOS a včasnou informovanost členů;
– zajišťuje úkoly vyplývající z programu ČMOS PŠ, usnesení 

oblastních konferencí a dalších svazových orgánů;
– podepisuje písemná právní jednání a jiné písemné doku-

menty, příp. tím pověří jiného člena ZOOS.
Funkce výboru ZOOS nebo předsedy ZOOS plní zmocněnec 

v případě zastupování základní organizace.
Předseda ZOOS nebo členskou schůzí pověřený člen je součas-

ně delegátem oblastní konference odborového svazu.
Výbor ZOOS rozhoduje o přidělení funkcí svým členům; o tom-

to rozhodnutí informuje členskou schůzi.
Členská schůze rozhoduje o rozdělení, sloučení, příp. zrušení 

základní organizace a o přechodu základní organizace do jiné-
ho odborového svazu. Rozhodnutí o zrušení základní organizace 
je právoplatné, pokud ani tři členové nejsou pro její zachování. 
Při zrušení a zániku ZOOS se členové ČMOS stávají individuál-
ními členy [čl. 17 písm. a)], pokud nebudou organizováni v jiné 
ZOOS. ZOOS zaniká zrušením zápisu ve spolkovém rejstříku po-
dle zvláštního právního předpisu. Ke zrušení ZOOS dochází také 
v případě, když jejím členům zanikne členství a nebude splněna 
podmínka minimálního počtu členů podle písm. a); v takovém pří-
padě není ani nutné rozhodnutí členské schůze o zrušení ZOOS.

d) Revizní komise, příp. revizor ZOOS kontrolují: činnost a hos-
podaření s finančními prostředky a dalším majetkem ZOOS a do-
držování stanov a vnitřních dokumentů odborového svazu. Za 
svou činnost odpovídá členské schůzi. Revizní komise ze svého 
středu volí a odvolává předsedu, který se s právem poradního 
hlasu účastní jednání výboru ZOOS. Funkce člena revizní komi-
se nebo revizora je neslučitelná s výkonem funkce člena výbo-
ru ZOOS. Revizní komise nebo revizor mohou svolat členskou 
schůzi v případě dlouhodobější nečinnosti výboru či předsedy 
ZOOS a mají povinnost ji svolat, pokud ZOOS neodvádí stanove-
ným způsobem vybrané členské příspěvky. Revizní komise nebo 
revizor mají status odvolacího orgánu ZOOS.

e) Podle ustanovení písmen a) až c) se postupuje i v případě, 
že v ZOOS není zvolena ani revizní komise, ani revizor. V tako-
vém případě provádí kontrolu revizní komise příslušné pobočné 
organizace odborového svazu.

f) Podmínkou začlenění nově založené ZOOS či ZOOS jiného 
odborového svazu nebo existující samostatné ZOOS (čl. 10 stanov) 
do struktury ČMOS PŠ je souhlas příslušné OROS (KROS). Bez 
tohoto souhlasu se tyto ZOOS součástí ČMOS PŠ nemohou stát.

ČLÁNEK 16
VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Pro vedoucí pracovníky, kteří jsou statutárním orgánem za-
městnavatele, není přípustné členství v ZOOS, která působí na 
jejich pracovišti, pokud se nejedná o územní organizaci vedou-

cích pracovníků. Vedoucí pracovníci, kteří jsou zástupci statu-
tárního orgánu, nemohou být voleni do funkce předsedy ZOOS, 
kromě ZOOS vytvořené podle následující věty. V případě, že se 
vytvoří územní organizace vedoucích pracovníků, vztahuje se 
na ni ustanovení čl. 14 a 15.

Vedoucí pracovníci se také mohou individuálně organizovat 
prostřednictvím OROS způsobem stanoveným organizačním řá-
dem k provedení čl. 10 stanov.

ČLÁNEK 17 
OBLASTNÍ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY

a) Do okruhu vnitrosvazové působnosti této organizační jednot-
ky patří ZOOS a členové, kteří nejsou organizováni v žádné ZOOS 
(individuální členové). ZOOS má možnost zvolit si rozhodnutím 
členské schůze oblastní organizační jednotku, do jejíž působnosti 
bude patřit. Taková změna je podmíněna souhlasem oblastní ra-
dy odborového svazu přijímající oblastní organizační jednotky.

b) Oblastní organizační jednotky jsou zapsány ve spolkovém 
rejstříku podle zvláštního právního předpisu a evidovány u ČMOS 
PŠ. Podrobnosti k evidenci stanoví organizační řád. Sídlem ob-
lastní organizační jednotky je obec a adresa uvedená v podkla-
du pro zápis. Oblastní organizační jednotka rovněž vykonává 
oprávnění odborových organizací podle právních předpisů včet-
ně uzavírání kolektivních smluv v případě individuálních členů 
zaměstnaných u zaměstnavatelů, kde nepůsobí ZOOS. Tento po-
stup se uplatní v případě, že u zaměstnavatele jsou v pracovním 
poměru alespoň 3 individuální členové.

c) Podmínkou existence oblastní organizační jednotky (dále 
OOJ) jako pobočné organizace odborového svazu s právní sub-
jektivitou je, že počet členů ČMOS PŠ v okruhu její působnosti 
dosahuje alespoň 300 (výjimku povoluje KROS). Tuto skutečnost 
ověří revizní komise ČMOS PŠ. Pokud ze stanoveného způsobu 
vykazování počtu členů ČMOS PŠ vyplyne, že tento počet není 
dosažen, rozhodne KROS do 1 měsíce od zjištění této informa-
ce o zrušení příslušné OOJ jako právnické osoby. Svoje rozhod-
nutí oznámí KROS předsedovi ČMOS. KROS následně rozhod-
ne o sloučení zrušované OOJ s jinou OOJ, příp. o převodu ZOOS 
a individuálních členů do působnosti jiných OOJ v rámci KROS. 
Při rozhodování o sloučení vychází ze stanoviska zrušované OOJ. 
Zrušovaná OOJ i OOJ, s níž se zrušovaná OOJ slučuje, příp. OOJ, 
do jejíž působnosti přechází ZOOS a individuální členové ze zru-
šované OOJ, jsou povinny rozhodnutí KROS akceptovat a zajiš-
ťovat jeho realizaci.

Zrušená OOJ zaniká zrušením zápisu ve spolkovém rejstříku. 
Od účinnosti rozhodnutí o zrušení OOJ do zániku OOJ je povin-
ností předsedy OROS této OOJ zejména:

– zajistit součinnost OOJ na realizaci rozhodnutí KROS;
– provést inventarizaci majetku a závazků OOJ;
– seznámit ZOOS se vzniklou situací a jejími důsledky;
– navrhovat KROS konkrétní postupy v rámci stanov a orga-

nizačního řádu.
d) Rozhodnutím KROS o zrušení OOJ nejsou nijak dotčena prá-

va a povinnosti členů odborového svazu podle čl. 12 a 13 stanov.
– KROS přijímá svoje rozhodnutí na základě jednání s přísluš-

nými ZOOS a individuálními členy.
– KROS rozhodne o způsobu majetkového vypořádání zrušené 

OOJ a toto vypořádání zajistí.
– Po zániku OOJ se předsedové, případně pověření členové 

ZOOS, které byly v okruhu její působnosti, a zvolení zástupci in-
dividuálních členů stávají účastníky oblastní konference té OOJ, 
kam podle výše uvedených ustanovení přísluší.

– Oblastní konference provede nové volby podle čl. 17 písm. 
g) stanov ČMOS PŠ.
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– Delegáti republikových konferencí profesních sekcí zvolení ve 
zrušených OOJ zůstávají po celé funkční období ve svých funkcích.

e) Postup podle písm. c) a d) se uplatní i v případě, že OOJ 
dlouhodobě neplní své úkoly a nenaplňuje poslání odborového 
svazu. O této skutečnosti rozhoduje KROS v dohodě s předsed-
nictvem ČMOS PŠ. Podrobnější úpravu k postupu podle tohoto 
ustanovení provede organizační řád.

f) Předsedové ZOOS, popřípadě pověření členové v rámci pů-
sobnosti oblastní organizační jednotky, členové oblastní rady 
odborového svazu (písm. g) a případně zvolený zástupce indi-
viduálních členů tvoří oblastní konferenci odborového svazu.

Oblastní konference odborového svazu:
– volí a odvolává členy oblastní rady odborového svazu;
– volí a odvolává členy revizní komise;
– volí a odvolává předsedu oblastní rady odborového svazu;
– rozhoduje o rozpočtu, zásadách hospodaření a majetkových 

otázkách v rámci své působnosti;
– v rozsahu, v jakém stanoví, má možnost delegovat některá 

oprávnění na oblastní radu odborového svazu;
– vyjadřuje se k zásadním otázkám rozvoje školství;
– volí a odvolává delegáty a zástupce republikových konferen-

cí profesních sekcí;
– vyjadřuje se k zásadním otázkám činnosti odborového svazu;
– rozhoduje o sloučení nebo rozdělení oblastní organizační jed-

notky, a to v jiných případech, než jsou uvedeny v písm. c) a e); 
rozdělením stávající OOJ nemohou vznikat nové OOJ;

– volí a odvolává delegáty sjezdu odborového svazu;
– projednává zrušení OOJ v případech uvedených v písm. c) a e);
– projednává sloučení se zrušenou OOJ, příp. převod ZOOS 

a individuálních členů do působnosti své OOJ.
g) Oblastní rada odborového svazu (OROS) je volena oblastní 

konferencí. Členy OROS se stávají předsedové nebo jiní členové 
ZOOS zvolení oblastní konferencí. Oblastní konference takto volí 
nejméně 5 členů OROS. Vedle takto zvolených členů OROS může 
oblastní konference zvolit i členy další a zástupce sekce mladých.

