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„Život ti oplácí tím, co do něj vkládáš.“ Ethel Mernanová

TÝDENÍK

ŠKOLSTVÍ

Ta teď běduje, že každý dru-
hý student pedagogické fakul-
ty do školství ani nenastoupí. 
Dá přednost lépe placené prá-
ci jinde. 

Vyjdou-li plány ministerstva 
školství a kantoři budou do tří 
let brát měsíčně 45 tisíc korun, 
bude to sice zlepšení, ale pořád 
ne odpovídající prestiži jejich 
povolání tak, jak ji vnímá na 

rozdíl od politiků veřejnost. Ta 
zařadila profesi učitele základní 
školy v průzkumu Centra pro 
výzkum veřejného mínění na 
čtvrté místo, na pátém místě je 
následují učitelé středních škol. 
Před nimi jsou jen zdravotní se-
stry, vědci a lékaři, jejichž pro-
fese je považovaná za nejpres-
tižnější. Manažeři s vysokými 
platy se ocitli na konci žebříčku.

Za rozhodující kritérium po-
važuje většina dotazovaných 
znalosti v profesi a její důle-
žitost pro společnost. Jen tři 
procenta účastníků průzkumu 
akcentují výši příjmů. 

Sliby politiků se dobře po-
slouchají, ale svou prestiž si 
dobrý učitel pořád buduje sám. 
I těch patnáct procent, co měl 
dostat od září, mu zlepší výpla-
tu až od ledna a on bude nadá-
le a trpělivě pomáhat státu ve 
výchově potomstva pro lepší 
příští. Osmnáct až dvacet let 
trvá, než se začnou projevovat 
výsledky jeho práce. Tolik ro-

ků vlivu na mládež a tak ostu-
dné ohodnocení.

Přitom práci učitelů lze srov-
nat s tím, co dělají koučové. 
Motivují, učí, vedou. Pokud se 
domníváte, že přirovnání prá-
ce učitele, dejme tomu třídní-
ho, ke kouči je zcestné, mýlíte 
se. Nedávno vyšla publikace 
několika autorů nazvaná Tříd-
ní učitel jako kouč. Mimo jiné 
věnuje dost prostoru koučinku 
třídního učitele při budování, 
vedení a rozvoji kolektivu. Roz-
díl je tedy jen v tom, že učitel 
to dělá za pakatel.

 Olina TÁBORSKÁ

PRESTIŽ PROFESE SI KAŽDÝ UČITEL BUDUJE SÁM
Povolání učitelů není prestižní, protože si málo vydělají – 
naznačují politici, kteří v těchto volebních měsících sli-
bují nápravu. Jejich ostudné ocenění této profese je vý-
sledkem třiceti let nápravy poměrů ve společnosti. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Azylové domy
Od 1. září do 30. listopa-
du poputuje jedno procen-
to z nákupu produktů P&G 
v některém z obchodů COOP 
Českému červenému kříži, 
který z tohoto výtěžku po-
řídí to nejnutnější pro děti 
z azylových domů.  zm

Pěšky do škol  
V Praze probíhá kampaň 
Pěšky do školy. Pražské mat-
ky tak chtějí upozornit na to, 
že rodiče velmi často dováže-
jí děti do školy autem. Podle 
organizace má tento trend 
řadu nevýhod a škodí zdra-
vému vývoji dětí. Kampaň 
jim má pěší cestu nabídnout 
jako příležitost, kdy mohou 
něco zažít.  čtk

Přijďte do klubu
V posledním zářijovém týd-
nu se veřejnosti otevře téměř 
stovka nízkoprahových zaří-
zení pro děti a mládež. Chtějí 
upozornit na význam nízko-
prahových a terénních pro-
gramů pracujících s teenage-
ry. Týden nízkoprahových 
klubů, který pořádá Česká 
asociace streetwork, se ko-
ná již podvanácté.  mz
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KRAJ PODPORUJE ODBORNÉ ŠKOLY
Pardubický kraj bude pokra-
čovat v podpoře technického 
středního a učebního vzdě-
lávání, nové třídy na gym-
náziích otevírat nebude. Na 
školy se teď bude hlásit víc 
žáků, pokud se na ně nedosta-
nou, obory si vyberou v odbor-
ných školách. Uvedl to vedou-
cí krajského odboru školství 
Martin Kiss.

Na gymnáziích v kraji je 

pětina mladé populace. Žáci 
9. tříd letos podali na střed-
ní školy kolem 10 000 při-
hlášek, dávají dvě v prvním 
kole, z toho 2 500 na gym-
názia. Podle M. Kisse se me-
ziročně zvýšil zájem o odbor-
né školy, o což i kraj usiluje. 
Nejvíc vzrostl zájem o elek-
trotechnické a IT obory (11 
procent), o strojírenství (10 
procent), zemědělství (6,4 

procenta) a stavební obory 
(4 procenta).

Hejtmanství šestým rokem 
pořádá Technohrátky, při nichž 
dětem představuje řemesla pří-
mo na středních školách a uči-
lištích. Podle pořadatelů i díky 
tomu přibývá žáků, kteří se pak 
rozhodnou technický obor stu-
dovat. Kraj bude i nadále pod-
porovat firmy, aby se zapojily 
do výuky studentů.  čtk

Ministerstvo práce a sociálních 
věcí zveřejnilo údaje o výpočtu 
valorizace penzí od 1. ledna 2019. 
Od nového roku dojde k historic-
ky největšímu navýšení důcho-
dů. Průměrný starobní důchod 
přesáhne částku 13 200 korun.

Celkové navýšení pro rok 
2019 je 7,3 procenta, což je 
výrazně nad limitem 2,7 pro-
centa, v rámci kterého může 
vláda svým nařízením valori-
zaci dodatečně navýšit. Základ-
ní výměra důchodů se navýší 

u všech důchodů stejně, kon-
krétně o 570 korun na hodnotu 
3 270 korun. Procentní výměry 
důchodů, které jsou u jednot-
livých příjemců rozdílné, bu-
dou všem příjemcům navýše-
ny o 3,4 procenta. mpsv

OD LEDNA NEJVĚTŠÍ ZVÝŠENÍ DŮCHODU

„Naši mají pravdu. Ti učitelé pořád dostávají přidáno!“ KR
ES

B
A

: M
ila

n 
KO

CM
Á

N
EK

Výdaje na vzdělání v České 
republice v posledních le-
tech vzrostly, přesto stále pa-
tří k nejnižším mezi zeměmi 
Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj. Vyplývá 
to ze studie, kterou OECD zve-
řejnila na svých internetových 
stránkách.

V roce 2015 dala Česká re-
publika na vzdělání 3,8 pro-

centa hrubého domácího pro-
duktu, zatímco průměr OECD 
činil pět procent. Menší podíl 
investovalo pouze Irsko, Ma-
ďarsko a Lucembursko. Na če-
le statistiky jsou Norsko, No-
vý Zéland, Británie, Kolumbie 
a Chile (více než šest procent 
HDP). S nízkými výdaji na 
vzdělání souvisí také relativ-
ně malé platy učitelů v České 

republice. Na středních ško-
lách mohou čeští učitelé s pří-
slušnou kvalifikací očekávat 
nástupní roční plat kolem 19 
000 dolarů (420 000 Kč), kte-
rý může na vyšších středních 
školách dosáhnout zhruba 25 
000 dolarů (553 000 Kč). To 
je pouhých 60 procent toho, 
co vydělávají jiní pracovníci 
s terciárním vzděláním.  čtk

VÝDAJE NA VZDĚLÁNÍ PATŘÍ K NEJNIŽŠÍM 
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Připomeňme, že v jedné z ote-
vřených otázek byly dvě mož-
né správné odpovědi, zatím-
co bylo avizováno jenom jedno 
správné řešení. Díky opravě 
uspělo 147 maturantů. Podob-
nou chybu udělal Cermat na ja-
ře také v testu z češtiny u jed-
notných přijímacích zkoušek, 
když u jedné z úloh byla také 
možná dvě správná řešení mís-
to jednoho. Tato chyba pomoh-
la k přijetí na osmileté gym-
názium dvěma žákům, kteří 
původně neuspěli. 

Na téma zamezení chyb ho-
voříme s novou ředitelkou Cer-
matu Michaelou Kleňhovou. 

 Cermat teď od podzimu 
zavádí opatření k zame-

zení chyb. Oč konkrétně jde? 

