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„Práce je to, co nikdo nechce dělat.“ Tomáš Garrigue Masaryk

TÝDENÍK

ŠKOLSTVÍ

Nejenom veřejných a státních, 
ale zejména soukromých. Ka-
ždý pátý obyvatel ČR se dnes 
může chlubit vysokoškolským 
diplomem. Za posledních téměř 
třicet let se navýšil každoroční 
počet absolventů čtyřikrát, loni 
na pětašedesát tisíc. V důsled-
ku nepříznivého demografi c-
kého vývoje však zvolna klesá.

Spousta pracovních pozic stá-
le formálně vyžaduje vedle ma-
turity i vysokoškolský diplom, 
a to často úplně zbytečně. Za-

městnavatelé už méně vyhod-
nocují kvalitu dosaženého vzdě-
lání a uchazečovy dovednosti. 
Komu scházel „papír“ na ško-
lu, musel si jej ve vyšším věku 
dodatečně pořídit – zázračná 
voda na mlýn zejména soukro-
mým vzdělávacím institucím. 
Různé pobočky dosud nabízejí 
za peníze a část víkendů strá-
vených v lavici oblíbené vy-
sokoškolské tituly, za šest se-
mestrů Bc. a za následné dva 
roky Mgr.  Kdo nevlastní titul, 

jako by nežil. Nechce se věřit, 
že bakalářská studia nedokon-
čí v průměru až šedesát pro-
cent studentů, většinou kvůli 
pohodlnosti a málo promyšle-
né volbě jednoho ze čtyř tisíců 
nabízených studijních oborů. 
Technické školy jsou na tom 
pro svou náročnost ještě hůře. 
Mnohdy je předčasně opouš-
tí až osmdesát procent poslu-
chačů. Někteří akademici v tom 
kupodivu spatřují kvalitu své 
školy. V zahraničí se neúspěš-
nost kolem padesáti procent 
považuje za tragický výsledek 
hodně špatné univerzity. Občas 
se s mírnou nadsázkou říká, že 
současné bakalářské studium 
se sotva vyrovná svou úrovní 
prvorepublikové maturitě. De-

valvace vzdělání a s ní spojená 
infl ace titulů varovně postupují.

Maturitní vysvědčení, vyso-
koškolské diplomy a akademic-
ké tituly se u nás s oblibou fal-
šují nebo drze a veřejně kupují. 
Kolik nejenom politiků si pošpi-
nilo svou pověst mechanickým 
opisováním diplomek nebo po-
divně zkráceným studiem. Naše 
touha psát si před jménem titul 
je chorobně nakažlivá. Přitom 
ten současný už zdaleka neza-
ručuje kvalitu, na kterou jsme 
byli dříve zvyklí. Více vypovídá 
jen o ukončení dané školy a to 
je velmi málo. Brzo bude mno-
hem důležitější to, jak kvalitní 
a uznávanou školu člověk absol-
vuje, než jen pohled na vysně-
ný diplom.            Roman KANTOR

KDO NEVLASTNÍ TITUL, JAKO BY NEŽIL
Po roce 1989 u nás explodovala společenská objednávka 
na co nejvyšší počty maturantů a vysokoškoláků 
s akademickým titulem. Chtěli jsme se skokem přiblí-
žit západnímu světu, a proto živelně vznikaly desítky 
středních a vysokých škol.  

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Juniorští olympionici
První polovina října patřila 
třetím olympijským hrám 
mládeže do 18 let, které se 
letos konaly v jihoamerickém 
Buenos Aires. Zúčastnily se 
jich na čtyři tisícovky spor-
tovců z celého světa, kteří 
se utkali ve více než třicítce 
sportovních odvětví.  mšmt

Oprava gymnázia  
V Kolíně pokračuje oprava fa-
sády gymnázia, stát bude 11,5 
milionu korun. Město k budo-
vě přistupuje jako k památce, 
i když jí ofi ciálně není. Staveb-
ní fi rma proto citlivě opravuje 
jen nejnutnější kusy omítky, 
hotová je například oprava vě-
že, která získala svůj původní 
historický vzhled.   čtk

 Meziválečná republika
Deset studentů Geografi cké-
ho ústavu brněnské Masa-
rykovy univerzity s pomocí 
kolegů z fakulty sportovních 
studií poskládalo ve sportov-
ní hale 700 mapových listů, 
které dohromady tvoří v mě-
řítku 1 :  25 000 mapu me-
ziválečného Československa. 
Měřila zhruba 40 x 17 met-
rů a tvůrci usilovali o zápis 
do mezinárodní Guinessovy 
knihy rekordů.                   čtk
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DVĚ PĚTINY POSLUCHAČŮ NEDOKONČÍ STUDIA
Zhruba dvě pětiny studentů, 
kteří nastoupí na vysoké ško-
ly, studium nedokončí. Větši-
na z nich školu opustí v prv-
ním ročníku bakalářského 
programu. Vyplývá to z odpo-
vědí zástupců vysokých škol. 
Vysoká studijní neúspěšnost 
podle nich souvisí zejména 
s tím, že se část absolventů 

středních škol neumí přizpů-
sobit vysokoškolskému typu 
studia. Řada lidí se podle nich 
také zpočátku zapíše na ví-
ce oborů, protože přesně ne-
ví, pro jaký se rozhodnout. 
Za posledních deset let se 
studijní neúspěšnost zásad-
ně nezměnila. Nejčastěji 
posluchači končí studium 

neúspěšně v prvním roč-
níku bakalářského studia, 
ve vyšších ročnících se pak 
neúspěšnost snižuje, shod-
li se zástupci oslovených 
vysokých škol. V celore-
publikovém průměru podle 
nich studium absolvuje ko-
lem 60  procent lidí, kteří se 
na školu zapíšou.  čtk

V Česku je nedostatek tlumoční-
ků znakového jazyka. Podle od-
hadu Svazu neslyšících a nedo-
slýchavých osob u nás tlumočí 
do znakového jazyka v součas-
nosti zhruba 90 lidí. Na jednoho 
tlumočníka tak připadá přibliž-
ně 100 neslyšících. Podle Svazu 
není v Česku vysoká škola, která 

by nabízela kompletní tlumoče-
ní. Chybí také standardizované 
zkoušky, které by ověřovaly zna-
losti tlumočníků. Ideální stav by 
byl, kdyby na jednoho tlumoč-
níka bylo maximálně 50 nesly-
šících. Například ve Švédsku je 
na jednoho tlumočníka 5 nesly-
šících. Tlumočníci znakového ja-

zyka mohou získat vzdělání na 
Vyšší odborné škole v Hradci 
Králové nebo na Filozofi cké fa-
kultě Univerzity Karlovy, která 
nabízí bakalářský obor čeština 
v komunikaci neslyšících. Podle 
Svazu by proto bylo lepší, kdy-
by se tlumočení učilo už na ba-
kalářské úrovni.                     čtk

NEDOSTATEK TLUMOČNÍKŮ ZNAKOVÉHO JAZYKA 
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Ministerstvo školství zveřej-
nilo výsledky veřejné soutěže 
ve výzkumu, experimentálním 
vývoji a inovacích v rámci pro-
gramu INTER-EXCELLENCE, 
podprogramu INTER-ACTION, 
USA, která byla vyhlášena letos 
v březnu. Cílem je podpořit pro-
jekty česko-americké spoluprá-
ce mezi výzkumnými pracoviš-
ti v obou zemích. Vybráno bylo 

celkem 46 výzkumných pro-
jektů, které budou v následují-
cích čtyřech letech podpořeny 
celkovou částkou 310 milionů 
korun. Celkem bylo do veřejné 
soutěže přihlášeno 212 návrhů, 
ze kterých dva nezávislí opo-
nenti a následně také odbor-
ný poradní orgán ministerstva 
doporučili výsledný počet pod-
pořených projektů. Spoluprá-

ce mezi českými a americkými 
vědeckými institucemi je za-
ložena na mezivládní dohodě 
mezi Českou republikou a USA 
o  vědecko-technické spoluprá-
ci z roku 2007. Protokol prodlu-
žující a upravující tuto doho-
du společně podepsali ministr 
školství Robert Plaga a americ-
ký velvyslanec Stephen King 
v dubnu tohoto roku. mšmt

ČESKO-AMERICKÉ VĚDECKÉ PROJEKTY

„Konečně nějaká dobrá zpráva ohledně inkluze – každý učitel teď prý dostane 
osobního asistenta na vyplňování lejster!“

AKTUÁLNĚ
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JAK HODNOTIT KVALITU ODBORNÝCH PRAXÍ? 