Oblastní rada odborového svazu:
– volí a odvolává ze svého středu místopředsedu OROS;
– vykonává koordinační, organizátorskou, informační a me-

todickou činnost;
– nejméně dvakrát ročně svolává oblastní konferenci odbo-

rového svazu;
– rozhoduje o uvolnění svých členů pro výkon funkce a o dru-

hu právního vztahu, v němž je funkce vykonávána. V případě 
pracovního poměru je zaměstnavatelem odborový svaz (čl. 9);

– rozhoduje o počtu pracovníků k zajištění své činnosti a o dru-
hu jejich pracovněprávního vztahu. V případě pracovního pomě-
ru je zaměstnavatelem odborový svaz;

– při svém rozhodování o uvolnění členů pro výkon funkce a o poč-
tu pracovníků vychází OROS z reálných ekonomických možností 
rozpočtu. Pokud OROS nemá ekonomické podmínky pro odměňo-
vání takto uvolněných členů a pracovníků, může statutární orgán 
odborového svazu rozhodnout o ukončení pracovněprávního vztahu;

– předkládá návrh rozpočtu na kalendářní rok a účetní zá-
věrku za kalendářní rok KROS a předsedovi odborového svazu;

– projednává s příslušnými orgány otázky týkající se pracov-
ních a životních podmínek zaměstnanců a má právo na poskyto-
vání potřebných informací podle právních předpisů (§ 320 odst. 
3 zákoníku práce);

– projednává a zabezpečuje opatření uvedená v písm. c) až e);
– volí zástupce OROS, který se stává členem KROS podle usta-

novení čl. 18 písm. c) věty druhé stanov;
– odpovídá za včasnou informovanost svých ZOOS a indivi-

duálních členů ČMOS PŠ.

h) Předseda OROS je statutárním orgánem vykonávajícím práv-
ní subjektivitu a zastupujícím oblastní organizační jednotku. Má 
právo, kdykoliv o to požádá, vystoupit na členské schůzi ZOOS 
ve své působnosti.

Zástupcem statutárního orgánu je místopředseda OROS.
Oblastní organizační jednotka může být sloučena s jinými ob-

lastními organizačními jednotkami, popřípadě i rozdělena, a to 
i v jiných případech, než jsou uvedeny v písm. c) a e). Takové 
opatření se promítá i do postavení a činnosti jejich orgánů.

i) Revizní komise kontroluje činnost a hospodaření s finančními 
prostředky a dalším majetkem a dodržování stanov a vnitřních 
dokumentů odborového svazu; toto právo kontroly může uplat-
ňovat i v ZOOS v rámci oblastní organizační jednotky. Za svou 
činnost odpovídá oblastní konferenci. Revizní komise ze svého 
středu volí a odvolává předsedu, který se s právem poradního 
hlasu účastní jednání OROS. Revizní komise se účastní jednání 
oblastní konference, které předkládá svá stanoviska k rozpočtu, 
příp. poznatky z kontrol a svoje návrhy. Funkce člena revizní ko-
mise je neslučitelná s výkonem funkce člena OROS. Revizní ko-
mise má status odvolacího orgánu v rámci působnosti oblastní 
organizační jednotky a poskytuje na požádání metodickou po-
moc revizním komisím nebo revizorům ZOOS.

ČLÁNEK 18 
KRAJSKÉ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY

a) Krajské organizační jednotky odborového svazu se vytvá-
řejí pro území krajů a hlavního města Prahy. Do okruhu vnitro-
svazové působnosti této pobočné organizace odborového svazu 
patří příslušné oblastní organizační jednotky. Pokud se v rámci 
krajské organizační jednotky sloučí všechny organizační jednot-
ky, tímto sloučením se zrušují. V takovém případě přechází je-
jich kompetence na krajskou organizační jednotku a použije se 
přiměřeně ustanovení čl. 17 a 18 stanov. To platí i pro ustavení 
krajské rady odborového svazu.

b) Krajské organizační jednotky jsou zapsány ve spolkovém 
rejstříku a evidovány u ČMOS PŠ. Podrobnosti k evidenci stano-
ví organizační řád. Sídlem krajské organizační jednotky je obec 
a adresa uvedená v podkladu pro zápis.

c) Předsedové OROS z území kraje tvoří krajskou radu odbo-
rového svazu (KROS). KROS může zvolit své další členy. Pokud 
jsou v působnosti krajské organizační jednotky méně než čtyři 
oblastní organizační jednotky, je KROS tvořena alespoň dvěma 
zástupci z každé OROS.

d) KROS:
– vyjadřuje se k zásadním otázkám rozvoje školství v přísluš-

ném území;
– vyjadřuje se k zásadním otázkám činnosti odborového svazu;
– plní úkoly odborové organizace ve vztahu k orgánům veřej-

né správy vytvořeným na úrovni kraje a je partnerem orgánů 
veřejné správy v kraji při uplatňování jejich zákonem stanove-
ných kompetencí;

– volí a odvolává ze svého středu předsedu a jednoho, příp. více 
místopředsedů, pokud o ustavení funkce místopředsedy rozhodne;

– rozhoduje o rozpočtu, zásadách hospodaření a majetkových 
otázkách v rámci své působnosti;

– předkládá schválený rozpočet na kalendářní rok a účetní zá-
věrku za kalendářní rok předsedovi odborového svazu;

– předkládá schválený rozpočet na kalendářní rok a účetní zá-
věrku za kalendářní rok statutárnímu orgánu odborového svazu;

– rozděluje finanční prostředky přidělené z rozpočtu ČMOS 
PŠ na část sloužící pro vlastní činnost a na část k zajištění čin-
nosti oblastních organizačních jednotek;

– na návrh revizní komise ČMOS PŠ může pozastavit část nebo 

SJEZDOVÉ DOKUMENTY



12. září 2018  11ŠKOLSTVÍ

celou dotaci pro oblastní organizační jednotku; kontroluje návr-
hy rozpočtu, které jí předkládají OROS;

– rozhoduje o uvolnění svých členů pro výkon funkce a o dru-
hu právního vztahu, v němž je funkce vykonávána. V případě 
pracovního poměru je zaměstnavatelem odborový svaz (čl. 9);

– rozhoduje o počtu pracovníků k zajištění své činnosti a o dru-
hu jejich pracovněprávního vztahu. V případě pracovního pomě-
ru je zaměstnavatelem odborový svaz;

– při svém rozhodování o uvolnění členů pro výkon funkce 
a o počtu pracovníků vychází KROS z reálných ekonomických 
možností. Pokud KROS nemá ekonomické podmínky pro odmě-
ňování takto uvolněných členů a pracovníků, může statutární 
orgán odborového svazu rozhodnout o ukončení pracovněpráv-
ního vztahu;

– rozhoduje o členství v regionální radě odborových svazů 
a o případné úhradě nákladů na vytvoření odborných pracovišť 
regionálních rad ze svého rozpočtu;

– plní další funkce, které jí stanoví předsednictvo odborové-
ho svazu;

– rozhoduje o opatřeních podle čl. 17 písm. c) až e) stanov.
e) Předseda KROS je statutárním orgánem vykonávajícím práv-

ní subjektivitu a zastupujícím krajskou organizační jednotku. 
Předseda KROS řídí činnost krajské organizační jednotky, na-
vrhuje program a připravuje jednání KROS a plní další funkce, 
které mu stanoví či na něj přenese KROS. Předkládá na schůzi 
KROS nejblíže následující po jednání předsednictva ČMOS PŠ 
k projednání výsledky jeho jednání.

f) Předseda KROS je představitelem krajské organizační jed-
notky oprávněným vystupovat a jednat navenek jejím jménem. 
Má právo, kdykoliv o to požádá, vystoupit na jednání orgánu or-
ganizačních jednotek ve své působnosti.

Předseda KROS zejména:
– účastní se jednání regionální tripartity;
– zajišťuje zpracování podkladů pro jednání tripartity týkají-

cí se rezortu školství;
– svolává a řídí jednání krajské rady odborového svazu, a to 

nejméně čtyřikrát v kalendářním roce;
– odpovídá KROS za její včasnou informovanost a za její hos-

podaření.
g) Revizní komise krajské organizační jednotky je tříčlenná a je 

tvořena z členů revizních komisí příslušných OROS. Na základě 
návrhů jednotlivých OROS ji ustanovuje KROS. Kontroluje čin-
nost a hospodaření s finančními prostředky a dalším majetkem 
a dodržování stanov a vnitřních dokumentů odborového svazu. 
Revizní komise ze svého středu volí a odvolává předsedu, kte-
rý se s právem poradního hlasu účastní jednání KROS. Revizní 
komise předkládá svá stanoviska k rozpočtu, případně poznat-
ky z kontrol a své návrhy KROS. Funkce člena revizní komise je 
neslučitelná s výkonem funkce člena KROS.

ČLÁNEK 19
ORGÁNY ODBOROVÉHO SVAZU

Orgány odborového svazu jsou:
– republiková konference profesní sekce;
– republikový výbor profesní sekce;
– předsednictvo odborového svazu;
– předseda odborového svazu;
– sjezd odborového svazu;
– revizní komise odborového svazu.

ČLÁNEK 20
REPUBLIKOVÁ KONFERENCE A REPUBLIKOVÝ VÝBOR PRO-
FESNÍ SEKCE

a) Nejvyšším orgánem profesní sekce odborového svazu je re-
publiková konference profesní sekce, jejímiž delegáty jsou dele-
gáti volení oblastními konferencemi odborového svazu. 

Republiková konference profesní sekce volí a odvolává:
– členy republikového výboru profesní sekce, který je tvořen 

zvolenými zástupci za krajskou organizační jednotku (pokud v or-
ganizačních jednotkách v rámci její působnosti je sekce zřízena), 
a to vždy jen jedním za každou KROS. Zástupce za krajskou or-
ganizační jednotku volí pouze ti delegáti republikové konferen-
ce, kteří zastupují tuto krajskou organizační jednotku. Pokud je 
za krajskou organizační jednotku pouze jeden delegát, stává se 
členem republikového výboru profesní sekce. Podrobnosti sta-
noví organizační řád;

– předsedu republikového výboru profesní sekce, který se zvo-
lením stává členem tohoto výboru;

– delegáty sjezdu odborového svazu.
Republikový výbor profesní sekce svolává republikovou kon-

ferenci profesní sekce.
b) Republiková konference a republikový výbor profesní sekce 

se scházejí podle potřeby, podmínkou jejich svolání je projedná-
ní s předsedou odborového svazu.

