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„Každý dobře využitý okamžik nese ohromné úroky.“ P. D. S. Chesterfield

TÝDENÍK

Chybějící učitelé – ať už na 
prvním stupni, či podle ně-
kterých především klíčových 
aprobací – nejenže pouze sni-
žují kvalitu současného škol-
ství, ale výrazně ohrožují i je-
ho celkovou perspektivu. Ne-
vím, zda a nakolik na takovou 
zprávu veřejnost a politická 
reprezentace slyší. Tím spíš, 
že k takovému stavu jsme do-
spěli po několikaleté oficiální 
prezentaci školství jako prio-
rity. A zda si vůbec uvědomu-
je to, že aktuální stav a kvalita 

školství významně ovlivňuje 
zásadním způsobem ve všech 
aspektech naši budoucnost. Po-
kud nejsme schopni zabezpe-
čit kvalitní školství v součas-
nosti, nemůžeme si dělat žádné 
iluze o tom, že bychom v něko-
lika letech dosáhli toho, o čem 
dnes sice rádi hovoříme, ale 
co má nejasné kontury spíše 
růžového snu a vytouženého 
přání než reálné budoucnosti.

Mám určitou obavu, že va-
rovné upozornění na to, že na-
šemu školství chybí učitelé, ne-

bude veřejností vnímáno tak, 
jak by si pro svoji závažnost 
zasloužilo. Že nebude vnímá-
no v celé široké škále negativ-
ních důsledků, které by se pro-
mítly nejen do současnosti, ale 
mnohem více do budoucnosti. 
Mnoho lidí si ho pouze zařadí 
do již značně početné skupiny 
povolání, která se také potýka-
jí s nedostatkem pracovníků. 
Už si prostě zvykli na to, že 
dopravním podnikům chybě-
jí řidiči autobusů, že pro ne-
dostatek listonošů se omezují 
poštovní služby, že chybějí po-
licisté i strážníci, že je velký 
nedostatek zdravotních sester 
a že mimořádně vážný je i ne-
dostatek lékařů. A k tomu si 

obvykle ještě přidají, že chy-
bí kvalitní řemeslníci i kvali-
fikovaní pracovníci v průmy-
slových odvětvích. Je jich moc 
a všichni prostě chybí. 

Namístě by proto byla otáz-
ka, kam se všichni ti lidé po-
děli, že chybí? Možná, že by-
chom si mohli odpovědět slo-
vy písničkáře Dědečka, který 
již před několika lety napsal: 
„Kam se všichni slušní lidé 
poděli? Odstěhovali se nebo 
umřeli.“ Není to pro nás dob-
rá perspektiva. Ale pokud pro-
blémy s nedostatkem učitelů 
zásadně nevyřešíme, ztratíme 
mnohem víc, než by stály in-
vestice do nápravy současné-
ho stavu.  František MORKES 

ŠKOLSTVÍ

KAM SE VŠICHNI TI LIDÉ PODĚLI, ŽE CHYBÍ?
Ve školách chybí stovky učitelů a řada odborníků nám ří-
ká, že může být ještě hůř. Rozhodně to nepovažuji jen za 
jakousi poplašnou zprávu. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ



2 číslo 38ŠKOLSTVÍAKTUÁLNĚ

Bohouš a Dáša mění svět
Jak vypadá demokracie, kdo 
ji tvoří nebo jak ji vnímají stu-
denti – to je jen zlomek z té-
mat, která studenti základ-
ních a středních škol zpraco-
vali v komiksech zaslaných 
do soutěže Bohouš a Dáša mě-
ní svět. Tu pořádal už poosmé 
Člověk v tísni.  np

Univerzita třetího věku 
Za posledních sedm let se 
zhruba zdvojnásobil počet 
seniorů, kteří se vzdělávají 
v kurzech univerzit třetího 
věku. Letos je jich asi 57 ti-
síc. Přesto tvoří stále malý 
podíl všech lidí starších 60 
let. Asociace U3V by jim pro-
to v blízké době chtěla začít 
nabízet i e-learningové kur-
zy. čtk

Chybí řezníci 
V Česku chybí tisíce řezní-
ků. Z učilišť jich v posled-
ních letech vychází každý 
rok desítky, k uspokojení po-
ptávky firem by to ale mě-
ly být aspoň stovky. Uvedl 
to výkonný ředitel Českého 
svazu zpracovatelů masa Jan 
Katina. čtk

