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„Břemeno lehko se nese tomu, kdo nese ho rád.“ Ovidius

TÝDENÍK

ŠKOLSTVÍ

Školství předmnichovské re-
publiky bylo nejen tehdejší 
společností pozitivně vnímá-
no, ale těšilo se pro svoji ne-
zpochybnitelnou kvalitu a de-
mokratičnost respektu i v za-
hraničí. Naše současné školství 
tak pozitivně vnímáno není. 
V konkrétních jednotlivostech 
se pak předmnichovské a sou-
časné školství v mnohém vý-
znamně liší. A můžeme začít 
hned u přípravy učitelů. 

Předváleční učitelé obecných 
a měšťanských škol byli absol-
venty středoškolských učitel-
ských ústavů. A protože matu-
rita na těchto ústavech neumož-
ňovala jinou profesní kariéru 
než učitelství, nestudoval na 
nich nikdo, kdo by nechtěl být 
učitelem. Skutečnost, že stu-
denti těchto ústavů se na svoji 
učitelskou dráhu nejen poctivě 
připravovali, ale v průběhu stu-
dia se na ni i těšili, je pro vedení 

současných pedagogických fa-
kult nedosažitelným snem. Roz-
dílnost je i u učitelských platů. 
Zatímco dnes existuje jednot-
ná platová tabulka pro všechny 
učitele, v letech předmnichov-
ské republiky tomu tak nebylo. 
Vzájemný poměr maximálního 
měsíčního platu středoškolské-
ho profesora k maximu učitele 
na měšťance a na obecné škole 
byl 3 900 : 3 090 : 2 700. Roz-
díl mezi platem učitele na měš-
ťance a platem středoškolské-
ho profesora, kteří často učili 
stejně staré žáky, byl považo-
ván za odpovídající náročným 
výběrovým kritériím u profeso-
rů (na rozdíl od učitelů na měš-

ťankách byli absolventy vysoké 
školy). U všech škol přitom pla-
tový tarif přihlížel také k veli-
kosti obce.

Ani tehdy nepatřilo učitel-
ské povolání mezi ta, o nichž 
by se dalo říci, že jsou lukra-
tivní. Pobíraný plat ale nejen 
zabezpečoval odpovídající ži-
vobytí, ale umožňoval i posta-
vení rodinného domku. Vyso-
kou prestiž učitelského povo-
lání v letech předmnichovské 
republiky pak posilovaly nejen 
zcela běžné konkurzy na volná 
učitelská místa, ale i jejich sou-
stavné hodnocení, zapisované 
do kvalifikačních tabulek.

 František MORKES

PRVNÍ REPUBLIKA UČITELE OCEŇOVALA
V letošním roce, kdy si připomínáme sté výročí vzniku sa-
mostatného československého státu a srovnáváme vývoj 
i řadu problémů první republiky se současností, by neměl 
zůstat stranou ani pohled na prvorepublikové školství.
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Výstava
Na Den české státnosti 
28. září Fakulta stavební 
ČVUT zpřístupila v lapi-
dáriu Betlémské kaple uni-
kátní výstavu historických 
modelů staveb doby Karla IV. 
Výstava byla výsledkem prá-
ce pedagogů a studentů obo-
ru architektura a stavitelství 
na katedře architektury Fa-
kulty stavební. čvut

Žádosti
Až do konce října mohou 
sportovní kluby žádat cel-
kem o 1,5 miliardy korun 
na podporu sportování dě-
tí a mládeže ve sportovních 
klubech. Ve srovnání s mi-
nulým rokem došlo k navý-
šení finančních prostředků 
neinvestičního programu 
Můj klub o více než jednu 
třetinu.  mšmt

Stipendium 
Čeští středoškoláci se zájmem 
o roční studium v USA mohou 
nově získat stipendium, které 
financuje americké minister-
stvo zahraničí. Požádat o něj 
mohou do 31. října na webu 
neziskové organizace Ameri-
can Councils for International 
Education.   čtk
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POLICISTÉ VYVINULI SPECIÁLNÍ STAVEBNICI
Moravskoslezští policisté vyvi-
nuli speciální stavebnici a hru 
pro děti. Představuje náplň po-
licejní práce od běžné hlídky 
až po experta na výbušniny, 
policejní praxi i život na poli-
cejní stanici. Hru nazvanou Na 
policejní služebně připravova-
la přibližně rok. Jedná se o tak-
zvanou vylamovačku, která je 

určena dětem od tří let. Má děti 
seznámit se zásadami bezpeč-
ného chování a současně jim, 
ale také dospělým, přiblížit 
každodenní službu policistů.

Součástí je informační bro-
žura s návodem. Obsahuje po-
stup sestavení modelů, popisy 
policejních činností, techniky 
a jednotlivých místností slu-

žebny. Hru v nákladu 1 200 
kusů vydalo Krajské ředitel-
ství policie Moravskoslezské-
ho kraje. Rozdá je ve školách 
při preventivních programech. 
V minulosti už moravskoslez-
ská policie pro děti vydala kni-
hu Policejní pohádky a pro se-
niory publikaci Černá kronika 
aneb ze soudních síní.  čtk

Ministerstvo školství připraví 
do několika týdnů návrh, jak 
by mohlo vypadat bodování 
při přijímacích zkouškách na 
střední školy. Stanovení mini-
mální bodové hranice pro při-
jetí do maturitních oborů poža-
dují kraje. Navrhované kroky 
pro zavedení by měla 19. lis-
topadu projednat tripartita. 
Uvedl to po jednání celostát-

ní tripartity s krajskými tri-
partitami ministr školství Ro-
bert Plaga. 

Jednotné přijímací zkoušky 
se v Česku dělají od loňska na 
všechny maturitní obory, o při-
jetí žáků ale rozhodují ředite-
lé jednotlivých škol. Asociace 
krajů s tím nesouhlasí. Podle 
ní je tak možné vzít i uchazeče, 
kteří nemají pro studium před-

poklady. Úroveň vzdělávání se 
pak podle krajů snižuje a zhor-
šují se výsledky u maturit. To 
ve své zprávě uvedla už dřív 
i Česká školní inspekce. Mno-
ho ředitelů škol tvrdí, že jsou 
jednotné přijímačky administ-
rativně náročné a bez centrál-
ně stanoveného minima bodů 
pro přijetí nemají smysl.

  čtk

MINIMÁLNÍ BODOVÁ HRANICE PRO PŘIJETÍ

„Tak odpady jsou v pořádku, paní ředitelko, problém bude jinde.  
Asi vám tu smrdí učitelé korunou!“
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Znalost cizích jazyků je v Čes-
ké republice mnohem vyšší, 
než činí průměr Evropské 
unie. Alespoň jeden cizí jazyk 
podle statistiky, kterou zveřej-
nil unijní statistický úřad Eu-
rostat, ovládá 79 procent Če-
chů. Nejlépe jsou na tom se 
znalostí cizích jazyků Švédové, 

z nichž aspoň jeden cizí jazyk 
ovládá 96,6 procenta, následo-
vaní Dány, Litevci a Lotyši. Nej-
hůře jsou na tom v EU naopak 
Britové, Rumuni a Maďaři. 

Většina Čechů ovládá ales-
poň jeden cizí jazyk (44,7 pro-
centa). Třemi a více cizími ja-
zyky v Česku podle Eurostatu 

hovoří 7,4 procenta obyvatel. 
Nejlepší jsou v tomto ohledu 
Lucemburčané, kde třemi a ví-
ce cizími jazyky hovoří více 
než polovina obyvatel. Na Slo-
vensku alespoň jedním cizím 
jazykem hovoří podle Eurosta-
tu 88,2 procenta obyvatel.