Získaná data nabízí unikátní 
pohled na silné a slabé strán-
ky systému vykonávání pra-
xí v rámci středoškolského 
studia. O projektu hovoříme 
s předsedou České středoškol-
ské unie Martinem Mikšíkem.

 Mapovali jste součas-
nou kvalitu středoškol-

ských odborných praxí. Co 
jste zjistili?

Podařilo se nám zmapovat, 
jak se samotní studenti na pra-
xích cítí a jak je vnímají. Pro-
blémy jsou od skrytých ná-
kladů, nízké právní gramot-
nosti, fi nančního ohodnocení 
až po samotnou náplň práce 
a zacházení se studenty na pra-
covišti. 

 Jakou metodiku jste 
použili?

Jde o kvalitativní výzkum. 
Jednalo se tedy o internetový 
dotazník s otevřenými odpo-
věďmi. Ty jsme posléze všech-
ny ručně analyzovali. Dotazník 

byl rozeslán naší členské zá-
kladně a ředitelům středních 
odborných škol. Domnívám se 
tedy, že jsme spíše nasbírali 
vzorek studentů s lepším sta-
vem praxí, jelikož na školách, 
kde praxe jsou velice špatné, 
ředitelé dotazník nepředali. 

 Kolik respondentů a z ja-
kých oborů se projektu 

zúčastnilo?
Něco málo pod tisíc čtyři sta 

studentů napříč všemi obo-

ry od IT přes zemědělství až 
po zdravotnictví. Přesnou sta-
tistiku, kterých oborů bylo nej-
více, jsme neuváděli. Obory ne-
jsou nijak standardizovány a je-
jich náplň a názvy se mohou 
tedy mírně lišit. Prozradím, že 
nejvíce odpovědí šlo z oborů za-

měřených na lékařství a ošet-
řovatelskou péči. 

 Co bylo hlavním cílem 
projektu?

Zjistit některé problémy 
středních odborných praxí 
a analyzovat je. Navazujeme 
tak na náš strategický plán 
Revoluce na střední, kde jed-
ním z bodů jsou právě středo-
školské praxe. Snažíme se tak 
zaměřit právě na odborné ško-
ly a učiliště, jelikož současná 
členská základna ČSU je pře-
vážně složena z gymnazistů.
Neměli jsme konkrétní cíl, 
který jsme chtěli zjistit. Proto 
jsme také zvolili formu dotaz-
níku s otevřenými odpověďmi, 

aby se studenti sami mohli vy-
jádřit a my tak přišli na věci, 
které by nás jinak nenapadly. 

 Například jaké?
Školy často obcházejí vy-

hlášku a ve smlouvách o praxích 
studentům zakazují dostávat 
i minimální stanovenou odmě-

nu 21 korun za hodinu. Některé 
školy to udělají například dolož-
kou, ve které defi nují veškerou 
práci studenta jako neproduk-
tivní, a tedy, že nemusí být od-
měněna. Škola nemůže dopředu 
vědět, zda student bude produk-
tivní, nebo ne, a nelze ho tedy 
k tomu ve smlouvě zavázat. Bo-
hužel se to děje. Dále například 
vyšly najevo tzv. skryté náklady 
na vzdělávání. Studenti na praxe 
často dojíždějí a dopravu si platí 
sami nebo je fi rmy nutí kupovat 
si obědy ve fi remní jídelně. Uká-
zalo se také, že jsou někdy stu-
denti využívaní k výkonu zbyt-
kové práce, která ani nesouvisí 
s jejich oborem. V takovém pří-
padě je přínosnost praxe pro stu-
denta nulová.

 Jsou studenti levnou pra-
covní silou?

Záleží na tom, jak a kde. Jsou 
studenti, kteří se po celou do-
bu praxe učí a sami tuto výuku 
považují za podstatnou. Spous-
ta studentů, obzvláště pokud 
chodí na praxe do stejné fi r-
my opakovaně, produkuje fi r-
mě zisk. Vyhláška v takovém 
případě mluví o mzdě 21 ko-
run na hodinu. Bohužel spous-
ta studentů nedostane ani to.

 Jak si středoškoláci stojí 
v právní a fi nanční gra-

motnosti?
Zjištěním byla nízká práv-

ní znalost studentů. Při pra-
xi by se správně měla uzavřít 
smlouva, která studenta zava-
zuje k vykonání praxe. Bohužel 
studenti jsou často pouze objek-
tem smlouvy nebo o smlouvě 
nevědí vůbec. Nemohou si te-
dy například ani vyjednat lep-
ší pracovní podmínky, hodino-
vou mzdu nebo samotný popis 
práce. Praxe přitom pro spoustu 
studentů a zejména těch, kteří 
nepůjdou studovat vysokou ško-
lu, má být prostředí, ve kterém 
se mají seznámit se všemi as-
pekty pracovního života. To se 
ale neděje.            Táňa PIKARTOVÁ

Spousta studentů, obzvláště pokud chodí 
na praxe do stejné firmy opakovaně, 
produkuje firmě zisk.

Česká středoškolská unie se zajímala o praxe žáků středních 
škol. Cílem bylo shrnout podstatné poznatky získané přímo od 
jednotlivých žáků škol napříč obory. Výpovědi žáků byly sub-
jektivní a zachycovaly tak výhradně studentskou perspektivu. 

FOTO: Stanislav JUGA

ZAMĚŘENO NA...

387 znaků
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Aktiv zahájilo v pátek večerní 
jednání, kde se hodnotil prá-
vě končící tak trochu jubilejní 
65. ročník celostátních základen 
EXOD. Pro rok 2018 jich bylo or-
ganizátory připraveno celkem 38 
(40 turnusů), skutečně proběhlo 
34 základen (36 turnusů), ne-
boť pro malý počet zájemců byly 
zrušeny 4 základny. Celkem se 
všech základen zúčastnilo téměř 
1 200 osob, z toho skoro čtvrtinu 
tvořili členové odborového svazu 
a necelých 200 účastníků přijelo 
ze Slovenska. Zaznívala opět vel-
ká chvála programů a vedoucích 
základen, vyzdviženo bylo pře-
devším jejich empatické vystu-
pování, obrovské znalosti daného 
regionu a ochota vyhovět všem 
přáním jednotlivých účastníků. 

Letos nově mohla komise 
EXOD vyhodnotit i první, pilotní 
ročník akreditovaného vzděláva-
cího programu „Poznávání regio-
nů České republiky a Slovenska 
s Exodem“, který je určen peda-
gogům v aktivním věku. Jeho ab-
solventům bylo následně vydáno 
osvědčení, které mohou uplatnit 
u svého zaměstnavatele v rámci 
plnění dalšího vzdělávání peda-
gogických pracovníků (DVPP). 
Pro všechny bylo určitě milým 
překvapením, že již v 1.  ročníku 

tuto možnost využilo 78 učitelů 
a DVPP proběhlo na 22 základ-
nách. Jednotliví vedoucí zákla-
den se podělili o své zkušenosti, 
postřehy a mnozí uváděli i nové 
náměty a vylepšení pro další roč-
ník vzdělávání v rámci základen 
pro rok 2019.