Předpokládám, že se ptáte 
na opatření, která mají vést 
k minimalizaci chyb v testech 
jednotné přijímací zkoušky na 
střední školy a v didaktických 
testech společné části maturit-

ní zkoušky. Opatření se dají 
rozdělit do tří oblastí – posu-
zování testů při jejich přípravě, 
následné ověření validity tes-

tů a prověřování podnětů upo-
zorňujících na možnou chybu 
v testech. Co se týče přípravy 
testů, tak Centrum pro zjišťo-
vání výsledků vzdělávání (Cer-
mat) posílilo externí expertní 
tým, který posuzuje vhodnost 
a správnost testů. Posílili jsme 
také tým externích expertů ve 
validačních komisích, a to ze 
dvou expertů na tři v každé 
komisi. Navíc se experti v ko-
misích budou pravidelně ob-
měňovat, tím dojde ke sníže-
ní rizika přehlédnutí chyby. 

Zároveň jsme zavedli silnější 
bezpečnostní monitoring a na-
stavili interní systém komu-
nikace tak, abychom zachytili 

co nejvíce podnětů upozorňu-
jících na možné chyby. V pří-
padě upozornění prověřujeme 
veškeré podněty. 

 Jak lze vůbec zabránit 
obecně chybám v hod-

nocení maturitních prací? 
Může to být jen lepší kon-
trola?

Chybám v hodnocení písem-
ných prací a didaktických tes-
tů je možné zabránit dvěma 
základními způsoby. Prvním 
je disponovat týmem kvalit-
ních hodnotitelů a raterů, tím 
druhým je průběžné vyhod-
nocování jejich práce. Cent-
rum pro zjišťování výsledků 
ve vzdělávání má jednak na-
staven systém jejich školení, 
jednak průběžně práci lidí 
v tomto týmu vyhodnocuje-
me. Takto nastavený mecha-
nismus se osvědčil a minima-
lizuje riziko chybování během 
hodnocení testů společné části 
maturitní zkoušky.

 Budete rozšiřovat týmy 
hodnotitelů? O koho? 

Rozšířili jsme tým externích 
expertů posuzujících kvalitu 
a validitu testů. Co se týče tý-
mu hodnotitelů písemných 
prací, tak ten průběžně ob-
měňujeme.

 Z jakých institucí jsou 
odborníci, s nimiž Cer-

mat současně spolupracuje? 
Jde o odborníky z řad peda-

gogů působících v praxi, ex-
perty z Ústavu pro jazyk český 
Akademie věd, Ústavu pro čes-
kou literaturu Akademie věd, 
Jednoty českých matematiků 
a fyziků či o odborníky z vy-
sokých škol. Do budoucna by-
chom rádi navázali širší spolu-
práci i s institucemi a spolky 
podporujícími výuku cizích ja-
zyků v zahraničí. Jde o širokou 
škálu odborníků z různých ob-
lastí. Tým expertů je sestaven 
tak, abychom pokryli všechny 
oblasti daného předmětu.
 Táňa PIKARTOVÁ

CHCEME ZABRÁNIT CHYBNÝM HODNOCENÍM

Po kritice chybování Centra pro zjišťování výsledků vzdě-
lávání (Cermat) při letošních maturitních testech z češtiny 
a přijímacích zkouškách ministr školství Robert Plaga od-
volal z funkce ředitele Cermatu Jiřího Zíku. Současně roz-
hodl o přehodnocení výsledků státní maturity z češtiny, pro-
tože byla v didaktickém testu chyba. 

Chybám v hodnocení písemných prací 
a didaktických testů je možné zabránit 
dvěma základními způsoby. Prvním je 
disponovat týmem kvalitních hodnotitelů 
a raterů, tím druhým je průběžné 
vyhodnocování jejich práce.

FOTO: ČTK
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Uchází se o vaši podporu 
v senátních volbách, proto-
že je přesvědčen, že pokud 
se kvalitní vzdělání nestane 
nyní prioritou i v Senátu, dů-
sledky tohoto rozhodnutí po-
nesou ještě naši vnuci. 

 Proč jste se rozhodl při-
jmout kandidaturu do 

Senátu? Jako předseda škol-
ských odborů jste pracovně 
velmi vytížený člověk. 

Současná vláda je nakloně-
na podpoře vzdělávání a já si 
myslím, že z pozice ústavní-
ho činitele bych mohl ovlivnit 
školství daleko víc než jako 
zástupce zaměstnanců. Je to 
možnost prosazovat věci, kte-
ré nás ve školství dlouhodobě 
pálí. Úspěch každého člověka 
totiž začíná ve škole. V hod-
notném vzdělávání od mateř-
ských až po vysoké školy je 
budoucnost a jistota, že naše 
republika obstojí ve vzděla-
nostní ekonomice.

 Pokud byste se do Se-
nátu dostal, jaké kon-

krétní věci byste pro škol-
ství chtěl prosadit?

Dlouhodobě bych chtěl po-
moci nasměrovat naši vzdělá-
vací politiku podobným smě-
rem, kterým jdou ve Finsku. 
Tam došlo k dynamičtější-
mu rozvoji vzdělávání, jejich 
vzdělávací systém připravuje 
svoje absolventy efektivněji 
pro rozvoj země. U nás máme 
mnoho návrhů a přístupů, jak 
změnit české školství. Lákalo 
by mě pomoci vytvořit prů-
nik všech těch přístupů, na 
kterých by byla shoda, napříč 
politickým spektrem a začít 
je opravdu do důsledků rea-
lizovat. Čeká nás digitalizace, 
průmysl 4.0 a potažmo společ-
nost 4.0, ale zatím se vedou 
jen debaty a skutečný směr 
tomu chybí.

 To jsou dlouhodobé cí-
le. Co byste chtěl pro-

sadit z krátkodobých cílů?

Určitě je to dokončení re-
formy financování regionál-
ního školství, zamyslet se ta-
ké nad změnou financování 
vysokého školství a připravit 
takové podněty, které by sta-
bilizovaly pedagogické sbo-
ry ve školách, případně při-
lákaly absolventy pedagogic-
kých fakult, aby ve větší míře 
nastupovali do vzdělávacího 
procesu.

 Myslíte tím zvyšování 
platů ve školství? Je to 

dostatečná motivace pro ná-
stup kvalitních absolventů 
do praxe?

Jedním z kroků, který by se 
mohl osvědčit, je zintenzivně-
ní praxe. V průběhu studia by 
se umožnilo studentům více 
praxe ve školách. Dále bych 
podpořil kroky k důslednému 
snižování administrativy ve 
školách, která učitele zahlcu-
je, a zaměřil bych se na pod-
poru různých programů, kte-
ré by učitele naučily intenziv-
ně relaxovat. Podle posledních 
výzkumů se více než polovina 
učitelů i ve volném čase zabý-
vá činnostmi potřebnými pro 
školu. To znamená, že svým 
volným časem nastavují svůj 

pracovní čas. Určitě se mů-
žeme inspirovat jinými pro-
fesemi, jako jsou policisté 
nebo vojáci, kteří mají urči-
té rekondiční pobyty hrazené 
pojišťovnami a opravdu jsou 
nuceni regenerovat svou pra-
covní sílu.

Určitě bych také podporo-
val možnost učitelů vzít si 
po odpracování určitých let 
za katedrou dlouhodobé pla-

cené volno k regeneraci sil. 
Zaměřil bych se na progra-
my, které zamezují vyhoření, 
k němuž je profese učitele ná-
chylná. Z pozice senátora by 
bylo jednodušší tyto potřebné 
věci prosazovat. 

 Ještě něco by se dalo 
z pozice senátora lépe 

ovlivňovat?
Určitě je to legislativní pro-

ces. Stálo by za to vstupovat 
do legislativního procesu už 
v připomínkové fázi a ovliv-
nit úpravy zákonů se znalostí 
věci, aby se posléze neschva-
lovaly různé nesmysly. Senát 
je pro mě pojistkou proti špat-
ným politickým rozhodnutím, 
ale ne až ve finální fázi, inten-
zivně se dá podílet na přípra-
vě smysluplných zákonů už 
ve fázi jejich záměru. Pokud 
vím, tak v Senátu žádný řa-
dový učitel dosud není, tak 
bych tam chtěl vnést pohled 
z jejich úhlu. 

 Pokud se do Senátu do-
stanete, co vaše místo 

předsedy školských odborů?
O předsedovi školských od-

borů musí rozhodnout sjezd. 
Ten se bude konat v květnu 
příštího roku.

 Jaké další úkoly by vás 
čekaly jako zástupce 

volebního obvodu, který 
zahrnuje Prahu 12 a 16?