   čtk

ALESPOŇ JEDEN CIZÍ JAZYK 
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Jedním z hlavních cílů při za-
vádění povinného předškol-
ního ročníku bylo pomoci so-
ciálně znevýhodněným dětem 
začlenit se do dětského kolek-
tivu. „Sociálně znevýhodněné 
děti se naučí především sebe-
obsluze, osamostatní se od ro-
dičů a naučí se fungovat v ko-
lektivu vrstevníků. Mezi dů-
ležité přínosy předškolního 
vzdělávání patří v neposlední 
řadě také pozitivní působení 
vrstevníků, tzv. peer podpora. 
Fungování dítěte ve skupině 
vrstevníků má pozitivní vliv 
na rychlejší rozvoj schopnos-
tí dítěte, na vyrovnávání han-
dicapů, které si přináší ze své 
rodiny, a obecně na urychlení 
socializačního procesu,“ říká 
se v průzkumu, který na toto 
téma zpracoval Člověk v tísni. 

Vyčlenění z kolektivu
Jenže do školky přicházejí 

děti z nejrůznějších rodin. Ně-
které děti jsou dobře připrave-
ny, ale zejména ty ze sociálně 

znevýhodněného prostředí se 
velice těžko adaptují. Mnohdy 
si těžko zvykají na řád a orga-
nizaci dne, problémy vidíme 
v upevňování návyků a doved-
ností. Dobré zkušenosti má-
me se zařazováním těchto dětí 
do menšího kolektivu. Učitelka 

má na ně více času a stává se, 
že právě starší děti, které při-
cházejí do mateřské školy v po-
sledním roce před vstupem do 
školy, zpočátku více inklinu-
jí k dospělé osobě. Kolektivy 
jednotlivých tříd se utvářejí už 
od vstupu dětí ve třech letech. 
Děti, které do mateřské školy 
nastupují v pozdějším věku, 
se těžko zapojují do dětských 
kolektivů.  

V tuto chvíli je důležitá pro-

fesionalita učitelek, které se 
zpočátku musí více zaměřo-
vat na socializaci těchto dětí 
a individuální přístup téměř 
ve všech oblastech. Často po-
zorujeme odchylky ve vývoji 
a hned v začátcích musíme 
vypracovat plán pedagogické 
podpory. Pokud nestačí ani to, 
doporučujeme návštěvu odbor-
níků. Jenže než je dítě vyšetře-
no a poskytnuta další podpo-
ra, uběhne téměř celý školní 
rok a dítě odchází. A v základ-

ní škole se toto kolečko znovu 
rozjíždí,“ komentuje reálnou 
situaci Michaela Trejtnarová, 
ředitelka MŠ Havlíčkova v Ná-
chodě.

Předškolní kluby 
V řadě lokalit fungují předškol-
ní kluby, které se přímo zamě-
řují na práci s dětmi ze sociál-
ně problematického prostředí. 
V těchto zařízeních ovšem pa-
nuje trochu jiná atmosféra než 

v klasické školce. To se může 
zastáncům svobodomyslnější 
výchovy jevit jako výhoda, ale 
běžné školky nejsou na tento 
model nastaveny a děti se pak 
obtížněji začleňují do tohoto 
prostředí.

„Ve třídě, v níž učím, mám 
několik dětí, které dětskou 
skupinu navštěvovaly, a jejich 
rodiče si pochvalovali přede-
vším nízký počet dětí v těch-
to skupinách a delší provozní 
dobu. Po několika měsících po-
bytu těchto dětí v běžné školce 
se mi rodiče svěřovali, že jsou 
spokojeni, jak s nimi pracuje-
me, že máme nastaven denní 
režim, který dětem i jim více 
vyhovuje. Mnohdy zazněla vě-
ta, že v dětské skupině si děti 
mohly dělat, co chtěly, což poz-
ději rodiče vyhodnotili jako ne-
gativum,“ říká M. Trejtnarová.

Změna podmínek
Je rok, který má povinná 

předškolní docházka za sebou, 
dostatečně dlouhá doba, aby-
chom měli v ruce podklady pro 
případné změny? Přetrvávají 
problémy s docházkou, protože 
rodiče své potomky z docház-
ky řádně omluví a ti se pak ve 
školkách prakticky nevysky-
tují. Časté jsou i případy, kdy 
děti sice do školek docháze-
jí, ale rodiče nehradí stravné. 
Zůstanou pak po nich dluhy. 
„Velkou podporu nám v mnoha 
situacích poskytují pracovni-
ce OSPODu, které nám pomá-
hají i s řešením konkrétních 
případů neplatičů. Proto bych 
určitě uvítala, kdybychom se 
do budoucna dočkali většího 
propojení institucí, které pra-
cují s dětmi a rodinami,“ na-
vrhuje M. Trejtnarová.

Zaměstnanci mateřských 
školek také volají po tom, aby 
pro ně platila stejná pravidla 
jako pro základní nebo střed-
ní školy. 

 Romana SLANINOVÁ

PŘEDŠKOLNÍ ROČNÍK V ROCE JEDNA

Máme za sebou první rok, kdy začal platit povinný rok 
předškolní docházky. K tomuto kroku se přistoupilo s vel-
kými očekáváními. Jaká je situace na počátku letošního 
školního roku?

Mezi důležité přínosy předškolního 
vzdělávání patří pozitivní působení 
vrstevníků, tzv. peer podpora. Ta má vliv 
na rychlejší rozvoj schopností dítěte.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ



4 číslo 31ŠKOLSTVÍ

Pokud se podle odborářů při-
dávání ve školství nezrychlí, 
nepodaří se do sněmovních 
voleb v roce 2021 zřejmě zvý-
šit učitelské platy o slibova-
nou polovinu.

Platy rostou dynamicky 
i v jiných rezortech. Plat ve 
školství by měl být konku-
renceschopný a motivující. 
Když ale vidíme, jak rostou 
platy u ostatních skupin za-
městnanců veřejného sekto-
ru, tak dynamiku u pedagogů 
už víceméně nevidíme. Jest-
liže rostou platy dynamic-
ky v jiných sférách, musí ve 
školství růst ještě dynamič-
těji,“ řekla místopředsedky-
ně školských odborů Markéta 
Seidlová.

Vláda v programovém pro-
hlášení uvedla, že do školství 
pošle víc peněz, aby v roce 
2021 byly platy učitelů i ne-
učitelských profesí o polo-
vinu vyšší než v roce 2017. 
Školské odbory usilují o to, 
aby pedagogové do dvou let 

měli 130 procent průměrné 
mzdy ve státě. Letos ve dru-
hém čtvrtletí průměrný výdě-
lek dosáhl podle statistického 
úřadu 31 851 korun, učitelé 
by tak nyní podle požadav-

ku odborů měli mít 41 406 
korun.

V příštím roce by měli po-
dle návrhu rozpočtu kantoři 
dostat na platy o 15 procent 
peněz víc než letos. Tarify by 
se jim od ledna měly zved-
nout o desetinu. Nepedago-
gové by měli mít na výdělky 
o 10 procent prostředků víc.

Sněmovna doporučila vládě 
přidat učitelům už od letoš-
ního září. Podle kabinetu na 
to nejsou v rozpočtu peníze. 
Podle školských odborů by ke 
zrychlení výdělků přispělo to, 
pokud by se ve školství zved-
ly platy už od listopadu. „Za 
listopad a prosinec by to stá-
lo dvě miliardy korun navíc,“ 
podotkl F. Dobšík. Odboráři 
o tom chtějí dál vyjednávat.

Odbory uvedly, že ve škol-
ství se letos v prvním pololetí 
proti stejnému období loňska 
zvýšil plat z 24 610 korun na 
28 084 korun, tedy o 14,1 pro-
centa. Pracovníci veřejného 

sektoru, kteří nebyli ve státní 
službě a řídili se zákoníkem 
práce, si proti loňsku polep-
šili v průměru z 27 041 na 
30 653 korun, tedy o 13,4 
procenta.

Odboráři poukazují na to, že 
zatímco ve školství průměrný 
pracovník byl v deváté platové 
třídě, ve veřejné sféře to by-
la osmá platová třída. Vyšší 
třída přitom znamená vyšší 
odbornost a kvalifikaci, vyšší 
by tedy měl být i výdělek. Niž-
ší byly i odměny a příplatky.