V sobotu čekala na všech 
30 účastníků ochutnávka zá-
kladny Severní Plzeňsko: zá-
mek Manětín, velmi zchátralý 
kostel Luková s neobvyklou vý-
zdobou interiéru – sedícími i sto-

jícími sádrovými sochami duchů 
původních obyvatel (věřících), 
kde byla zahájena rekonstrukce 
a současně se otevřela diskuze, 
nakolik se tím vytratí ona nepo-
psatelná jedinečná atmosféra. 

Návštěva rozsáhlého barokní-
ho areálu bývalého cisterciácké-
ho kláštera v Plasech ohromila 
nás všechny, a to nejen nádherně 
restaurovaným vznešeným pro-
storem ambitových chodeb i při-
lehlých kaplí, ale i skutečností, 
že se podařilo v bažinaté půdě 
vyřešit pomocí dubových pylo-
nů základy tak mohutné stavby. 
Obdiv samozřejmě patřil nejen 
genialitě obou stavitelů, J. San-
tiniho a K. I. Dientzenhofera, ale 
i všudypřítomné nádherné fres-
kové výzdobě. 

A na závěr ještě Mariánská Tý-
nice – rozsáhlý areál tvoří ba-
rokní kostel Zvěstování Panny 
Marie, ambit a proboštství, pů-

vodně poutní místo je nyní síd-
lem Muzea a galerie severního 
Plzeňska. 

Již brzy se bude připravovat 
aktiv 2019, tentokrát na Moravě 
v Bystřici pod Hostýnem.

                               Eva ŠAŠKOVÁ

ŠKOLSKÉ ODBORY

PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ VŮČI ODBOROVÉ ORGANIZACI
Mohou být vůči zaměstnavateli, 
který porušuje své povinnosti ve 
vztahu k odborové organizaci pů-
sobící ve škole, zavedeny nějaké 
sankce?

Zákon č. 251/2005 Sb., o in-
spekci práce, obsahuje v usta-
novení § 23 a násl. přehled pře-
stupků právnických osob v oblasti 
pracovněprávních vztahů. Nový 
přestupkový zákon, č. 250/2016 
Sb., zrušil s účinností od 1. 7. 2017 
rozlišení na přestupky fyzických 
osob a správní delikty právnic-

kých osob a všechna porušení zá-
kona, která podléhají správnímu 
trestání, jsou označována jen jako 
přestupky. Odpověď na výše uve-
dený dotaz vyplývá z ustanovení 
§ 23 zákona č. 251/2005 Sb., kde 
se stanoví:

„Správní delikty právnických 
osob na úseku součinnosti za-
městnavatele a orgánu jednají-
cího za zaměstnance

(1) Právnická osoba se do-
pustí správního deliktu na úse-
ku součinnosti zaměstnavatele 

a orgánu jednajícího za zaměst-
nance tím, že poruší povinnosti 
vůči příslušným odborovým or-
gánům, radám zaměstnanců ne-
bo zástupcům pro oblast bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci 
vyplývající z § 62, 277, 279, 280, 
287 a § 339 odst. 1 zákoníku práce.

(2) Za správní delikt podle od-
stavce 1 lze uložit pokutu až do 
výše 200 000 Kč.“

Citovaným ustanovením záko-
na je tedy vyjádřen zájem státu na 
tom, aby zaměstnavatelé respek-

tovali postavení a oprávnění od-
borových organizací a plnili vůči 
nim své povinnosti.

V označení citovaného § 23 
je užit ještě pojem „správní de-
likt“. Návrh novely zákona 
č. 251/2005 Sb., předložený 
k připomínkovému řízení spolu 
s novelou zákoníku práce v srp-
nu 2018, již obsahuje změnu § 23, 
tj. označení přestupek a vypuš-
tění termínu „správní delikt“. 
Jde jen o legislativnětechnic-
kou změnu.                            Vít BERKA

PODZIMNÍ AKTIV VEDOUCÍCH ZÁKLADEN EXOD 2018
O víkendu 12. až 14. října se sešli na svém každoročním 
aktivu vedoucí celostátních základen EXOD. Vlídným 
hostitelem se stala Horní Bříza s Jiřinou Karlovcovou, 
předsedkyní ZOOS ZŠ Dolní Bělá a dlouholetou vedoucí 
základny Severní Plzeňsko.

FOTO:  ARCHIV 
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BERTE ŽIVOT JAKO ÚŽASNÉ DOBRODRUŽSTVÍ

Vytvořila projekt, díky kterému 
studenti dvě léta po sobě absol-
vovali vzdělávací workshopy na 
Tellus College v Plymouthu ve 
Velké Británii. Projekt připra-
vila a prosadila. Dokonce žá-
ky s různým tělesným handi-
capem doprovází.

 Řekla bych, že svým po-
voláním doslova žijete.

Myslím, že učitelství – a uči-
telství dětí s handicapem ob-
zvláště – nemá smysl dělat ji-
nak než srdcem. Pokud pracuje-
te s dětmi a do práce nechodíte 
rádi, je něco špatně. Je to signál, 
že je třeba něco změnit. Mož-
ná začít dělat věci jinak nebo 
změnit prostředí nebo vkládat 
do procesu učení chvilky humo-
ru a radosti. Anebo vymyslet 
něco, co vám i žákům proces 
učení zpříjemní.

 Studenti vyrážejí na vý-
lety ne vždy nejschůdněj-

ší třeba pro vozíčkáře. Jak to 
všichni zvládáte?

No, musím říci, že ne vždy 
se mi daří odhadnout síly své 
a svých kolegů, kteří jezdí se 

mnou a našimi žáky a poskytují 
tak žákům veškeré asistenční 
služby. Při našem prvním vý-
jezdu jsem si uvědomila, jak 
je důležité počítat s veškerými 
možnými okolnostmi, které mo-
hou naši asistenční pomoc ztí-
žit, jako je například onemocně-

ní naše či našich žáků, rozbitý 
vozík nebo nedostatek perso-
nálu. Není jednoduché si vždy 
všechny tyto možné nástrahy 
uvědomit. Ale zkušenostmi se 
zdokonalujeme a jeden nároč-
ný výjezd nás může naučit být 
více připraveni na příští.

 Nikdy vás tahle zodpo-
vědnost neodrazovala?

Zažila jsem už chvíle, kdy 
jsem si říkala, že víckrát už 
do něčeho podobného nepůjdu. 
Ale když vidíte radost a nad-

šení v očích svých žáků, kteří 
poprvé a možná naposledy ve 
svém životě dostali šanci vyces-
tovat do zahraničí a vyzkoušeli 
si tam žít a pracovat, pochopíte, 
že vás žádné překážky nemo-
hou zastavit.

 Dáváte svým žákům 
ohromnou výbavu do ži-

vota. Pomáhá vám tým nad-
šených odborníků. Bylo těžké 
vytvořit jej a udržet?

Mám obrovské štěstí, že mo-
hu pracovat se skvělými kolegy. 
Jsme ve škole opravdový tým a 

není tak těžké vybrat lidi, o kte-
rých víte, že se na ně můžete 
spolehnout a oni půjdou až na 
pokraj svých sil, aby vám po-
mohli uskutečnit takový trochu 
bláznivý sen. 