Republiková konference profesní sekce rozhoduje o případném 
sloučení s jinými sekcemi odborového svazu.

c) Příslušná ustanovení těchto stanov o profesních sekcích (čl. 
32) se vztahují i na sekci seniorů a sekci mladých.

ČLÁNEK 21
PŘEDSEDNICTVO ODBOROVÉHO SVAZU

a) Předsednictvo odborového svazu je rozhodovacím orgánem 
při přijímání zásadních postupů k realizaci programu odborové-
ho svazu a usnesení jeho sjezdu.

Předsednictvo odborového svazu:
– rozhoduje o stanovení mimořádného členského příspěvku 

a o jeho výši;
– rozhoduje o změnách finančního řádu ČMOS PŠ;
– rozhoduje o způsobu a výši přídělu finančních prostředků 

územním organizačním jednotkám odborového svazu;
– stanoví počet delegátů sjezdu odborového svazu, klíč pro na-

plnění počtu delegátů a způsob jejich volby;
– rozhoduje o majetkových záležitostech, které vymezí svým 

usnesením;
– schvaluje rozpočet ČMOS na kalendářní rok, případné pře-

kročení některé z výdajových položek a zprávu o plnění tohoto 
rozpočtu;

– rozhoduje o vyhlášení stávky nebo stávkové pohotovosti [čl. 
26 písm. j)] a o dalších protestních akcích;

– rozhoduje o účasti ČMOS PŠ při vzniku nových práv-
nických osob nebo o účasti v již existujících právnických 
osobách;

– volí místopředsedu odborového svazu v případě, že stávající 
místopředseda trvale přestane svoji funkci vykonávat;

– přijímá organizační řád ČMOS PŠ a rozhoduje o jeho změ-
nách;

– volí členy revizní komise odborového svazu, pokud jejich 
počet poklesne pod stav určený stanovami;

– má možnost delegovat některá svá oprávnění na předsedu 
odborového svazu;

– svolává sjezd odborového svazu;
– rozhoduje o přenesení některých pravomocí na odborová 

sdružení, jichž je svaz členem, volí a odvolává zástupce v orgá-
nech těchto sdružení;

– rozhoduje o zástupcích odborového svazu v mezinárodních 
organizacích;
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– přijímá svůj jednací řád, příp. jiné vnitrosvazové předpisy 
(pokud nejsou v kompetenci jiných orgánů) a rozhoduje o jejich 
změnách;

– přijímá zásadní stanoviska a konkrétní návrhy k jednání se 
státními, příp. dalšími orgány;

– schvaluje akce organizované odborovým svazem v rámci je-
ho mezinárodní činnosti;

– kontroluje personální politiku statutárního orgánu svazu;
– zodpovídá za plnění programu odborového svazu a usnese-

ní jeho sjezdu;
– stanoví další funkce, které má plnit KROS podle čl. 18 písm. d);
– projednává informace revizní komise ČMOS PŠ o výsledcích 

kontrol a návrhy na opatření; na její návrh může pozastavit část 
nebo celou dotaci pro krajskou organizační jednotku;

– rozhoduje spory o platnost a účinnost rozhodnutí a usnese-
ní podle čl. 26 písm. n);

– provádí opatření podle čl. 31;
– podává výklad stanov ČMOS PŠ;
– rozhoduje o odvolání z funkce, případně i o ukončení pra-

covněprávního vztahu předsedů OROS a KROS v případě uve-
deném v čl. 31 písm. f);

– schvaluje vnitřní mzdovou směrnici pro odměňování před-
sedy, místopředsedy, zaměstnanců a dalších funkcionářů svazu;

– schvaluje vyšší kolektivní smlouvu;
– určuje koncepci dalšího rozvoje činnosti EXOD;
– schvaluje směrnice EXOD a jejich změny a podává výklad 

těchto směrnic;
– ustavuje komisi EXOD při ČMOS PŠ;
– projednává jednou ročně hodnocení činnosti EXOD.
b) Předsednictvo odborového svazu je tvořeno:
– předsedou odborového svazu;
– místopředsedou odborového svazu;
– předsedy republikových výborů profesních sekcí;
– předsedy KROS.
Pokud je člen předsednictva ČMOS PŠ zároveň předsedou KROS 

a předsedou republikového výboru profesní sekce, náležejí mu 
hlasovací práva (hlasy) z titulu obou funkcí. Takový člen předsed-
nictva může hlasovat odlišně z jednoho titulu než z titulu druhého.

c) Předsednictvo odborového svazu svolává předseda odboro-
vého svazu alespoň jedenkrát za dva měsíce.

d) Předsednictvo odborového svazu může zavazovat předse-
du odborového svazu z titulu jeho členství v tomto orgánu, což 
znamená realizací usnesení přijatých v rámci kompetencí svě-
řených předsednictvu stanovami.

e) Člen předsednictva odborového svazu má právo, kdykoliv 
o to požádá, vystoupit na jednání orgánů organizačních jedno-
tek odborového svazu.

ČLÁNEK 22
SEKRETARIÁT ODBOROVÉHO SVAZU

K zabezpečení realizace poslání odborového svazu je ustaven 
sekretariát odborového svazu. Tento sekretariát je výkonnou slož-
kou odborového svazu působící uvnitř odborového svazu i ve 
vztazích k vnějším subjektům. Řízení sekretariátu je v pravo-
moci předsedy odborového svazu.

ČLÁNEK 23
PŘEDSEDA ODBOROVÉHO SVAZU

a) Předseda odborového svazu je statutárním orgánem odbo-
rového svazu. Předseda řídí činnost odborového svazu v souladu 
se závěry sjezdu a usneseními předsednictva. Je představitelem 
odborového svazu oprávněným vystupovat, jednat navenek a pro-
vádět za něj právní jednání. Plní úkoly zaměstnavatele v pracov-

něprávních vztazích vůči zaměstnancům ČMOS PŠ.
b) Předseda odborového svazu zejména:
– zajišťuje plnění programu odborového svazu a usnesení je-

ho sjezdu a realizaci úkolů přijatých předsednictvem odboro-
vého svazu;

– předkládá předsednictvu podklady k jednání včetně návrhu 
rozpočtu a zprávy o výsledcích jeho plnění;

– zabezpečuje mezinárodní reprezentaci ČMOS PŠ;
– navrhuje program jednání předsednictva odborového svazu;
– navrhuje změny finančního řádu, organizační řád a jedna-

cí řády a jejich změny, příp. jiné vnitrosvazové předpisy včetně 
jejich změn;

– kontroluje schválené rozpočty předložené KROS;
– vydává předpis upravující mzdové poměry zaměstnanců 

ČMOS PŠ;
– rozhoduje o ukončení pracovněprávního vztahu uvolněných 

členů a pracovníků KROS a OROS na návrh těchto orgánů;
– zaujímá stanoviska k návrhům právních předpisů a opat-

řením orgánů státní moci a správy zásadního významu, pokud 
si toto právo u některých nevyhradí předsednictvo ČMOS PŠ;

– zajišťuje a zodpovídá jako orgán odborové organizace za vý-
kon kontroly nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
u jednotlivých zaměstnavatelů, k plnění tohoto úkolu ustavuje 
svazovou inspekci bezpečnosti práce, jejímiž členy jsou svazoví 
inspektoři ČMOS PŠ jmenovaní předsedou OS;

– svolává a řídí jednání předsednictva odborového svazu;
– jedná a vystupuje jménem předsednictva i celého odboro-

vého svazu v souladu se schváleným programem odborového 
svazu a stanovisky předsednictva přijatými v souladu s jejich 
kompetencemi;

– vydává akty řízení závazné pro všechny zaměstnance ČMOS 
PŠ, včetně pokynů k aplikaci pracovněprávních předpisů a před-
pisů regulujících hospodářskou činnost odborového svazu;

– má podpisové právo ve všech věcech týkajících se odborové-
ho svazu a jeho předsednictva;

– vykonává další pravomoci stanovené usneseními předsed-
nictva a vnitřními předpisy ČMOS PŠ;

– svolává alespoň dvakrát ročně poradu předsedů OROS a RV 
profesních sekcí.

c) Místopředseda ČMOS PŠ odpovídá za oblasti činnosti odbo-
rového svazu v rozsahu jeho pravomocí vymezených usneseními 
předsednictva odborového svazu, stanovených vnitřními před-
pisy nebo na základě pověření předsedy odborového svazu. Za-
stupuje předsedu odborového svazu v době jeho nepřítomnosti.

d) Předseda a místopředseda jsou dlouhodobě uvolněni pro 
výkon svých funkcí a jsou zároveň řádnými delegáty sjezdů od-
borového svazu s právem hlasovat. 

ČLÁNEK 24
SJEZD ODBOROVÉHO SVAZU

Nejvyšším orgánem odborového svazu je sjezd odborového 
svazu. Sjezd je svolán jednou za čtyři roky. Projednává všechny 
otázky zásadního charakteru, přijímá, mění a ruší stanovy od-
borového svazu, program a zásady hospodaření. 

Sjezd odborového svazu:
– schvaluje svůj jednací a volební řád;
– volí a odvolává předsedu a místopředsedu odborového svazu;
– volí a odvolává členy a náhradníky revizní komise odboro-

vého svazu;
– rozhoduje o sdružení s jinými odborovými svazy a o členství 

v odborových sdruženích;
– rozhoduje o členství v mezinárodních organizacích;
– rozhoduje o zrušení, sloučení nebo rozdělení odborového sva-
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zu na základě souhlasného stanoviska alespoň čtyř pětin z cel-
kového počtu zvolených delegátů odborového svazu.