Pedagogové letos v prvním 
pololetí dostávali v průměru 
31 860 korun. Podle výhle-
du by měli mít letos průměr-
ně 33 114 korun. Je to zhru-
ba o 4 procenta víc, než je 
průměrná mzda. O 7 procent 
pod ní jsou učitelé v mateřské 
školce, o 6 procent vychova-
telé a o 31 procent asistenti 
pedagoga. O 13 procent víc, 
než je průměrná mzda, ma-
jí učitelé základní školy, o 16 
procent víc pak učitelé střední 
školy, spočítaly odbory. čtk

ŠKOLSKÉ ODBORY

KOLIK PENĚZ ŠKOLSTVÍ SKUTEČNĚ DOSTANE 
Zajímalo nás, jak vypadá roz-
počet školství pro příští rok. 
Odpovědi nám zaslalo minis-
terstvo školství.

 Kolik prostředků do-
stalo školství ve skuteč-

nosti v letošním roce a kolik 
dostane v roce příštím?

Pro letošní rok byl pro ka-
pitolu MŠMT schválen roz-
počet ve výši 169,0 miliardy 
korun. Pokud k němu připo-
čítáme i výdaje kryté příjmy 
z Evropské unie, celkový ob-
jem schváleného rozpočtu do-
sáhl 176,1 miliardy korun. 

Navýšením rozpočtu kapi-
toly MŠMT na 195,7 miliardy 
korun pro rok 2019 vláda po-
tvrdila, že školství je její prio-
ritou. Včetně podílu EU činí 
vládou schválený rozpočet 
MŠMT pro rok 2019 dokonce 
205,8 miliardy korun, celkově 
tak jde o meziroční navýšení 
o více než 18 procent.

 Kam šlo nejvíc finanč-
ních prostředků v le-

tošním roce a kam půjde 
nejvíc peněz v příštím roce? 

Nejvíc finančních prostřed-
ků jde každý rok do regionál-

ního školství, a to zejména na 
platy a související povinné od-
vody. Pro letošní rok narostl 
schválený rozpočet pro regio- 
nální školství o 17,3 miliar-
dy korun, pro rok 2019 pak 
o dalších 22,8 miliardy korun. 
V meziročním srovnání je však 
nejrychleji rostoucí oblastí vý-
dajů z rozpočtu MŠMT podpo-
ra činnosti v oblasti sportu. Na 
tu pro rok 2019 vláda schvá-
lila v kapitole MŠMT vyčlenit 
7 miliard korun, což je o téměř 
28 procent více než schválený 
rozpočet na rok 2018.

 Jaká jsou pozitiva pro 
učitele a žáky v novém 

školním roce? Mohou být 
spokojeni?

Pozitivem pro učitele bude 
určitě zvýšení platů. Platy pe-
dagogů ve školách stoupnou 
v příštím roce v průměru o 15 
procent. Žáky by zase mohla 
potěšit úprava tzv. pamlsko-
vé vyhlášky. Už od září byly 
zmírněny dosud velmi přísné 
normy na obsah cukru, tuku 
a soli v potravinách povolených 
k prodeji ve školních bufetech 
a automatech. Táňa PIKARTOVÁ

PLATY VE ŠKOLSTVÍ VÝRAZNĚJI NEROSTOU
Platy ve školství se zatím podle školských odborů výraz-
ně rychleji než v jiných oborech nezvyšují. Letos v prvním 
pololetí se proti stejnému loňskému období zvedly o 14 
procent. Ostatním pracovníkům veřejného sektoru, kteří 
nejsou ve státní službě, rostly zhruba o 13 procent. Na tis-
kové konferenci to uvedli představitelé odborového sva-
zu pracovníků školství. 

Podle školských odborů by ke zrychlení 
výdělků přispělo to, pokud by se ve 
školství zvedly platy už od listopadu. „Za 
listopad a prosinec by to stálo dvě miliardy 
korun navíc,“ podotkl F. Dobšík. Podle 
kabinetu na to nejsou v rozpočtu peníze.
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ČTENÍM K ROZEZNÁNÍ MEDIÁLNÍ MANIPULACE

Po nástupu do školky lze dobře 
pokračovat v rozvoji toho, co si 
dítě přineslo z rodiny. Z knih 
by se mělo malým předškolá-
kům nejen předčítat, ale také 
si s nimi o jejich obsahu poví-
dat. Knihy by měly mít děti na 
dosah, aby si je mohly prohlí-
žet anebo z nich po svém před-
čítat mladším kamarádům.

Čtenářské dílny
„Ve škole se nejlépe daří roz-
víjet prožitkové čtenářství 
prostřednictvím čtenářských 
dílen. S nimi lze začít hned 
od první třídy. V takové čte-
nářské dílně čtou děti celé 
knihy podle svého vlastního 
výběru, svým vlastním tem-
pem, a to přímo při vyučová-
ní. Po čase stráveném tichým 
čtením děti sdílejí svoje zá-
žitky a dojmy z aktuální čet-
by, případně řeší zadání, kte-
ré jim pomůže v tom, aby se 

naučily o textu a jeho sdělení 
přemýšlet.

Ideální je spojení dílny čte-
nářské s dílnou psaní. Ve sku-
tečnosti totiž v raném věku 
psaní mírně předchází čtení, 
ale obě dovednosti jsou úzce 
propojené. A tak je tomu i na-
dále. Děti, které píšou vlastní 
texty, lépe rozumějí tomu, co 
čtou od jiných autorů. A na-
opak četba cizích textů pomáhá 

dětem v tom, aby se samy lépe 
písemně i ústně vyjadřovaly. 

Dílna psaní je podobně jako 
dílna čtenářská postavená na 
vlastní volbě žáka. Ten si volí 
autora i téma, formu a žánr, 

rozsah psaného textu, adre-
sáta i to, co chce sdělit. Volí 
si rovněž, zda chce psát sám 
nebo s někým, s kým a jak čas-
to chce konzultovat, zda chce 
svůj hotový text před třídou 
předčítat,“ popisuje možný po-
stup Hana Košťálová, progra-
mová ředitelka projektu Pomá-
háme školám k úspěchu.

Pochopení textů
Čtení během vyučování bychom 
neměli omezovat jen na belet-
rii a na hodiny češtiny. Velký 
význam má i čtení v ostatních 
naukových předmětech.

„To se může omezovat jen 
na získávání doplňujících in-
formací, ale je škoda nevyužít 
dalšího potenciálu, kdy se žá-
ci naučí číst texty jiného typu 
a poznat, jak se v daném oboru 
přemýšlí a píše,“ doporučuje 
H. Košťálová. 

Při systematické práci s po-
dobnými texty se pochopitelně 
dostanou žákům a studentům 
do ruky i texty z tištěných i in-
ternetových médií související 
s daným oborem, a jejich pro-
střednictvím tak lze rozvíjet 
nejen čtenářskou gramotnost, 
ale i kritickou práci s texty.

Jak rozeznat záměr
Tyto dvě dovednosti jdou spo-
lu ruku v ruce a s jejich zvlád-
nutím mohou děti i mladí lépe 
porozumět světu kolem sebe, 
začít ho vnímat v souvislostech 
a porozumět i motivacím, kte-
ré ke vzniku konkrétního člán-
ku vedly.

Žáci si mohou také vyzkou-
šet tzv. cvičení s podavatelem, 
které jim pomůže lépe rozklí-
čovat záměry sdělení. „Při ta-
kovém cvičení děti zkoušejí vy-
právět určitý příběh z pohledu 
jiné postavy, než která vyprá-
ví příběh původní, a sledovat, 

co vše se změnilo, a uvažovat 
o tom, proč autor zvolil daného 
vypravěče. Totéž pak mohou 
zkoušet děti s věcným textem: 
například, jak se změní popis 
historické události, když bude 
podána domorodcem a když ji 
zpracuje cestovatel-dobyvatel? 
Jak se změní pohled na zavla-
žování ohromných skleníků 
s květinami, když bude zprávu 
podávat lokální zemědělec a na 
druhé straně evropský zaměst-
nanec korporátní firmy distri-
buující květiny po evropských 
aukcích? S většími dětmi lze 
porovnávat různé verze stejné-
ho příběhu a opět sledovat, co 
změny činí se sdělením příbě-
hu,“ doporučuje H. Košťálová.