 Rodiče jsou stejně nebo-
jácní jako pedagogové 

a  samotní účastníci projektu?
Už od začátku mám podporu 

vedení školy, i když nejprve by-
li někteří lidé trochu vyděšení 
z toho, co jsem si vymyslela. 
Co se týká rodičů, je to různé. 

Většina je nadšená z možnos-
ti, že jejich dítě dostane šanci 
podívat se za hranice běžného 
života, vždyť i taková cesta le-
tadlem je obrovský a ve větši-
ně případů zcela nový zážitek. 
Rodiče našich studentů si v ži-
votě se svými dětmi prošli mno-
hem těžšími a hrůzostrašněj-
šími zkušenostmi, než je naše 
odborná praxe, takže myslím, 
že naprostá většina prožívá spíš 
nadšení než strach. Vždyť na-
še zahraniční praxe pomáha-
jí rozvíjet osobnost, schopnos-
ti a samostatnost jejich dítěte, 
tak proč by měli mít námitky 
proti jejich účasti?

 Vystudovala jste kro-
mě učitelství angličti-

ny i speciální pedagogiku. 
Byla to první volba?

Už odmalička jsem si hrála 
s panenkami a vyráběla jim žá-
kovské knížky a písanky, což 
mě samozřejmě v čase dospí-
vání opustilo. Dokonce jsem si 
myslela, že půjdu jiným smě-
rem a vystuduji nějakou techni-
ku, ale osud chtěl jinak a mojí 
životní volbou se stala Univer-
zita Karlova v Praze, obor spe-
ciální pedagogika. Časem jsem 
vystudovala ještě učitelství ang-
lického jazyka a spojila tak dvě 
životní lásky v jednu.

 Projekt končí. Co připra-
vujete napříště?

Moc ráda bych v realizaci 
studentských praxí pokračo-
vala, protože vidím, jak důle-
žité jsou pro život našich stu-
dentů a jak je dokážou změnit 
a posílit jejich sebedůvěru. Bo-
hužel se mi nepodařilo získat 
podporu z programu Erasmus 
pro tento školní rok. Nevzdávám 
to, ale už teď přemýšlím o tom, 
jak napsat žádost o podporu na 
příští školní rok.  

 Vzkázala byste něco bo-
jácným nebo pasivním 

lidem?
Ať nepřemýšlí o tom, co by 

je špatného v životě mohlo po-
tkat, ale zkusí brát život jako 
úžasné dobrodružství, ve kte-
rém mají šanci vyzkoušet si 
mnoho zajímavých věcí. 
                                    Olina TÁBORSKÁ

Učitelství – a učitelství dětí s handicapem 
obzvláště – nemá smysl dělat jinak než 
srdcem. Pokud do práce nechodíte rádi, 
je něco špatně.

Martina Chrastinová učí angličtinu v Obchodní akademii 
Olgy Havlové, Odborné škole a praktické škole v Janských 
Lázních pro studenty s fyzickým handicapem, a organizu-
je jejich praxe ve Spojeném království v rámci evropského 
programu Erasmus.  

FOTO: Petr ALINA
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Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

 Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základ-
ním vzdělávání a některých náleži-

tostech plnění povinné školní docházky, 
byla s účinností od 1. září 2018 novelizo-
vána vyhláškou č. 140/2018 Sb. Jednou 
ze změn je i následující nové znění § 4 
vyhlášky:
„§ 4
(1) Škola tvořená pouze třídami prvního 
stupně má nejnižší počet žáků ve třídě v 
případě
a) školy tvořené jednou třídou 10 žáků,
b) školy tvořené dvěma třídami průměr-
ně 12 žáků,
c) školy tvořené třemi třídami průměrně 
14 žáků,
d) školy tvořené čtyřmi a více třídami prů-
měrně 15 žáků.
(2) Škola tvořená třídami prvního a druhého 
stupně má nejnižší průměrný počet žáků 
ve třídě 17 žáků a v případě školy, která má 
nejvýše 2 třídy v každém ročníku, 15 žáků.
(3) Škola s jazykem národnostní menšiny 
tvořená pouze třídami prvního stupně má 
nejnižší počet žáků ve třídě v případě
a) školy tvořené jednou třídou 8 žáků,
b) školy tvořené dvěma a více třídami prů-
měrně 10 žáků.
(4) Škola s jazykem národnostní menšiny 
tvořená třídami prvního a druhého stup-
ně má nejnižší průměrný počet žáků ve 
třídě 10.
(5) Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30. Nej-
vyšší počet žáků podle věty první se snižuje 
o 2 za každého žáka s přiznaným podpůr-
ným opatřením čtvrtého a pátého stupně 

vzdělávajícího se ve třídě; to platí i v pří-
padě žáka s přiznaným podpůrným opat-
řením třetího stupně z důvodu mentálního 
postižení. Nejvyšší počet žáků podle věty 
první se dále snižuje o 1 za každého žáka 
s přiznaným podpůrným opatřením tře-
tího stupně, který není uvedený ve větě 
druhé. Postupem podle věty druhé a třetí 
lze snížit nejvyšší počet žáků ve třídě nej-
výše o 5. Snížení nejvyššího počtu žáků 
ve třídě podle věty druhé a třetí se neu-
platní u školy, které v jeho uplatnění brá-
ní plnění povinnosti přednostního přijetí 
žáka podle § 36 odst. 7 školského zákona 
nebo dojde-li ke změně stupně podpůrné-
ho opatření u žáka zařazeného ve třídě v 
průběhu školního roku.
(6) Počet žáků ve třídě zřízené podle § 16 
odst. 9 školského zákona se řídí právním 
předpisem upravujícím vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávací-
mi potřebami. Do průměrného 
počtu žáků na třídu podle od-
stavců 1 až 4 se tyto třídy ne-
započítávají.“
K uplatnění citovaného § 4 
se vztahuje přechodné 
ustanovení vyhlášky č. 
140/2018 Sb., podle ně-
hož do dne, do kterého 
jsou školy fi nancovány 
ze státního rozpočtu 
podle ustanovení 
školského zákona 
ve znění účinném 
přede dnem nabytí 
účinnosti zákona č. 
101/2017 Sb., se řídí 
nejvyšší i nejnižší po-
čty žáků ustanovením § 4 
vyhlášky č.  48 Sb., ve znění 

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

JAKÉ JSOU POČTY ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

 Jak upravuje novela vyhlášky 
o základním vzdělávání počty 

žáků ve třídách základních škol?

účinném do dne nabytí účinnosti této vy-
hlášky. Školy jsou podle nyní platné právní 
úpravy fi nancovány ze státního rozpočtu 
podle ustanovení školského zákona před 
jeho novelizací zákonem č. 101/2017 Sb. 
do 31. prosince 2019.

S účinností od 1. září 2018 byla noveli-
zována vyhláška č. 48/2005 Sb., o zá-
kladním vzdělávání a některých náleži-

tostech plnění povinné školní docházky, 
a to vyhláškou č. 140/2018 Sb. Součás-
tí změn je i doplnění vyhlášky o § 7a a 
7b, které znějí:
„§ 7a
Maximální týdenní počet hodin výuky 
fi nancovaný ze státního rozpočtu v pří-
pravné třídě je
a) 22 hodin v případě počtu dětí ve třídě 
10 a více nebo

b) 14 hodin v případě počtu dětí ve třídě 
menším než 10.
§ 7b
Maximální týdenní počet hodin výuky 
fi nancovaný ze státního rozpočtu ve tří-
dě přípravného stupně základní školy 
speciální je
a) 40 hodin v případě počtu dětí ve třídě 
4 a více nebo b) 10 hodin v případě po-
čtu dětí ve třídě menším než 4.“

 Jaký je maximální počet ho-
din výuky v přípravné třídě 

a ve třídě přípravného stupně ZŠ 
speciální financovaný ze státního 
rozpočtu? 

