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„Odvážní dneška připravují normální činy zítřka.“ Helder Camara
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Každý den nás média nepřetr-
žitě zahlcují málo povzbudivý-
mi zprávami, neslušnými pře-
šlapy sebestředných politiků, 
spalujícími suchy nebo jinými 
katastrofami a taky „odborný-
mi“ úvahami o tom, jak je naše 
školství zanedbané a neúspěš-
né. Posloucháme nářky nad in-
kluzí a stále horšími výsledky 
maturantů. Až na samý okraj 
naší pozornosti se pak dostáva-
jí informace o vynikajících žá-

cích, budoucích vědcích a uzná-
vaných odbornících. Možná je to 
dáno tím, že se podvědomě stále 
více bojíme o nich mluvit a psát, 
aby je „nezranily“ zhoubná zá-
vist a nepřejícnost jejich okolí. 

Nadaný maturant Matěj Sai-
ner z Obchodní akademie a ja-
zykové školy v Ústí nad Labem 
převzal v červnu z rukou mini-
stra školství prestižní diplom 
za 1. místo v celostátním ko-
le Středoškolské odborné čin-

nosti. Mnozí další středoško-
láci v tichosti proslavují Čes-
kou republiku daleko za jejími 
hranicemi. Letošní ročník nej-
uznávanější soutěže vědeckých 
a technických středoškolských 
projektů na světě INTEL ISEF se 
v květnu uskutečnil v americ-
kém Pittsburghu. Zúčastnily se 
jej téměř dva tisíce středoškolá-
ků z osmdesáti zemí světa. Na-
ši mladí reprezentanti Karina 
Zadorozhny z Prvního českého 
gymnázia v Karlových Varech 
a Martin Mátl z Gymnázia Br-
no, třída Kapitána Jaroše, v ní 
nadějně zazářili a obsadili ve 
špičkové mezinárodní konku-
renci třetí místo. Nejvyšší oce-
nění, zlaté medaile, si nedávno 
přivezli naši gymnazisté Natan 

Sidej, Tereza Smutná a Jiří Dose-
děl z 33. ročníku mezinárodní 
celočínské soutěže odborných 
projektů CASTIC 2018.

Ve školách se až příliš čas-
to věnujeme spíš slabším žá-
kům, mnohdy na úkor talen-
tovaných budoucích odborníků 
a vědců. Je s podivem, kolik se 
jich za takové situace dokáže 
ve světě skvěle prosadit. Kolik 
z nich získává vlivné meziná-
rodní uznání a pocty. Výsledky 
jejich úspěšných prací nacháze-
jí využití přímo v praxi, a to ne-
jen u nás, ale i v zahraničí. Dal-
ší důvod, proč bychom si jich 
měli mnohem více považovat 
a věnovat jim odpovídající po-
zornost a podporu.
 Roman KANTOR

POZORNOST NADANÝM ŠPIČKOVÝM STŘEDOŠKOLÁKŮM
Často nenápadně sedí v zadních lavicích. Jsou klidní 
a zamyšlení. Při pohledu do třídy je neprávem zastiňují 
zlobiví, neustále vyrušující spolužáci. Obyčejně jim nevě-
nujeme pozornost, jakou by si zasloužili. Talentovaní, na-
daní a špičkoví středoškoláci. 

FOTO: Stanislav JUGA
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Rodný jazyk 
České republice se daří 
zlepšovat povědomí o ná-
rodnostních menšinách ži-
jících na jejím území. Pří-
slušníci těchto menšin také 
mají větší zájem o uchování 
vlastního jazyka pro budou-
cí generace. Před třemi lety 
odborníci Rady Evropy do-
poručovali českým úřadům, 
aby více mluvily o právu ná-
rodnostních menšin na užití 
rodného jazyka. čtk

Vyšší příspěvek 
Pražský magistrát zvýší pří-
spěvek, který dává jednot-
livým radnicím na jednoho 
žáka. Částka se zvýší ze sou-
časných 2 000 na 2 700 ko-
run. Příspěvek na jednoho 
obyvatele zůstane 3 000 ko-
run. Změna si vyžádá v roz-
počtu magistrátu na příští 
rok zvýšit částku pro rad-
nice o 300 milionů.   čtk

Online kurzy
Pokud znáte mladé lidi ve 
věku 13 až 19 let, kteří mají 
zájem o přírodní, technické 
či společenské vědy, dopo-
ručte je do T-kurzů. Více na 
http://www.talnet.cz/prihla-
seni. čtk
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INKLUZE BY MĚLA BÝT OMEZENA 
Inkluze by měla být na čes-
kých školách omezena, shodli 
se experti na školství při jedná-
ní s prezidentem Milošem Ze-
manem v Lánech. Podle nich in-
kluze nesmí být útokem a likvi-
dací praktických a speciálních 
škol, uvedl ke schůzce mluvčí 
prezidenta Jiří Ovčáček. Mini-
str školství Robert Plaga řekl, 

že speciální školství je nedílnou 
součástí školské soustavy, ale 
že je podfinancované. „Expert-
ní tým se vyslovil ve prospěch 
podpory talentovaných dětí na 
všech úrovních, podpořil pro-
gram zvyšování kvalifikace uči-
telů a konstatoval, že neexistu-
je systém financování sportu,“ 
uvedl J. Ovčáček. 

Podle srpnového vyjádření 
R. Plagy by v budoucnu měli 
handicapovaní žáci se speciál-
ními vzdělávacími potřebami 
v běžných školách častěji sdí-
let jednoho asistenta pedagoga. 
Ministerstvo by podle něj do 
podzimu mohlo dokončit návrh 
změn ve vyhlášce o společném 
vzdělávání ve školách.    čtk 

Platy pedagogů ve školách 
stoupnou v příštím roce v prů-
měru o 15 procent, u nepeda-
gogů v průměru o 10 procent. 
O téměř 2 miliardy korun se 
zvýší rozpočet pro vysoké ško-
ly. Schválením historicky nej-
vyššího rozpočtu, ve výši 195,7 
miliardy korun, vláda potvrdi-
la, že školství je její prioritou. 
Včetně podílu EU bude rozpočet 

MŠMT pro rok 2019 činit více 
než 205 miliard korun, což je 
meziroční navýšení o více než 
18 procent.  

Na platy v regionálním škol-
ství bude v příštím roce vyčleně-
no celkem 95 miliard korun, to 
je o 16,1 miliardy více než letos. 

Od ledna 2019 budou navýše-
ny prostředky také na překryv 
učitelů mateřských škol o 2,5 ho-

diny ve třídě denně. Na tyto úče-
ly je vyčleněno 1,8 miliardy ko-
run. Na základních a středních 
školách bude od září 2019 pod-
pořen větší počet dělených ho-
din pro zkvalitnění výuky, na což 
půjde 0,7 miliardy korun. Nej-
rychleji rostoucí oblastí výdajů je 
podpora činnosti v oblasti spor-
tu, na kterou se pro rok 2019 vy-
člení 7 miliard korun. mšmt

VLÁDA SCHVÁLILA REKORDNÍ ROZPOČET

„No to je nadělení! Někdo nás napráskal, že špatně pracujeme s žáky se specifickými 
vzdělávacími potřebami, a teď se k nám chystá inspektor Inkluzó!“
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Dvě pětiny lidí souhlasí s po-
vinným posledním rokem před-
školního vzdělávání. Nejvíce od-
půrců má mezi vysokoškoláky 
a bohatšími lidmi. Přibližně 
dvě třetiny lidí by také pro dě-
ti z nejchudších rodin zavedly 
ve školce obědy zdarma. Podpo-
rují to hlavně lidé s nižším vzdě-

láním a menšími příjmy. Uká-
zal to průzkum, který v červnu 
uskutečnila společnost Median. 
Průzkumu se zúčastnilo 1 500 
lidí. Zhruba čtyři pětiny z nich 
souhlasily s tím, aby byl posled-
ní rok ve školce povinný. Přibliž-
ně 47 procent lidí je přesvědče-
no, že by měl poslední ročník 

zůstat určitě povinný, dalších 
31 procent uvedlo „spíše ano“. 
Podobně se podle vzdělání liší 
i podpora případného zavedení 
bezplatných obědů ve školkách. 
Pro je kolem 70 procent lidí se 
základním vzděláním, mezi vy-
sokoškolsky vzdělanými souhla-
sí 55 procent.  čtk

SOUHLAS S POVINNÝM ROKEM ŠKOLKY 
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 Od září se ve vybraných 
školách ověřují způso-

by, jak rozvíjet informatic-
ké myšlení dětí a žáků. Jak 
takové pokusné ověřování 
probíhá?