ČLÁNEK 25
REVIZNÍ KOMISE ODBOROVÉHO SVAZU

a) Revizní komisi odborového svazu (dále jen revizní komise) 
tvoří sedm členů včetně předsedy; v případě snížení počtu členů 
se doplňuje o zvolené náhradníky. Revizní komise je nejvyšším 
kontrolním a revizním orgánem odborového svazu, nezávislým 
na předsednictvu i předsedovi odborového svazu. Schází se po-
dle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka.

b) Revizní komise ze svého středu volí předsedu, který se s prá-
vem poradního hlasu účastní jednání předsednictva.

c) Revizní komise zejména:
– kontroluje hospodaření s finančními prostředky a jiným ma-

jetkem ve smyslu schváleného rozpočtu, finančního řádu a plat-
ných právních předpisů;

– kontroluje dodržování stanov a dalších vnitrosvazových před-
pisů a obecně závazných právních předpisů;

– připravuje stanoviska k návrhům rozpočtů, ke zprávě o hos-
podaření a k návrhům dokumentů vztahujících se k hospodaře-
ní odborového svazu;

– má právo kontroly postupu při přípravě rozpočtu a kontroly 
hospodaření s finančními prostředky a jiným majetkem v poboč-
ných organizacích odborového svazu, upozorňuje příslušný orgán 
na zjištěné nedostatky, předkládá návrhy na opatření;

– má právo kontroly hospodaření s finančními prostředky a ji-
ným majetkem svazu, upozorňuje předsedu svazu a předsednic-
tvo na zjištěné nedostatky, předkládá návrhy na opatření, včet-
ně návrhu KROS na pozastavení dotace pro oblastní organizační 
jednotku, případně návrhu předsednictvu na pozastavení dotace 
pro krajskou organizační jednotku;

– na požádání poskytuje metodickou pomoc revizním komisím 
organizačních jednotek odborového svazu;

– informace o výsledcích kontrol a návrhy na opatření před-
kládá předsednictvu odborového svazu;

– rozhoduje námitky a spory týkající se usnesení a rozhodnutí 
předsednictva odborového svazu podle čl. 26 písm. n);

– rozhoduje o odvolání člena odborového svazu proti rozhod-
nutí o vzniku příčin vedoucích k zániku členství v odborovém 
svazu (čl. 11 písm. d).

d) Funkce člena revizní komise je neslučitelná s funkcí čle-
na předsednictva odborového svazu, předsedy KROS a předsedy 
OROS. Členem revizní komise nemůže být pracovník sekretari-
átu odborového svazu.

ČLÁNEK 26
Odborový svaz je budován na demokratických principech:

a) Volby všech orgánů odborového svazu a jeho pobočných 
organizací (dále jen orgány odborového svazu) se konají tajným 
hlasováním na základě všeobecného a rovného volebního práva 
s případnými výjimkami uvedenými v těchto stanovách. Stejně 
se postupuje při odvolání z funkce podle písm. h).

b) Orgány odborového svazu jsou povinny svolávat členské 
schůze, konference a sjezdy, podávat na nich zprávy o své čin-
nosti a hospodaření, zabezpečovat konání voleb, vyřizovat stíž-
nosti, dotazy a připomínky členů, získávat členy k aktivní účasti 
na práci odborového svazu.

c) Orgány odborového svazu pracují v souladu s programem 
přijatým sjezdem.

d) Usnesení se přijímají ve všech orgánech odborového svazu 
nadpoloviční většinou hlasů členů nebo delegátů přítomných 
v době a na místě hlasování, pokud není ve stanovách, finanč-

ním nebo organizačním řádu stanoveno jinak. Toto ustanovení 
platí i pro volby a odvolání z funkce podle písm. a).

e) Každý orgán odborového svazu je povinen pozvat ke svému 
jednání člena, jestliže se jedná o jeho osobě a jeho nepřítomnost 
by mohla ohrozit realizaci práv člena odborového svazu.

f) Funkční období volených orgánů je maximálně čtyřleté a kon-
čí volbou nových orgánů a funkcionářů. Stejné období platí pro 
volené funkcionáře a zástupce, z nichž jsou tvořeny orgány sva-
zu. Funkční období se prodlužuje pouze v případě, že nedojde ke 
zvolení nových orgánů a funkcionářů. Ustanovení tohoto písme-
na platí i pro případ uvedený v čl. 17 písm. d) stanov.

g) Orgány odborového svazu mohou být během funkčního ob-
dobí v naléhavých případech doplňovány volbou.

h) Členství v orgánu zaniká:
– ukončením funkčního období;
– odvoláním z funkce usnesením orgánu, který funkcionáře 

zvolil;
– odstoupením z funkce;
– zánikem členství v odborovém svazu.
i) Pracovní vztah u uvolněných funkcionářů a zaměstnanců 

končí způsobem stanoveným v zákoně na základě usnesení pří-
slušného orgánu odborového svazu, pokud stanovy nepřipouš-
tějí jiný postup.

j) Právo na vyhlášení stávky nebo stávkové pohotovosti v okru-
hu své působnosti v souladu s platnou právní úpravou má:

– členská schůze ZOOS;
– oblastní konference odborového svazu;
– KROS;
– předsednictvo odborového svazu;
– republiková konference profesní sekce.
Tyto orgány také nesou odpovědnost za důsledky z nich vy-

plývající. Při takovémto rozhodnutí vyhlašovatel stávky nebo 
stávkové pohotovosti bezodkladně informuje předsedu přísluš-
né KROS a předsedu ČMOS PŠ.

k) Orgán odborového svazu, který je oprávněn svolat členskou 
schůzi, konference, jednání KROS, je povinen tato shromáždění 
svolat, požádá-li o to alespoň 1/3 členů oprávněných se daného 
shromáždění zúčastnit. Pokud orgán tuto povinnost nesplní, má 
příslušný odborový orgán právo svolat toto shromáždění nebo 
jeho svoláním pověřit některého člena daného shromáždění. Pří-
slušný odborový orgán může rozhodnout o svolání tohoto shro-
máždění i z jiných důvodů. Příslušné orgány odborového svazu 
a jejich působnost stanoví organizační řád. Sjezd musí být svolán 
mimo období stanovené v čl. 24, jestliže o to požádají základní 
organizace sdružující alespoň polovinu členů odborového svazu.

l) Orgány odborového svazu mají oprávnění obracet se na ústřed-
ní orgány a jednat s nimi prostřednictvím předsednictva odbo-
rového svazu nebo na základě jeho pověření.

m) Příslušné orgány pobočných organizací odborového svazu 
mají právo zmocnit kolektivním vyjednáváním jinou právnickou 
nebo fyzickou osobu (zástupce).

n) Neplatná a neúčinná jsou taková usnesení nebo rozhodnu-
tí orgánů odborového svazu a jeho pobočných organizací, která 
jsou v rozporu se stanovami, finančním řádem, organizačním 
řádem, příp. dalšími vnitrosvazovými předpisy nebo s jinými 
usneseními či rozhodnutími těchto orgánů přijatými v souladu 
s jejich kompetencemi. V případě sporu o platnost a účinnost 
těchto rozhodnutí a usnesení rozhoduje předsednictvo odboro-
vého svazu. Pokud se námitky a spory týkají usnesení a rozhod-
nutí předsednictva odborového svazu, rozhoduje revizní komise 
odborového svazu. 

o) Člen kteréhokoliv orgánu ČMOS PŠ a jeho pobočných orga-
nizací může být zastoupen, pokud je takové zastoupení schvále-
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no rozhodnutím příslušného orgánu a pokud takové zastoupení 
nevylučují tyto stanovy. Zastupující má pak všechna oprávnění 
zastupovaného. Podrobnosti stanoví organizační řád.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ODBOROVÉHO SVAZU

ČLÁNEK 27
a) Majetek může nabývat svaz a jeho pobočné organizace s práv-

ní osobností. Majetkem je souhrn hmotného, nehmotného a fi-
nančního majetku včetně závazků a pohledávek. Odborový svaz 
a jeho pobočné organizace s právní osobností hospodaří samo-
statně se svým majetkem, s majetkem, k němuž mají právo uží-
vání, a se svěřeným nebo pronajatým majetkem. Odborový svaz 
neodpovídá za závazky svých pobočných organizací a tyto or-
ganizace neodpovídají za závazky odborového svazu ani jiných 
pobočných organizací odborového svazu.

b) Zdrojem majetku odborového svazu a jeho pobočných orga-
nizací jsou členské příspěvky, kapitálové výnosy a jiné zdroje. 
Majetek slouží k zabezpečení činnosti odborového svazu a jeho 
pobočných organizací. Bližší podmínky hospodaření upravují 
vnitrosvazové předpisy (zejména finanční řád), kterými jsou vá-
zány i pobočné organizace odborového svazu.

c) Výši a termín placení členských příspěvků v případě členů 
odborového svazu organizovaných v ZOOS určují tyto ZOOS. Pro 
členy neorganizované v ZOOS tak stanoví OROS. Odvod z člen-
ských příspěvků na zajištění činnosti odborového svazu se sta-
noví za kalendářní měsíc a jeho výši určuje finanční řád. Finanč-
ní prostředky vybrané od členů a určené k odvodu odborovému 
svazu jsou od okamžiku předání členem majetkem ve vlastnic-
tví odborového svazu. Bližší úpravu způsobu odvodu členských 
příspěvků provede finanční řád.

d) V případě zrušení odborového svazu bez právního nástupce 
bude sjezdem jmenován likvidátor a provedena likvidace spo-
čívající v majetkovém vypořádání, kterým se zajistí zejména: 

– splnění existujících závazků vůči jiným osobám;
– převedení veškerého majetku odborového svazu do peněž-

ní formy;
– rozdělení takto vzniklého finančního zůstatku členům od-

borového svazu kromě těch, kteří ke dni zániku mají pozasta-
veno členství.