FINANCOVÁNÍ V PŘÍPRAVNÝCH TŘÍDÁCH 
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V § 42 odst. 1 zákoníku práce 
se stanoví, že „pracovní cestou 

se rozumí časově omezené vyslání za-
městnance zaměstnavatelem k výko-

nu práce mimo sjednané místo výkonu 
práce. Zaměstnavatel může vyslat za-
městnance na dobu nezbytné potřeby 
na pracovní cestu jen na základě do-
hody s ním. Zaměstnanec na pracovní 
cestě koná práci podle pokynů vedoucí-
ho zaměstnance, který ho na pracovní 
cestu vyslal“.

Žádná omezení, pokud jde o místo 
pracovní cesty, nejsou stanovena. Za-
městnanec tedy může být vyslán na 
pracovní cestu v tuzemsku i zahrani-
čí. Zákoník práce neobsahuje žádné 
ustanovení, kterým by omezoval čet-
nost pracovních cest (v rámci týdne, 

měsíce, roku či jinak vymezeného odo-
bí) ani dobu trvání cesty. Pouze stanoví, 
že vyslání na pracovní cestu je možné 
pouze na dobu nezbytné potřeby, aniž 
je tato doba blíže specifi kována. Vždy 
je však nutné stanovit konkrétní délku 
pracovní cesty před jejím započetím, 
neboť pracovní cesta musí být časově 
omezená. Četnost pracovních cest bu-
de do jisté míry vyplývat ze sjedna-
ného druhu práce. Rovněž je možné 
a vhodné, aby se zaměstnavatel se za-
městnancem dohodl nejen na vlastním 
vysílání na pracovní cesty, ale i na je-
jich četnosti.

PRÁVNÍK RADÍ

 Existuje nějaké 
zákonné omezení po-

čtu pracovních cest, které 
může zaměstnanec za 

určité období (například
měsíc) vykonat, nebo 
omezení délky pracov-
ní cesty? 

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

 Sjednání kratší než stanovené tý-
denní pracovní doby umožňuje zá-

koník práce a v § 80 se k tomu stanoví: 
„Kratší pracovní doba pod rozsah stano-

vený v § 79 může být sjednána pouze 
mezi zaměstnavatelem a zaměstnan-
cem. Zaměstnanci přísluší mzda nebo 
plat, které odpovídají sjednané kratší 
pracovní době.“

V § 23 odst. 2 zákona 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících, je pak 
uvedeno, že ředitel školy zřizované mi-
nisterstvem, krajem, obcí a svazkem ob-
cí stanoví týdenní rozsah hodin přímé 
pedagogické činnosti podle prováděcího 
právního předpisu. Při sjednání kratší 
než stanovené týdenní pracovní doby 
se úměrně tomu sníží rozsah přímé pe-

dagogické činnosti. K navýšení takto 
sjednaného kratšího úvazku (a tedy i 
sníženého počtu hodin přímé pedago-
gické činnosti) může dojít například 
z důvodu zastupování nepřítomného 
pedagogického pracovníka. 

Zvýšení počtu hodin je však nutné 
s pedagogickým pracovníkem, který 
má sjednaný pracovní úvazek, dohod-
nout. Nařídit mu změnu sjednaného 
obsahu pracovního poměru výše uve-
deným způsobem možné není, což 
vyplývá i z ustanovení § 40 zákoní-
ku práce.

PRÁCE NAVÍC PŘI ZKRÁCENÉM ÚVAZKU 

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

OMEZENÍ POČTU PRACOVNÍCH CEST

 Učitelka pracuje na zkráce-
ný úvazek a má 10 hodin 

výuky týdně. V některých přípa-
dech je nutné, aby odučila víc 
hodin. Je možné jí tyto hodiny 
navíc nařídit jako učitelům s pl-
ným úvazkem?

 Udělování výchovných opatření upra-
vuje § 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb., 

o třídním vzdělávání a vzdělávání v kon-
zervatoři, v návaznosti na § 31 školského 
zákona. V uvedeném § 10 vyhlášky byly 
s účinností od 1. září 2018 provedeny změ-
ny vyhláškou č. 145/2018 Sb. spočívající ve 
zrušení slov „nebo učitel odborného výcvi-
ku“ v odst. 2, 5 a 6 a v novém znění odst. 3. 
Úplné znění § 10 po novele je následující:

(1) Ředitel školy může na základě vlast-

ního rozhodnutí nebo na základě podně-
tu jiné právnické či fyzické osoby žákovi 
udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mi-
mořádný projev lidskosti, občanské nebo 
školní iniciativy, záslužný nebo statečný 
čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
(2) Třídní učitel může na základě vlastní-
ho rozhodnutí nebo na základě podnětu 
ostatních vyučujících žákovi po projednání 
s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné 
ocenění za výrazný projev školní inicia-
tivy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
(3) Při zaviněném porušení povinnos-
tí stanovených školním řádem lze podle 
závažnosti tohoto porušení žákovi uložit
a) napomenutí třídního učitele,

b) důtku třídního učitele nebo
c) důtku ředitele školy.
(4) Pravidla pro udělování pochval a jiných 
ocenění a ukládání napomenutí a důtek 
jsou součástí školního řádu.
(5) Třídní učitel neprodleně oznámí ulo-
žení důtky řediteli školy.
(6) Ředitel školy nebo třídní učitel nepro-
dleně oznámí udělení pochvaly a jiného 
ocenění nebo uložení napomenutí nebo 
důtky a jeho důvody prokazatelným způ-
sobem žákovi a zákonnému zástupci ne-
zletilého žáka.
(7) Udělení pochvaly a jiného ocenění 
a uložení napomenutí nebo důtky se za-
znamenává do dokumentace školy.

 Jak je upraveno ustanovení 
o udělování výchovných 

opatření ve středních školách?

V § 42 odst. 1 zákoníku práce 
se stanoví, že „pracovní cestou 

se rozumí časově omezené vyslání za-

Existuje nějaké 
zákonné omezení po-

čtu pracovních cest, které 
může zaměstnanec za 

určité období (například
měsíc) vykonat, nebo 
omezení délky pracov-
ní cesty?

OMEZENÍ POČTU PRACOVNÍCH CEST

Úplné znění § 10 po novele je následující:
(1) Ředitel školy může na základě vlast-
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Jestliže učitel vykonává práci 
třídního učitele, musí ji dostat 
zaplacenou, jak říká zákoník 
práce: Zaměstnanci, který vy-
konává práci v pracovních pod-
mínkách spojených s mimořád-
nou neuropsychickou zátěží, ri-
zikem ohrožení života a zdraví 
nebo obtížnými pracovními re-
žimy, přísluší zvláštní přípla-
tek. Bývá to čtyři sta až tisíc 
korun pro běžné základní školy.

 Hovoří se o zvýšení pří-
platků za třídnictví, a to 

už ne o stokoruny, ale tisíci-
koruny. Kdy by k tomu mě-
lo dojít?
To netuším, je to ale jistě živé 
téma. Jen nesouhlasím s pev-
nou taxou, což se občas také 
objevuje. Ředitel školy musí 
mít možnost odlišit práci tříd-
ních učitelů ve své škole.

 K jaké částce by se moh-
lo fi nanční hodnocení do-

stat?
To nechci předpovídat, hovo-
ří se o částce tři tisíce korun, 

ale je právě zmiňováno jen to 
jediné číslo. Více by se mi lí-
bilo rozmezí tisíc až tři tisí-
ce korun.