Toto pokusné ověřování rea-
lizují pedagogické fakulty za-
pojené do projektu PRIM ve 
spolupráci s Národním ústa-
vem pro vzdělávání. Garantem 
projektu je Pedagogická fakul-
ta Jihočeské univerzity v Čes-
kých Budějovicích. Na vybra-
ných školách od mateřských 
až po střední školy učitelé in-
formatiky vyučují nový vzdě-
lávací obsah, jiná než tradiční 
témata a nový přístup k výuce 
v tomto předmětu. Ve své vý-
uce „testují“ v hodinách nové 
sady vzdělávacích materiálů, 
které odpovídají aktualizova-
ným rámcovým vzdělávacím 
programům. Vytvořené ma-
teriály jsou dány k dispozici 

učitelům jako inspirace, jak 
učit danou oblast informatiky 
a přitom u žáků rozvíjet slož-
ky myšlení jako abstrakci ne-
bo algoritmizaci a jak naplnit 
vzdělávacím obsahem výuku 
podle nových RVP. Podle těchto 
materiálů budou žáci progra-
movat, ovládat roboty, zabývat 
se informatickými úlohami na 
kódování a strukturování dat, 

optimalizaci činností atd. No-
vé učebnice budou nabídnuty 
učitelské veřejnosti a učitelé se 
budou moci rozhodnout, zda 
podle těchto materiálů realizo-
vat celou svoji výuku, nechat 

se jimi inspirovat, nebo si vy-
brat některé oblasti a svoji vý-
uku jimi doplnit. Již dnes je 
možno si jejich pracovní verzi 
stáhnout z webu imysleni.cz 
a prohlédnout si, jaké materiá-
ly se na školách ověřují.

Školou, která se pokusné-
ho ověřování účastní, je na-
příklad Základní škola Pra-
ha-Kolovraty.

 Kdo vypracoval vzdělá-
vací materiály pro ově-

řování? 
Jedenáct autorských tý-

mů vytvářelo tyto materiály 
v průběhu uplynulého roku. 
Jde o pedagogické odborní-

ky z vysokých škol, doplně-
né o učitele z praxe. V těchto 
týmech jsou autoři dřívějších 
učebnic informatiky a progra-
mování a výzkumníci zabývají-
cí se trendy ve vzdělávání dětí 

v informatice. Garantem tvor-
by těchto materiálů je Jiří Va-
níček, z katedry informatiky 
Pedagogické fakulty Jihočeské 
univerzity v Českých Budějo-
vicích. Autorem revidovaných 
RVP z informatiky, k nimž se 
vzdělávací materiály vztahují, 
je tým odborníků z Národního 
ústavu pro vzdělávání.

 Kdy a kdo bude hodno-
tit výsledek? 

Projekt je tříletý a jsme na 
konci první roku běhu projek-
tu. Nyní bude následovat dvou-
etapové ověřování. Na konci 
každé etapy autorské týmy 
zapracují připomínky a zku-
šenosti učitelů z pilotní výuky 
a vytvoří novou verzi učebnic. 
Výsledkem budou finální ver-
ze těchto materiálů, na které 
budou zpracovány standardní 
recenzní posudky.

 V letošním roce také po-
kračuje ověřování pro-

gramu na podporu zážitko-
vého vzdělávání. Oč konkrét-
ně jde?

Chceme ověřit rozsah a do-
pad využívání vzdělávacích 
programů muzeí a památní-
ků školami pomocí zážitkové 
pedagogiky a oživené historie 
ve společenskovědních před-
mětech za účelem zkvalitnění 
výuky. Zapojené školy získáva-
jí finance na pokrytí nákladů 
souvisejících s návštěvou pa-
měťových institucí v České re-
publice (tj. cestovné, vstupné, 
stravné, v případě vícedenních 
zájezdů též náklady spojené 
s ubytováním). 

V letošním školním roce se 
rozšíří jak zaměření programu, 
tak i nabídka spolupracujících 
paměťových institucí. Budeme 
ověřovat dopad do školní vzdě-
lávací praxe a následně zváží-
me možnosti zapracování zá-
žitkové formy muzejní výuky 
do rámcových vzdělávacích 
programů.

 Táňa PIKARTOVÁ

PROGRAMY NA ROZVOJ INFORMATIKY

S novým školním rokem se hovoří o programech minister-
stva školství na rozvoj informatického myšlení a zážitkové-
ho vzdělávání. Na naše otázky za ministerstvo školství od-
povídá jeho tisková mluvčí Jarmila Balážová.

Podle nových vzdělávacích materiálů 
budou žáci programovat, ovládat roboty, 
zabývat se informatickými úlohami 
na kódování a strukturování dat, či na 
optimalizaci činností.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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O tom, jak se jim to daří a co 
nového připravují, mluví 
i v následujícím rozhovoru.

 Jak hodnotíte první 
měsíce v čele sekce 

mladých?
Vedle toho, že jsem se stal 

předsedou, jsem také začal 
studovat „odborovou akade-
mii“. A ukazuje se, že tyto 
dvě poměrně zásadní změny 
v mém dosavadním životě se 
velmi dobře doplňují. Akade-
mie je úžasný projekt, mimo 
jiné v tom, že propojuje člen-
skou základnu různých odbo-
rových svazů. S těmito lidmi 
se potkáváme i na dalších 
odborářských akcích, kde si 
můžeme pomáhat a předávat 
zkušenosti. Mnoho mých spo-
lužáků se dostalo i do naší ra-
dy mladých. Všechny získa-
né zkušenosti pak společně 
zúročujeme při propagaci čin-
nosti nejen naší sekce, ale ta-
ké činnosti celých školských 
odborů.

 Jak mladé kolegy mo-
tivovat?

Na tuto otázku se mě ptá 
hodně lidí. Ale nemám na ni 
jednoznačnou odpověď. Mů-
žeme se inspirovat i v zahra-
ničí, ale pravda je taková, že 
v zemích, kde se podařilo po-
sílit členskou základnu mla-
dými odboráři, existuje silné 
propojení mezi odbory a ško-
lami. A zároveň tam mají le-
gislativu, která odborům po-
skytuje určité výhody v oslo-
vování absolventů škol. Takže 
hledám společně s kolegy ze 
sekce naše vlastní cesty.

 Od začátku jste chtě-
li v této práci využívat 

moderní technologie. Daří 
se vám to?

Především sociální sítě jsou 
v tomto ohledu velmi užiteč-

né, stačí se podívat třeba na 
profily zahraničních kolegů. 
Výhodné je i to, že bez vel-
kých finančních investic lze 
s jejich pomocí podávat ak-
tuální informace z odborář-
ského dění, dělat propagaci 
a získávat zájem současných 
i potenciálních členů. Musíte 
ovšem nabízet kvalitní obsah, 
dobrou grafiku a najít vhod-
ný způsob komunikace, tedy 

to, co dnešní mladé upoutá.
V tuto chvíli připravujeme 

profily na Facebooku, Twit-
teru i Instagramu, a jakmile 
budeme mít hotové graficky 
kvalitní návrhy, začneme vyu-
žívat Pinterest. Stejně bychom 
ale potřebovali více pomocní-
ků, tedy aktivních členů sek-
ce mladých, je to tedy takový 
trochu začarovaný kruh.

Možností virtuálního světa 
ostatně využíváme s kolegy 
ze sekce i my sami, v online 
prostoru si předáváme infor-
mace, sdílíme návrhy textů 
i grafiky. Můžeme si tak rych-
le prohlédnout návrhy doku-
mentů, komentovat je a spo-
lečnými silami dopracovávat. 

 Hodně hovoříte o inspi-
raci v zahraničí…

Pročetli jsme s kolegy už 
řadu materiálů. Bereme je ale 
opravdu spíše jako inspirační 
zdroj, protože, jak jsem už na-
značil, v zemích jako Němec-
ko a Rakousko, kde se poda-
řilo udržet, případně posílit 
členskou základnu mladých 
odborářů, panují trochu jiné 
podmínky. Nicméně jsme zís-
kali užitečné kontakty na za-
hraniční kolegy a dobře víme, 
že se hodí každá dobrá myš-
lenka…

 Minulý měsíc jste na 
radě mladých v rámci 

ČMKOS představil projekt 
Odbory do škol. Můžete ho 
přiblížit i našim čtenářům?