Tento volební obvod je slo-
žen ze čtrnácti částí a každá 
má svá specifika. Bude třeba se 
zaměřit na korekci develope-
rů při necitlivém zahušťování 
výstavby jednotlivých lokalit, 
na snížení nadměrné dopravní 
zátěže a omezení necitlivého 
rozšíření modrých parkovacích 
zón diskriminujících místní ři-
diče. Prioritou je také stavba 
metra trasy D a zavedení no-
vých tramvajových linek.
Děkuji za rozhovor a přeji 
úspěch ve volbách.
 Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

ŠKOLSKÉ ODBORY

Kvalitní školství = úspěšná země, to je myšlenka, s níž 
kandiduje do Senátu František DOBŠÍK, učitel a součas-
ný předseda školských odborů. 

ÚSPĚCH KAŽDÉHO ČLOVĚKA ZAČÍNÁ VE ŠKOLE

7
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Když byl ve středu veškerý po-
třebný materiál naložen na trak-
tor a všechna zavazadla do aut, 
děti i dospělí vykročili směr Sy-
cherák. Cesta lesem probíhala 
poklidně, čtvrťáci během ní 
plnili úkoly, prvňáci a druháci 
zjišťovali, kdy už tam budeme, 
a všichni jsme likvidovali doma 
připravené svačiny. Po zdolání 
vodního toku jsme krátce před 
půl jedenáctou dorazili do cíle a 
nastalo zabydlování chatek. Po 
středečním poledním klidu se 
potom jednotlivé třídy postup-
ně vystřídaly na připraveném 
workshopu pod vedením Zdeň-
ka Drahoše, který je certifikova-
ným drumcircle facilitátorem a 
muzikoterapeutem, a společně 
si zabubnovaly. Zvuky bubnů 
a perkusních nástrojů doplňo-
valy bubnování deště a cvrliká-
ní ptáků. 

Olympijské hry
Hlavním tématem letošního GO 
kurzu byly olympijské hry. Stře-
deční odpoledne se tedy zároveň 
za zvuku bubnů malovaly vlaj-
ky, skládala hymna a nacvičo-
val nástup. Rozlosování do pěti 

týmů jsme provedli už v dubnu 
ve škole, abychom včas zajistili 
dresy. Večer pak byla olympiá-
da oficiálně zahájena zažehnu-
tím olympijského ohně, který 
do areálu rekreačního střediska 
donesla paní ředitelka Alena Va-
ňousová. Zážitků bylo za první 
den dost, přesto jsme si přida-
li ještě jeden – ohnivou show.

Ve čtvrtek ráno bylo sice za-
taženo, ale nepršelo. Páťáci si 
vyrazili zaběhat a v dopoledním 
bloku jsme se seznamovali s 

různými způsoby komunikace 
s neslyšícími a naučili se něko-
lik znaků. Samotné olympijské 
klání bylo zahájeno ve čtvrtek 
odpoledne. Počasí se umoudřilo, 
a tak panovala pohoda a dobrá 
nálada. A jaké disciplíny na tý-
my čekaly? Možná vás jejich ná-
zvy překvapí, ale protože celým 

školním rokem nás provázel ves-
mír, byl to desetiboj vesmírný.

Skok na Mars
Disciplíny byly skutečně zajíma-
vé: skok na Mars (trojskok snož-
mo z místa), střelba na nepřátel-
skou raketu (hod medicinbalem 
přes hlavu vzad), malá gravita-
ce (skok přes švihadlo v inter-

valu 2 minuty), kývající se mi-
mozemšťan (pozice čápa), hma-
tový chodníček (přechod přes 
kamínky, písek, molitan, bub-
linkovou fólii a hobliny), planeta 
IQ (hlavolamy, kvízy), návštěva 
modulu EQ (piktogramy a emo-
ce, vymýšlení a zpracování pří-
běhu), trenažér (přechod slac-

kline a „já jsem já, ty jsi ty a my 
jsme my“), navigace (průchod 
trasy poslepu s navigací pomocí 
domluvených signálů) a jíting 
(vzájemné krmení). Každý si tu 
našel to své. Večer jsme deseti-
boj vyhodnotili. Nakonec nešlo 
o individuální výkony, některé 
disciplíny ani nebyly měřitel-
né. Šlo nám o společný zážitek 
a emoce, o vzájemné poznávání 
se a spolupráci. Zjistili jsme, že 
malí i velcí si dokážou pomáhat 
a že dobrým nápadům se daří 
bez ohledu na věk. V každém 
týmu byl vyhlášen jeden držitel 
ceny fair play, ten, kdo ostatním 
nejvíce pomáhal. Odměnu si ale 
zasloužili všichni.

Maratonský běh
Poslední, jedenáctou disciplínou 
naší olympiády byl maratonský 
běh, který jsme nechali až na 
pátek. Protože naši borci ještě 
nemají tolik natrénováno, čeka-
la ráno na menší závodníky tra-
sa dlouhá přibližně 1,5 km a na 
ty větší trať dvojnásobná, vyty-
čená barevnými fáborky.

Před posledním obědem byly 
předány medaile. Nejprve na-
šim kuchařkám, které se po ce-
lou dobu GO kurzu staraly o to, 
aby nikdo neměl hlad, a hned 
poté vítězkám a vítězům mara-
tonského běhu Emila Zátopka. 

Tři dny utekly jako voda a 
všem bylo líto, že už je konec 
a musíme domů. Věříme, že to 
vyjde a za dva roky vyjedeme 
znovu.   Hana PILAŘOVÁ

SPOLEČNÝ ZÁŽITEK, EMOCE A SPOLUPRÁCE
Tři dny zůstaly dveře Základní školy ve Stráži zavřené, veš-
keré její osazenstvo se přesunulo do rekreačního středis-
ka Sycherák, aby zde strávilo společné chvíle a užilo si 
všechny pečlivě naplánované aktivity. Celou akci jsme při-
pravovali od začátku března s vydatnou pomocí nejrůzněj-
ších sponzorů. Důkladná příprava se skutečně vyplatila.

Šlo nám o společný zážitek a emoce, 
o vzájemné poznávání se a spolupráci. 
Zjistili jsme, že malí i velcí si dokážou  
pomáhat a že dobrým nápadům se daří  
bez ohledu na věk.

Kontakt:
ZŠ Stráž 

Stráž 21, Bor
E-mail: pilarova@zsstraz.cz



6 číslo 29ŠKOLSTVÍ

 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

Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

Poskytování platu nebo náhradního volna 
za práci přesčas upravuje § 127 zákoníku 
práce. Za práci přesčas náleží zaměstnanci 
plat s příplatkem, pokud nedojde k doho-
dě se zaměstnavatelem na poskytnutí ná-
hradního volna místo platu za práci přes-
čas. Pokud ale zaměstnavatel neposkytne 
zaměstnanci náhradní volno v době tří po 
sobě jdoucích kalendářních měsíců po vý-
konu práce přesčas, přísluší zaměstnanci 
plat s příplatkem. 

Ovšem vykládat ustanovení zákoníku 
práce tak, jak je uvedeno v dotaze, je za-
vádějící 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 výkonu 
práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, 

přísluší zaměstnanci část platového 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 poskyt-
nutí náhradního volna místo platu za práci 
přesčas (podle § 127 odst. 1 zákoníku prá-
ce) a náhradní volno nebylo v dohodnuté 
době čerpáno. Pokud tedy tato dohoda ne-
byla uzavřena, je plat za práci přesčas (te-
dy všechny složky tohoto platu) za měsíc, 
ve kterém byla přesčasová práce konána. 
Podle § 141 odst. 1 je plat splatný po vy-
konání práce, a to nejpozději v kalendář-
ním měsíci po měsíci, ve kterém vzniklo 
zaměstnanci právo na plat.   

Poskytování příplatku za rozdělenou smě-
nu upravuje § 130 zákoníku 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 práce 
platný do konce roku 2006 výslovně umož-
ňoval zaměstnavateli rozdělit pracovní do-
bu téže směny po projednání s příslušným 
odborovým orgánem na dvě i více částí (§ 

87 odst. 2). Ačkoliv současně platný záko-
ník práce takové ustanovení neobsahuje, 
mohou zaměstnavatelé v souladu 
se zásadou, že „co není zakázá-
no, je dovoleno“, nadále rozvr-
hovat pracovní dobu zaměst-
nanců s využitím rozdělených 
směn. Příplatek za rozděle-
nou směnu činí 30 procent 
průměrného hodinového 
výdělku za každou rozdě-
lenou směnu (nikoliv za 
každé rozdělení směny). 
Příplatek náleží každé-
mu zaměstnanci, kte-
rý v režimu rozděle-
ných směn pracuje 
bez ohledu na délku 
rozdělené směny. To 
znamená, že na ten-
to příplatek má právo 
i zaměstnanec, který 
má sjednánu kratší pra-
covní dobu. 