 Co všechno obnáší tříd-
nictví, třeba i v porovná-

ní s hodinami strávenými pří-
pravou na vyučování?
To jsem nikdy nesledovala, to 
se přiznám – tedy poměr me-
zi hodinami příprav a práce 
třídního učitele. Během týd-
ne, měsíce se poměr práce 
třídnímu učiteli mění, někdy 
je převažující, jindy je práce 
méně. Pochopitelně je důleži-
té složení třídy, se kterou tříd-
ní učitel pracuje, kolik má ve 
třídě žáků s podpůrným opat-
řením, například. Třídnictví 
je dost často administrativní 
činnost, která souvisí se školní 
matrikou, podpůrnými opatře-
ními, zpracováváním IVP, ale 
jedná se i o podstatnější čin-
nost, jako jsou osobní konzul-
tace s žáky, zákonnými zástup-
ci, ale i ostatními vyučujícími 
ve třídě. V každé škole to bude 

v základu stejné, ale práce se 
může i lišit. V některých ško-
lách třídní učitelé připravují 
třídnické hodiny a další pro-
gramy pro své žáky.

 Jaká je situace ve va-
ší škole? Jak učitele za 

třídnictví hodnotíte?
 V naší škole mají učitelé stan-
dardní povinnosti jako v ostat-
ních školách. Pro stanovení 
zvláštního příplatku mám sta-
novená kritéria, která doplňu-
jí stanovený základ. Základ je 
třída – 1. a 5. třída mají vyšší 
základ, pak je pevná částka za 
žáka, což odlišuje administra-
tivní náročnost plus kritéria, 
která jsou dnes jen podpůr-
ná opatření ve třídě a jejich 

náročnost – například, zda je 
IVP, nebo není. Dalším krité-
riem je zpracování PLPP. Pří-
platek je stanoven v září a bě-
hem roku se mění, podle pro-
měny tříd.

 Jaký by byl podle vaše-
ho názoru ideální stav 

pro hodnocení a placení uči-
telů za třídnictví? 
Myslím, že současný stav není 
špatný, jen rozmezí čtyři sta až 
tisíc korun neumožňuje pra-
covat s více kritérii. I dnes se 
stane, že horní hranice nestačí 
a doplácím v osobním příplat-
ku, protože chci spravedlivě 
ohodnotit práci v rámci pod-
mínek, ve kterých učitel práci 
vykonává. Táňa PIKARTOVÁ

V České republice je přes šedesát pět tisíc třídních učite-
lů. Za tuto práci dostávají obvykle tři sta či čtyři sta korun 
měsíčně. Už dávno se hovoří o tom, že by se ohodnocení 
třídních učitelů mělo zlepšit. Hovoříme s Hanou Stýblovou, 
ředitelkou Základní a mateřské školy v Plzni-Božkov. 

ODMĚNY ZA TŘÍDNICTVÍ JSOU ZATÍM NICOTNÉ

EKONOMIKA SE NEŘÍDÍ SLIBY POLITIKŮ
O tom, že platy učitelů v po-
sledních letech spíš stagnovaly 
a snižovaly se cynickým odní-
máním osobních příplatků, ne-
ní třeba pochybovat. Je proto 
přirozené, že vláda zatím nej-
více přidává učitelům. Vloni 
hned patnáct procent a stejné 
navýšení jim vláda od Nového 
roku již schválila (z něho de-
set procent do tarifu). Teprve 
nyní, téměř po dvaceti letech, 
naplňuje dávno zapomenutý 
závazek Zemanova kabinetu, 
který plánoval přilepšit učite-
lům třicet procent nad repub-
likový průměr. Nikdy se tak 
nestalo, zatímco do roku 2021 

se mají vyšplhat na sotva uvě-
řitelných 45 tisíc. Co zdravot-
níci? Taky chtějí více. Stejně 
jako policisté, hasiči, celníci, 
zaměstnanci v kultuře a sociál-
ních službách. Každého dva-
cátého spoluobčana živí stát. 
Ufi nancovat deseti- až patnác-
tiprocentní nárůsty platů není 
vůbec snadné. Někdo musí ne-
zbytné zdroje nejdříve vytvořit, 
až pak je možné přidávat nej-
potřebnějším. Diferencovaně. 
Zvyšování platů z vůle politiků 
není bez rizika. Vždy by mělo 
odrážet kvalitnější a společen-
sky prospěšnější práci, viditel-
ně přidanou hodnotu. 

Tisíce učitelů v posledních ně-
kolika hubených letech odešly 
do penze s výrazně nižším pla-
tem a důchodovým výměrem. 
Pokorně se loučili s výslužkou, 
která se blíží příjmu dnešní-
ho začínajícího kantora. Růz-
né statistiky uvádějí, že prů-
měrný výdělek středoškol-
ského učitele dosahuje téměř 
dvaatřiceti tisíc. Bylo by však 
vhodnější zjistit, kolik který 
z nich ve skutečnosti dostává 
na svůj účet. Často bychom se 
divili. A ještě něco. Mladí uči-
telé mnohých pedagogických 
fakult dostávají podstatně mé-
ně než právě jejich kolegové 

v základních školách. Neuvě-
řitelné. Postupně je narovná-
vat nezvládne na počkání žád-
ná vláda.  

Hospodárný stát může při-
dávat svým zaměstnancům jen 
z částky, kterou vybere zejmé-
na na daních. Tučné miliardy 
z divoké privatizace se už dáv-
no rozkutálely a skončily třeba 
v podzemí OKD. Učitelé mohou 
doufat, že se na ně ani zítra ne-
zapomene. Ale najisto s tím po-
čítat nemohou. Ekonomika se 
stále ještě řídí vlastními záko-
ny, nikoli vládními sliby a přá-
ními politiků.

 Roman KANTOR

KOMENTÁŘ

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Základní škola Frýdecká v Ha-
vířově se připojila k oslavám 
století Československé repub-
liky zasazením lípy na zahradě 
školy. Místo vyučování v lavi-
cích si tentokrát děti užily Čes-
ký projektový den plný odkazů 
na historii našeho státu. Při-
pravily jej maminky ze Spol-
ku rodičů bludovické školy ve 
spolupráci s učiteli. Český den 
měl školáky zábavnou formou 
upozornit na zajímavé událos-
ti i osobnosti novodobých čes-
kých dějin. Prostřednictvím 
her a úkolů si připomněli od-
kaz Tomáše Bati, oštěpařky Da-
ny Zátopkové nebo gymnastky 
Věry Čáslavské. Žáci tříd prv-
ního stupně už několik dní do-
předu přinášeli zajímavé his-
torické předměty, především 
z období první republiky, a je-
jich téměř muzejní expozici 
pak hodnotila speciální poro-

ta. Ti z vyšších ročníků si zase 
v kuchyňce samostatně vařili 
dukátové buchtičky s krémem. 
Celý program probíhal jako tra-
dičně v režii akčních deváťáků, 
kteří soutěžící provázeli stano-
višti a soutěžemi.
   „Chtěli jsme dětem připome-
nout atmosféru první republi-
ky, kterou na internetu nezaži-
jí, a také slavné osobnosti, kte-
ré by je mohly svým životním 
osudem inspirovat. Dalším cí-
lem našich projektových dní 

je zlepšení spolupráce mezi 
rodiči, pedagogy a dětmi, pro-
tože na přípravě a organizaci 
se podílíme všichni společně,“ 
vysvětlila za pořadatele před-
sedkyně Sdružení rodičů blu-
dovické školy Ivana Sobolová.
   Po slavnostním vyhlášení vý-
sledků se všichni přesunuli na 
školní zahradu a společně zasa-
dili ke stým narozeninám Čes-
koslovenska lípu. „Největší zá-
žitek z toho měli žáci prvních 
tříd.                                        red

OČIMA ČTENÁŘŮ

Do jedné knihy se vešlo sto 
let, sto fotografií a sto komen-
tářů. Připomene či odhalí, co 
podstatného se událo v kaž-
dém roce existence naší ze-
mě od vzniku Československé 
republiky. Před očima máme 
zásadní historické momenty, 
události, na něž můžeme být 
právem pyšní, stejně jako bi-
zarní a úsměvné situace, na 
které jsme již dávno zapomně-
li. Každou fotografii doprová-
zí komentář známé osobnos-
ti. Pamětníkům i mladším 
generacím nabízí unikátní 
kontext pro životy našich 
rodin a blízkých. Více na  
www.paseka.cz.