V rámci přípravy toho-
to projektu jsem přečetl ně-
kolik studií zaměřujících se 
na vývoj ovlivnění síly člen-
ské základny států v evrop-
ských zemích, ale i v Ameri-
ce. S přihlédnutím k podmín-

kám v České republice se zdá 
jako nejvíce efektivní, kdyby 
zástupci jednotlivých odboro-
vých svazů oslovili přímo ře-
ditele středních škol a nabídli 
jim přednášky pro studenty. 

Osobně se domnívám, že 
pokud by byly přímo o odbo-
rech, nemusely by se setkat 
s pozitivní odezvou. Proto ná-
vrh pracuje spíše s možností 

přednášek například na té-
ma pracovního práva nebo 
dalších praktických záleži-
tostí souvisejících s budou-
cím povoláním žáků studu-
jících na konkrétních střed-
ních školách.

 Právě tady by nejspíš 
pomohla spolupráce 

s dalšími odborovými svazy.
Ano, jako důležité vidím 

oslovení právních oddělení 
jednotlivých svazů a na zá-
kladě informací a podkladů od 
nich pak připravit pro jednot-
livé typy škol tematické letá-
ky nebo brožurky. V nich by 
bylo vhodné uvést i konkrét-
ní příklady zaměstnaneckých 
problémů i jejich řešení, po-
chopitelně také s příklady to-
ho, jak mohou pomoci odbory.

Vše je ve fázi zrodu, zvažu-
jeme řadu detailů. Ale pokud 
se nám podaří projekt uvést 
do praxe, vidím to jako jednu 
z možných cest do budoucna.

 Splnila se vaše očeká-
vání, která jste měl při 

nástupu do funkce předsedy 
sekce mladých?

Přiznávám, že jsem byl 
možná přehnaně optimistic-
ký. Ale pořád věřím tomu, že 
se nám podaří pomalou a sys-
tematickou prací situaci zlep-
šit. Potkávám podobně nala-
děné lidi, kterým jde o stejnou 
věc jako mně, a snažíme se 
pro ni dělat maximum. Ne-
chceme být někde jen do 
počtu a odškrtávat si body 
za účast.

  Romana SLANINOVÁ

ŠKOLSKÉ ODBORY

MODERNÍ TECHNOLOGIE I KONTAKT S MLADÝMI
Necelých devět měsíců je Michal Horník předsedou sek-
ce mladých ČMOS pracovníků školství. Této funkce se 
ujal v době, kdy mladých odborářů rozhodně nepřibý-
vá. Proto si společně se svými spolupracovníky z vede-
ní sekce vytyčil jako hlavní úkol získat především mladé 
kolegy odboráře. 

FOTO: ARCHIV

V projektu Odbory do škol bychom měli 
nejlépe oslovit ředitele středních škol 
s nabídkou přednášek o pracovním právu.
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BLOKOVÁ VÝUKA NENÍ STRAŠÁK, ALE POMOCNÍK

Stačí si zadat heslo „bloková 
výuka“ na internetu a objeví 
se především odkazy souvi-
sející s výukou na vysokých 
školách. Řada lidí také chápe 
tento výraz spíše jako způsob 
vyučování „jednoho předmětu 
v několikahodinovém bloku“. 
Ale spojení několika školních 
předmětů do jednoho výukové-
ho bloku vytváří nové prostře-
dí pro vzdělávání. Klade ovšem 
také velké nároky na pedagogy 
a vlastně i na děti, které se mu-
sí vypořádat s novými podmín-
kami, jak získávat informace. 
Snad i proto bývá tento způsob 
výuky považován za něco vý-
lučného, vhodného jen pro mi-
mořádně talentované děti a pro 
třídy s malým počtem žáků.

Porozumět světu
Pokud ale začneme žáky zvy-
kat na podobný způsob škol-
ní výuky od první chvíle, kdy 
vstoupí do školy, zjistíme, že 
tak nemusíme pracovat jen 
s těmi nejlepšími a nejchy-
třejšími. Jde spíše o to, na-
učit je myslet v souvislostech 
a dát jim příležitost vyzkoušet 
si přednosti i úskalí podobné 
práce.  

„Z mé zkušenosti hodnotím 
u blokové výuky jako jedno-

značně pozitivní čas na ,oprav-
dové‘ učení a myšlení v sou-
vislostech. Pokud děti něja-
ký celek pojmou komplexně, 
nemají pocit, že se něco učí, 
ale že se dozvídají něco zají-
mavého, úchvatného, něco, co 
má přesah do různých a hlav-
ně reálných oblastí života,“ ří-
ká Petra Kobrová, učitelka zá-
kladní školy a gymnázia Open 

Gate v Babicích u Říčan, kde 
se „v blocích“ vyučuje už od 
roku 2010, kdy základní ško-
la vznikla.

A jaké jsou podle ní před-
nosti blokového vyučování? 
„Příkladů bych mohla uvést 
celou řadu a vaši čtenáři je ze 
svých hodin jistě také znají, 
ale možná pro názornost: Dítě 
se zabere do řešení nějaké ma-
tematické situace – chce tomu 
přijít na kloub, hledá vlastní 
řešení, sleduje i jiné způsoby 
u svých spolužáků. To ovšem 
zabere čas. A najednou zvoní. 
Šup, děti, sbalte matematiku 

a za deset minut ať máte na 
stole učebnici a pracovní sešit 
na češtinu. Bez ohledu na to, že 
někdo se teprve před chvílí za-
bral do činnosti, která jej v ide-
álním případě i začala zajímat. 
Nit pozornosti se přetrhla.

Děti jsou velmi flexibilní, 
zpravidla rychle přivyknou 
systému, ale opravdové uče-
ní, tedy se zájmem, touhou po 
vhledu a tím i pevném osvo-
jení, nastane jen u některých. 
Výuka v blocích se ze svého 
principu mnohem lépe přizpů-
sobuje opravdovému učení = 
hledání odpovědí na otázky, 

nabývání znalostí a dovednos-
tí, ne s cílem napsat správně 
test, ale porozumět světu ko-
lem sebe,“ vysvětluje P. Kob-
rová.

Propojování souvislostí
„Dalším příkladem může být 
bloková výuka spojená jednot-
ným, například aktuálním té-
matem: Kupříkladu volba pre-
zidenta USA – rodiče si o tom 
doma povídají, dítě je tedy vta-
žené i do situace, které rozumí 
po svém, ale samozřejmě jej 
zajímá. Učitel pak například 
při neformálním rozhovoru 
s nimi zjistí, že takové téma 
je pro děti přitažlivé, a rozvi-
ne se diskuze. 

Pedagog pak má možnost 
představit dětem různé po-
hledy (osobnostní výcho-
va), ukázat jim třeba typic-
kou mediální masáž, kterou 
v rámci kampaně spustí jed-
notliví kandidáti (na tom může 
vysvětlit principy kritického 
myšlení, záměry politiků i je-
jich politických poradců). Zá-
roveň může žákům předložit 
životopis jednoho z kandidá-
tů, kde mohou být pravopisné 
chyby a různé jazykové jevy. 
Nabízí se také propojení se ze-

měpisem (orientace na mapě, 
širší geografické souvislosti) 
či z různých tabulek a grafů 
třeba volebních preferencí si 
vytáhnout podklady pro ma-
tematické cvičení. Při tomto 
způsobu učení je dítě zapoje-
né do reálného světa a poznat-
ky, dovednosti, kompetence si 
osvojuje přirozeně a ze zájmu 
o problematiku,“ popisuje kon-
krétní možnosti P. Kobrová.

Připravení učitelé
Připouští ale také, že pro ně-
které žáky nemusí být tento 
způsob učení ten nejvhodnější. 
„Učitel tímto způsobem vedení 
výuky sice dosahuje u svých 
žáků žádaných atributů učení, 
nicméně některé děti mohou 
postrádat mechaniku a rych-
lost, např. v početních opera-
cích nebo v pravopisu, a ná-
sledně jejich výkon v testu 
tím bude ovlivněn,“ připouští 
P. Kobrová.

Stejně důležité je podle ní 
mít takové učitele, kteří si při 
tomto způsobu učení ohlídají 
pevně dané mantinely hodino-
vé dotace jednotlivých předmě-
tů, jak ukládá rámcový vzdě-
lávací program, jenž je pro 
všechny školy závazný, a do-
sažení všech požadovaných, 
přesně formulovaných výstu-
pů. Velkou roli hraje rovněž 
časová náročnost a s tím spoje-
ná míra osobní angažovanosti 
konkrétních učitelů.  