Odlišné úhly pohledu
Během dobře koncipovaných 
hodin a při správném využití 
kritického čtení a přemýšlení 
tak žáci pochopí mimo jiné jed-
nu velmi důležitou věc: Adre-
sát jakéhokoli sdělení ho ni-
kdy nepochopí úplně stejně ja-
ko jeho autor. „Naučí se tak, že 
vždycky musí počítat s tím, že 
každý člověk chápe každé sdě-
lení jen tak, jak mu to umož-
ňují jeho dosavadní zkušenos-
ti a znalosti, povaha i momen-
tální nastavení mysli,“ dodává 
H. Košťálová.

A to je nejlepší cesta, jak se 
naučit postupně rozeznávat ta-
ké nejrůznější mediální mani-
pulace a polopravdy, s kterými 
se bude po celý život setkávat.

 Romana SLANINOVÁ

Každý člověk chápe každé sdělení jen 
tak, jak mu to umožňují jeho dosavadní 
zkušenosti a znalosti, povaha i momentální 
nastavení mysli.

Práce s textem a jeho porozumění nás učí řadě dovedností, 
které jsou užitečné v běžném životě. Na jejich rozvoji by-
chom měli pracovat už s dětmi v mateřských školách. 

Kde hledat 
inspiraci

www.kritickemysleni.cz
informace o dlouholetém 

projektu Čtením a psaním ke 
kritickému myšlení; najít lze 

rovněž archiv časopisu  
Kritické listy

www.pomahameskolam.cz
informace o čtenářském 

projektu Pomáháme školám 
k úspěchu, který navazuje na 

výše zmiňovaný projekt
www.ctenarskekluby.cz FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

 Od 1. září 2016 do 31. 1. 2017 mě-
la snížený úvazek na 0,76 a práci 

rozvrženou na 4 dny v týdnu a ve 2. po-
loletí od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017 má úva-
zek 0,92 a stále 4 dny v týdnu. Od 1. 7. 
do 31. 8. má úvazek nesnížen. Je prav-
da, že při výpočtu má nárok jen na celé 
dny zaokrouhlené směrem dolů? Tzn., 
že i kdyby vycházelo třeba půl dne nebo 
i 0,6 a více a nebyl by to celý den, tak se 
nárok zaokrouhluje směrem dolů?

Ze zákona o pedagogických pracovní-
cích jednoznačná odpověď na tuto otázku 
nevyplývá. ČMOS pracovníků školství po-

žádal o stanovisko ministerstvo školství. 
V jeho vyjádření je uvedeno:

„Při stanovení nároku na počet dnů vol-
na k samostudiu učitelů, kteří mají v prů-
běhu školního roku z jakýchkoli příčin 
různě veliké úvazky, je nepochybně tře-
ba krátit tzv. směrem dolů (nelze přiznat 
a proplácet volno, na které nevznikl ná-
rok). Jelikož je však volno k samostudiu 
jednou z forem realizace dalšího vzdělá-
vání (tzn. především nástrojem sloužícím 
k rozvoji schopností a dovedností zaměst-
nanců, a tedy v zájmu zaměstnavatele), 
není důvod při stanovení tohoto nároku 
postupovat neadekvátně restriktivně a při-
znávat možnost čerpání uvedeného volna 
pouze po celých dnech. Jsme tedy toho ná-
zoru, že volno k samostudiu podle § 24 

odst. 7 zákona o pedagogických pracovní-
cích lze čerpat i po půldnech, vyžaduje-li 
to situace (tj. pokud by učiteli vznikl nárok 
např. na 10,6 dne volna k samostudiu, bu-
de čerpat 10,5 dne, nikoli pouze 10 dnů).

Co se týče vašeho konkrétního dota-
zu, a sice kolik dnů volna k samostudiu 
směla podle zákona čerpat učitelka, podle 
našeho názoru platí, že dotčená učitelka 
měla v období od 1. 9. 2016 do 31. 7. 2017 
nárok na 3,8 dne volna k samostudiu (5 
x 0,76 = 3,8), v období od 1. 2. 2017 do 
30. 6. 2017 na 4,6 dne volna k samostu-
diu (5 x 0,92 = 4,6) a v období od 1. 7. do 
31. 8. 2017 na 2 dny. Celkově proto v da-
ném školním roce měla nárok na čerpá-
ní 10 dnů volna k samostudiu (3,8 + 4,6 
+ 2 = 10,4 = 10).

 Odpověď vyplývá z ustanovení § 68 
odst. 1 zákoníku práce, kde je uve-

deno: „Bude-li zaměstnanec po skončení 
pracovního poměru konat práci u dosa-
vadního zaměstnavatele v pracovním po-
měru nebo na základě dohody o pracovní 
činnosti před uplynutím doby určené po-

dle počtu násobků průměr-
ných výdělků, z nichž byla 
odvozena výše odstupné-
ho, je povinen tomuto za-
městnavateli vrátit od-
stupné nebo jeho po-
měrnou část.“

Podle citované 
úpravy bude od-
stupné nebo jeho 
poměrnou část za-
městnanec vracet 
pouze tehdy, uzavře-
-li s předchozím za-
městnavatelem pracov-
ní smlouvu nebo dohodu.

POČTY DNŮ SAMOSTUDIA PODLE ÚVAZKU

VRÁCENÍ ODSTUPNÉHO
 Je možné se zaměstnancem, 
se kterým byl rozvázán pra-

covní poměr z organizačních dů-
vodů, uzavřít dohodu o provedení 
práce, aniž by zaměstnanec musel 
vracet odstupné?

 Na kolik dnů samostudia má 
učitelka podle zákona nárok?

 V ustanovení § 67 odst. 1 zákoní-
ku práce jsou uvedeny podmínky 

pro vznik práva na odstupné a jeho výši, 
a to v případě rozvázání pracovního po-
měru v důsledku organizačních změn. 
Z uvedené povinnosti zaměstnavatele 

vyplatit odstupné nejsou pro pracují-
cí důchodce stanoveny žádné výjimky 
omezující jejich práva. Zákoník práce 
tedy ve věci nároku na odstupné neroz-
lišuje, zda jsou příslušní zaměstnanci 
v pracovním poměru na dobu určitou, 
či neurčitou, nebo zda je pracovní po-
měr rozvazován z důvodů organizač-
ních změn se zaměstnancem, který je 
zároveň důchodcem. Z toho vyplývá, 
že bude náležet odstupné i tomuto za-
městnanci.

NÁROK NA ODSTUPNÉ PRO DŮCHODCE

 Chceme rozvázat pracov-
ní poměr s důchodcem pro 

nadbytečnost. Musíme mu vyplatit 
odstupné?
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Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

 Jedna z povinností uchazeče o za-
městnání (zavedená novelou záko-

na o zaměstnanosti s účinností od 1. 10. 
2017) spočívá v tom, že uchazeč o zaměst-
nání, který není dočasně schopen kvůli 
nemoci, úrazu, vyšetření či ošetření ve 
zdravotnickém zařízení plnit své povin-
nosti, musí o této skutečnosti informo-
vat příslušné kontaktní pracoviště Úřadu 

práce ČR, na kterém je evidován. Učinit 
tak musí nejpozději v den, kdy mu by-
lo vydáno potvrzení o dočasné neschop-
nosti plnit povinnosti uchazeče o zaměst-
nání z důvodu nemoci nebo úrazu nebo 
v den uskutečnění ošetření nebo vyšetře-
ní. Uchazeč o zaměstnání, který dočasně 
není schopen plnit své povinnosti z výše 
uvedených důvodů, je povinen tuto sku-
tečnost doložit příslušným potvrzením 
nejpozději do 8 kalendářních dnů ode 
dne vydání potvrzení o dočasné neschop-
nosti. Potvrzení o dočasné neschopnosti 
uchazeče o zaměstnání je podle zákona 
povinen vydat registrující poskytovatel 

zdravotních služeb, který poskytuje ucha-
zeči o zaměstnání zdravotní péči v přípa-
dě nemoci nebo úrazu nebo který provedl 
ošetření nebo vyšetření. Jedná se o po-
tvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče 
o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče 
o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úra-
zu nebo potvrzení o ošetření/vyšetření 
uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém 
zařízení. Obě uvedená potvrzení se vy-
dávají na žádost uchazeče o zaměstnání. 
Lékař si příslušná potvrzení vyzvedne 
na Úřadě práce ČR, případně se může 
dohodnout se zaměstnanci Úřadu práce 
ČR o jejich zaslání.