Sto – naše 
rodinné album

V duchu tohoto motta připravili 
pracovníci VOŠZ a SŠZ v Ústí nad 
Labem u příležitosti 100. výročí 
založení republiky dne 17. října 
den plný zážitků. Zájemci o při-
pravený program byli naši bý-
valí i současní žáci, učitelé, ro-
diče s budoucími žáky a širo- 
ká veřejnost.

V budově školy v Moskevské 
ulici vzděláváme naše žáky v tzv. 
klinických oborech. Co zde na ná-
vštěvníky čekalo? Mohli jste se 
změřit, zvážit a na základě toho 
byl vypočítán váš BMI. Z kapky 
krve jste mohli zjistit hladinu gly-
kémie v krvi. Změření krevního 
tlaku ukončilo celé vyšetření. Po-
zornost vzbudily pomůcky, které 

navodily pocity a stavy, se který-
mi se potýkají staří lidé, jejichž 
život je ovlivněn nadváhou, špat-
ným zrakem a sluchem. Pohyb si 
zájemci vyzkoušeli při sestupo-
vání ze schodů. Pro mnohé byla 
tato zkušenost šokující.

V dalších prostorách jste se se-
známili se základy anatomie a 
ověřili si vlastní znalosti lidské-
ho těla. Pokud jste již byli znave-
ni, bylo možné relaxovat v učeb-
ně psychologie či se nechat na-
masírovat od žáků oboru masér 
za doprovodu příjemné hudby a 
vůně vonných olejů.

Naše škola se neúnavně věnuje 
výchově v oblasti první pomoci. 
Tento den bylo umožněno vyzkou-

šet si práci s tzv. AED defibriláto-
rem, který je postupně rozmísťo-
ván na veřejných či těžko dostup-
ných místech našeho regionu a 
může při správném použití za-
chránit život.

V budově v Palachově ulici jsou 
vzděláváni žáci oborů technic-
kých. V suterénu bylo možné na-
vštívit laboratoře oboru zdravotní 
laborant, kde se nacházejí labora-
toře hematologie a klinické bioche-
mie. V první z nich byla předsta-
vena vyšetření krevních skupin, 
vyšetření krevního obrazu a sta-
novení hematokritové hodnoty. 

Nedaleko bylo možné navštívit 
areál zubních techniků a podívat 
se na výuku, ve které žáci prezen-
tují zhotovení celkové protézy no-
vými technologiemi. Neméně za-
jímavý byl pro návštěvníky areál 
diplomovaných farmaceutických 
asistentů, kde se postupovalo od 
historie oboru až po současnost. 
Nejvíce dotazů bylo u ukázek lé-
čivých rostlin a přírodnin. 

Myslím, že ne nadarmo se pyš-
níme titulem Nejlepší zdravotnic-
ká škola roku 2017.
                                            Květa FISCHEROVÁ

KAVÁRNU OVLÁDLA 
STRAŠIDLA

NEJLEPŠÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA ROKU 2017

ČESKÝ DEN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE FRÝDECKÁ

Poslední říjnovou středu mohli 
potkat návštěvníci na znojem-
ské střední škole v Přímětické 
nejen studenty, ale dokonce 
i  strašidelné a tajemné postavy. 
Ve školní jídelně vám polévku 
ochotně přinesl smrťák nebo 
mrtvá nevěsta. Ve školním ba-
ru vám pro změnu strašidelný 
jednorožec servíroval muffiny 
plné sladkých červů, kostlivec 
nalil černou kávu a slečna dýně 
nabídla piškotové hrobečky ne-
bo smutný pudink. To všechno, 
i  krásnou halloweenskou výzdo-
bu školní kavárny, připravili pod 
vedením učitelky odborného 
výcviku Petry Čapounové žáci 
oboru kuchař-číšník.  
                                 Kateřina KOTOUČOVÁ
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Pět let však strávila v Japon-
sku a naučila se zde malbu 
tuší. V unikátním krejčovství, 
jehož je i majitelkou, šijí za-
kázkové oděvy, které jsou in-
spirované staletými vzory 
moravských krojů.

 Inspirujete se původní-
mi střihy českých a mo-

ravských oděvů. Při navr-
hování kolekcí kombinujete 
tradiční prvky s moderním 
designem. Na co při tomto 
spojení kladete důraz?
Určitě na ladnost ženské si-
luety. Používáme pouze vyni-
kající materiály a ručíme za 
precizní zpracování. Pro svou 
praktičnost a vzájemnou 
kombinovatelnost jsou naše 
modely skvělým oděvem pro 
každý den. Nabídku našeho 
krejčovského salonu jsme 
nyní rozšířili o konfekční 
kolekci oděvů pro děti 
a dospělé a o textilní vybavení 
domácnosti.

V Japonsku jste se na-
učila malbu tuší. Tech-

nikou rozmýváním tuše jste 
pak vytvořila výjimečné sou-
bory kreseb jihomoravských 
žen v krojích. Odkdy malu-
jete?
Od malička. Ráda jsem kre-
slila postavy v nejrůznějších 
situacích a od začátku pro 
mě hrálo velkou roli oblečení 

mých kreslených hrdinů. Pak 
jsem už od základní školy 
začala pracovat jako fotomo-
delka a po jejím ukončení se 
odstěhovala do Milána, abych 
zde studovala oděvní design.

 Dlouho jste tam ale ne-
pobyla...

Ano, nedostatek fi nancí 
mě donutil vrátit se domů. 
Začala jsem studovat obor 
užitá malba na Střední 
uměleckoprůmyslové škole 
v Hodoníně a střední vzdělání 
dokončila na gymnáziu v Brně. 
Vysokoškolský diplom jsem 
pak získala při studiu práva 
v podnikání v Praze. Během 
studia jsem následně pracovně 
vycestovala do Tokia.

 A tam jste se, soudě 
podle vašeho příjmení, 

stačila provdat.
Ano, a hned se mi tam naro-
dil první syn, ke kterému 
později přibyly ještě další 
dvě děti. V Japonsku jsem 
studovala malbu japonskou 
tuší, kterou praktikuji jak 
v oboru módní a knižní ilu-
strace, tak při komerčních 
zakázkách pro luxusní zboží, 
kosmetické, hudební a další 
firmy, zejména však v oblasti 
folkloru.

 Máte úžasný tým od-
borníků s osobním pří-

stupem a zaměřením na kaž-

dý detail vytvářeného modelu. 
Skvělý tým hraje při tvorbě 
zakázky důležitou roli – 
mám například i poradky-
ni historičku. Soustředíme 
se na to, aby každý model
z naší produkce podtrh-
nul vaše přednosti, abyste 
se v něm cítila skutečně 
skvěle, a to jak po stránce 
sebevědomí, tak i pohodlí. 
Naše dlouhodobá zákaznice, 
která dříve působila v Praze 
v diplomatických službách 
a vrátila se zpět do USA, se 
nám pochlubila, že v našem 
kostýmku se skladovou jup-
kou sklidila četné komplimen-
ty v Bílém domě.