„V naší škole máme pedago-
gy, kteří výuku nechápou jen 
jako nutnost předání potřeb-
ných vědomostí a dovedností 
napěchovaných do 45minu-
tových bloků. Všichni prošli 
mnoha školeními o moderním 
vzdělávání, principy takového 
učení jsou jim blízké (napří-
klad metoda RWCT, matema-
tika prof. Hejného apod.). Ne-
formální sdílení úspěchů a ne-
úspěchů mezi sebou, vzájemné 
hospitace, návštěvy dalších 
inspirativních škol jim pomá-
hají cizelovat formy a postupy 
výuky v blocích,“ doplňuje P. 
Kobrová.
 Romana SLANINOVÁ

Spojení několika školních předmětů do 
jednoho výukového bloku vytváří nové 
prostředí pro vzdělávání. Klade ovšem také 
velké nároky jak na pedagogy, tak na žáky.

Naučit děti přemýšlet v souvislostech – i to by mělo být 
jedním z cílů současné výuky ve školách všech stupňů. 
Tzv. bloková výuka je jedním z velmi vhodných prostředků, 
jak toho dosáhnout. Přesto je stále spíše popelkou…

ILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

 Údaj o výši osobního příplatku je 
podle § 136 odst. 2 zákoníku práce 

zaměstnavatel povinen uvést v platovém 
výměru, protože jde o pravidelně měsíč-
ně poskytovanou složku platu. V § 136 
odst. 2 zákoníku práce je také uvedeno, 
že v případě, kdy dojde ke změně skuteč-
ností uvedených v platovém výměru, je 
zaměstnavatel povinen tuto skutečnost 

zaměstnanci písemně oznámit, včetně 
uvedení důvodů, a to nejpozději v den, 
kdy tato změna nabývá účinnosti. Pokud 
jde o právní důsledky nedodržení uve-
dené povinnosti zaměstnavatele, vyjádřil 
se k tomuto problému Nejvyšší soud ČR 
ve svém rozhodnutí ze dne 22. 1. 2014 
sp. zn. 21 Cdo 1752/2013 takto: „Protože 
osobní příplatek jako pravidelně měsíč-
ně poskytovaná složka platu patří mezi 
skutečnosti, které je zaměstnavatel povi-

nen uvést v platovém výměru vydaném 
zaměstnanci (§ 136 odst. 2 věta první 
zákoníku práce), a protože snížením 
nebo odnětím osobního příplatku při-
znaného zaměstnanci dochází ke změ-
ně těchto skutečností, je zaměstnavatel 
povinen své rozhodnutí o snížení nebo 
odnětí osobního příplatku zaměstnanci 
písemně oznámit včetně uvedení důvo-
dů, a to nejpozději v den, kdy tato změ-
na nabývá účinnosti (§ 136 odst. 2 věta 
třetí zákoníku práce). Nesplnění této po-
vinnosti zaměstnavatele však samo o so-
bě nemá za následek zachování nároku 
zaměstnance na osobní příplatek v pů-
vodně přiznané výši, neboť rozhodující 
je, zda pro snížení nebo odnětí osobní-
ho příplatku byly splněny předpoklady 
vyplývající ze zákona.“

 Pokud zaměstnavatel vyhodnotí 
porušení pracovní kázně zaměst-

nancem jako méně závažné, lze s ním 
rozvázat pracovní poměr výpovědí jen 
tehdy, pokud se porušení opakují, pokud 
tedy mají charakter soustavného porušo-
vání. Zákoník práce vymezení soustav-
nosti však neobsahuje a ponechává jej 
tak judikatuře. Jak v jednom ze svých 
rozhodnutí dovodil Nejvyšší soud (viz 
jeho rozsudek ze dne 16. 4. 2009, sp. 
zn. 21 Cdo 441/2008), výpovědní důvod 
pro soustavné méně závažné porušová-
ní pracovní kázně „je naplněn, dopustí-li 
se zaměstnanec jen jediného méně zá-
važného porušení pracovní kázně, které 
však není ojedinělé; předpokladem, který 
musí být splněn současně, proto je, že se 
předtím – v přiměřené časové souvislosti 
– dopustil jiných dvou méně závažných 
porušení pracovní kázně“. 

Dá se zjednodušeně říci, že výše uve-
dený výpovědní důvod bude „dovršen“, 

jakmile se zaměstnanec dopustí alespoň 
tří méně závažných porušení pracov-
ní kázně. Tento počet je minimum, za-
městnavatel se z toho či onoho důvodu 
může samozřejmě rozhodnout, že roz-
váže pracovní poměr výpovědí až po ví-
ce takových porušeních. Vždy ale musí 
jít dle hodnocení zaměstnavatele o mé-
ně závažné porušení pracovní kázně. Je 
vyloučeno, aby zaměstnavatel vzal tře-
ba v jednom případě „zavděk“ 
závažným porušením pracov-
ní kázně, na které nereagoval 
dříve výpovědí z pracovního 
poměru, a tento pracovně-
právní vztah nadále trval. 
Pokud jde o přiměřenou 
časovou souvislost mezi 
jednotlivými porušení-
mi, tu spatřuje dovola-
cí soud v tom, že jed-
no porušení „pracov-
ní kázně“ navazuje 
na druhé (další) tak 
(v takovém časo-
vém intervalu), že 
lze hovořit o sledu 
jednotlivých na se-
be navazujících poru-
šení. To hodnotí soud 
podle konkrétních okol-
ností případu.

PODMÍNKY SNÍŽENÍ OSOBNÍHO PŘÍPLATKU

SOUSTAVNÉ PORUŠOVÁNÍ PRACOVNÍ KÁZNĚ

 Ve kterých případech má být 
méně závažné porušení pra-

covní kázně jako soustavné? Je 
nějak „soustavnost“ pro účel vý-
povědi z pracovního poměru vyme-
zena?

 Je platné rozhodnutí zaměst-
navatele o snížení osobního 

příplatku, když tuto změnu zaměst-
nanci písemně nezdůvodní? Nebo 
jde o porušení zákona a zaměst-
nanci zůstává nárok na osobní pří-
platek v původní výši?
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 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 zákoníku 
práce tedy vyplývá, že zaměstnanec má 
v tomto případě právo na náhradu jízd-
ních výdajů, zvýšených stravovacích vý-
dajů a případně nutných výdajů. 

PRÁVNÍK RADÍ

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

 V § 39 odst. 2 zákoníku práce se sta-
noví, že „doba trvání pracovního po-

měru na dobu určitou mezi týmiž smluv-
ními stranami nesmí přesáhnout 3 roky 
a ode dne vzniku prvního pracovního po-

měru na dobu určitou může být opakována 
nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního 
poměru na dobu určitou se považuje rov-
něž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení 
předchozího pracovního poměru na dobu 
určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu 
pracovnímu poměru na dobu určitou mezi 
týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.“

Uvedené ustanovení § 39 odst. 2 se vzta-
huje též na případ uvedený v dotaze (právní 
úprava účinná od 1. ledna 2012 totiž opustila 
dosavadní systém výjimek). Dobu trvání pra-
covního poměru na dobu určitou je možné 
vymezit trváním překážky v práci, po kte-
rou bude potřeba nepřítomnou zaměstnan-
kyni nahradit (zastoupit). Zároveň ale bude 

vhodné a často nutné ohraničit dobu trvání 
tohoto pracovního poměru ještě alternativ-
ním způsobem, a to časovou hranicí nejdéle 
3 let ode dne vzniku takového pracovního 
poměru. Dobu trvání pracovního poměru na 
dobu určitou lze vymezit například „na do-
bu trvání mateřské a rodičovské dovolené, 
nejdéle však do… nebo nejdéle však na dobu 
3 let“. Pokud bude překážka v práci u za-
stupované zaměstnankyně trvat i po uvede-
ném hraničním datu a zaměstnavatel bude 
mít zájem na dalším pokračování pracov-
ního poměru se zástupem (který by jinak 
uplynutím doby skončil), je možno, aby se 
smluvní strany dohodly na prodloužení pra-
covního poměru, a to maximálně o 3 roky.

NEODBORNÉ ZASTUPOVÁNÍ UČITELE ZMĚNA PRACOVNÍHO 
POMĚRU 

PODMÍNKY NÁROKU NA CESTOVNÍ NÁHRADY

OPAKOVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU NA DOBU URČITOU
 Zaměstnavatel může sjednat 
se zaměstnancem termínova-

ný pracovní poměr na dobu nejdéle 
3 let ode dne jeho vzniku. Platí to-
to omezení i na případy, kdy se ter-
mínovaný pracovní poměr sjednává 
z důvodu zástupu za zaměstnankyni 
na rodičovské a mateřské dovolené?