ZÁPISNÍK

DĚLENÍ STIPENDIÍ DOKTORANDŮM 
V některých vysokých ško-
lách chybí jasný popis způso-
bu rozdělování státního pří-
spěvku na doktorandská sti-
pendia. Vyplývá to z vyjádření 
Studentské komory Rady vyso-
kých škol. Vysoké školy v něm 
vyzvaly k upravení vnitřních 
předpisů tak, aby v nich kaž-

dý doktorand mohl dohledat, 
s jakým stipendiem může počí-
tat. Navzdory letošnímu navý-
šení příspěvku od státu dostá-
vají doktorandi podle zástupců 
studentů na některých fakul-
tách stejně peněz jako před-
tím. Konkrétní výši stipendií 
pro své doktorandy si stano-

vuje každá vysoká škola sama. 
Loni na českých veřejných 

vysokých školách studovalo 
na 23 000 lidí v doktorském 
stupni, z toho bylo 12 361 pre-
zenčních doktorandů. Dokto-
randi představovali zhruba 7,5 
procenta všech studentů veřej-
ných vysokých škol.  čtk

Z obecných cílů vzdělávání, jak 
jsou uvedeny ve školském zá-
konu, by mohlo vypadnout „po-
chopení a osvojení zásad a pra-
videl vycházejících z evropské 
integrace“. Ve druhém čtení po-
slanecké novely o přípravných 
třídách to navrhl Václav Klaus 
mladší (ODS). Ve vzdělávání by 
podle něho neměla mít místo 
politika. 

Poslanecká novela by opět 
otevřela přípravné třídy základ-
ních škol dětem, které mají tak-
zvaný odklad věkem, neboť do-
sáhnou šesti let od září do pro-
since. Školský zákon umožňuje 
od loňského září přijímat do pří-
pravných tříd jen děti s povole-
ným odkladem povinné školní 
docházky. Děti, které by měly 
takzvaný odklad věkem, opomí-

jí. Tyto děti mají možnost buď 
zůstat v mateřské škole, nebo 
nastoupit předčasně do první 
třídy základní školy. Podle tvůr-
ců novely z řad KDU-ČSL, Pirá-
tů, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN 
ani jedno řešení není pro tyto 
děti dobré. Podle lidovce Jana 
Čižinského je až čtvrtina šesti-
letých dětí kvůli datu narození 
diskriminována.  čtk

VYPADNE EVROPSKÁ INTEGRACE? 

„Podívejte, děti, jak si to ti broučci krásně rozdělili! A nějak tak podobně 
si my učitelé rozdělujeme nenárokové složky platu!“
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Mladí učitelé zvažují odchod ze 
školství nejen kvůli platům ne-
bo nízké prestiži povolání, ale 
také kvůli nedostatečné podpo-
ře v začátcích profesní dráhy. 
Mnozí mají pocit, že jim vede-
ní či starší kolegové dost nepo-
máhají v náročném přechodu 
ze školních lavic za katedru. 
Podle výzkumu Pedagogické 
fakulty Masarykovy univer-

zity v Brně uvažuje o změně 
školy nebo profese 30 procent 
začínajících učitelů. Podle od-
borníků chybí v Česku celist-
vý systém uvádění učitelů do 
praxe, doporučují proto nasta-
vit podmínky jejich podpory 
a profesního rozvoje.  

Do školství nastupuje v prů-
měru asi polovina absolventů 
pedagogických fakult. Nový 

výzkum naznačuje, že na za-
čátku profesní dráhy mají sil-
nou motivaci. Často se mluví 
o tom, že učitelé mají problé-
my s čím dál tím horším cho-
váním dětí. Podle výzkumu 
ale 90 procent mladých uči-
telů hodnotí své vztahy s žáky 
pozitivně, ve třídě se cítí dobře 
a děti jsou spíše důvod, proč 
chtějí ve školství setrvat.  čtk

PODPORA V ZAČÁTCÍCH PROFESNÍ DRÁHY CHYBÍ
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ŠKOLSTVÍ MÁ HISTORICKY NEJVYŠŠÍ ROZPOČET

O financování školství jsme ho-
vořili s poslankyní Kateřinou 
Valachovou.