Právo na pracovní volno ze zákona (podle 
ustanovení § 202 zákoníku práce o vý-
konu občanské povinnosti, a tedy bez 
náhrady mzdy nebo platu) by měl za-
městnanec jen v případě, že by se říze-
ní o vypořádání dědictví musel skutečně 
účastnit z titulu své povinnosti, např. jako 
svědek. Pokud by o tento případ nešlo, 
měl by za tímto účelem požádat zaměst-
navatele o neplacené pracovní volno nebo 
jednání u notáře směrovat mimo rámec 
své pracovní doby.

ZPŮSOB ÚHRADY ZA PRÁCI PŘESČAS

PŘÍPLATEK ZA ROZDĚLENOU SMĚNU

 Za jakých podmínek a v jaké 
výši náleží zaměstnanci pří-

platek za rozdělenou směnu?

 Je pravda, že plat za práci 
přesčas s příplatkem může 

zaměstnavatel zaměstnanci po-
skytnout až po uplynutí tří kalen-
dářních měsíců po výkonu práce 
přesčas?

VOLNO NA ÚČAST 
V DĚDICKÉM ŘÍZENÍ
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 Může zaměstnavatel považo-
vat za porušení pracovní káz-

ně případ, kdy se zaměstnanec nezú-
častní školení o bezpečnosti práce?

Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

Ustanovení § 106 odst. 4 písm. a) záko-
níku práce ukládá zaměstnanci povin-
nost „účastnit se školení zajišťovaných 
zaměstnavatelem zaměřených na bezpeč-
nost a ochranu zdraví při práci včetně 
ověření svých znalostí“. Z tohoto ustano-
vení vyplývá, že zaměstnavatel musí po 
zaměstnancích účast na takových škole-
ních požadovat. Pokud se tedy zaměstna-
nec na školení nedostaví, jedná v rozporu 
se svou zákonem uloženou povinností. To 
znamená, že zaměstnanec porušuje po-
vinnost vyplývající z právních přepisů 
vztahujících se k jím vykonávané práci 
(v dotaze to je podle dřívější terminologie 
označeno jako porušení pracovní kázně).

V ustanovení § 183 odst. 1 zákoníku prá-
ce je uvedeno: „Zaměstnavatel je povinen 
poskytnout zaměstnanci zúčtovatelnou zá-
lohu až do předpokládané výše cestovních 
náhrad, pokud se se zaměstnancem ne-

dohodne, že záloha nebude poskytnuta.“
Pokud se zaměstnavatel se zaměstnan-

cem nedohodne jinak, je zaměstnanec povi-
nen do deseti pracovních dnů po dni ukon-
čení pracovní cesty nebo jiné skutečnos-
ti zakládající právo na cestovní náhradu 
předložit zaměstnavateli písemné doklady 
potřebné k vyúčtování cestovních náhrad 
a vrátit nevyúčtovanou zálohu (§ 183 odst. 
3 zákoníku práce). Podle ustanovení § 147 
odst. 1 písm. d) zákoníku je pak zaměstna-
vatel oprávněn srazit zaměstnanci z platu 
nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhra-

dy, popřípadě jiné nevyúčtované zálohy po-
skytnuté zaměstnanci k plnění jeho pra-
covních úkolů. Ke srážce z platu v tomto 
případě není nutný souhlas zaměstnance.

Postup zaměstnavatele uvedený v dotaze 
by nebyl v souladu se zákoníkem práce. 
Pokud zaměstnanec nemůže vykonávat 
práci, protože mu ji zaměstnavatel v roz-
poru s § 38 odst. 1 písm. a) zákoníku 
práce přestal přidělovat, není zaměst-
nanec povinen se po tuto dobu zdržo-
vat na místě určeném zaměstnavatelem 
(v rámci sjednaného místa výkonu práce). 

V tomto smyslu rozhodují i soudy. Jedná 
se například o rozsudek Nejvyššího sou-
du ČR sp. zn. 21 Cdo 2048/2003 ze dne 
9. 3. 2004. Po dobu, kdy není přidělová-
na zaměstnanci práce, mu samozřejmě 
náleží náhrada mzdy ve výši průměrné-
ho výdělku, protože se jedná o překážku 
v práci na straně zaměstnavatele podle 
§ 208 zákoníku práce.

Žádný právní předpis skutečně nesta-
noví způsob, jakým má být doba trvá-
ní pracovního poměru určena. V § 39 
odst. 1 zákoníku práce se pouze sta-
noví, že pracovní poměr trvá po dobu 
neurčitou, nebyla-li výslovně sjedná-
na doba jeho trvání. Tato doba může 
být tedy stanovena jakýmkoliv doda-

tečně určeným způsobem nevzbuzu-
jícím pochybnost, kdy má pracov-
ní poměr skončit. Podle judikatury 
Nejvyššího soudu (rozsudek z 5. 9. 
2001, sp. zn. 21 Cdo 1990/2000) 
může být doba trvání pracovní-
ho poměru uzavřeného na do-

bu určitou dohodnuta nejen přímým 
časovým údajem, uvedením časového 
období podle týdnů, měsíců či let ne-
bo dobou trvání určitých prací, nýbrž 
i na základě jiných, konkrétních, da-
tem neohraničených objektivně zjisti-
telných skutečností, o jejichž skutečné 
délce účastníci při uzavírání pracovní 
smlouvy nemusí mít ani jistotu a které 
nepřipouštějí pochybnosti o tom, kdy 
pracovní poměr na dobu určitou uply-
nutím sjednané doby skončí.

Doba trvání pracovního poměru bý-
vá velmi často určena datem, ke které-
mu má pracovní poměr skončit. Jako 
datum může být určen jakýkoliv den. 
Ke skončení pracovního poměru dojde 
i tehdy, když účastníky dohodnuté da-
tum připadne na sobotu, neděli či státní 
svátek. Pracovní poměr na dobu urči-
tou však může být vymezen i počtem 
dnů, měsíců či let, po které má dochá-
zet k výkonu práce.

SMLOUVA NA DOBU URČITOU
 Jakým způsobem má být 
v pracovní smlouvě na dobu 

určitou stanovena doba trvání pra-
covního poměru? Zákoník práce 
k tomu žádné podrobnější ustano-
vení neobsahuje.

SRÁŽKA Z PLATU ZA NEVYÚČTOVANÉ CESTOVNÉ

 Zaměstnanec po svém návra-
tu z pracovní cesty nevyúčto-

val zálohu. Má v takovém případě 
zaměstnavatel možnost srazit za-
městnanci nevyúčtovanou zálohu 
z platu i bez jeho souhlasu?

VÝPOVĚĎ Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ 

PORUŠENÍ 
PRACOVNÍ KÁZNĚ

 Zaměstnavatel dal 
zaměstnanci vý-

pověď z organizačních 
důvodů. Může zaměst-

navatel nutit zaměstnan-
ce, aby chodil na pracoviště 

v době, kdy pro něho není práce? 
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Je to… zajímavé. Když jsem se 
před dvěma lety rozhodla, že to 
zkusím, nevěděla jsem, do čeho 
jdu. Předtím jsem učila na fakul-
tě VUT, na anglistice brněnské 
„fildy“, kde jsem sama studova-
la, kde o znalost angličtiny lidi 
většinou stáli. Tady je to samo-
zřejmě trochu jiné. Kluci mají 
angličtinu jako povinný před-
mět a většina z nich nechápe, 
proč by se anglicky vůbec mě-
li učit. Na začátku roku se jim 
snažím vysvětlit všechny možné 
důvody, proč je dobré angličti-
nu ovládat. Vyslechnou si mě, 
zasní se, jaké by to bylo, kdyby 
pracovali v zahraničí nebo mě-
li zahraniční klientelu, a pak, 
mám pocit, se vrátí zpět do své 
škatulky, kam je zařadili už na 
základní škole – problémoví, ne-
vzdělatelní, nepoužitelní. Vět-
šinou reagují nějakým fórem 
jako: „No, my určitě,“ aby dě-
lali dojem, že jsou s tím smíře-
ní. Nejsou, respektive nechtějí 
být, ale tváří se, že je jim to fuk. 
Většina z nich už přichází de-
motivovaná, často jsou to děcka 
z rozvrácených rodin, mnohdy 
i v problematické životní situaci. 
Někteří dokonce ze školy odchá-
zejí kvůli tomu, aby mohli cho-
dit do práce a živit matku a sou-
rozence nebo sebe. V tomto je to 
pro mě nové a jiné než jakákoli 
předchozí zkušenost s výukou. 
Proto mě možná právě učňák lá-
kal víc než třeba gymnázium ne-
bo učení ve firmě. Chtěla jsem 
a chci děcka nejen něco naučit, 
ale být jím jakousi psychickou 
oporou. Motivovat je a pomoct 
jim najít to dobré, co v nich je, 
na co už možná zapomněli nebo 
netuší, že to v sobě mají. 