 Platí, že v případě, kdy za-
městnanec v termínovaném 

pracovním poměru po ukončení 
doby jeho trvání nadále koná u za-
městnavatele práci, mění se pra-
covní poměr na dobu neurčitou?

 Zaměstnanec vy-
konává práce 

v sobotu mimo rozsah 
své pracovní doby. Bu-

de mít nárok na cestov-
ní náhrady?

 Podle platného znění § 65 odst. 2 zá-
koníku práce v případě, že zaměstna-

nec, který má uzavřen pracovní poměr na 
dobu určitou, pokračuje po uplynutí sjed-
nané doby s vědomím zaměstnavatele dále 
v konání prací, platí, že se jedná o pracovní 
poměr na dobu neurčitou. Ustanovení § 65 
odst. 2 zákoníku práce nebylo novelou ani 
změněno. Pojem „konání prací s vědomím 
zaměstnavatele“ je třeba vykládat tak, že 
postačuje, že je práce konána s vědomím 
nejbližšího nadřízeného zaměstnance.

 Problém uvedený v dotaze řeší § 22 
odst. 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pe-

dagogických pracovnících, kde se stanoví:
„(6) Právnická osoba vykonávající čin-
nost školy nebo školského zařízení mů-

že zajišťovat výchovu a vzdělávání 
po nezbytnou dobu a v nezbytném 
rozsahu pedagogickým pracovní-
kem, který nesplňuje předpoklad 
odborné kvalifikace, pokud pro-
kazatelně nemůže tyto činnosti 
zajistit pedagogickým pracovní-

kem s odbornou kvalifikací. Tím není 
dotčena odpovědnost ředitele školy ne-
bo školského zařízení za odbornou a pe-
dagogickou úroveň vzdělávání a škol-
ských služeb podle zvláštního právní-
ho předpisu.“

 Máme problém přechodného 
zastupování pedagogických 

pracovníků jiným pracovníkem, 
který však nesplňuje požadavek 
kvalifikace. Ředitel školy přitom 
jinou možnost nemá. Jaká je práv-
ní úprava?
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Každý čtvrtek odpoledne se žáci 
nižšího i vyššího stupně se svý-
mi rodiči mohou sejít v druži-
ně, kde spolu s pedagogy mají 
možnost posedět u šálku čaje 
a probrat aktuální novinky dění 
ve škole. V přátelské atmosféře 
mnohdy vyplouvají na povrch 
témata, která za běžného škol-
ního ruchu pozbývají své důle-
žitosti, avšak právě na Čajích je 
poskytnut náhled z mnoha úhlů 
pohledu, který otevírá oči nejen 
dětem, ale i dospělým. Vzhle-
dem k tomu, že se každý týden 
mění pedagog, který Čaje vede, 
děti se zároveň seznámí i s pro 
ně neznámými pracovníky ško-
ly, které potkávají dennodenně, 
ale do bližší interakce se s ni-
mi nedostanou. Pro menší žáky 
nižšího stupně je tak vytvořena 
přirozená cesta poznání učite-
lů vyššího stupně, jež zmírňu-
je strach a nejistotu z tak velké 

změny, která nastává při pře-
chodu na vyšší stupeň.

Kromě toho, že se na čtvrteč-
ních Čajích přítomní zapojují do 
debat, tak také tvoří. Učitelé vy-
mýšlejí tematický program za-
měřený na významné svátky, 
slavnosti a události roku. Pro-
gram v počátku školního roku 
se zaměřuje na aktivity spojené 
s podzimem, v období zimním 
se tvoří kalendáře, vánoční vý-
zdoba nebo se žáci seznamují 
s vánočními tradicemi a zvyky 
atd. Poslední, jarní program je 
opět nabitý činnostmi a výrobou 
dekorací souvisejících s probou-
zením přírody po zimě. Napří-
klad v Čajích s názvem Jarní 
květináč žáci vyráběli zapicho-
vátka do květináčů. Menší dě-
ti dostaly předtištěné šablony 
motýlů či jarních květin, kte-
ré vystřihovaly a vybarvovaly, 
starší děti se pokoušely vyrobit 

dle fantazie a znalostí vlastní. 
Následně své výtvory nalepily 
na špejli a zapichovátky mohly 
ozdobit květináče. Na Velikonoč-
ním workshopu si žáci vyzkou-
šeli různé techniky tvorby veli-
konočních dekorací. Někteří si 
vyrobili stojánky na vajíčka ve 
tvaru králíčka, jiní zase z vaty 
vyrobili kuřátka a další vajíčka 
formou koláže.  V prosluněných 
jarních dnech využily pedagož-
ky také školní zahradu a vytvo-
řily dětem Jarní šipkovanou, kde 
děti na stanovištích plnily ne-
jen různé sportovní aktivity, ale 

také úkoly spojené s přírodou. 
Žáci měli za úkol například při-
nést ze zahrady květiny a určit 
jejich druh, nalézt určené pří-
rodniny (kameny, větvičky) ne-
bo napočítat stromy na zahra-
dě. Jejich školní znalosti se tak 
propojily s praktickým pozná-
váním přírody.

Výsledkem čtvrtečních Čajů 
však není výrobek nebo vítěz-
ství v soutěži, ale poznání a in-
terakce všech přítomných, kte-
rým aktivně strávené odpoledne 
přináší radost.
 Lenka FUSSOVÁ

Již od samotného počátku existence První soukromé zá-
kladní školy v Hradci Králové běží projekt s názvem Čtvr-
teční čaje, který se už šestadvacet let těší veliké oblibě 
u žáků, rodičů i pedagogů.

ŽÁCI, UČITELÉ I RODIČE SE 
SETKÁVAJÍ NA ČTVRTEČNÍCH ČAJÍCH

TĚLOCVIK PATŘÍ MEZI NEJMÉNĚ OBLÍBENÉ PŘEDMĚTY
Bývaly doby, kdy nejob-
líbenějším předmětem, ales- 
poň u žáků základní školy, 
byl tělocvik. Dnes prý patří 
tělocvik mezi nejméně oblíbené 
předměty. Školy a učitelé se tak 
musí vyrovnávat se zcela no-
vou a ještě před několika lety 
zcela neznámou situací. Kdo 
za tak zásadní změnu v pohle-
du žáků na školní tělocvik 
může? Je to škola, nebo cel-
kový stav a naladění současné 
společnosti? Můžeme sice 
takto otázku položit, hledání 
odpovědi ale bude nejen 
obtížné, ale odpověď bude ro-
zdílná i podle toho, kdo na ni 
bude odpovídat.

Z pohledu škol se nabízí po-

chopitelná odpověď, že děti ne-
mají o školní tělocvik zájem 
proto, že se obecně snížila je-
jich potřeba jakéhokoliv těles-
ného pohybu. Mají mnoho ji-
ných zájmů a možností, kterým 
se mohou věnovat bez toho, že 
by se při nich namáhaly. Jsou 
ovlivněny i situací v rodinách, 
které je k soustavnému pohybu 
nijak nemotivují. 

Příčiny nezájmu žáků o tě-
locvik je samozřejmě zapotře-
bí hledat i přímo ve školách. 
Tělocvik bývá tradičně pova-
žován za okrajový předmět. 
Pokud z jakýchkoliv organi-
začních důvodů jeho hodina 
odpadne, nebývá to obvykle 
takový problém jako u jiných 

předmětů. Svoji roli jistě má 
i to, že je v podstatě jediným 
předmětem, z něhož může být 
žák osvobozen. Důvodem ne-
musí vždy být zdravotní pro-
blémy dítěte, ale třeba jen zá-
jem rodičů, aby se nešikovné-
mu dítěti spolužáci nesmáli.  

Problémem samozřejmě mů-
že být i samotná výuka škol-
ního tělocviku. Ne každá ško-
la má pro výuku tělocviku vy-
tvořeny podmínky. Ne v každé 
a ne v celé vyučovací hodině 
se také žáci skutečně pohybu-
jí. Mnoho času prostojí a pouze 
přihlížejí, jak cvičí spolužák. 
Pro značnou část žáků není ni-
jak motivující ani výrazně vý-
konnostní pojetí, kdy se mno-

hem více pozornosti věnuje mě-
ření času než tomu, aby měli 
skutečně dobrý pocit z vlast-
ního pohybu. 