DLOUHODOBÉ 
OŠETŘOVNÉ

ZAŘAZENÍ ZAMĚSTNANCE

DOČASNÁ PRACOVNÍ NESCHOPNOST
 Jako uchazeč o zaměstnání 
jsem povinen hlásit úřadu prá-

ce nemoc nebo úraz. Dokdy a jakým 
způsobem? 

 Od 1. června 2018 nabyla účin-
nosti novela zákona č. 187/2006 

Sb., o nemocenském pojištění, kterou 
se zavádí nová dávka nemocenského 
pojištění, a to dlouhodobé ošetřovné. 
V této souvislosti došlo ke stejnému 
dni i ke změně zákoníku práce. Jed-
nou z těchto změn je doplnění § 191a 
tohoto znění:

„Zaměstnavatel není povinen udělit 
písemně souhlas s nepřítomností za-
městnance v práci po dobu poskytová-
ní dlouhodobé péče v případech podle 
§ 41a až 41c zákona o nemocenském 
pojištění jen v případě, že prokáže, že 
tomu brání vážné provozní důvody.“

Při této překážce v práci může tedy 
zaměstnavatel souhlas zaměstnanci ne-
udělit, ale jen z vážných provozních 
důvodů. Ty je nutno chápat ve světle 
soudní judikatury, které znemožňují 
zaměstnavateli provoz nebo jej vážně 
ztěžují a které by nebylo možné ani 
přijetím vhodných personálních, orga-
nizačních, technických a jiných opat-
ření eliminovat. 

 Zaměstnanec, který poskytuje dlou-
hodobou péči (a pobírá z toho důvodu 

dlouhodobé ošetřovné), má podle § 47 zá-
koníku práce stejnou ochranu jako zaměst-

nanec, který nastoupí do práce po skon-
čení dočasné pracovní neschopnosti či 
jiných překážek v práci. V novelizova-
ném § 47 zákoníku práce se s účin-
ností od 1. 6. 2018 stanoví:

„Nastoupí-li zaměstnanec po 
skončení výkonu veřejné funkce 
nebo činnosti pro odborovou or-
ganizaci, pro kterou byl uvolněn 

v rozsahu pracovní doby, nebo 
po skončení vojenského cviče-

ní nebo služby v operačním 
nasazení nebo zaměstnanky-
ně po skončení mateřské do-
volené nebo zaměstnanec po 

skončení rodičovské dovolené 
v rozsahu doby, po kterou je 

zaměstnankyně oprávněna čer-
pat mateřskou dovolenou, nebo po 

skončení doby poskytování dlouhodobé pé-
če v případech podle zákona o nemocen-

ském pojištění se souhlasem zaměstnava-
tele podle § 191a nebo po skončení doby 
ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo 
jiného člena domácnosti v případech podle 
zákona o nemocenském pojištění do práce 
anebo nastoupí-li do práce zaměstnanec po 
skončení dočasné pracovní neschopnosti 
nebo karantény, je zaměstnavatel povinen 
zařadit je na jejich původní práci a praco-
viště. Není-li to možné proto, že původní 
práce odpadla nebo pracoviště bylo zru-
šeno, je zaměstnavatel povinen zařadit je 
podle pracovní smlouvy.“

 Jak je upravena povinnost za-
městnavatele umožnit svému 

zaměstnanci poskytování dlouhodo-
bé péče o člena rodiny?

 Jakým způsobem upravu-
je zákoník práce pracovní 

zařazení zaměstnance při návra-
tu zaměstnance po skončení do-
by poskytování dlouhodobé péče 
v případech podle zákona o nemo-
cenském pojištění?



8 číslo 31ŠKOLSTVÍINSPIRACE

Kniha se ihned po vydání stala 
knižním bestsellerem.

 Román jste věnoval 
Františku Krieglovi, 

muži, který jako jediný po 
invazi v srpnu 1968 odmí-
tl podepsat tzv. Moskevský 
protokol. Kdy se zrodil nápad 
napsat právě o něm?

Nejdřív jsem napsal scénář 
k filmu, pak přišla nabídka 
od nakladatelství Euromedia 
napsat román, který by vyšel 
k 50. výročí pražského jara 
1968. Téma mi přišlo natolik 
závažné, i s ohledem na ak-
tuální politickou situaci nejen 
u nás, ale i ve světě, že jsem 
nabídku s radostí přijal. 

 Kniha přináší autentic-
ká svědectví té doby?

Je to kronika času, drama 
o hrdinství a zradě, o Františ-
ku Krieglovi a ďáblovu advo-
kátu Gustávu Husákovi a ne-
jen o nich, o srpnu 1968, kdy 
byl pohřben sen o naší svobodě 
a demokracii. Sleduje zákulis-
ní intriky předcházející osudné 
noci z 20. na 21. srpna 1968, 
pozadí únosu šesti českoslo-
venských stranických a vlád-
ních představitelů do Moskvy 
a postupné lámání charakterů 

během jednání v Kremlu. Při 
psaní jsem se opíral o nedo-
cenitelné dokumenty z přísně 
střežených ruských archivů, 
které doposud nebyly publi-
kovány. Moc bych si přál, aby 
tuto knihu četla hlavně mladá 
generace a dozvěděla se, v čem 
jsme kdysi žili a jakých chyb 
jsme se dopustili. 

 Vaši přátelé Jan Vajnor-
ský a Petr Vopelka ini-

ciovali akci Kriegel do škol 
a vykoupili prvních tisíc vý-
tisků románu. Knihy zamíří 

do škol, nemocnic a kniho-
ven po celém Česku. Co je 
smyslem této akce?

Cílem je uctít památku Fran-
tiška Kriegla a připomenout je-
ho hrdinský čin; to přání měl 
už Václav Havel, který ve své 
eseji Přemýšlení o Františkovi 
K. napsal: „Mladí lidé v dneš-
ním Československu už dáv-
no nevědí, že tu byli politiko-
vé, a dokonce i komunističtí, 
kteří byli normálními čest-
nými a statečnými lidmi, byť 
třeba tragického osudu; těž-
ko si už umějí něco takového 
vůbec představit… Už kvůli 
těmto mladým lidem by měla 
být napsána pravdivá a pou-
tavá kniha o Františku Krie-
glovi. Nejen pro uchování pa-
mátky tohoto vzácného muže, 
ale i proto, aby lépe rozuměli 
složitému světu, v němž žijí, 
lépe chápali, proč jejich před-
kové dělali to, co dělali, lépe 
rozuměli jejich problémům, 
ideálům i iluzím, úspěchům 
i prohrám. Aby si uvědomili, 

že i v dnešním světě lze usilo-
vat o něco smysluplného, pak-
liže se člověk nebojí překážek 
a obětí. A aby posléze pocho-
pili, že se politice a politikům 

nemusí už navždy jen a jen po-
smívat, ale že si jich mohou 
i vážit.“ Myslím, že tato slova 
jsou platná dodnes.

 Pod stejnojmenným 
názvem byste měl za-

čít natáčet i film, ke které-
mu jste už napsal scénář. Ja-
ké bude herecké obsazení?