 Chtěla jsem se zeptat, 
zda je angličtina baví, 

tak položím otázku jinak: Ba-
ví to vás učit ji?

Často je to velmi náročné a vy-
čerpávající. Někdy je to zábavné 

a užijeme si spoustu „srandy“. 
Máme samozřejmě učební plán, 
zároveň se snažím jim anglič-
tinu přiblížit způsobem, který 
by byl pro ně zábavný, to není 
vždy lehké. Jsou to přece jen 
puberťáci a s puberťáky bývá 
dost těžká domluva, natož pak 
v angličtině.

 Podařilo se vám získat 
zájem alespoň několika 

žáků, co o znalost angličtiny 
zpočátku nestáli, a třeba jim 
zvednout sebevědomí?

Nepodařilo. Kdo o znalost an-
gličtiny sám nestojí, nezmůžu 
nic, i kdybych se na hlavu sta-
věla. To je na tom to nejvíc de-
motivující pro mě. Ráda bych 
věřila, že těch, co stojí o to, ja-
zyk umět, nebo těch, jejichž zá-
jem jsem o angličtinu vzbudila, 
je většina... Pár kluků, kteří si 
uvědomují, jak je dobré umět 
cizí jazyk, ve třídě je. Mají ang-

ličtinu už ze základky poměrně 
dobrou a to samo o sobě jejich 
sebevědomí posiluje. Bohužel 
si ale nemyslím, že ti ostatní si 
uvědomují, že by to mohlo tak-
to fungovat i pro ně. Oni se sa-
mozřejmě v kolektivu jako velcí 
drsňáci tváří pořád! 

 Jaké to bylo, než jste si 
zvykla? Přece jen je roz-

díl učit ty, kdo mají zájem, ne-
bo ty, pro něž je to jen klasi-
fikovaný povinný předmět.

Těžké. Po týdnu jsem chtě-
la odejít, po měsíci jsem si by-
la jistá, že to udělám. Chodila 
jsem domů naprosto vyčerpa-
ná, často jsem se v kabinetu 

zoufalstvím rozbrečela. Někdy 
mám slabé chvilky i teď, kdy 
bych to nejradši zabalila, ale 
pak mi dojde něco, co mě sa-
motnou pokaždé dost zarazí – 
že mám ty děti opravdu ráda. 
Když se naštvu a říkám jim, že 
mě odvezou do blázince nebo 
že odejdu, abych si zachovala 
zdraví, často se ozve: Ale to bys-
te nám přece nemohla udělat! 
I když je to takové žertovné žá-

kovské klišé, které se v reakci 
na podobnou trapně učitelskou 
repliku tak nějak automaticky 
hodí, vždycky mě to potěší a ro-
zesměje.

 Jací jsou vaši žáci, co je 
na nich zajímavého, co 

vás třeba i štve?
Na klucích je zajímavé to, že 

nemají zájem často téměř o nic. 
Nevím, jestli je to celá generace 
mladých lidí, nebo je to vylože-
ně „učňákovský“ syndrom. Při 
rozhovorech, kdy si povídáme 
o tom, co dělali o víkendu ne-
bo odpoledne, se skrz klasické 
oplzlé fórky dostaneme k tomu, 
že vlastně nedělali nic. Když se 

zeptám, jak je to možné, jestli 
šli někam ven nebo se s někým 
setkali nebo viděli nějaký zají-
mavý film nebo něco dobrého 
jedli, vařili, většinou odpovědí, 
že ne. „Sleep and play compu-
ter games.“ Doufám, že to není 
heslo dnešní mladé generace! 
Zajímavé na nich na druhou 
stranu je, že oni sami jsou čas-
to něčím zajímaví, aniž by si to 
sami uvědomili. Například jed-
nou zůstal na lavici po hodině 
nepodepsaný sešit. Procházela 
jsem ho, abych zjistila, čí je. By-
lo v něm i pár básniček, do jedné 
jsem se začetla, ale nedočetla ji, 
student se vrátil pro sešit, strán-
ku vytrhl, roztrhal a hodil do 
koše. Poskládala jsem si z koše 
kousky básně o lásce a zklamání 
citlivého kluka. Dokonale vysti-
huje spoustu z nich. Dojalo mě 
to. Mám ji dodnes schovanou. 
Překvapila mě forma i hloubka, 
bylo to opravdu dobré. Ten kluk 
si ale myslel, že bude nejvíc za-
jímavý tím, že si v hodině sedne 
na zem a bude mít nasazená slu-
chátka. Možná je to špatný pří-
klad, šlo přece jen o osobní věc. 
A osobní život, rodinné záleži-
tosti a city si kluci před ostatní-
mi pečlivě chrání. Chtěla jsem 
tím ale říct, že spousta z nich se 
často podceňuje a vzdává ještě 
předtím, než něco zkusí. Někte-
rým se prostě jen nechce. Ně-
kteří jsou hrozní lenoši. To mě 
štve asi nejvíc.

 Mají rodiče zájem o co 
nejlepší znalosti svých 

dětí?
Rodiče studentů většinou 

z maturitních tříd zájem o zna-
losti svých dětí projevují. Ostat-
ní rodiče jsem moc neměla tu 
čest potkat, protože za mnou bě-
hem třídních schůzek přišli asi 
jenom dva. V obou případech to 
byla zoufalá maminka, která už 
byla očividně ze svého puberťá-
ka naprosto vyčerpaná a přišla 
jen zjistit, jestli kluk náhodou 
nepropadá i z angličtiny. Někdy 
mám ale pocit, že tak, jak nejeví 
žáci často zájem o nic, stejně tak 
i jejich rodiče nejeví zájem o ně. 

Učitelka angličtiny Alena Zapletalová učí na brněnském 
učilišti stavebních řemesel. Zeptali jsme se jí, jaké to je 
učit angličtinu budoucí řemeslníky v profesích jako napří-
klad tesař, klempíř, truhlář, pokrývač, zedník.

Myslím si, že kdyby se podporovala 
myšlenka, že tesař, truhlář nebo klempíř je 
stejně důležité povolání jako třeba právník, 
programátor nebo strojní inženýr, měli 
bychom více kvalitních řemeslníků.

MÁM TY DĚTI OPRAVDU RÁDA

Pokračujte na straně 10
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Již 25 let vždy v červnu vlaje 
olympijská vlajka na stadionu 
v Klášterci nad Ohří. To pro-
to, že místní mateřská škola 
Bruslička pořádá svoji olym-
piádu. Pravidelně se této spor-
tovní akce pro děti předškolní-
ho věku účastní děti z mateř-
ských škol Klášterce nad Ohří, 
Kadaně, Jirkova, Chomutova, 
Perštejna, Vejprt a Mašťova.

Na děti čeká úvodní i zá-

věrečný ceremoniál jako na 
opravdové „olympiádě“ a zá-
vodění ve čtyřech disciplínách 
– běh na 20 metrů, skok do 
dálky, hod do dálky, běh přes 
překážky. Vyhodnoceni jsou 
sportovci jednotlivci a celko-
vé pořadí mateřských škol. 
V letošním, už 25. ročníku 
obsadily 3. místo MŠ Čtyřlís-
tek Kadaň, MŠ Olgy Havlové 
Kadaň, 2. místo MŠ Hvězdička 

Kadaň a 1. místo pořádající MŠ 
Bruslička Klášterec nad Ohří. 
Odměnu ale dostávají i ostatní 
malí sportovci, kteří do soutě-
ží dávají skutečně všechny své 
síly, schopnosti i dovednosti. 