Ani náměty, aby se pro zlep-
šení zdravotního stavu žáků 
zvýšil počet povinných hodin 
školního tělocviku, podstatu 
problému nijak neřeší. To vě-
děli již před téměř sto lety naši 
předkové, kteří při podobných 
diskuzích dospěli k závěru, že 
mnohem podstatnější je, aby co 
nejvíce dětí dobrovolně cvičilo 
v nejrůznějších tělocvičných 
spolcích. Přesto je ale dobře, že 
se i o školním tělocviku (a ne-
jen o matematice) začínáme 
vážně bavit.
 František MORKES

KOMENTÁŘ
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Každý ocení toho, který umí víc 
než jeden jazyk. V SOU a SOŠ 
SČMSD Znojmo mají žáci mož-
nost naučit se tři světové jazyky 
– anglický, německý a francouz-
ský. Svoje komunikační schop-
nosti porovnávají v různých 
soutěžích na mnoha úrovních. 

Škola je každoročně vyhlašo-
vatelem soutěže svazových škol. 
V letošním kole se žáci napří-
klad ocitli v situacích každoden-
ního života. Plnili úkoly k téma-
tu „Můžu ti pomoci?“ a bravur-
ně ukázali, jak dokážou v cizím 
jazyce reagovat v případě první 
pomoci či jiné nenadálé nehody. 

Výherci navíc dostali možnost 
požádat město o stipendia. 

„V úterý 11. září proběhlo 
na Městském úřadě ve Znojmě 
slavnostní vyhlášení a předání 
stipendií, o které si požádali žá-
ci znojemských středních škol. 
Stipendia obdrželi za úspěšnou 
reprezentaci školy a města Znoj-
ma tři žáci z naší školy – Kate-
řina Pacíková, Ondřej Benáček 
a Martin Kostrej,“ přiblížil Libor 
Hanzal, ředitel školy.

A jak takový úspěch hodnotí 
sami žáci? „Jsem velice překva-
pena z mého umístění v jazyko-
vé soutěži v oblasti německý ja-

zyk v rámci Kolumba #2. Chtěla 
bych touto cestou poděkovat pa-
ní učitelce Lucii Pláňkové, která 
mě a mého kamaráda na soutěž 
plnohodnotně připravila,“ svě-
řila se Kateřina Pacíková. „Ta-
kové ocenění v podobě stipen-
dia jsem vážně nečekal. Veliké 
poděkování patří paní učitelce 
anglického jazyka Kristýně Šu-
lové. Úsilí, které v budoucnosti 
vynaložíme v oblasti cizích jazy-
ků, závisí jen a jen na nás. Je to 
dobrá zkušenost, finance jsou 
navíc bonusem,“ dodává Ond-
řej Benáček.

 Ludmila KARPÍŠKOVÁ

OČIMA ČTENÁŘŮ

Strhující román o muži, 
který se v srpnu 1968 pod 
hrozbou likvidace vzepřel 
okupantské moci a jako je-
diný nepodepsal potupný 
moskevský dokument. Fas-
cinující drama o hrdinství 
a zradě odhalující detail-
ní pohled do životů lékaře 
a politika Františka Krieg-
la a jeho protivníka, ďáblo-
va advokáta Gustáva Husá-
ka. Jsme svědky zákulisních 
intrik předcházejících osud-
né noci z 20. na 21. srpna 
1968, pozadí únosu šesti 
československých stranic-
kých a vládních představi-
telů do Moskvy a postupné-
ho lámání charakterů během 
jednání v Kremlu. Více na 
www.euromedia.cz.

Muž, který 
stál v cestě
IVAN FÍLA

V soutěživé atmosféře ve dnech 
9. až 14. září pořádala Asocia-
ce pro mládež, vědu a techniku 
ve spolupráci se Střední školou 
obchodu, řemesel a služeb Žam-
berk celostátní Letní robotický 
kemp, jehož součástí byl i ro-
botický workshop, kterého se 
zúčastnili pedagogové, vedoucí 
kroužků a klubů mechatroniky. 
Mezi účastníky byli i žáci naší 
školy, kteří zde s úspěchem sta-
věli roboty ze stavebnic Fischer-
technik ROBO TX Training Lab 
nebo Explorer. Za celou organi-
zaci této akce patří poděkování 
Stanislavu Medřickému.
 Pavel SVITÁK

Dne 26. září jsme v Základní 
škole A. Hrdličky v Ostravě-Po-
rubě slavili Evropský den ja-
zyků. Rozšířená výuka cizích 
jazyků je v naší škole tradiční 
a tento den má pro nás velký 
význam. V letošním roce jsme 
se zaměřili na podporu čtenář-
ské gramotnosti v cizích jazy-
cích, četli evropské pohádky 
a zahráli si na novináře, kteří 
vytvořili atraktivní čtivo pro 
čtenáře sedmi evropských ze-
mí. Žáci prvního stupně se za 
pomoci starších žáků 8. roční-
ku pustili do četby pohádek ev-
ropských států a plnili zadané 
úkoly s výslednou tvorbou pla-
kátů k jednotlivým pohádkám. 

Naši starší žáci tvořili noviny 
vylosovaných evropských stá-
tů dle zadaných kritérií. Novi-
ny měly být v anglickém ja-
zyce, atraktivní, originální, 
s poutavým názvem, obsa-
hem s aktualitami, kulturou, 
sportem a zábavnou stránkou 
dané země. Výsledkem byly 
litevské, řecké, belgické, ru-
munské, portugalské, finské 
a islandské žurnalistické vý-
tvory, které zdobí vestibul naší 
školy. Plakáty evropských po-
hádek byly rovněž vystaveny 
a učitelé s nimi budou nadále 
pracovat. 

Zřízením anglické a později 
i francouzské knihovničky pro 

školní i domácí využití jsme 
poskytli žákům možnost roz-
víjet jejich čtenářské schop-
nosti i v cizích jazycích. A že 
naše snažení funguje a má vý-
sledky, nás samozřejmě těší. 
Výsledkem je fakt, že našim 
žákům nečiní potíže přečíst si 
knihu v anglickém jazyce a po-
važují to za zcela přirozené.

Náš evropský den jsme 
koncipovali celkově jako čte-
nářský a pozvali jsme i rodi-
če k odpolednímu odborné-
mu setkání s pracovnicemi 
knihovny, které měly pro ro-
diče připraveny tipy ke čtení, 
způsoby rozvíjení čtenářských 
návyků a společně s pedago-

gy ukázaly rodičům, jak lze 
s knihami pracovat ve škole 
i mimo ni. 

 Petra TRUNKÁTOVÁ

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ SLAVÍME ČTENÍM

ROBOTICKÝ KEMP V ŽAMBERKU

ZKUŠENOST A STIPENDIUM JAKO BONUS
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Malá Úpa není konzumním 
sportovním střediskem s ký-
čovitou zástavbou, ale nabí-
zí přesně to, proč se do hor 
začalo jezdit – možnost pohy-
bu a odpočinku ve zdravém 
prostředí. To samo o sobě je 
atrakcí stále vzácnější. Tady 
se turisté milující přírodu mo-
hou kochat několika způsoby. 
Pro lidi méně pohyblivé jsou 
to takové horské lázně, jichž 
si dovedou užít ve dnech od-
počinku i nároční sportovci 
a je jedno, zda se budou pro-
cházet po mnoha značených 
trasách anebo na sebe jen tak 
nechají působit kouzlo neko-
nečných luk v místě, které je 
součástí Krkonošského národ-
ního parku.

Při takovém putování je 
vždycky možnost se zastavit 
a občerstvit v chalupách roze-
setých v krajině přesně tam, 
kde je zrovna potřebujete. Je-
jich architektura navíc lahodí 
oku. Zůstala taková, jak ji tu 

založili předci z Tyrol, Štýrska 
i Korutan v polovině 16. století.

Tomu odpovídá i ubytová-
ní v penzionech, chalupách 
a chatách a také jídelníček 
v restauracích, nabízejících 
spíše českou a tradiční kr-
konošskou klasiku. Oblíbené 
a velmi praktické je ubytování 
ve tříhvězdičkových apartmá-
nech jen sto metrů od sjezdov-
ky na Pomezkách.

Děti vítány
Malá Úpa je ideální pro jed-
notlivce, party i rodiny s dět-
mi, jimž tu nic nechybí. Mají 
zde dokonce svoji Pohádkovou 
stezku s deseti zastaveními, se-
znamujícími malé hosty s kr-
konošskými pohádkami plný-
mi pestrých postav, o nichž si 
čtou na tabulích.