Snímek připravuji s produ-
centem Milošem Šmídmaje-
rem a pro hlavní roli jsem si 
vybral Tomáše Töpfera, kte-
rému jsem postavu Kriegla 
napsal takříkajíc na tělo. Je-
ho ženu Rivu ztvární Tatjana 
Medvecká a Krieglova protiv-
níka Gustáva Husáka se svou 
vynikající slovenštinou Miro-
slav Donutil. Alois Švehlík bu-
de hrát Ludvíka Svobodu, je-
ho syn David Zdeňka Mlynáře 
a Josefa Smrkovského Miro-
slav Hanuš. Jedná se o mezi-
národní koprodukci Česka, 
Slovenska a Ukrajiny, v jed-
nání jsou také Německo, Ma-
ďarsko a Rusko. Chybí nám 
ještě patnáct milionů korun. 

Jestliže je seženeme včas, za-
čneme na jaře příštího roku 
točit.

 Román už má druhý 
dotisk a nejedno knih-

kupectví opět hlásí vyprodá-
no. To je snem každého spi-
sovatele. 

To víte, že mě to velice tě-
ší! Vždyť před vydáním knihy 
znalo jméno doktora Františ-
ka Kriegla pouhých 33 procent 
české a slovenské populace, 
dnes už je to i díky obrovské-
mu mediálnímu zájmu a akci 
Kriegel do škol téměř dvojná-
sobek.

 Prozraďte, o čem bude 
váš další film či kniha.

Mám další dva filmové pro-
jekty: film Den štěstí, který je 
volně inspirován životem zpě-
váka Petra Nováka a jeho ženy, 
herečky Evy Jakoubkové, a stá-
le se nevzdávám ani filmu Bel- 
la Luna v angličtině. Avšak ny-
ní má absolutní přednost Krie-
gel, do kterého jsem investo-
val hrozně moc sil i času. Co 
se týče další knihy, jmenuje 
se Rytec kamejí, pohádka pro 
dospělé, balada o lásce mezi 
nebem a zemí, o muži, jenž se 
stane nejstarším člověkem na 
světě, je mu sto dvacet let a ne-
může zemřít, protože na něm 
byl úspěšně spáchán experi-
ment nesmrtelnosti. 
Tak ať vám vše vyjde podle 
vašich představ. 

 Eva ROKYTOVÁ

Český filmový režisér, scenárista, producent a nyní už 
i spisovatel Ivan Fíla měl svým filmem Král zlodějů téměř 
na dosah prestižní světové filmové ocenění – Oscara. Ny-
ní slaví stejný triumf se svojí literární prvotinou, romá-
nem Muž, který stál v cestě. 

Moc bych si přál, aby tuto knihu četla 
hlavně mladá generace a dozvěděla se, 
v čem jsme kdysi žili.

MUŽ, KTERÝ STÁL V CESTĚ

FOTO: Miroslav Hurt 
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Na studijní pobyt zaměřený na 
environmentální výchovu se 
o prázdninách sjelo do Irska 
šedesát učitelů mateřských 
škol a prvního stupně základ-
ních škol z Evropy, včetně de-
seti českých. Akci pořádá Bird-
life International, jehož partne-
rem je v České republice Česká 
společnost ornitologická.

Své zkušenosti nabyté na 
tomto setkání v rámci projektu 
Skrze přírodu k lepšímu životu, 
podpořeného programem Eras-
mus+, sdíleli účastníci s další-
mi učiteli na národních semi-

nářích, které probíhaly v září. 
Došlo i na příklady dobré 

praxe, kdy učitelé z každé ze-
mě, přednostně vybíraní z ves-
nic a malých měst, představili 
ostatním účastníkům své akti-
vity a nápady v environmentál-
ní výchově. „Pro mnoho učite-
lů představoval pobyt jedineč-
nou příležitost sdílet informace 
a zkušenosti se svými zahra-
ničními kolegy a bylo vidět, jak 
si to užívají,“ shrnuje Gabriela 
Dobruská z ČSO.

„To, že se mohly účastnit 
i učitelky ze školek, je velmi 

přínosné. Je vidět, že si orga-
nizátoři uvědomují, od jakého 
věku se má začínat budovat 
povědomí o živé a neživé pří-
rodě,“ vzpomíná na svoji účast 
Helena Krejčíková.

„Jednalo se o jednu z nejkom-
plexnějších akcí, kterou ČSO se 
svými partnery na poli environ-
mentální výchovy uskutečni-
la. Učitelé se seznámili s novou 
sadou vzdělávacích materiálů 
Přírodě na dosah, kterou zájem-
ci najdou volně ke stažení na 
webu ČSO,“ doplňuje Gabriela 
Dobruská.  tap

OČIMA ČTENÁŘŮ

Před mýma očima tančily 
postavy démonů, které 
jdou jen těžko popsat slovy, 
a já tančil s nimi. Vířily ve 
šmouhách kolem velkého 
pohřebního ohně v ryt-
mu hudby; tváře zkřivené 
v hlubokém prožitku a svý-
mi chodidly zvedaly oblaka 
prachu. Hlasy ani melodie 
nešlo dostat z hlavy, nedalo 
se jim uniknout a nemohl 
jsem se bránit. Samy se 
draly do těla. Svou prud-
kostí mi sevřely srdce a do-
nutily jej tlouct podle jejich 
rytmu. Odevzdal jsem se 
a ztratil nad sebou vládu. 
Zpíval jsem s uruki a křičel 
do noční tmy slova, kterým 
jsem nerozuměl. Více na 
www.albatrosmedia.cz.

Příběh jednoho 
kmene
CTIBOR OSTRÝ

ADAPTAČNÍ KURZ VYTVOŘIL KOLEKTIV

SEMINÁŘE PRO UČITELE

Krásné prostředí Horní Bečvy 
a slunné počasí poskytly ideální 
podmínky pro adaptační kurz 
žáků 6. ročníku. Žáci všech 6. 
tříd se během tří dnů společně 
poznávali, učili se spolupraco-
vat a komunikovat nebo řešit 
konflikty. Nechybělo ani spor-
tovní vyžití a spousta her. Žáci 
si během kurzu utužili vztahy 
nejen v kolektivu třídy, ale také 
v rámci ročníku. Atmosféra ce-
lého kurzu byla velmi příjemná 
a všichni se těší na další spo-
lečné akce.  Šárka HUDKOVÁ

ŠŤASTNÁ TO ŠKOLA, KTERÁ NEONEMOCNĚLA ŠIKANOU
Vstřícné, přátelské a plnohod-
notné vztahy mezi žáky na-
vzájem a učiteli společně při-
spívají k tvůrčí a inspirující 
atmosféře ve třídách. Bez ní 
by všichni ztráceli půdu pod 
nohama. Třeba kvůli šikaně.

Mluví se o ní jako o zhoubné 
nemoci, s níž se setkala v růz-
né podobě už téměř polovina 
dětí. Na jedné straně necitlivý 
a povýšený agresor, na dru-
hé snadná oběť. Žádná škola 
se s ní nechlubí. Některé se ji 
v zárodku snaží zamést pod 
koberec, což je vůbec nejhorší 
možný a zákonem postižitelný 
postup. Česká školní inspek-
ce se jen loni zabývala sedmi 

desítkami vážných podnětů, 
z nichž bylo třiadvacet odů-
vodněných. Ale co je to pro-
ti mobilní anonymní aplikaci 
„Nenech to být“, která přijala 
na svých linkách 2 828 hlášení 
upozorňujících na šikanu. Ši-
kana představuje hrubý projev 
neúcty, ponižování, narušová-
ní lidské důstojnosti, fyzické-
ho a psychického ubližování, 
citového vydírání a vulgárního 
osočování. U oběti často vede 
k trvalým následkům. Známé 
jsou jednotlivé pokusy o se-
bevraždu, zoufalý únik před 
lhostejným okolím. Žák, kte-
rý je trochu jiný, neprůbojný 
a hendikepovaný nebo z odliš-

né sociální skupiny, se stává 
vyhledávanou obětí útočících 
agresorů, žáků drsných i kulti-
vovaných, z dobře nebo špatně 
prosperujících rodin. Šikana 
vždy pozvolna propuká v ur-
čitém prostředí, které ji buď 
dále přiživuje, nebo jí nepřeje. 
Jejím projevům nahrává vir-
tuální, ale i skutečný svět plný 
násilí a vyprahlého citu. Spo-
lečnost, natož škola, by před 
ní neměla zavírat oči a dělat 
mrtvého brouka. Preventivně, 
jako u každé jiné nemoci, je 
třeba bránit nejen vzniku ši-
kany, ale zejména jejímu dal-
šímu škodlivému šíření. Buď-
me upřímní. Dnes se zdaleka 

netýká pouze samotných žá-
ků, ale cíleně zasahuje mno-
hé učitele. 