Za 25 let se olympiády účast-
nilo celkem 480 mateřských 
škol s 2 880 dětmi. Mnozí 
předškoláci, kteří se před lety 
olympiády účastnili, jsou dnes 
úspěšnými sportovci a pomá-
hají s organizací olympiády na 
stadionu. Po celou dobu podpo-
ruje tento projekt město Kláš-
terec nad Ohří a také mnoho 
společností, firem v okolí na-
šeho města. Naše velká hra na 
olympiádu má dětem předat 
poselství zakladatele novově-
kých olympijských her Pierra 
de Coubertina, aby mladí lidé 
a děti vyrůstali v duchu dob-
ra, aby sportovali, a tak si za-
chovávali zdraví.
  Dagmar MEGOVÁ

OČIMA ČTENÁŘŮ

Dne 18. září 1931 byla 
v Mnichově nalezena v ka-
luži krve mrtvá třiadvaceti-
letá Angela „Geli“ Raubalo-
vá. Oficiální závěr vyšetřo-
vání zněl – sebevražda. Na 
Štědrý den roku 1937 na 
Šumavě havarovalo nára-
zem do svahu Huťské hory 
dopravní letadlo společnos-
ti Air France. Všichni na 
palubě zahynuli. Jak spolu 
souvisejí tyto dvě událos-
ti? Mrtvá dívka byla neteř 
Adolfa Hitlera, o níž se ší-
řily fámy, že byla něco ví-
ce než jen jeho příbuzná. 
Letadlo – příčina havárie 
nebyla dodnes plně objas-
něna – mělo přepravovat 
kompromitující materiál na 
nacistického vůdce o jeho 
podílu na Angelině smrti. 
Knihu vydalo nakladatel-
ství MOBA.

Heydrich, 
Geli a Eva
JAN MINÁŘ

Jsme malá vesnická malotříd-
ka ve Šluknovském výběžku. 
Obec Vilémov má zhruba de-
vět set obyvatel. Přesto za po-
slední roky problémy s počtem 
žáků nemáme.
Jak to v malotřídkách bývá, 
ve třídách se zpravidla střídá 
více učitelů a nejednotný sys-
tém hodnocení (není myšlena 
klasifikace) žáky mate a není 
zrovna efektivní. 
V září 2016 jsme zavedli moti-

vační systém pomocí takzva-
ných „vilíků“ (odvozeno od ná-
zvu obce). Žáci jsou za různé 
pokroky, dobré skutky a akti-
vitu odměňováni papírovými 
platidly v hodnotě 1 až 5. Je-
jich odebírání zase funguje ja-
ko pokuta za neplnění povin-
ností nebo nevhodné chování. 
Každý den mají možnost žáci 
utratit svoje „vilíky“ za drob-
nosti a pomůcky, které jsou 
za nepatrnou finanční část-

ku od rodičů pořizovány. Žáci 
jsou nadšení, že mohou mani-
pulovat s penězi, spořit, utrá-
cet (někteří i dlužit), a učí se 
platit, počítat, vracet peníze, 
rozměňovat a plánovat, jak na 
nějakou věc naspořit. Myslím, 
že jsme spojili příjemné s uži-
tečným. Můžeme opustit čer-
né puntíky a víme, že odměna 
i trest se hodně podobá životu 
dospělých.
 Zděnka TOMAGOVÁ

Tradiční tělovýchovný projekt 
se skládá z dvanácti sportov-
ních soutěží a účastní se ho 
děti z osmi základních škol va-
lašské oblasti Zlínského kraje. 
Velké množství žáků tedy má 
možnost se zapojit do sportov-
ního soutěžení a reprezentovat 
jak své město, tak svoji školu 
nebo sportovní oddíl. Hlavním 
organizátorem je vždy jedna 
základní škola, pořadatelství 
se po roce střídá.

Soutěže jsou připraveny pro 
chlapce i dívky od 2. do 9. tří-
dy, takže se netýkají pouze 
skupiny vybraných sportovců. 
Obětaví učitelé mají vždy zajiš-
těnou bezchybnou organizaci.

Každá škola uspořádá ve 
svém městě nebo obci vybra-
nou soutěž, pro kterou má od-
povídající technické podmín-
ky. Výsledky jednotlivých 
sportů se obodují a v součtu 
pak vznikne konečné pořadí. 

Vyvrcholení je vždy na konci 
června při slavnostním vyhlá-
šení výsledků. Za velký klad 
můžeme považovat zajištění 
kvalitního sportovního vyži-
tí dětí, a to i z menších obcí. 
Většina soutěžících je pak pod-
chycena ve sportovních oddí-
lech a kroužcích, projekt tak 
naplňuje hlavní cíl – dát dětem 
radost z pohybu a sportovní-
ho klání.

Poděkování patří všem uči-

telům zúčastněných škol, kteří 
tradiční Valašskou sportovní li-
gu zajišťují. A jaké je konečné 
pořadí jubilejního 20. ročníku, 
který proběhl v loňském škol-
ním roce? 1. ZŠ Luhačovice (vy-
hrála potřetí za sebou), 2. ZŠ 
Štítná nad Vláří, 3. ZŠ Valaš-
ské Klobouky, 4. ZŠ Brumov,  
5. ZŠ Slavičín, 6. ZŠ Újezd 
u Val. Klobouk, 7. ZŠ Neda-
šov, 8. ZŠ Vlachovice.

 Roman LEBLOCH

JUBILEJNÍ ROČNÍK VALAŠSKÉ SPORTOVNÍ LIGY 

JAK V NAŠÍ ŠKOLE MOTIVUJEME ŽÁKY

OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL
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VAŘME RADĚJI NA OHNI, NE NA LEDU
Rozpal to! Opepři to! Osol to! 
Přilož! Přidej plyn! Okořeň to! 
Návody, jak zlepšit chuť po-
krmu, jak ho učinit stravitel-
nějším, nutričně hodnotněj-
ším. Můžeme je použít i pro 
život, když dodáme ještě ně-
jaké slůvko. Například za po-
kyn okořeň to… můžeme do-
dat … vášní.

Na studené pánvi řízek ne-
usmažíte. Nejdřív je třeba ji 
rozpálit. A udržovat oheň. Ve 
studené troubě buchty neu-
pečete. V mixéru nic neumi-
xujete, když ho nemáte zapo-
jený do elektřiny. Do všeho 
je třeba dát energii, jiskru, 
vášeň, zájem, vervu, lásku, 
laskavou pozornost. Pak vše 
jde líp.

Dáte si něco, co je nemast-

né, neslané, vlažné, prázdné, 
nebo raději chutné, jiskrné, 
plné jako víno? Cítíte ten roz-
díl? Do všeho, co konám, mu-
sím dát něco navíc, „přidanou 
hodnotu“.

Herečka Míša Kuklová vy-
právěla přibližně tohle: Když 
něco musím dělat, tak to udě-
lám s chutí. Pak to jde snadno. 
Ovšem když to dělám nerada, 
hodně se u toho nadřu.

Běhali byste od lajny k laj-
ně, kdyby vás nebavil tenis 
či fotbal? Trhali byste malé 
modré kuličky v horku, jsou-
ce snadným terčem obtěžují-
cího hmyzu, kdybyste neměli 
radost z výsledku zavařová-
ní borůvek? Ani za zlaté pra-
se, že? 

Lékař Mirzakarim Norbekov 

přišel na to, že když člověk ko-
ná fyzická nebo psychofyzická 
cvičení v určitém nastavení 
mysli – s radostí, zájmem, váš-
ní –, mají daleko větší účin-
nost. I věda už přichází na to, 
že nejen hmota, ale i emoce 
mají svou váhu. Zatím to mů-
žeme brát obrazně, ale to ne-
znamená, že už teď jich ne-
můžeme využívat. Již prý bylo 
změřeno, že kam upřeme las-
kavou pozornost – na část těla 
potřebující povzbudit –, v tom 
místě je výraznější prokrvení, 
tedy i lepší zásobení živina-
mi, a také lepší odvod zplodin. 
Také já, když cvičím se svý-
mi svěřenci preventivní cviky 
proti bolesti páteře, se snažím, 
abychom byli před cvičením 
naladěni a měli jiskru.

Jak že to říkal Zátopek? 
A jak to zpívá kapela Mirai ve 
své motivační písničce? „Když 
nemůžeš, tak přidej víc!“

Výstižné je i české příslo-
ví: S chutí do toho, půl je ho-
tovo. Platí to asi všude. I dítě 
vycítí, zda vás to baví, zda 
do toho dáváte srdce, nebo 
zda jste duchem jinde. Když 
není duch přítomen, chybí. 
Chybí-li duchapřítomnost, 
dítě nás prozkouší – a tak-
zvaně zlobí. 