Když je zabolí nohy od běhá-
ní po mnoha zdejších hřištích 
nebo skákání na trampolínách, 
mohou se povozit ve vyhlídko-
vém turistickém vláčku Úpáč-

ku, který přepravuje také maz-
líčky, kočárky a kola.

S potomky se odsud jezdí na 
výlet do nedalekých Janských 
Lázní, jak kvůli Stezce koru-
nami stromů v bezbariérovém 
areálu, tak do lanového centra 
a babyparku.

Větší bezpečí je devízou Ma-
lé Úpy. Obec se nachází na sa-
mé hranici s Polskem a doje-
dou sem pouze auta turistů ne-
bo rezidentů.

Nadšenci mohou vyrážet na 
túry i po polských stezkách 
a do dvou měst. Dá se tam vy-
razit letním minicyklobusem 
Pašerák. Jezdí po trase Malá 
Úpa – Kowary – Karpacz – 
Szklarska Poreba – Harrachov.

 Pěšky i na kole
Z osmi pěších tras vás ta 
nejdelší (14 km) dovede na 
Sněžku (z Malé Úpy k ní ve-
de pět různých tras). Při této 
se vychází ze Spáleného Mlý-
na a Lvím údolím dojdete až 
k úpatí nejvyšší krkonošské 
hory.

Nejkratší, dvoukilometro-
vá, vede z Pomezních Bud 
přes Rotterovy boudy ke kos-
telu sv. Petra a Pavla, barokní-
ho symbolu Malé Úpy. Podnět 
k jeho stavbě dal při návštěvě 
Malé Úpy tehdy budoucí císař 
Josef II. v roce 1779. Odměnou 
za absolvování této trasy jsou 

vyhlídky na zdejší krajinu a na 
Sněžku.

Horští cyklisté si vybírají ze 
šesti tras (nejdelší má 36 km) 
a dvou vedoucích přes Polsko 
(50 a 90 km). Na tu nejkratší 
okolo Kraví hory se lze vydat 
i s dětmi. Má 3,5 kilometru, 
je nenáročná a nabízí dvě za-
stavení na Pohádkové stezce. 
Těžký, s pořádným stoupáním 
a ne nejdelší je výšlap na Je-
lenku, což je chata v polovině 
cesty na Sněžku.

(K dispozici je i půjčovna 
elektrokol.)

Zábava po celý rok
Splynout s místními obyvate-
li pomáhá pestrá nabídka tra-
dičních zábav v Malé Úpě od 
ledna do prosince. Zajímavá je 
nabídku Galerie Celnice, která 
slouží jako kulturní a komunit-
ní multimediální centrum. Po-
řádá výstavy fotografií, cesto-
vatelské přednášky, přednášky 
KRNAPu o přírodě, vzdělávací 
pořady, filmy naučné i zábav-
né, výtvarné dílny a další kul-
turně-sociální počiny z Čech 
i Polska.

V prosinci se do galerie na-
příklad sjíždějí na mezinárod-
ní festival milovníci outdooro-
vých filmů.

Kalendář maloúpských ak-
cí je velmi pestrý. Děti se kaž-
dý rok těší na zářijové Krako-
nošovy toulky aneb Den plný 
pohádek.

V září se na parkovišti v Cel-
nici ucházejí kuchaři o cenu za 
nejlepší krkonošskou polévku 
v soutěži Maloúpská vařečka. 
Turisté se zase seznámí s krko-
nošskými specialitami.

Říjnové zvěřinové hody spo-
jené s drakiádou se pořádají 
v okolí kostela sv. Petra a Pavla.

Prosincové tradice v Malé 
Úpě nabízejí rozsvěcení vá-
nočního stromu na Pomezních 
Boudách nebo Bowling cup Ma-
lá Úpa. A to je jen zlomek akč-
ního kalendáře malé vesnice 
s velkým srdcem, otevřeným 
pro všechny, kdo sem zavíta-
jí. Více na www.malaupa.cz.

 Olina TÁBORSKÁ

MALOU ÚPU SI ZAMILUJETE UŽ NAPOŘÁD
Říká se, že kdo přijel na dovolenou do Malé Úpy, nejvý-
še položené obce v Krkonoších, chce se sem vracet. Pro-
padne totiž kouzlu vesnice s čistým vzduchem díky nad-
mořské výšce 1 050 metrů. Je tu klid, a přece všechno, co 
k dovolené na horách patří, na dosah. Nad vsí se maje-
státně tyčí osm kilometrů vzdálená Sněžka, cíl mnoha vý-
šlapů vášnivých i „svátečních“ turistů. Ať sem přijedete 
kdykoli v roce, můžete mít program stále nabitý.



3. října 2018  11ŠKOLSTVÍ INSPIRACE

SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ
Stůjte si za svým
Potřebujete se lépe vymezit? Ve kterých situacích 
nemáte jasné hranice? Máte příliš nepropustné, 
nebo naopak příliš propustné hranice? Knihu Stůj-
te si za svým s půvabným severským koloritem, 
psanou velmi vtipně a empaticky, lze pojmout ja-
ko „pracovní sešit“ pro citlivé jedince – kombina-
ci klasického rádce s osobní výpovědí. Nabízí autentickou zkušenost 
obou autorek v situacích, kdy je potřeba si stát na svém. 

Šest kapitol se zabývá radami, jak žít autentickým životem, pře-
hodnocením zažitých vzorců, citlivými dětmi a dospívajícími, techni-
kami vymezování, opouštěním „bezpečných zón“, vnějšími a vnitř-
ními hranicemi, sadou autorkami osvědčených technik, řečí těla, 
kontrolními hranicemi, jak si počínat, když sami překročíme něčí hra-
nice nebo když chceme spasit všechny ostatní, a přípravou osobní-
ho plánu změny. 
Soutěžní otázka: Maggan Hägglund, spoluautorka knihy Stůjte si 
za svým, je šéfredaktorka jednoho z nejznámějších švédských žen-
ských časopisů. Jak se časopis jmenuje? 
Nápovědu najdete na obchod.portal.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce knihy. Odpovědi po-
sílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 15. října 2018. Do 
předmětu uveďte „Stůjte si za svým“.

Poznej s námi Česko
Autorský pracovní sešit je tvořen tematickými dvou-
stránkami, na kterých se děti seznámí s Českou re-
publikou – hlavním městem, jednotlivými kraji, je-
jich přírodou, historií, ale také se státními symboly, 
hymnou apod. Znalosti si děti procvičují formou zá-
bavného luštění, dokreslování a doplňování.
Soutěžní otázka: Jaké další publikace vyšly v nakladatelství Portál 
autorce tohoto pracovního sešitu?
Nápovědu hledejte na obchod.portal.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce knihy. Odpovědi po-
sílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 15. října 2018. Do 
předmětu uveďte „Poznej s námi Česko“.

Podělme se o sílu čisté vody
Věděli jste, že více než miliarda lidí nemá přístup 
k pitné vodě? Na otravu kontaminovanou vodou 
zemře každý den více než 1 000 dětí. Pomoct mů-
žete opět vy. Díky běžnému nákupu produktů P&G 
(Ariel, Jar, Lenor a další) v síti prodejen velkoob-
chodu Makro může každý poskytnout čistou pitnou 
vodu v oblastech s jejím nedostatkem. Druhý ročník projektu Čistá 
voda dětem v České republice potrvá do 16. října. 2018.
Soutěžní otázka: Kolik miliard litrů pitné vody už bylo v rámci celo-
světového projektu Čistá voda dětem (Children’s Safe Drinking Wa-
ter) poskytnuto v postižených oblastech?
Odpověď najdete na www.csdw.org.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce šamponů Pantene. 
Odpovědi posílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 15. říj-
na 2018. Do předmětu uveďte „Pantene“.

Aby nás to spolu  
bavilo celý rok
Kniha nabízí témata, která autorka zpracovala do 
jednotlivých projektů. Vytvořila je na základě prožit-
ků dětí a vycházela přitom z příběhů a pohádek, pís-
niček, říkadel, hádanek i z běžných situací. Inspiro-
vána jsou například divadelními představeními ne-
bo vzájemnou spoluprací, která mnohdy přichází i od dětí samotných či 
od jejich rodičů. Každý projekt nabízí inspiraci v literárním textu, z ně-
hož vycházejí hry, tvořivé aktivity, společné rozhovory a další činnosti.
Soutěžní otázka: Jaké je povolání autorky knihy Miroslavy Baxové?
Více se dozvíte na obchod.portal.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce knihy. Odpovědi po-
sílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 15. října 2018. Do 
předmětu uveďte „Aby nás to spolu bavilo celý rok“.