Nejúčinnější prostředek pro-
ti jejímu výskytu lze spatřovat 
v trvalém navozování příjem-
né a zdravé školní atmosféry. 
Ředitel a učitelé nejsou jen li-
dé se vztyčeným ukazovákem, 
ale především s pochopením 
pro dětskou duši. Věřme, že 
právě oni dokážou sebemen-
ší projev propukající šikany 
mezi žáky zavčas podchytit, 
správně vyhodnotit a viníky 
bez pardonu přísně potrestat. 
Šťastná to škola, která neone-
mocněla šikanou. 
 Roman KANTOR

KOMENTÁŘ
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Naštěstí si tento nepříliš po-
vzbudivý stav uvědomují stále 
více nejen rodiče a kolegové, 
ale také politici a zastupitelé. 
Již podruhé uspořádal Magis-
trát hlavního města Prahy ve 
spolupráci s Asociací zřizova-
telů školních jídelen setkání 
pracovníků školních jídelen. 
Tentokrát dostali zástupkyně 
a zástupci jídelen ze škol zři-
zovaných magistrátem i jed-
notlivými městskými částmi 
pozvání do krásného prostředí 
botanické zahrady SOŠ Jarov 
v pražských Malešicích.

Pod korunami stromů
Letošní setkání ve stylu gar-
den party se opravdu poved-
lo. Babí léto se předvedlo ve 
své nejkrásnější podobě, a tak 
se mnozí z přítomných necha-
li svést k prohlídce krásného 

parku i téměř sto let starých 
skleníků, které jsou součástí 
areálu. Mezi hosty pochopi-
telně převládaly dámy, které 
tentokrát odložily kuchařský 
stejnokroj a mohly si do sytosti 
vychutnávat vynikající občer-
stvení, které pro ně připravili 
jejich nástupci ze SOU gastro-
nomie a podnikání Za Černým 
mostem v Praze 9.

Velkou radost jim uděla-
la i přítomnost významných 

hostí, mezi kterými nechyběla 
například Kateřina Cajtham- 
lová. Tu ostatně mnohé z ku-
chařek dobře znají nejen jako 
čestnou předsedkyni asociace, 
ale také z kurzů o komunika-
ci ve školní jídelně, které se 
konají za podpory pražského 
magistrátu.

Ocenění náročné práce
To je ale jen jeden z bodů, jak 
se pražské zastupitelstvo sna-
ží zlepšit pracovní podmínky 
ve školních jídelnách. Jasně to 
vyplynulo i ze slov Ireny Rop-
kové, radní hl. města Prahy 
pro školství a evropské fon-
dy, která přišla účastníky se-
tkání osobně pozdravit. „Vím, 

že vaše práce je náročná, při-
tom málo oceňovaná a špatně 
placená. V rozpočtu magistrá-
tu na rok 2019 se počítá se sto 
miliony korun, které by měly 
jít na zvýšení vašich platů. Je 
to ostatně jedna z cest, jak na-
hradit výpadek peněz na tyto 
účely ze státního rozpočtu,“ 
řekla I. Ropková mimo jiné 
ve svém neformálním uvíta-
cím proslovu.

A jak by si právě ona před-
stavovala takovou ideální škol-
ní jídelnu? „Zřizovatel by měl 
poskytnout kuchařkám co 
nejmodernější zařízení, které 
jim ulehčí těžkou práci. A za-
městnanci by určitě měli mít 
možnost pravidelných školení 
a workshopů, třeba takových, 
jaké nabízí pražský magistrát 
ve spolupráci s Asociací zřizo-
vatelů školních jídelen. Mys-
lím, že pak je může práce víc 
bavit a nacházejí inspiraci pro 
zdravá a chutná jídla například 
z ryb nebo luštěnin či pro zří-
zení zeleninového baru,“ po-
psala svou představu I. Rop-
ková. ros

PRAHA MYSLÍ I NA KUCHAŘKY ŠKOLNÍCH JÍDELEN
Nejpočetnější skupinu nepedagogických pracovníků ve 
školství tvoří zaměstnanci nebo, ještě spíše, zaměstnanky-
ně školních jídelen. Jejich platy mají k celostátnímu prů-
měru hodně daleko a jejich práce je považována v lepším 
případě za samozřejmost, v tom horším bývá nedoceněna. 

Světový den výživy si ve 150 
zemích světa připomínáme 
16. října. Slaví se od roku 1981, 
a to na základě rozhodnutí kon-
ference OSN pro výživu a ze-
mědělství z roku 1979. Proč 
vůbec tento svátek vznikl? Co 
nás nejvíc ovlivňuje při výbě-
ru potravin? Čeká nás „potra-
vinová revoluce“?

V našich klimatických pod-
mínkách nám takový svátek 
může připadat zbytečný. Vždyť 

přece už několik desetiletí dů-
věřujeme velkým potravinář-
ským značkám, že nám nabí-
zejí výběr bezpečných, chut-
ných a dostupných potravin. 
A navíc se pořád mluví o tom, 
že zemím s nedostatkem jídla 
se pomáhá víc a víc. Nicméně 
nůžky rozdělující lidi podle 
blahobytu a chudoby se neu-
stále rozvírají.

„Nová generace ‚mileniálů‘ to 
má složité, což měly i předcho-
zí generace, ale jiným způso-
bem. ‚Mileniálové‘ vyrůstají mj. 
v kontextu klimatických změn, 
nedostatku vody, rostoucí obe-
zity a cukrovky. Pokud bychom 
zůstali jenom u problematiky 
výživy, dalším velkým problé-
mem je složitost a netranspa-
rentnost dodavatelských řetěz-
ců,“ vysvětluje Monika Ihnat-
ková ze společnosti Danone.
Co v současnosti nejvíc ovliv-
ňuje nákup potravin?

Na chování současné digitál-
ní generace mívají vliv přede-
vším sociální média. V důsled-
ku toho věnují spotřebitelé po 
celém světě daleko větší pozor-
nost tomu, co nakupují. Pečli-
vě zkoumají produkty, a to ne-
jen jejich ingredience. Zajíma-
jí se totiž i o to, jací lidé jsou 
za značkou, jak byly potraviny 
připraveny a kde a jak byly in-
gredience pěstovány. 
Blíží se „potravinová revo-
luce“?

Lidé začínají stále více 
upřednostňovat malé míst-
ní výrobce na úkor velkých 
osvědčených značek. S ohle-
dem na tempo a dosah těchto 
změn se z tohoto evolučního 
trendu pomalu stává radikální 
změna, tedy revoluce. Mají se 
velké společnosti snažit tento 
trend potlačit, nebo se k němu 
naopak připojit?

„Na tuto situaci máme jasný 

názor: jídlo pro nás není jenom 
komoditou. Je vzácné a odhalu-
je, kým jsme. Lidé svou volbou, 
co si dají k pití nebo k snědku, 
mají možnost ovlivnit svět, ve 
kterém chtějí žít. Všichni by 
měli mít to právo. Stojíme si 
za tím, že zdraví lidí a zdraví 
planety jsou spolu úzce pro-
pojené. Vzájemná symbióza 
těchto dvou rovin je pro nás 
velmi důležitá,“ dodává Moni-
ka Ihnatková.

„Tento názor formuje nabíd-
ku našich produktů, jejich pod-
poru obnovitelného a ekologic-
kého zemědělství či zapojení 
do různorodých sociálních 
projektů a podpory inovací.“ 
V Danone se řídí jasnou vý-
zvou „jedna planeta, jedno 
zdraví“, jejíž hlavní ambicí je 
podpora zdravějšího a udrži-
telnějšího způsobu stravová-
ní a pití.