Ono se to lehce řekne, ale 
hůř udělá, zvlášť když má člo-
věk starosti, že? Ale snažme 
se vždy vracet svého ducha 
do své přítomnosti. Trpělivě, 
stále. Ono to půjde. Vařme na 
ohni, ne na ledu.
 Hanka SYNKOVÁ

FEJETON

Možná jim ale křivdím. Do toho 
opravdu moc nevidím. Možná 
to prostě „jen vzdali“ – a zase 
mě napadá – tak jako ta děcka.

 Navzdory této skepsi se 
zeptám: Dostalo se vám 

nějaké satisfakce za váš pří-
stup v získávání žáků pro ja-
zyk? 

Satisfakci v takzvaném zís-
kávání žáků zažívám naštěstí 
průběžně a těch momentů si 
nesmírně vážím. Jeden z prv-
ních takových okamžiků, kdy 
mi došlo, že děcka mají ve mě 
důvěru, bylo, když se mi jeden 
ze studentů svěřil, že ho šika-
nuje starší spolužák. Rozpro-
střel se před námi celý příběh 
a postupně jsme zjistili, že ne-
byl sám a že šikana probíhala 
překvapivě dlouhou dobu. Do-
tyčného studenta asi do týdne 
ze školy vyloučili. Podobná si-
tuace se pak opakovala ještě 
dvakrát, ale nebylo to naštěstí 
tak závažné. Mně ale došlo, že 
se na mě děcka obrací s důvě-
rou, a to mě samozřejmě ne-
smírně těší. Loni mě vychválili 
maturanti na předávání vysvěd-
čení se slovy: „Lepší učitelku 
angličtiny jsme si ani přát ne-
mohli, kéž by nás učila už od 

prváku.“ Byla jsem tehdy na 
školení, a když mi to kolego-
vé říkali, dojalo mě to. S jed-
ním z těch kluků jsem v kon-
taktu dodnes, po maturitě šel 
na jazykovku a po roce odjel 
do Londýna pracovat do truh-
lářské dílny. Měla jsem nesku-
tečnou radost, když mi to na-
psal a děkoval za to, že jsem ho 
nasměrovala a doporučila mu 
skvělou jazykovku. Přála bych 
si slýchat podobné příběhy čas-
těji… Děcka občas dávají najevo 
různými způsoby, že mě „be-
rou“, dají se se mnou o přestáv-
ce do řeči, pochválí mi „hadry“ 
nebo vlasy nebo si vyměňuje-
me názory na hudbu. Jednou 
jeden velmi laxní žák, kterému 
ale angličtina upřímně oprav-
du moc nešla, asi deset minut 
skutečně pracoval, na konci ho-
diny pak odložil tužku a vykři-
kl: „Tak dnes jsem se, pančelko, 
naučil z angliny víc než za ce-
lou základku!“ Obávám se, že 
to byla pravda a tento vzácný 
moment už se nám nikdy ne-
podařilo zopakovat. 

 Co byste změnila v uč-
ňovském školství, mít 

tu moc?
Nejradši bych měla moc změ-

nit něco už ve školství na zá-

kladním stupni. Myslím, že 
odtud částečně pramení pro-
blémy, o kterých jsem se zmi-
ňovala. Všechny děti jsou hod-
noceny podle stejných měřítek, 
kdy jejich neúspěch v určitých 
předmětech zastíní to, v čem by 
naopak vyniknout mohly. Slab-
ší nebo pomalejší žáci jsou vy-
hodnoceni jako celkově hloupí 
a odsouzení do škatulky učňák, 
který je u nás obecně vnímán 
jako škola pro blbce. Kluci se 
pak často na učňáku do role 
blbců dobrovolně vžijí, jako blb-
ci se chovají, protože se od nich 
vlastně ani nic jiného nečeká, 

a blbci se i stanou. V mnoha 
případech si myslím, že zby-
tečně… Myslím si, že kdyby 
se podporovala myšlenka, že 
tesař, truhlář nebo klempíř je 
stejně důležité povolání jako 
třeba právník, programátor 
nebo strojní inženýr, měli by-
chom více kvalitních řemesl-
níků. Kluci by se už na škole 
cítili potřební a snažili by se 
možná víc vypracovat a doko-
nale ovládat svoje řemeslo, asi 
by je to i víc bavilo a už nikdy 
by nezazněla věta: „Co čekáte, 
jsme na učňáku!“ 
 Olina TÁBORSKÁ

Pokračování ze strany 8
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Mléčné výrobky představují 
pro děti a mládež cenný zdroj 
důležitých přírodních živin, 
a to vysoce kvalitních bílko-
vin, vitamínů a minerálů, ze-
jména pak vápníku, fosforu 
a jódu. 

„Spotřeba mléka v dětství 
hraje zásadní roli. Bohatý 
nutriční profil mléka a mléč-
ných výrobků přispívá jed-
noznačně k dobrému vývoji 
kostí, zubů a svalů a celkově 
zdravému vývoji dětí od ra-
ného věku až do jejich dospě-
losti. Pro růst a vývoj kostí je 
především nezbytný mléčný 
vápník, který je velmi dobře 
vstřebatelný a tělem lépe vy-
užitelný než vápník z rostlin-
ných zdrojů. V mléce je obsa-
žen také jód, který je rovněž 
potřebný pro zdravý tělesný 
vývoj a jehož deficitem dnes 
trpí mnoho dětí,“ vysvětluje 
Ing. Jiří Kopáček, předseda 
Českomoravského svazu mlé-
kárenského.

Mléko do škol
Podle výživových doporučení 
by měly děti a mládež pravi-
delně konzumovat 3 až 4 por-
ce mléčných výrobků denně. 
Celkový příjem mléka u dě-
tí a dospívajících dnes však 
spíše klesá. Proto je třeba 
jim mléko a mléčné výrob-
ky nějak zatraktivnit a přiblí-
žit. Jedním z řešení je projekt 
„Mléko do škol“. Jenže „paml-
sková“ vyhláška ovlivnila mj. 
kategorii mléčných výrobků.

„Nové podmínky se pro-
mítly i do sortimentu dodá-
vaných výrobků. Daleko vět-
ší důraz je dáván na dodáv-
ky neochucených mléčných 
výrobků, především mléka, 
ale také zakysaných mléč-

ných výrobků a sýrů. Z pro-
jektu sice nebyly úplně vy-
loučeny ochucené mléčné vý-
robky, jejich složení je však 
daleko přísněji posuzováno, 
a to jak na základě přísluš-
né unijní legislativy, tak i po-
dle tuzemské tzv. ‚pamlskové‘ 
vyhlášky,“ vysvětluje Michal 
Němec, ředitel firmy Laktea, 
o. p. s.

Dětem je tak možno ve ško-
lách nabízet kromě neochu-
cených mléčných výrobků už 
jenom malé portfolio výrobků 
ochucených, které jsou pro 
ně bezpochyby atraktivnější. 
Pozor, ochucený ovšem ne-
musí znamenat, že je „ne-
zdravý“.

Přirozeně obsažený cukr
„V projektu ‚Mléko do škol‘ 
je hodnoceným kritériem pro 
přiznání podpory cukr přida-
ný (max. 7 %), kdežto v ‚paml-
skové vyhlášce‘ se zohledňu-
je cukr celkový (max. 11 %). 
Jenže kravské mléko obsahu-
je v průměru 4,7 % mléčného 
cukru – laktózy –, který je 
následně přirozeně přítomen 
ve většině mléčných výrob-
ků, a to v různém množství,“ 
objasňuje Václav Bárta, MIL-
COM servis a. s.

Mléko pro výrobu zakysa-
ných výrobků ještě často bývá 
(kvůli jejich konzistenci) dopl-
něno menším množstvím mlé-

ka zahuštěného nebo sušené-
ho. Tím se samozřejmě zvýší 
obsah mléčného cukru. „Pro-
tože je ale v ‚pamlskové‘ vy-
hlášce limit max. 11 % celko-
vého cukru, není už moc pro-
storu vnést do výrobku cukr 
v ochucujících složkách, pře-
devším ovocných. Tam se za-
se přirozeně vyskytuje fruk-
tóza a sacharóza, které jsou 
potřebné pro doslazení ovocné 
složky z důvodů chuťových, 
konzistenčních i technologic-
kých,“ doplňuje Václav Bárta.