Kalendáře a šampony budou po ukončení soutěže k vyzvednutí 
v redakci Týdeníku ŠKOLSTVÍ. Knihy z nakladatelství Portál budou 
výhercům odeslány na adresu uvedenou v mailu. V případě, že vý-
hra nebude vyzvednuta do tří týdnů od vyhlášení výsledků, bude 

postoupena náhradnímu výherci. Na výhru nevzniká právní nárok.

Na stojáka nebo na stěnu
Velký rodinný kalendář 2019 umožňuje přehledně 
plánovat aktivity až pěti členům rodiny. S kalendá-
řem budete mít přehled o tom, kdy a kam mají děti 
jít, jaké mají úkoly a na co se mohou těšit. Děti se 
tak naučí plánovat si čas, získají větší samostatnost a zodpovědnost 
a ulehčí práci rodičům. Kalendář má větší formát pro lepší přehled-
nost a snazší vpisování. 
Soutěžní otázka: Jaký je rozměr Velkého rodinného kalendáře? 
Více na www.familium.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme dva výherce kalendáře. Odpově-
di posílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 15. října 2018. 
Do předmětu uveďte „Velký kalendář“.

Originální dárek nejen 
pro babi a dědu
Stolní kalendář je speciálně uzpůsoben, aby 
do něj mohly děti vytvořit 12 obrázků, jeden 
na každý měsíc. Každý týden obsahuje pranostiku nebo zajímavost, 
která se k týdnu váže. Zároveň jsou zde malé tipy, jak si zpestřit ak-
tuální týden. Obrázky mohou děti do kalendáře tvořit pomocí paste-
lek, vodovek, fixek, ale zároveň mohou do kalendáře cokoli vlepovat – 
listy ze stromů, koláž z fotografií. Součástí je i velký arch se samolep-
kami, které mohou děti při své tvorbě využít. Samolepky lze vlepovat 
i k jednotlivým dnům – například v den, kdy má babička narozeniny.
Soutěžní otázka: Jaké je jméno autorky, která ručně malovala ilu-
strace Nejmilejšího kalendáře? 
Více na www.babickarstvi.cz. 
Ze správných odpovědí vylosujeme dva výherce kalendáře. Odpově-
di posílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 15. října 2018. 
Do předmětu uveďte „Stolní kalendář“.
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Obor Věk Název Blok 1 Blok 2
Angličtina 14–19 let Science in English – Jak pracovat s odborným textem v angličtině Science in English A Science in English B
Biologie, chemie, 
fyzika

13–15 let PROČ NÁM CHUTNÁ?  
– Aneb biologie, chemie a fyzika v kuchyni

Proč nám chutná Potravinářská chemie 

Biologie 14–16 let BIOLOGIE I A II Z říše rostlin Život v souvislostech 
Biologie 14–15 let BIOLOGIE ČLOVĚKA I – Dutina ústní pod lupou Anatomie a fyziologie Patologie 
Biologie 17–18 let BIOLOGIE IV – Trendy molekulární genetiky a cytogenetiky (nelze se přihlásit pouze na jeden blok)
Biologie 14–18 let ENTOMOLOGIE – Šest kapitol se šesti nohama Blok I Blok II
Chemie 14–15 let CHEMIE I Chemické reakce A Chemické reakce B 
Chemie 15–16 let CHEMIE II Chemie vody A Chemie vody B 
Chemie 16–17 let CHEMIE III – Anorganika teoreticky i prakticky Anorganika A Anorganika B 
Chemie 17–18 let CHEMIE IV – Domácí pokusy s přírodními látkami Pokusy A Pokusy B 
Filozofie 16–19 let Úvod do filozofie – Je všechno tak, jak se zdá? Úvod do filozofického myšlení Myšlení novověku
Fyzika 16–17 let ATMOSFÉRA A OCEÁNY Atmosféra Oceány 
Fyzika 15–18 let NA FYZIKU V TÝMU! (nelze se přihlásit pouze na jeden blok) Fyzika
Fyzika 14–15 let Materiály a krystaly – Experimentujeme a měříme Materiály Krystaly – optika
Fyzika, astronomie 14–15 let ASTRO A MODELOVÁNÍ I Astronomie černobíle Učíme se modelovat s počítači 
Fyzika, astronomie 15–16 let ASTRO A MODELOVÁNÍ II Astronomie barevně Užitečné hračky ve virtuálním světě 
Fyzika, astronomie 16–17 let ASTRO A MODELOVÁNÍ III Astronomie je infra Modely slouží 
Fyzika, astronomie 17–18 let ASTRO A MODELOVÁNÍ IV Vesmír v ultra S modely už umíme více 
Geografie 14–16 let GEOGRAFIE I–II Svět v souvislostech Z dílny geografa 
Geografie 16–18 let GEOGRAFIE III – Zkoumat svět očima geografa Místa a lidé v globálním kontextu Geografie
Geografie 17–18 let GEOGRAFIE IV – Krajina Geologické bádání Historie klimatu a proměny  

krajiny ve čtvrtohorách
Historie 14–18 let POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ aneb co by měl každý znát Paleografie, genealogie, heraldika Diplomatika, sfragistika 
Historie 14–16 let Historie – lucemburská doba Lucemburská doba A Lucemburská doba B
Historie, metodologie 15–18 let NAD VĚDOU V DĚJINÁCH I a II Od Aristotela k Einsteinovi Od historie k vlastnímu výzkumu 
Matematika 14–18 let MATEMATIKA III – Kombinatorické hry NIMové hry Hra HackenBush 
Multioborový 13–18 let ANTROPOLOGIE Úvod do antropologie 1 Úvod do antropologie 2 
Multioborový 16–19 let NAD VĚDOU V DĚJINÁCH III a IV (jen pro  

absolventy kurzu Nad vědou v dějinách I a II)
Filozofie vědy Komunikace a prezentace vědy

Osobní rozvoj 15–18 let POZNEJ SÁM SEBE Kurz osobního rozvoje Osobní rozvoj
Programování 17–18 let PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY – Simulace a řízení Modelování a simulace Programovatelné automaty 
Programování 15–18 let GRAFIKA – Vytvořte si inteligentní animaci Jednoduché animace Užití skriptu a animace II  

(nutno absolvovat blok 1)
Programování 13–19 let Virtuální a rozšířená realita – Tvorba aplikací Virtuální realita Práce v Unity

PROGRAM PRO ZVÍDAVÉ A NADANÉ ŽÁKY 
TALNET OTEVÍRÁ ONLINE KURZY registrace do  

10. 10. 2018!

Nabídka T-kurzů pro rok 2018/2019

Pokud ve škole učíte nebo znáte ve svém okolí zvídavé mladé 
lidi ve věku 13 – 19 let se zájmem o přírodní, technické či spo-
lečenské vědy, kteří by přivítali možnost rozvíjet svoje oborové 
zaměření nad rámec školního učiva, doporučte je do T-kurzů. 

Pro přihlášení do kurzů je nezbytné doporučení učitele, rodi-
če či pracovníka pedagogicko-psychologické poradny, v přípa-
dě, že zájemce již v Talnetu studoval, může se doporučit i sám.

Časová náročnost jednoho T-kurzu je 2 - 4 hodiny týdně. 
Online kurzy Talnetu jsou dostupné:
 geograficky - probíhají korespondenční formou, takže není 
nutné někam dojíždět,
 časově - komunikace v online prostředí může probíhat v kte-
roukoli denní či noční dobu,

 finančně - za účast v T-kurzech žák ani škola nic neplatí.
Pro registraci do T-kurzů nejsou nutné žádné předchozí 

testy či diagnostika. Naopak přihlášený bude zván na sou-
středění, kde se může potkat se svými vrstevníky i s instruk-
tory v kurzech, na T-exkurze a další prezenční či kombino-
vané aktivity.

Přehled otevřených T-kurzů a přihlášku najdete na  
http://www.talnet.cz/prihlaseni 

Více o programu Talnet se dozvíte na 
http://www.talnet.cz/o-talnetu

Registrace je otevřená do 10. 10. 2018, kurzy začínají 15. 10. 2018.
Program je financován z prostředků MŠMT.