 Šárka PELCOVÁ

BEZ JÍDLA TO NEJDE ANEB OSLAVTE SVĚTOVÝ DEN VÝŽIVY
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PRIBINÁČEK PŘINÁŠÍ KARAMELOVÉ NOVINKY
Vafle s Pribináčkem Mixík Karamel-vanilka

4 porce, příprava: 30 minut + chlazení 30 minut

Ingredience:
40 g změklého másla

220 g polohrubé mouky
1 prášek do pečiva

1 lžíce třtinového 
cukru

špetka soli
300 ml mléka

2 vejce
olej na potření 

vaflovače
4 kelímky (125 g) 
Pribináčka Mixík 
Karamel-vanilka 

ovoce (banán, 
borůvky, maliny)

Postup:
  Máslo rozpusťte a nechte 

trošku vychladnout. Odvažte si 
mouku, přidejte k ní prášek do 
pečiva, cukr a špetku soli. 

  Vyšlehejte máslo s mlékem 
a vejcem. Přidejte suché in-
gredience a prošlehejte. Těsto 

nechte v chladu minimálně 30 
minut odležet.

  Poté rozpalte vaflovač, po-
třete ho troškou oleje, nalijte 
těsto, uzavřete a pečte, dokud 
nebudou vafle dozlatova upe-
čené. 

  Vyndejte, nakrojte ze 4 vaflí 
kolečka, ty ještě zespoda naříz-
něte. Ze zbývajících čtyř vaflí vy-
krojte trojúhelníky, tvar kornout-
ku. Přendejte na talíře. Na kulaté 
vafle rozdělte karamelové Pribi-
náčky a ozdobte je ovocem. 

Soutěžní otázka: Jakou další novinku kromě karamelového 
Pribináčka nově najdete v obchodech?

Více na www.pribinacek.cz
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce pochoutek od 

Pribináčka. Odpovědi posílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz 
do 17. října 2018. Do předmětu uveďte „PRIBINACEK“.

Ochutnejte zcela novou karamelovou příchuť Pribináčka. Pro 
velké mlsouny navíc Pribináček vykouzlil i Mixíka, kde se pojí 
tato nová karamelová příchuť s vaší oblíbenou příchutí vanilky. 
S novým Pribináčkem zažijete spoustu chutných zážitků, ať 
už si ho dáte jen tak, anebo si z něj vykouzlíte dobroty, které 
budou bavit děti i dospělé. 

Sladká odměna
Zpříjemněte si podzim 
vynikajícími dezer-
ty, které připravíte 
během chvíle. 
Pribináček přináší 
chutnou inspiraci pro 
školní svačiny. Užijte si 
vyrábění dezertů, které 
svou časovou náročností 
nebudou bránit plnění 
domácích úkolů a stanou se 
tak sladkou odměnou nejen 
pro děti, ale i rodiče. 
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stolní kalendáře  
a diáře na rok 2019!

Cena kalendáře či diáře je 
150,- Kč za kus  

+ poštovné.
Výtěžek z prodeje 
kalendářů a diářů 

použijeme na 
kastrace, krmivo 

a veterinární péči o opuštěné 
kočky v Hodoníně a okolí.

Kalendáře si můžete objednat na e-mailu

kocky.sos@seznam.cz

Kočky SOS Hodonín nabízí
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PODZIM S KNIHAMI Z VYDAVATELSTVÍ ALBATROSMEDIA

Dosud nevydané povídky, ztracené ve víru 
času, ve stozích pozůstalosti či v šuplících 
soudobých časopiseckých redaktorů, kte-
ří nedocenili jejich kvality. Přední autor 
jazzového věku a otec ztracené generace 
se v nich představuje jako bravurní vypra-
věč a stylista. Texty pokrývají období od 
dvacátých let až do konce Fitzgeraldovy 
spisovatelské dráhy a vytvářejí pestrý, dynamický obraz ame-
rických dějin nepokřivený opatrnými editory.

Za tebe bych život dal
F. S. FITZGERALD

Historický román pojednává o navý-
sost dramatickém okamžiku lidských 
dějin – o ukřižování Ježíše Krista. Vy-
pravěčem románu je Říman Marcus 
Manilius Mezentianus, který se před 
nešťastnou láskou uchyluje do vřavy 
Jeruzaléma a stává se zde svědkem 
Ježíšovy smrti. Je zasažen hloubkou 
jeho poselství a s detektivní posedlostí pátrá po smyslu je-
ho slov a činů.

Jeho království
MIKA WALTARI

Každý z nás má v hlavě nějaký pomyslný 
seznam přání, která si touží jednoho dne 
splnit, seznam míst, která touží vidět. Kniha 
je sbírkou 1 000 míst, která musíte za svého 
života navštívit. Každé z míst v sobě skrývá 
malé i velké dobrodružství. V knize objevíte mnoho jedineč-
ných aktivit, které se ve většině případů vážou ke konkrétním 
místům naší překrásné planety. 

1000 míst, která musíte vidět, 
než zemřete
KATH STATHERS

Vydejte se s námi daleko na sever, do 
kouzelného království Arendelle, po-
sazeného mezi strmými horami a hlu-
bokými fjordy. Tam čekají Anna, Elsa 
a jejich kamarád Olaf se dvěma pěkný-
mi příběhy. V prvním se blíží Vánoce, 
první, které po dlouhé době stráví Anna 
s Elsou konečně zase spolu. Olaf se pro ně pokusí sehnat ně-
jaké pěkné rodinné tradice. Ve druhém příběhu se malý sně-
hulák, který tak moc miluje léto, dozví, proč je i jaro úžasné.

Ledové království
Edice Od pohádky k pohádce

Když dojdete až na konec slepé uli-
ce, máte dvě možnosti: buď přešla-
povat na místě, anebo se vrátit. Třia- 
třicetiletá Eliška se rozhodla pro 
návrat. Zpátky na jižní Moravu, do 
svého dětského pokoje, k rodičům, 
k sobě samé, ke své podstatě. Proto-
že doma jsou odpovědi. Pátá kniha 
nejprodávanější autorky jistě opět 
nezklame. 

Veselí
RADKA TŘEŠTÍKOVÁ

V Kábulu dojde k únosu dvou švédských 
diplomatů. K případu je povolána elitní 
policejní vyjednavačka Amanda Lundo-
vá. Švédský velvyslanec Sven Leijon-
hufvud obdrží za záhadných okolností 
balík heroinu, který má poslat diplo-
matickou poštou do Stockholmu. Tam 
je mezitím nalezena mrtvola bývalého 
zaměstnance ambasády. Amanda postupně zjišťuje, že případy 
spolu souvisí a že velvyslanci někdo usiluje o život. 

4 dny v Kábulu
ANNA TELLOVÁ

Vydejte se do domácnosti vynález-
ce Boba za hafíky Bingem a Rollym 
a robotickým psem Fíkem a zjistě-
te, jak je důležité opravdové přátel-
ství a podání pomocné ruky. Přečtě-
te si o tom, jak se hafíci účastnili 
napínavého pátrání po ztraceném 
dárku nebo jak se snažili rozveselit 
svou sestřičku Hissy, když vstala 
z pelíšku špatnou tlapkou. 

Kámoši hafíci
Edice Od pohádky k pohádce

Vypravte se za pohádkovými postavami 
do Dánska, Ruska, Německa, Francie, 
Anglie, Polska, Itálie, Čech a na Sloven-
sko. Příběhy slavných pohádkářů ilust-
racemi oživila Dagmar Ježková – O dva-
nácti měsíčkách, Princezna na hrášku, 
Domku, domečku, kdo v tobě bydlí?, 
Pták Ohnivák a liška Ryška, O třech přadlenách, Kocour v bo-
tách, Ošklivé kačátko, Tři prasátka, Otesánek, Obušku, z pyt-
le ven!, Loď, která plula po vodě i po zemi, Žabka carevna.

Pokladnice pohádek
ALENA PEISERTOVÁ

INSPIRACE