Další podrobnosti likvidace a majetkového vypořádání mohou 
být stanoveny usnesením sjezdu, který rozhodne o zrušení od-
borového svazu.

ČLÁNEK 28
Majetek ROH, ke kterému měly právo hospodaření závodní vý-
bory, je v souladu s usnesením mimořádného všeodborového 
sjezdu z 2. 3. 1990 ve vlastnictví základních organizací odboro-
vého svazu. V jejich vlastnictví je též majetek, který organizace 
získaly po mimořádném odborovém sjezdu.

ČLÁNEK 29
Orgány odborového svazu a jeho pobočné organizace rozhodují 
o vytváření svého stávkového fondu.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 30
Čl. 15 písm. c) nabývá účinnosti dnem zvolení nových orgánů 
v jednotlivých ZOOS.

ČLÁNEK 30a
Pobočné organizace odborového svazu upraví svůj název podle čl. 13a 

současně s provedením první změny zápisu ve veřejném rejstříku, 
nejpozději však do dvou let od nabytí účinnosti této změny stanov.

ČLÁNEK 31
a) Při zahájení trestního stíhání proti předsedovi odborového 

svazu nebo členovi předsednictva odborového svazu pro pode-
zření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních 
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním předsednictvo odborového 
svazu pozastaví výkon jeho funkce, a to na dobu do pravomoc-
ného skončení trestního řízení.

b) Byl-li předseda odborového svazu nebo člen předsednictva 
odborového svazu pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný 
čin k trestu odnětí svobody, předsednictvo odborového svazu 
jej odvolá z funkce.

c) V případě, kdy předseda odborového svazu zvlášť závažným 
způsobem poruší stanovy či jedná proti zájmům odborového svazu, 
může jej předsednictvo odborového svazu z funkce odvolat, pokud 
o to požádají oblastní konference alespoň ze dvou třetin oblastních 
organizačních jednotek; ustanovení čl. 12 písm. c) stanov se uplat-
ní i v tomto případě. Neúčast předsedy ČMOS PŠ však nemá za 
následek neplatnost a neúčinnost rozhodnutí oblastní konference.

d) Pokud je předseda odvolán z funkce, vzdá se funkce nebo 
mu je výkon funkce pozastaven, ujímá se výkonu funkce před-
sedy odborového svazu jeho určený zástupce (místopředseda).

e) Obdobně se podle písm. a) a b) postupuje i v případě členů 
orgánů pobočných organizací odborového svazu.

f) V případě, že předseda OROS nebo KROS závažně porušuje 
povinnosti vyplývající z jeho funkce, může ho předsednictvo odbo-
rového svazu po projednání v revizní komisi se souhlasem orgánu, 
který jej zvolil, odvolat z funkce, případně i rozhodnout o práv-
ním jednání vedoucím k ukončení jeho pracovněprávního vztahu.

ČLÁNEK 32
a) V rámci odborového svazu a jeho pobočných organizací mohou 

působit tyto profesní sekce (podrobnosti stanoví organizační řád):
1. předškolní vzdělávání
2. základní školství
3. školská výchovně-vzdělávací zařízení
4. střední školství
5. vedoucí pracovníci a pracovníci přímo řízených organizací
6. nepedagogičtí pracovníci
Vedle těchto profesních sekcí může v rámci odborového svazu 

působit i sekce seniorů a sekce mladých.
b) Název profesní sekce uvedený pod písm. a) může být změ-

něn rozhodnutím republikové konference této sekce.
c) Republiková konference profesní sekce má možnost ustano-

vovat v rámci sekce profesní skupiny.

ČLÁNEK 33
Výklad stanov je oprávněno podávat předsednictvo ČMOS PŠ.

ČLÁNEK 34
Podrobnější úpravu některých ustanovení stanov provede orga-
nizační řád odborového svazu.

ČLÁNEK 35
V případě změny právního řádu ČR, která by vyžadovala úpravu těch-
to stanov dříve, než bude jednat následující sjezd ČMOS PŠ, je zmoc-
něno předsednictvo odborového svazu k provedení takové úpravy.

ČLÁNEK 36
Tato změna stanov odborového svazu nabývá účinnosti následu-
jícím dnem po jejich schválení sjezdem, to je 18. 5. 2019.
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PŘÍPLATEK ZA ROZDĚLENOU SMĚNU

Změna vyhlášky 
Ve Sbírce zákonů ČR, částce 84 roze-
slané dne 9. srpna 2018 je publiková-
na vyhláška č. 163/2018 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmo-
vém vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů. Vedle řady změn v jednotli-
vých ustanoveních vyhlášky se nově 
doplňuje příloha s názvem „Maximální 
týdenní počet hodin přímé pedagogic-
ké činnosti ve školní družině zřizova-
né krajem, obcí nebo svazkem obcí“. 
V příloze je uveden celkový počet ho-
din maximálně za školní družinu podle 
celkového počtu oddělení (počet oddě-
lení 1 až 21). Vyhláška č. 163/2018 Sb. 
nabyla účinnosti dnem 1. září 2018.

Ovoce, zelenina 
a mléko do škol 
Změna nařízení vlády o stanovení ně-
kterých podmínek pro poskytování pod-
pory na dodávky ovoce, zeleniny, mlé-
ka a výrobků z nich do škol.

Ve Sbírce zákonů ČR, částce 66 roze-
slané dne 28. června 2018 je publiková-
no nařízení vlády č. 128/2018 Sb., kte-
rým se mění nařízení vlády č. 74/2017 
Sb., o stanovení některých podmínek 
pro poskytování podpory na dodávky 
ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich 
do škol a o změně některých souvise-
jících nařízení vlády.

Uvedené nařízení vlády nabylo účin-
nosti dnem 1. července 2018.

Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít Berka

 Poskytování příplatku za rozděle-
nou směnu upravuje § 130 zákoní-

ku práce, kde se stanoví: 
„(1) Zaměstnanci, který pracuje ve smě-
nách rozdělených na 2 nebo více částí, 
přísluší příplatek ve výši 30 % průměrné-
ho hodinového výdělku za každou takto 
rozdělenou směnu.
(2) Rozdělenou směnou se pro účely to-
hoto zákona rozumí směna, ve které sou-
vislé přerušení práce nebo jejich souhrn 
činí alespoň 2 hodiny.“
Příplatkem se oceňují ztěžující vlivy vy-

plývající pro zaměstnance z tohoto speci-
fického pracovního režimu. Zákoník prá-
ce platný do konce roku 2006 výslovně 
umožňoval zaměstnavateli rozdělit pra-
covní dobu téže směny po projednání 
s příslušným odborovým orgánem na 
dvě i více částí (§ 87 odst. 2). Ačkoliv 
současně platný zákoník práce takové 
ustanovení neobsahuje, mohou zaměst-
navatelé“ nadále rozvrhovat pracovní do-
bu zaměstnanců s využitím rozdělených 
směn. Příplatek za rozdělenou směnu činí 
30 procent průměrného hodinového vý-
dělku za každou rozdělenou směnu (ni-
koliv za každé rozdělení směny). Přípla-
tek náleží každému zaměstnanci, který 
v režimu rozdělených směn pracuje bez 
ohledu na délku rozdělené směny. 

 Novelou nařízení vlády č. 222/2010 
Sb., o katalogu prací ve veřejných 

službách a správě, účinnou od 1. ledna 
2018 byly práce učitelů odborného výcviku 
konajících vzdělávací a výchovnou činnost 
v náročných oborech středního vzdělání 
s výučním listem přesunuty z 10. do 11. 
platové třídy. Žádný právní předpis ov-
šem blíže neupravuje, co lze za „náročný 
obor“ považovat. 

S tímto dotazem a žádostí o stanovisko 
se ČMOS PŠ obrátil na MŠMT, které ve 

své odpovědi uvádí: „Nařízení vlády č. 
399/2017 Sb., kterým se mění nařízení 
vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve 
veřejných službách a správě, nařízení vlá-
dy č. 302/2014 Sb., o katalogu správních 
činností, a nařízení vlády č. 104/2005 
Sb., kterým se stanoví katalog činností 
v bezpečnostních sborech, ve znění poz-
dějších předpisů, změnilo s účinností od 
1. ledna 2018 zařazení učitelů odborné-
ho výcviku, kteří vykonávají vzdělávací 
a výchovnou činnost v náročných obo-
rech středního vzdělání s výučním lis-
tem, z 10. platové třídy do 11. platové 
třídy. Předpokládáme proto, že ten obor 
středního vzdělání, který byl k 31. pro-
sinci 2017 náročným oborem středního 
vzdělání zařazeným v 10. platové třídě, 

bude nadále považován i po novele to-
hoto nařízení za náročný obor středního 
vzdělání zařazeným do 11. platové třídy. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy však nemůže přesně vymezit 
náročnost jednotlivých oborů středního 
vzdělání, neboť o náročnosti oborů střed-
ního vzdělání s výučním listem a zařazení 
do příslušné platové třídy rozhoduje za-
městnavatel. Nicméně MŠMT považuje za 
náročné obory středního vzdělání s výuč-
ním listem takové obory vzdělání, u nichž 
je podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., 
o soustavě oborů vzdělání v základním, 
středním a vyšším odborném vzdělávání, 
ve znění pozdějších předpisů, stanoven 
nejvyšší počet žáků na učitele odborného 
výcviku v průměru 8 a méně.“

 Za jakých podmínek a v jaké 
výši náleží zaměstnanci pří-

platek za rozdělenou směnu?

VZDĚLÁVÁNÍ UČŇŮ A POJEM NÁROČNÝ OBOR 
 Kdo je oprávněn hodnotit 
náročnost oboru středního 

vzdělání s výučním listem a jaká 
kritéria mají být uplatněna?