 Vaše zakázkové krejčov-
ství vzniklo teprve před 

třemi lety a za tu dobu se vy-
vinula fi rma nabízející zají-
mavou tradiční českou módu.
Návrat k tradici začíná být 
populární. V současné době 
pro nás šije šest švadlen 
a mají plné ruce práce. Šijí 
z tradičních materiálů podle 
sto let starých střihů, které 
se půjčují z depozitů muzeí 
a přizpůsobují moderním si-
luetám. Ale bohužel je dnes 
švadlen málo. Děvčata se do 
těchto oborů příliš nehrnou 
a to je škoda. U nás by si 
i slušně vydělaly a je to za-
jímavá, tvořivá práce. Říkám 
si, že by nás mohli vyslyšet 
v nějaké škole, kde mají 
učební obor krejčí, a poslat 
nám pár švadlen.

HLEDÁ SE KREJČÍ. ZN.: SLUŠNÝ VÝDĚLEK
Zuzana Osako je česká ilustrátorka zaměřující se zejmé-
na na český folklor a módu. Narodila se v regionu Pod-
luží mezi Hodonínem a Břeclaví a vztah k rodišti tak vý-
znamně utváří celý její profesní život. 

Pro paní Zuzanu Osako jsme 
objevili obor krejčí ve Střední 

škole gastronomie a služeb 
v Liberci. Řediteli školy Zdeňku 
Šlaichovi jsme proto položili 
několik otázek.

 Jak je tomu u vás s obo-
rem krejčí?

V naší škole máme obor 
krejčí, a to v tříletém denním 
studiu. V letošním roce v tom-
to učňovském oboru studuje 
celkem 23 žáků. Po celou do-
bu studia je vedou odborní pra-
covníci z řad zkušených učitelů 

odborného výcviku s dlouhole-
tou praxí v oboru.

 Jaké předměty se u vás 
vyučují?

Kromě všeobecně vzdělávacích 
předmětů jsou to oděvní tech-
nologie, konstrukce střihů 
a  psychologie. Žák po složení 
učňovských zkoušek získá 
střední vzdělání s výučním 
listem.

 Jaké je pak uplatnění va-
šich absolventů v praxi?

Absolvent oboru krejčí se uplat-
ní v pozici zaměstnance v  in-
dividuální zakázkové výrobě 
oděvů, v konfekční malosério-
vé výrobě oděvů, v průmyslové 
výrobě oděvů ve velkých, 
středně velkých i malých fi r-
mách. Po získání dostatečné 
praxe je připraven pracovat 
jako asistent návrháře nebo se 
uplatnit jako podnikatel v za-
kázkové individuální výrobě 
oděvů.                 Eva ROKYTOVÁ

FOTO: Jana CIOSKOVÁ

ŽÁCI MOHOU PRACOVAT JAKO ASISTENTI NÁVRHÁŘE
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Vánoční dárky v udržitelných obalech  najdete u Lush
V České republice připadalo v loňském roce na jednoho obyvatele přibližně 537 kg vyprodukovaného odpadu. Přes Vánoce  
produkce odpadu stoupá asi o 30 % především díky obalům na dárky, jako je jednorázový balicí papír, dárkové tašky a krabice. 
LUSH je pro změnu. 

Tipy na udržitelné Vánoce 
podle LUSH:
•  Více než 75 % výrobků z naší vánoční 

kolekce je nahých (= bez obalu).
•  Pět z našich dárků je baleno v šátcích 

vyrobených z recyklovaných PET lahví.
•  Vysoce kvalitní krabice jsou ručně  

vyráběné z recyklovaných materiálů,  
které lze opětovně použít  
nebo recyklovat.

•  Štítky, balicí papír a drobné brožury 
What‘s Inside My Gift jsou vyrobeny  
ze 100% recyklovaného papíru nebo  
recyklované bavlny.

•   Dárkové stuhy jsou vyrobeny  
z recyklovaných plastových lahví.

•  Naše černé kelímky můžete po  
použití (vyčištěné) vrátit v Lush  
obchodech a my z nich vyrobíme  
kelímky nové. Navíc za 5 prázdných  
kelímků obdržíte čerstvou pleťovou  
masku zdarma!

•  Na výplně v našich dárcích používáme 
Ecoflo, malé rostlinné škrobové nugety, 
které můžete zlikvidovat v kompostu  
nebo organickém odpadu. 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, soutěžte s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ  

Všechny vánoční dárky naleznete na cz.lush.com nebo v obchodech Lush.

Hledáte dárek, který je krásný a zároveň užitečný? Milují vaši blízcí knihy? Určitě je potěší ručně  
vyráběné obaly na knihy, s puntíky, levandulemi, růžemi, makronkami, kočičkami, koňmi, pejsky, 
andílky, kotvami, s motivy Londýna nebo Paříže. Na výběr je obal klasický nebo oboustranný.  Při 
výrobě obalů je kladen důraz především na perfektní profesionální zpracování a výběr těch nejkva-
litnějších materiálů. Všechny výrobky mají značku Czech Hand Made a šijí je zkušené švadleny. Je-
dinečný a originální vzhled každého obalu je zaručen pečlivým výběrem lícové a rubové látky. Pro 
svůj luxusní vzhled se upřednostňují vysoce kvalitní látky se zlatými tisky a zlatými konturami. Oba-
ly jsou vyztuženy – díky tomu drží dokonalý tvar. Samozřejmostí je všitá záložka laděná do barvy 
vnitřní strany obalu. Každý obal je dárkově zabalen v celofánovém sáčku a opatřen štítkem Hand 
Made a návodem na údržbu.

  Soutěžní otázka: V jakých velikostech se obaly na knihy vyrábějí? 
Více na www.decente.cz.

Ze správných odpovědí vylosujeme dva  výherce. Odpovědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 30. listopadu 2018.
Do předmětu uveďte „DECENTE“.

Výhry budou po ukončení soutěže k vyzvednutí v redakci Týdeníku ŠKOLSTVÍ.  
V případě, že výhra nebude vyzvednuta do tří týdnů od  vyhlášení výsledků, 
bude postoupena náhradnímu výherci. 
Na výhru nevzniká právní nárok..

DecenteBB – originální ručně vyráběné obaly na knihy



N E V Á H E J T E  
a nominu j te  svou ob l íbenou uč i te lku  

nebo ob l íbeného uč i te le  do  
26 .  ročn íku ankety  

 

ZLATÝ  Á M O S  
NEJOBLÍBENĚJŠÍ UČITEL 

ČESKÉ REPUBLIKY 2018/2019 
 

Přihláška musí obsahovat: 
stručnou charakteristiku nominovaného, 

popis jedné společně prožité příhody, 
podpisy sta osob, které s nominací souhlasí. 

 
Příjem přihlášek končí 31. prosince 2018. 

Více informací a on-line přihlášku najdete na www.zlatyamos.cz. 
 

Odborná porota na finále zvolí Zlatého Ámose. 
Dětská porota na finále zvolí Dětského Ámose. 
Ministerstvo školství vybere Ámose češtináře. 

Zlatý partner vybere Ámose fyzikáře. 
Stříbrný partner vybere Ámose chemikáře. 

SMS hlasováním bude zvolen Ámos sympaťák. 
 

Finále Zlatého Ámose je 28. března 2019. 
Korunovační galavečer je v pátek 29. března 2019. 

 

ZLATÝ PARTNER 

STŘÍBRNÝ PARTNER 

PARTNEŘI STŘÍBRNÝ PARTNER 

ZLATÝ MEDIÁLNÍ PARTNER 
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