 Školství má rekordní 
rozpočet, celkem 205 

miliard korun. Jste spoko-
jená?

Jsem spokojená, že znovu 
rostou všechny části rozpoč-
tu, zejména současně platy 
učitelů a mzdy nepedagogic-
kých pracovníků. To je velmi 
důležité proto, aby nakonec sli-
bované navýšení také učitelé 
a další pracovníci ve školství 
uviděli i ve svých peněžen-
kách. Správné je navýšení fi-
nancí pro mateřské školy od 1. 
ledna na více plných úvazků 
a také dost financí od 1. září 
pro nové spravedlivější finan-
cování škol podle toho, co ško-
la odučí a musí odučit a kolik 
tedy k tomu potřebuje učitelů 
a nepedagogů. Například ma-
teřské školy budou mít zafi-
nancovánu spravedlivě celou 
svou provozní dobu. 

 V současné době ne-
ní zajištěn výhled ve 

střednědobém horizontu, 
tedy na léta 2020 až 2021. 
Jaké navrhujete řešení? 

Výhled pro roky 2020 a 2021, 
nebo spíše nevýhled, mě nepo-
těšil. Podle veřejně dostupných 
informací jsem předpokládala, 
že v něm peníze budou. Ale 

abych byla optimista, je dob-
ře, že v rozpočtu mají školy vše 
pro nové financování škol podle 
reformy z roku 2017. Jsou pe-
níze na úvazky učitelů, jejich 
platy a úvazky i na mzdy nepe-
dagogů ve školách, ty peníze, 
které měly školy dávno spra-
vedlivě dostávat, ale nedostá-
valy. Chybějící peníze pro roky 

2020 a 2021 by měla vláda do-
stat za úkol od Sněmovny do-
počítat a dorovnat v doprovod-
ném usnesení v rozpočtu, které 
jsem navrhla. Věřím, že se tak 
stane nejpozději do konce dub-
na 2019. Věřím, že vláda splní 
doporučení a peníze učitelé, 
ale i rodiče a prarodiče uvidí 
v rozpočtové strategii státu, ve 
výdajových rámcích i výhledu 
rozpočtu na jaře. V tuto chvíli 
se to už jinak řešit nedá. 

 Daří se plnit sliby. Jed-
ním z nich je navýšení 

úvazků učitelkám v mateř-
ských školách. Jak to bude 
vypadat v praxi? 

Učitelky mateřských škol si 
mně často stěžují, že mají zkrá-
cené úvazky a čaruje se s nimi 
tak, aby to nějak vyšlo na pro-
vozní dobu školky, která je ote-
vřena od nevidím do nevidím. 
Současně nezbývá na osobní 
příplatky a odměny. Mateřské 
školy nemají peníze na nepe-
dagogické pracovníky. Podle 
mého soudu bylo financová-
ní mateřských škol macešské 
a změní se stoprocentně až re-
formou financování škol z ro-
ku 2017, až vejde v život 1. 9. 
2019. Ministerstvo školství mě 
ujistilo, že bude od ledna pe-
níze pro mateřské školy stře-
žit, aby skutečně doputovaly 

právě k učitelkám do mateř-
ských škol. Před dvěma lety 
došlo ke snížení přímé peda-
gogické činnosti ředitelek ma-
teřských škol, ale měli bychom 
ji ještě snížit. Úplně neřešená 
je situace tam, kde je mateřská 
a základní škola spojená, zá-
stupkyně, která v praxi zodpo-
vídá za řízení mateřské školy, 

nemá žádné výhody a prostor 
pro manažerskou práci. 

 Dostanou se skutečně fi-
nanční prostředky včas 

a v plné výši do všech škol 
v republice? 

Jak už jsem naznačila, mini-
sterstvo školství připravilo do-
tační programy, které mají od 
ledna zajistit přímé peníze pro 
mateřské školy, a další dotační 
program od září pro start re-
formy financování regionální-
ho školství. Ostatní zůstává při 
starém a nové spravedlivější fi-
nancování bude plně funkční 
až od ledna 2020. Objemy na 
platy a mzdy by měly být do-
statečné. Tarifní tabulky jsou 
připravené na desetiprocentní 
růst, ostatní dostanou ředitelé 
na osobní příplatky, odměny 
a další mimotarifní části platu. 
Mimotarifní část by měla při-
měřeně kompenzovat nynější 
rozdíly v platech učitelů v kra-
jích. Stejně tak jsou plně fi-
nancována podpůrná opatření 
pro děti ve školách. Myslím, že 
ministerstvo školství pracuje 
správným směrem. 