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Dvacet tři dětí a čtyři dospělí 
přijeli, aby oplatili naši loňskou 
návštěvu na Slovensku. Sloven-
ské děti byly ubytovány v ro-
dinách svých litovelských ka-
marádů. Jejich přátelství začalo 
a díky letošnímu čtyřdennímu 
programu i společně stráveným 
chvílím bude jistě pokračovat. 

Společný program začal 
hned po příjezdu ve středu 
20. června v odpoledních ho-
dinách. A začal tím nejlepším 
– jídlem. České a slovenské dě-
ti připravily typické jídlo své-
ho regionu, slovenské halušky 
s brynzou či koláč s olomouc-
kými tvarůžky. Druhé skupiny 
zase kouzlily na papíře. Jejich 
úkolem bylo vytvořit koláž cha-
rakterizující jejich kraj i vlast. 
Obě zadání byla splněna na vý-
bornou. Gastronomické výsled-
ky potěšily žaludek a umělec-
ké zase oko. Další den byl za-
svěcen prohlídce okolí Litovle. 
Ještě před výletem ale hosty 
čekala malá kulturní vložka 

v podobě dětské opery Červe-
ná Karkulka, kterou předved-
ly členky našeho pěveckého 
sboru. České a slovenské děti 
pak společně odjely do jesky-
ní v Mladči. Ale nebyla to le-
dajaká prohlídka. Hosty čekalo 
překvapení v podobě vystoupe-
ní členů DPS Mládí v jeskyn-
ních prostorách. A jak všichni 
přítomní přiznali, šlo opravdu 
o něco výjimečného. Poté ná-

sledovala komentovaná pro-
hlídka arboreta v Bílé Lhotě. 
Odpoledne děti trávily v rodi-
nách. 

Pátek byl ve znamení tradič-
ní akce naší školy – školní slav-
nosti. Průvod městem, odpo-
lední program se šerpováním 
žáků devátých tříd, nic z to-
ho nepoznamenalo ani chlad-
né počasí. Celý den se nesl pod 
heslem „retro“ a je třeba říci, 
že se všichni zhostili tématu 
se vší zodpovědností. S český-
mi dětmi se celého programu 
zúčastnili také jejich slovenští 
přátelé. Ještě jednu společnou 
aktivitu je třeba připomenout. 

Kvíz s otázkami ke 100. výročí 
vzniku společného státu měl 
prověřit, co žáci znají o době 
našeho společného soužití. 
A rozhodně se ani jedni, ani 
druzí nenechali zahanbit. Tři 
společně prožité dny plné ak-
tivit utekly jako voda a nastal 
čas loučení. V sobotu ráno se 
naši přátelé vydali na cestu do 
své domoviny. Pevné stisky ru-
kou i vřelá objetí. Přátelé odje-
li, ale vzpomínky na příjemně 
strávené chvíle přetrvají. Díky 
moderním technologiím zůstá-
váme ve spojení a všichni se již 
těšíme na další setkání.
 M. VAGNEROVÁ

Přátelství je třeba utužovat, dobré vztahy prohlubovat. Dob-
ré přátele si předcházíme a jsme velmi rádi, když je může-
me přivítat na domácí půdě. Na čtyři dny, od 20. do 23. červ-
na, zavítali do Litovle naši přátelé z družební školy v Revúci. 

KDYŽ PŘIJEDOU PŘÁTELÉ ZE SLOVENSKA 

JAK SLOVA DOSTÁVAJÍ ÚPLNĚ JINÉ VÝZNAMY
Taky jste si toho všimli? Že 
slova dostávají nový, a to po-
někud eufemisticky vyzníva-
jící význam? Zvláště v politi-
ce. Vzpomeňte na kdysi čas-
to skloňované slovo odklonit. 
Dřív se odkláněla doprava, ale 
od časů fikaných politiků se 
odkláněly many, love, prachy, 
což znamenalo, že se nahraba-
né peníze legalizovaly převo-
dem na rodinného příslušníka. 

Lobbista je ten, kdo – asi 
už legálně – podplácí politi-
ky, aby získal finanční výhody, 
neboť jak známo, peníze děla-
jí peníze. O morálních kvali-
tách příslušníků tohoto povo-
lání svědčí chování asi nejzná-
mějšího, smutně proslulého 
lobbisty-řidiče, na němž bylo 

demonstrováno, že spíše než 
„všichni jsme si rovni“ platí, 
že „někteří jsme si rovnější“. 
Jen ojediněle některého z lob-
bistů dožene spravedlnost. 

Další příklad je z oblasti 
obchodu. Optimalizovat. To 
je sloveso odvozené z třetího 
stupně nepravidelného latin-
ského přídavného jména slova 
dobrý (v latině bonus). Tře-
tí stupeň zní optimus a zna-
mená nejlepší. Onehdy jsem 
však slyšela, jak bylo sloveso 
optimalizovat užito ve smyslu 
vložit horší (méně trvanlivou) 
součástku do nějakého výrob-
ku s cílem ovlivnit tak jeho ži-
votnost, aby si spotřebitel mu-
sel koupit totéž ještě jednou 
a výrobce si tak přišel na své. 

Taková součástka zafunguje 
jako tzv. kazítko a vy se diví-
te, jak je možné, že vám starý 
kotel na teplou vodu vydržel 
dvacet let, zatímco novější jen 
pět. Přišedší opravář, pokud 
je to váš známý, vás upozor-
ňuje, že kotel, který tam dává 
teď, dvouletou záruční lhůtu 
přežije jen tak tak. 

Slovo optimalizovat před le-
ty řádilo i ve školství. V ro-
ce 2011 totiž tehdejší minis-
tr školství představil svůj ná-
vrh optimalizace regionálního 
školství. Přeloženo do češti-
ny hrozilo tehdy, že v 70 pro-
centech obcí zaniknou druhé 
stupně základních škol a ná-
sledně pak i celé školy. S tím 
by pak souvisel pokles kultu-

ry v malých obcích a v koneč-
ném důsledku také vylidňová-
ní vesnic. Neboť když už rodi-
na musí vozit děti do městské 
školy, proč by se tam rovnou 
nepřestěhovala, že? Starosto-
vé rozjeli akci, k níž se svý-
mi podpisy připojilo přibližně 
65 tisíc občanů. Zdravý rozum 
zvítězil a „optimalizace“ byla 
oficiálně zastavena. 

S lobbisty a odkláněním asi 
nic nenaděláme, ale jako spo-
třebitelé přece jen něco dělat 
můžeme: nenakupovat od po-
dezřelých výrobců a kupovat 
od osvědčených, dokud ještě 
nezkrachovali. Balení nedob-
rých skutků do pěkných slov 
by také mělo být vždy včas 
zastaveno. Hanka SYNKOVÁ

FEJETON

NÁPADY, PROJEKTY
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Tetování vězňů v Osvětimi se 
stalo symbolem holocaustu. 
Jedním z těch, kdo čísla na 
předloktí tetovali, byl sloven-
ský Žid Lale Sokolov, rodným 
jménem Ludwig Eisenberg. 
Jeho příběh připomíná děsi-
vé události v dějinách lidstva 
a ukazuje, že vedle sebe mohou 
existovat promyšlená brutali-
ta i nesobecká láska. Autorka 
s citem odkrývá sedmdesát let 
staré události, aniž by milostný 
příběh převládal nad tím nej-
důležitějším – ztrátou domova, 
utrpením a touhou přežít. Ví-
ce na www.albatrosmedia.cz.

Tatér 
z Osvětimi
HEATHER MORRISOVÁNaši sedmáci ze šumperské 

„Pětky“ dostali šanci ochutnat 
spoustu italských dobrot díky 
evropskému programu Eras-
mus. Na severu Itálie v městě 
Lodi (nedaleko Milána) měli 
možnost sdílet své zkušenos-
ti žáci ze španělské Malágy, tu-
reckého Mersinu, naši ze Šum-
perka a samozřejmě domácí 
z italského města Lodi. Podle 
vypracovaného projektu Dif-
ferent Yet the Same (Rozdílní, 
a přece stejní) děti navazovaly 
nová přátelství, procvičovaly si 
angličtinu a porovnávaly kul-
turní zvyky italských rodin se 
svými. Děti načerpaly spoustu 
zkušeností, které musely pro-
žít na vlastní kůži, aby doká-
zaly ocenit výhody českého 
školství, případně si uvědomit 
a respektovat kulturní rozdíly 
a zvyklosti, jež jsou pro Čechy 
někdy nepochopitelné. U Italů 
jsme si všimli jejich opravdo-
vé lásky k druhému člověku. 
Italské rodiny se staraly o na-
še děti jako o vlastní. 

Předprázdninový poznávací 

výlet sedmáků do Itálie přine-
sl pro některé z nich i mno-
ho nových dobrodružství. Pro 
některé první let, nové zážit-
ky z nepoznané země, strach 
z nových tváří v cizích rodi-
nách, italština, angličtina. Být 
poprvé v cizí zemi bez rodi-
čů je opravdu pro dvanácti-
leté děti velká zátěž. Děti ale 

rychle pochopily, že se nema-
jí čeho obávat. Mimo návštěv 
italských škol jsme podnikli 
ještě dva celodenní výlety do 
Milána a Verony. 