Vyšší podíl ovoce neprojde 
„Pamlsková“ vyhláška tedy 
na rozdíl od programu „Mlé-
ko do škol“ nezohledňuje při-

rozený obsah laktózy v mléč-
ných výrobcích. Kvůli tomu 
je jejich prodej v prostorách 
školy značně eliminován. 
Vyhláškou tak nemají šanci 

projít např. jogurty s dobrý-
mi ovocnými složkami s vy-
sokým podílem ovoce a vyš-
ší dávkou této ovocné složky, 
kde se součet laktózy z mléč-
né složky s fruktózou z ovoce 
a sacharózou z ovocné složky 
bezpochyby nevejde do 11 %. 

Nežádoucí aroma projde
Protože přináší pravidelná 
konzumace mléčných výrob-
ků řadu nutričních benefitů, 
především vápník a bílkovi-
ny, mělo by být žádoucí je dě-
tem zatraktivnit. To ale „pa-
mlsková“ vyhláška příliš ne-
dovoluje, protože podporuje 
především neochucené pro-
dukty z mléka. 

„Dalším problémem je sku-
tečnost, že je možné v prosto-
rách školy prodávat kromě 
čistých bílých mléčných vý-
robků také ochucené, kde je 
ale v ovocných složkách níz-
ký podíl ovoce a cukru. Jak-
mile chybí tyto dvě kompo-
nenty, čím může získat jogurt 
na chuti? Především aromaty. 
Přirozeně jsou lepší jogurty 
ovocné než aromatizované,“ 
dodává Václav Bárta, MIL-
COM servis a. s.
 Šárka PELCOVÁ

JE OPRAVDU „PAMLSKOVÁ“ VYHLÁŠKA PŘÍNOSNÁ?
V roce 2017 začala platit „pamlsková“ vyhláška zakazují-
cí prodávat v prostředí školy „nezdravé“ potraviny. Uká-
zalo se ale, že je toto pravidlo příliš přísné, obecné a ně-
kdy neefektivní. Týká se to např. mléčných výrobků. Děti 
si pak nemohou zakoupit ve škole ty, které jsou z hledis-
ka výživy naprosto v pořádku. Vyhláškou je ovlivněn také 
projekt „Mléko do škol“. V čem je tedy problém?

Podle výživových doporučení by měly děti 
a mládež pravidelně konzumovat 3 až 4 
porce mléčných výrobků denně. Celkový 
příjem mléka u dětí a dospívajících dnes 
však spíše klesá.



MAJETEK ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
– KONTROLA A HOSPODAŘENÍ

Autor Petr Sikora
PARIS 3/2018, 1. vydání, 295 Kč, brož., 200 stran, součástí pub-
likace je CD-R s přílohami
Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejmé-
na školské příspěvkové organizace k orientaci v oblasti majetku, hospo-
daření, peněžních fondů a finanční kontroly. Autor čerpal z mnohaletých 
zkušeností kontrolora a lektora vzdělávacích seminářů pro příspěvkové 
organizace i jejich zřizovatele.

 PRÁVNÍ RÁMEC ŘÍZENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Autor Jiří Valenta
PARIS 3/2018, 4. vydání, 460 Kč, brož., 380 stran, součástí pub-
likace je CD-R s přílohami
Čtvrté vydání reflektuje zásadní změny v právních předpisech ovlivňují-
cí řízení škol a školských zařízení, ke kterým došlo v roce 2016 a 2017. 
Samozřejmostí je přizpůsobení výkladu vlivu občanského zákoníku na 
školskou praxi. Publikace je zpracována s ohledem na potřeby školské 
praxe s řadou příkladů a užitečných vzorů.

BOZP a PO V PŘÍKLADECH ŠKOLSKÉ PRAXE
Autoři Jan Romaněnko, Pavel Skácelík
PARIS 3/2018, 2. vydání, cena 395Kč, brož., 398 stran, součástí 
publikace CD-R s přílohami
Publikace je zaměřena na praktické využití právních předpisů a ostat-
ních předpisů ve školské praxi. Součástí textu jsou různé příklady, otáz-
ky a odpovědi ze školské praxe doplněné o konkrétní ustanovení pří-
slušného právního předpisu vztahující se ke konkrétní otázce.  Měla by 
zaměstnavatelům, zaměstnancům a odborovým organizacím umožnit 
získat základní přehled o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a požární ochrany u zaměstnanců a bezpečnosti a ochrany zdraví 
u dětí, žáků a studentů. 
Součástí publikace je rovněž CD, které obsahuje základní formuláře 
tvořící dokumentaci BOZP, BOZ a PO na školách a školských zařízeních

PRAKTICKÝ PRŮVODCE PRACOVNÍM PRÁVEM A ZÁKONÍKEM PRÁCE
Autor Jaromír Richter
PARIS 01/2018, 3. vydání, 340 Kč, CD-R, 282 stran
Praktický průvodce má být návodem a pomocníkem k osvojení si zá-
kladních institutů pracovního práva a jejich případného použití v praxi 
tak, jak je současná právní úprava vymezuje. Průvodci rozhodně nejde 
o „pouhý“ výklad zákona. Je cíleně sestaven ze souboru schémat, díl-

čích výkladů a vzorů. Nejde o soubor ukončený. Změny a doplňky zá-
koníku práce budou součástí průběžné aktualizace publikace. Reaguje 
na veškeré změny v pracovním právu a zákoníku práce do konce roku 
2017, přičemž i nadále předpokládáme průběžnou aktualizaci publikace.

VZORY SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ S KOMENTÁŘEM
pro ředitele základních a mateřských škol

Autor Jaromír Richter
PARIS 10/2017, 3. aktualizované vydání, platné i pro rok 2018, 
260 Kč, CD-R, 153 stran + 60 vzorů správních rozhodnutí 

VZORY SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ S KOMENTÁŘEM
pro ředitele středních škol

Autor Jaromír Richter
PARIS 10/2017, 5. aktualizované vydání, platné i pro rok 2018 270 
Kč, CD-R, 150 stran + 62 vzorů správních rozhodnutí 
Cílem vydání obou publikací je snaha o souborné zpracování správních 
rozhodnutí vydávaných řediteli škol podle školského zákona.
Všechny publikované vzory jsou doplněny komentářem, umožňujícím 
ředitelům škol orientaci v navazujících a souvisejících správně práv-
ních institutech, které se váží k jednotlivým rozhodnutím či úkonům.
CD-R obsahují soubor 60 správních rozhodnutí s možnými úpravami a 
přímým využitím pro střední a základní školství.

ÚČETNICTVÍ ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Autor Zdeněk Nejezchleb
PARIS 4/2017, 2. vydání, platné i pro rok 2018, cena 398Kč, brož., 
413 stran, součástí publikace CD-R s přílohami
Publikace je zaměřena na komplexní výklad problematiky účetnictví 
školských příspěvkových organizací zřízených územními samosprávný-
mi celky. Výklad je doplněn velkým množstvím praktických příkladů. 
K jednotlivým problémům dále naleznete na přiloženém CD další de-
tailnější analýzy, příklady, judikáty soudů a další metodické materiály.
Publikace se podrobně věnuje problematice 
•   Účetních metod (oceňování, odpisování, pravidla pro časové rozli-

šení nákladů a výnosů, opravné položky) 
•   Dlouhodobého majetku a jeho účtování, zásob, fondů, transferů, 

hlavní a doplňkové činnosti 
•   Účtování na vybraných účtech (aktivních a pasivních účtů, výsled-

kových účtů, podrozvahových účtů) 
•   Účetní závěrky a její prezentace

SPISOVÁ SLUŽBA VE ŠKOLSTVÍ
Jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty

Autor Irena Hajzlerová
PARIS 5/2018, 1. vydání, cena 290Kč, brož., 200 stran, součástí 
publikace CD-R s přílohami
Publikace si klade za cíl srozumitelnou formou přiblížit vše, co se týká 
spisové služby ať už v listinné, nebo elektronické podobě. Přináší ukázky 
a vysvětlení tvorby podacího razítka, čísla jednacího, uvádí, jak správně 
vyplňovat podací deník i archivní knihu, vysvětluje postup při vytváření 
spisu a také při tvorbě spisového řádu (včetně spisového a skartačního 
plánu), který je základní směrnicí spisové služby. 
Reaguje na správné používání datové schránky a povinnosti, které z to-
ho vyplívají.
V přílohách naleznete citaci zákona i vyhlášky, vzor spisového řádu 
spolu se vzory spisových a skartačních plánů pro jednotlivé typy škol 
ale také vzory řady dalších důležitých dokumentů potřebných při skar-
tačním řízení, které díky tomu, že jsou uloženy současně také na CD-R, 
budete moci po doplnění vlastních údajů ihned používat, bez předcho-
zího přepisování.
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