 Dostanou učitelé při-
dáno celých patnáct 

procent, nebo minus osob-
ní ohodnocení? Jaký je váš 
názor? 

Po pravdě, stoprocentně do-
stanou zvýšení o deset procent. 
Zbývajících pět procent bude 
na řediteli. Kraje a zřizovatelé 
budou rozdělovat dohromady 
průměrně pětiprocentní objem 
na ostatní složky platu. Podle 
mého soudu by nemělo dojít 
k tomu, že by se tarif zvýšil 
na úkor osobního ohodnocení. 
Objemově je financí dost a ve 
všech položkách rozpočtu. Ale 
není jisté, že každému učiteli 
a učitelce stoupne plat o pat-
náct procent. Takovou jistotu 
by dávalo jen zvýšení v tarifu 
o patnáct procent. Takovou ces-
tou ministerstvo školství nešlo. 

Rozpočet ministerstva školství pro rok 2019 bude činit ví-
ce než 205 miliard korun, což je meziroční navýšení o ví-
ce než 18 procent. Na platy v regionálním školství bude 
v příštím roce vyčleněno celkem 95 miliard korun, to je 
o 16,1 miliardy více než letos. 

Nemělo by podle mého soudu dojít k tomu, 
že by se tarif zvýšil na úkor osobního 
ohodnocení. Objemově je financí dost a ve 
všech položkách rozpočtu. 

FOTO: MŠMT

Pokračujte na straně 10...
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Přesto každý rok přijdou orga-
nizátorům desítky nominací. 
Často s přihláškou pomáhají 
rodiče. A to je v praxi ukáz-
ka toho, jak by měly fungo-
vat vztahy mezi školou, žáky 
a rodiči. Nominace do Zlatého 
Ámose je pro každého nejen 
oceněním, ale i velkou moti-
vací do další práce. Ale pozor, 
čas se krátí. Už jen do konce 
prosince mohou žáci základ-
ních a středních škol přihlá-
sit své učitele, kteří si to po-
dle nich zaslouží. Kromě ví-
těze, kterého čeká například 
zájezd do Legolandu pro celou 
jeho třídu zdarma od cestovní 
kanceláře CK2, se bude volit 
třeba i Ámos fyzikář či Ámos 
češtinář.

„Vybrat z nominovaných 
učitelek a učitelů pouze jedno-
ho není jednoduché,“ říká Slá-
vek Hrzal, ředitel a zakladatel 
ankety, který zároveň pracu-
je jako školský ombudsman 
na ministerstvu školství. „Ten 
titul by si zasloužili všichni. 
Takže se předem omlouvám 
těm, kteří jej letos nedosta-
nou. Já se těším především 
na krásnou atmosféru v sá-
le při finále. Je obdivuhodné, 
jak žáci dokážou fandit svým 
učitelům, co všechno dokážou 
vymyslet a udělat, aby jejich 

oblíbený pedagog vyhrál.“
Na otázku, co pro nejob-

líbenějšího učitele českého 
jazyka a učitele matematiky 
ministerstvo chystá, odpově-
děl: „Myslím si, že největší od-
měnou pro každého učitele je 
už to, že ho žáci do Zlatého 
Ámose nominovali. To se nedá 
koupit za peníze ani nahradit 
věcným darem. Ministerstvo 
školství každý rok pro ‚své‘ 
Ámose připravuje velkou kra-
bici plnou nejrůznějších od-

měn. Ale protože to má být 
překvapení, tak to samozřej-
mě nemohu prozradit.“

Anketu Zlatý Ámos již tra-
dičně podporuje Skupina 
ČEZ. „Stejně jako každý rok 
se těšíme na napínavý souboj 
především v ‚naší‘ kategorii 
Ámose fyzikáře,“ uvádí před-

stavitel hlavního partnera an-
kety Ondřej Lukeš. „Stejně ja-
ko v minulých letech podpoří 