My učitelé jsme byli rádi, 
že jsme mohli dětem předá-
vat vědomosti i jinou formou 
než pouze frontální výukou.
 Lýdie ŠPÁNIKOVÁ

V minulém školním roce jsme 
v Základní škole v Lubnici 
rozhodně nelenili. Celý rok 
nás provázel projekt přeshra-

niční spolupráce v rámci Fon-
du malých projektů. Zúčast-
nila se jej naše škola, dále ZŠ 
a MŠ Šumná, ZŠ Vranov nad 

Dyjí, Volksschule Drosendorf 
a Volksschule Raabs an der 
Thaya. Principem projektu 
jsou setkávání žáků škol z obou 
stran státní hranice formou 
vzájemných návštěv s progra-
mem, na kterém se obě strany 
domluví a aktivně podílí. Ško-
ly si pro žáky připravily velmi 
pestrý program, od přípravy 
typického rakouského pokrmu 
přes výlet na zámek ve Vranově 
nad Dyjí až po zábavné řešení 

početních příkladů a rébusů.
Ke konci školního roku pak 

proběhlo slavnostní otevření 
nově vybudovaného sportov-
ního víceúčelového hřiště a at-
letické dráhy. Žáci naší školy 
hřiště pokřtili jak jinak než 
sportovními zápasy, a to volej-
balovým, fotbalovým a florba-
lovým. Ještě před jejich vypuk-
nutím hráče povzbudily roztles-
kávačky a píseň se sportovní 
tematikou.  Pavel VISKOT 

Historie československé vzájem-
nosti, zejména u nás v příhra-
ničních oblastech, má dlouho-
dobou tradici. Ta se projevovala 
mnoho století bezprostředním 
stykem občanů z obou stran hra-
nic. Po rozdělení Českosloven-
ska v roce 1993 však dochází 
k určitému utlumení vztahů me-
zi oběma národy, zejména pak 

se to týká mladé generace. Čes-
ká mládež přestává slovenské-
mu jazyku rozumět a málo ví 
o slovenské kultuře. Naše ško-
la ZUŠ Morava Zlín již několik 
let spolupracuje se slovenskými 
ZUŠ Rajec a ZUŠ Bojnice. Jedná 
se o výměnné akce dětí i odbor-
ná setkávání učitelů. Žáci škol 
se tímto nejen sbližují, ale také 

představují výsledky své práce, 
což vede k oboustranné inspi-
raci. Je to do jisté míry návrat 
ke kořenům a historii vzájem-
ných vztahů. V letošním roce 
stoletého výročí vzniku ČSR 
jsme připravili další výměnné 
akce. Vyvrcholením bude kon-
cert mladých muzikantů a žá-
ků škol na Bradle, místě věno-

vaném jednomu ze zakladatelů 
ČR, M. R. Štefánikovi. Vystoupí 
zde 120členný společný orches-
tr žáků ZUŠ Morava, ZUŠ Rajec, 
ZUŠ Bojnice a ZUŠ Brezno pod 
Bradlom. Stane se tak 28. října, 
v den výročí vzniku Českoslo-
venska. Celý rok plánovaných 
vystoupení nese název Stále 
jsme spolu.   Jiří SEVERIN

ŽÁCI Z LUBNICE PILOVALI NĚMČINU I SPORTOVNÍ VÝKONY

ROZDÍLNÍ A PŘECE STEJNÍ

NÁVRAT KE KOŘENŮM A HISTORII VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ
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Celkem 12 škol – osm dívčích 
a čtyři chlapecké – se v sever-
ním Pákistánu stalo terčem pu-
mových útoků a žhářství. Při 
útocích nebyl nikdo zraněn a za-
tím se k nim nepřihlásila žádná 
z místních povstaleckých sku-
pin. Útok se nicméně stal v ob-
lasti, kde působí ozbrojenci Táli-
bánu a skupin, které jsou na tuto 
povstaleckou skupinu napojené.

Pákistánská odnož Tálibánu 
a i další islamistické skupiny 
pokládají vzdělávání dívek za 
neislámské. V severozápad-
ních a severních částech Pá-
kistánu už ozbrojenci napadli 
tisíce škol. Podle policie byly 
útoky na školy v okolí severo-
pákistánského města Gilgit 
dobře naplánované. 

 čtk

Francouzský parlament schvá-
lil zákaz používání mobilních 
telefonů a dalších komunikač-
ních zařízení ve školách, kte-
ré navštěvují žáci zhruba do 
patnácti let. Zákaz byl jedním 
z předvolebních slibů prezi-
denta Emmanuela Macrona. 
Podle opozice se ale jedná jen 
o kosmetickou úpravu, která 
nijak neřeší situaci ve školství.
Zatímco dosud musely školy 
používání mobilních telefonů 
a dalších komunikačních zaří-

zení zakázat ve školním řádu, 
nyní jej nebudou smět žáci po-
užívat na základě zákona. Zá-
kaz přitom bude platit nejen 
pro mobilní telefony, ale na-
příklad i pro tablety či chytré 
hodinky. Výjimku budou moci 
školy udělit případům, kdy bu-
dou zařízení používána v rám-
ci „pedagogického procesu“. 
Používat je budou moci nadále 
také handicapované děti, kte-
rým pomáhají při výuce. 
 čtk

V Německu se začátkem srp-
na otevřela první muslimsko-
-křesťanská školka. Do zaříze-
ní nazvaného Abrahámovy děti 
v dolnosaském městě Gifhorn 
začalo zpočátku chodit 15 dě-
tí, které se tam podrobně se-
znamují s kulturou a tradice-
mi obou náboženství. Společně 
budou slavit třeba Vánoce i na-
rozeniny proroka Mohameda. 
„Cílem školky je soužití nábo-

ženství a poznávání neznámé-
ho,“ vysvětluje mluvčí projek-
tu Ingetraut Steffenhagenová. 
„Děti se v ní budou dozvídat 
nejen o tom, v čem jsou jejich 
náboženství rozdílná, ale pře-
devším to, co mají společného,“ 
říká o školce, za jejímž vzni-
kem stojí evangelická nadace 
Diakonie a katolická a muslim-
ská obec Gifhornu. Židovská 
obec, kterou by zakladatelé rá-

di do projektu zahrnuli, v tom-
to městě není.

Protože je ale muslimská 
obec ve zhruba čtyřicetitisíco-
vém Gifhornu příliš malá na to, 
aby založila svou vlastní škol-
ku, dala se dohromady s křes-
ťanskými organizacemi, s ni-
miž už dříve spolupracovala 
v řadě jiných oblastí. Výsled-
kem je školka dvou nábožen-
ství, která je podle všeho prv-

ním podobným zařízením v ce-
lém Německu.

Složení dětí bude odpovídat 
i skladba vychovatelek, z nichž 
jedna je muslimka a druhá křes-
ťanka. Jídlo, které budou děti do-
stávat, bude halál, tedy takové, 
které je zpracované v souladu 
s islámskými předpisy. Svátky, 
které stály svým způsobem na 
začátku celého projektu, se bu-
dou slavit všechny. čtk

PRVNÍ MUSLIMSKO-KŘESŤANSKÁ ŠKOLKA 

ČEZ V POLSKU ZMODERNIZUJE PĚT ŠKOL 

OD ZÁŘÍ CHTĚJÍ DÁLKOVĚ 
MONITOROVAT STUDENTY 

Společnost ČEZ ESCO Polska 
z energetické skupiny ČEZ 
vede konsorcium, které zmo-
dernizuje pět škol v polském 
přístavním městě Gdyně. In-
vestice za zhruba 155 milionů 
korun zajistí školám úsporněj-
ší provoz a dětem příjemnější 
prostředí pro výuku. Projekt, 

který je spolufinancován z ev-
ropských peněz, by měl být 
dokončen letos na podzim.

Modernizace ve školách za-
hrnují tepelnou izolaci, vý-
měnu oken a dveří, renovaci 
rozvoden, výměnu ústřední-
ho topení, rozvodů teplé vody 
a vzduchotechniky. Na stře-

chách škol vyrostou fotovol-
taické panely, díky nimž si 
budou vyrábět elektřinu pro 
svou vlastní potřebu. Kromě 
zmíněných úprav CEZ ESCO 
Polska ve školních budovách 
zavede automatický systém 
řízení BMS. Inteligentní sys-
tém sleduje a ovládá elektric-

ká, ventilační i topná zařízení 
a přizpůsobuje jejich provoz 
vnějším podmínkám. Samo-
statně tak například přitopí 
či prostory zchladí v závislosti 
na venkovní teplotě. Moder-
nizace školních budov reali-
zovala firma také například 
v Bydhošti. čtk

Jisté pařížské lyceum se od zá-
ří chystá studenty kontrolovat 
přes sledovací přívěsek, který 
budou muset mít během výu-
ky a školních akcí u sebe. Ne 
všem se ale sporný nápad líbí: 
přes 3 500 lidí dosud podepsa-
lo petici, která s takovým opat-
řením nesouhlasí.

Někteří studenti na twitteru 
vyjádřili pochyby, zda je po-
dobné sledování vůbec legál-
ní. Kontroverzní je podle médií 
mimo jiné fakt, že škola se roz-

hodla novinku zavést bez de-
baty s rodiči. Dětem má navíc 
hrozit pokuta deset eur (260 
korun), pokud zařízení ztratí 
nebo zapomenou.

Lyceum svůj záměr obha-
juje a tvrdí, že získá přesnou 
kontrolu účasti studentů na 
hodinách. Zařízení v podobě 
klíčenky se bude připojovat 
k aplikaci francouzské vývo-
jářské společnosti NewSchool 
bezdrátově pomocí technologie 
bluetooth.   čtk

ZÁKAZ MOBILŮ VE ŠKOLÁCH

ÚTOČNÍCI VYPÁLILI 12 ŠKOL 

FOTO: Archiv
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Na každé dopoledne je připra-
ven program v podobě prezen-
tace a videa o dané zemi, ne-
chybí ani ochutnávka místních 
pokrmů a výroba suvenýrů na 
památku. 

První zemí, kterou jsme na-
vštívili, byl řecký ostrov San-
torini. Ostrovu dala součas-
nou podobu největší sopečná 
erupce v historii lidstva. Proto 
také jeho pláže pokrývá čer-
ný sopečný písek. Paradox je, 
že v typických bílých teraso-
vitých domečcích s modrou 
střechou, které byly původně 
vybudovány jako obydlí pro 
chudé, si dnes mohou dovolit 
strávit dovolenou pouze bohatí 
lidé. Jedna noc zde stojí přes 
dvacet tisíc korun. Ochutnali 
jsme zde řecké olivy a odvez-
li si na památku matóchand-
ro. Jedná se o symbol modrého 
oka, jehož úkolem je chránit 
svého majitele před zlou mocí.

Druhou zemí byl baleárský 
ostrov Mallorca. Zde jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavostí 
o chodu tamějších škol. Tře-
ba to, že ve španělských ško-
lách neexistují šatny, že v té-
mže oblečení zvenčí usedají 
žáci i do lavic, pouze si odlo-
ží bundu a nepřezouvají se. 
Nepřevlékají se ani do hodin 

tělocviku. Když mají v rozvr-
hu tělesnou výchovu, přichá-
zejí do školy rovnou ve spor-
tovním oblečení. Vyzkoušeli 
jsme si na „vlastní nohy“ zapa-
tos mallorquinas neboli mal- 
lorské sandály. Tyto kožené 
sandály mají všechny stej-
ný design, liší se pouze ba-
revným provedením. Na po-
silněnou jsme ochutnali 
studenou rajskou polévku gaz- 
pacho, k ní přikusovali tortil-
la chipsy a vynikající klobá-
su chorizo.

Třetí zemí bylo Bulharsko. 
Věděli jste, že Bulhaři vyna-
lezli digitální hodinky nebo že 
v Bulharsku nemají kalendář 
se jmény na každý den jako 

my? To jsou jen dvě z mnoha 
zajímavostí o této zemi. Nej-
známějším bulharským po-
krmem je jogurt. Bulhaři ho 
považují za prostředek k udr-

žení dlouhověkosti. Obsahuje 
totiž bakterii Lactobacterium 
bulgaricum, kterou prý ne-
najdete nikde jinde na světě. 
Jako místní specialitu jsme 

ochutnali banitsu, slaný ko-
láč v podobě šneka, který se 
peče i na Vánoce. Zapékají se 
do něj tzv. kusmeti, tedy nej-
různější drobnosti pro štěstí. 
Mohou to být mince, kusy vět-
viček s pupeny či papírky s ci-
táty. Nejstarší člen rodiny ko-
láč rozkrájí, každý u stolu si 
vezme kousek. Podle toho, co 
v koláči najde, bude mít štěstí, 
zdraví, či úspěch. 

Předposlední navštívenou 
zemí bylo Portugalsko. Po-
vyprávěli jsme si legendu 
o tom, proč se stal kohout sym-
bolem této země, také o mod-
rých kachlících azulejos, kte-
ré jsou zde k vidění skoro na 
každém kroku. Zdobí dokonce 
i fasády budov. Kachlíková mo-

zaika byla tedy jasnou volbou 
ve výběru našeho suvenýru. 
V Portugalsku se daří korko-
vému dubu. Překvapilo nás, co 
všechno lze z korku vyrobit. 
U nás jsme zvyklí na korko-
vé zátky do lahví, na korkové 
prostírání, ale taková korková 
kabelka, klobouk nebo krava-
ta? V této zemi jsme ochutnali 
mandle – významný portugal-
ský vývozní artikl. 

Poslední cesta nás zavedla 
na ostrov Kypr, který už několi-
krát rekordním způsobem pře-
sáhl normy EU v oblasti čistoty 
vody a místních pláží. Jezdí se 
tady, stejně jako třeba v Anglii, 
na levé straně silnice. Kypr je 
nazýván ostrov bohyně Afrodi-
ty, ta se tu totiž prý podle báje 
zrodila z mořské pěny. Jeden 
z kamenů viditelných přímo 
z pláže je nazýván Afroditina 
skála. Říká se, že žena, která si 
ve zdejší vodě smočí nohy, se 
probudí další den o jeden rok 
mladší. Sladkou tečku za ce-
lým týdnem udělala ochutnáv-
ka zmrzliny. Tuto cestu nám 
bude připomínat originální 
plátěná taška vyzdobená po-
mocí šablon a foukacích fixů. 

Už teď přemýšlíme nad tím, 
do kterých zemí se vypravíme 
příští rok.

 Romana RÁBLOVÁ

CESTA KOLEM SVĚTA ZA PĚT DNÍ
Otevřený Klub FreeCoolIn, působící na Základní škole Os-
trava-Hrabůvka, Provaznická, pořádá každoročně prázd-
ninový projekt s názvem Cesta kolem světa za pět dní. Zá-
jemci, kteří tráví letní prázdniny ve městě, mohou předpo-
slední srpnový týden procestovat kus světa.

Kypr je nazýván ostrov bohyně Afrodity, ta 
se tu totiž prý podle báje zrodila z mořské 
pěny. Jeden z kamenů viditelných přímo 
z pláže je nazýván Afroditina skála. Říká se, 
že žena, která si ve zdejší vodě smočí nohy, 
se probudí další den o jeden rok mladší.
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Dětský jogurt Pan Bůůů udě-
lá radost každému dítěti i jeho 
rodičům. Najdete v něm totiž 
jen pečlivě zvolené ingredien-
ce. Mléko od kraviček z farem 
u Slavkovského lesa, které se 
zpracovává v mlékárně v Krás-
ném Údolí. Jeho předností je, 
že je bez laktózy. Je tedy vhod-
ný i pro ty nejmenší.

Proč si vybrat jogurt Pan 
Bůůů? Jaké jsou jeho benefity?
 Bez laktózy – vhodný pro 
lidi s laktózovou intolerancí
 Bez lepku – vhodný pro ce-
liaky
 Prospěšné BiFi bakterie
 Obsahuje o 6 gramů méně 
cukru než sledované konku-
renční výrobky

 Vysoký podíl ovoce
 Nově zábava s puzzly
A navíc pět školních tříd, které 
pošlou do 31. 12. 2018 nejví-
ce víček z jogurtů Pan Bůůů, 
si může v březnu nebo dubnu 
zarezervovat exkurzi do mlé-
kárny Hollandie a  na jejich 
farmu.

Mají vaše děti rády puzzle? 
Potěšte jejich zálibu ve sklá-
dačkách i mlsný jazýček bez-
laktózovým jogurtem Pan 
Bůůů, který má navíc pod 
víčkem jeden dílek puzzlu. 
Vaši nejmenší si pochutnají 
na osvěžující snídani nebo 
svačince plné prospěšných 
kultur BiFi a vysokého po-
dílu ovoce. Dalšími benefity 
je snížený obsah cukru, žád-
ná laktóza a nová zábava 
v podobě puzzlu o 16 
dílcích. Je libo jahodo-

vý, čokoládový, banánový, ne-
bo meruňkový?

Dětský jogurt Pan Bůůů udě-
lá radost každému dítěti i jeho 
rodičům. Najdete v něm totiž 
jen pečlivě zvolené ingredien-
ce. Mléko od kraviček z farem 
u Slavkovského lesa, které se 
zpracovává v mlékárně v Krás-
ném Údolí. Jeho předností je, 
že je bez laktózy. Je tedy vhod-
ný i pro ty nejmenší.

Proč si vybrat jogurt Pan 
Bůůů? Jaké jsou jeho be-
nefity?
 Bez laktózy – vhodný 
pro lidi s laktózovou in-
tolerancí
 Bez lepku – vhod-
ný pro celiaky
 Prospěšné BiFi 
bakterie
 Obsahuje o 6 gra-
mů méně cukru než sledo-
vané konkurenční výrobky
 Vysoký podíl ovoce
 Nově zábava s puzzly

Ovocný jogurt Pan Bůůů si 
tedy mohou vychutnat i osoby 
s intolerancí mléčného cukru 
nebo s bezlepkovou dietou. Na-
víc obsažené bakterie Bifido-
bacterium a Lactobacillus aci-
dophilus mají příznivý vliv na 
oblast střevní mikroflóry.

Vsaďte na jistotu a udělej-
te radost sobě i svým dětem 

svačinkou v podobě jogurtu 
Pan Bůůů, kterou zakoupíte 
ve čtyřech různých příchu-
tích: čokoláda, banán, jahoda 
a meruňka. 

Více na www.hollandia.cz. 

INSPIRACE

BEZLAKTÓZOVÝ PAN BŮŮŮ NOVĚ S PUZZLY

Abyste si mohli s vaší třídou užít jednodenní výlet v Hollan-
dii, kde uvidíte, jak se vůbec vyrábějí jogurty, a na jejich 
farmě s kravičkami, stačí udělat pár jednoduchých kroků:
1) Sbírejte s vaší třídou víčka z jogurtů Pan Bůůů (od 1. 9. 
2018 do 31. 12. 2018).
2) Všechna víčka zašlete do Hollandie se vzkazem, kde bude 
název školy, třída a kontakt na vás.
3) Víčka musí do Hollandie dorazit do konce tohoto roku 
(2018).
4) Vyhraje 5 tříd s největším počtem zaslaných víček.

Kdy se dozvíte, zda jste vyhráli?
Vyhodnocení soutěže proběhne během února. Vítězné třídy 
budou v tomto měsíci informovány.

Kdy bude návštěva Hollandie a exkurze na farmu?
Výlet do výrobny jogurtů a na farmu proběhne buď v březnu, 
nebo v dubnu. Termín se bude odvíjet dle počasí a domluvy 
s třídním učitelem.

Na jakou adresu můžete zasílat víčka?
Hollandia Karlovy Vary, s. r. o., oddělení marketingu
Krásné Údolí 151
364 01 Toužim

VYHRAJTE S VAŠÍ TŘÍDOU VÝLET NA FARMU 
A DO VÝROBNY JOGURTŮ HOLLANDIA
Co mají děti na škole nejraději? Výlety, protože jsou plné 
emocí a ty sbližují. Získejte s vašimi žáky společnými si-
lami výhru v podobě exkurze do české mlékárny Hollan-
die a na jejich farmu s kravičkami. Jak na to? Sbírejte 
víčka od lahodných jogurtů Pan Bůůů. Pět tříd s největším 
počtem víček se bude moct těšit na jedinečný zážitek.

Jak vyhrát výlet na farmu?