Nadace ČEZ vítěze finančním 
darem na vybavení nové fyzi-
kální učebny. Podpora vzdě-
lávání je jednou z klíčových 
oblastí, kam směřujeme na-
še aktivity. Věříme, že jedině 
systematická podpora eduka-
tivních projektů zajistí v bu-
doucnu konkurenceschopnost 
především v oblasti nových 
technologií.“

Všichni žáci, kteří najdou 
ve své škole oblíbenou učitel-
ku či oblíbeného učitele a zú-
častní se regionálních kol, se 
letos poprvé mohou těšit na 
populárního Igráčka vyrobe-
ného pouze pro anketu Zlatý 
Ámos. Nikdo jiný takovou po-
stavičku mít nemůže, protože 
v obchodě k dostání nebude.

 DTA

ŠKOLSKÉ ODBORY

PODMÍNKY PRO ZMĚNU KOLEKTIVNÍ SMLOUVY
Jaká pravidla platí pro mož-
nost provádění změn v kolek-
tivní smlouvě?

V § 8 odst. 5 zákona č. 2/1991 
Sb., o kolektivním vyjednávání, 
se stanoví, že „smluvní stra-
ny mohou v kolektivní smlou-
vě dohodnout možnost změny 
kolektivní smlouvy a její roz-
sah; při této změně se postupu-
je jako při uzavírání kolektiv-

ní smlouvy“. Zákon tedy dává 
smluvním partnerům možnost 
měnit kolektivní smlouvu (KS) 
kdykoliv, pokud se takto do-
hodli. Vynutitelnost jednání 
o takové změně ovšem nastá-
vá jen v případě, že v KS je tato 
možnost sjednána s uvedením 
rozsahu případné změny. Tím 
je třeba rozumět okruh ustano-
vení, smluvních závazků, jakož 

i stanovení podmínek, za nichž 
ke změně příslušných ujednání 
může dojít. Rozsah změny mů-
že být sjednán i obecně, napří-
klad formulací, že při změně 
právních předpisů nebo vydá-
ní nových může být jednáno 
o doplnění KS o závazky, které 
dosud právní řád nepřipouštěl. 
Jestliže je uvedeným způsobem 
možnost změny KS sjednána, 

vztahují se na kolektivní vyjed-
návání o ní všechna pravidla 
stanovená zákonem pro sjed-
návání nové KS, tj. povinnost 
smluvních stran spolu jednat 
a poskytovat si potřebnou sou-
činnost, povinnost adresáta ná-
vrhu na něj bez zbytečného od-
kladu odpovědět i pravidla pro 
řešení kolektivních sporů.           

 Vít BERKA

ZA PENÍZE KORUNKU ÁMOSE NIKDO NEZÍSKÁ
Jedinečné na anketě o nejoblíbenějšího učitele České re-
publiky je to, že kandidáty na titul Zlatý Ámos navrhují žá-
ci a studenti. Ne tedy ředitel, zřizovatel nebo ministr. Ni-
kdo je k tomu nenutí, a navíc musí pro svou učitelku nebo 
svého učitele hodně udělat, aby se dostali až do finále. 

FOTO:Archiv
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MODERNÍ VÝUKA DĚJEPISU ŽÁKY BAVÍ 

Pro inspiraci
Nekonečné internetové moře 
nabízí také mnoho možností 
pro výuku dějepisu. Je dob-

ré si ale uvědomit, že ne vždy 
jsou v příspěvcích ověřována 

historická fakta. Na interneto-
vých webech mohou žáci najít 
vzpomínky pamětníků, kdy se 
často různí pohledy na jedno 

téma, což učí žáky objektivněj-
šímu poznání i vytváření vlast-

ních názorů. 
Vhodné weby:

www.modernidejiny.cz
www.asud.cz

„Dějepis na prvním stupni se 
podle RVP učí v jakési zkrat-
ce, například o nejvýznam-
nějších osobnostech, často 
bez návaznosti. Pro děti té-
to věkové kategorie je však 
vhodné začít s historií na tzv. 
malých dějinách, tj. dějinách 
rodiny nebo obce, tedy pro-
středí, které je žákům blíz-
ké. Děti mohou třeba pátrat 
po svých kořenech, hledat 
pamětníky, kteří jim mohou 
vyprávět o dobách, které za-
žili a které mají často souvis-
lost s událostmi, o nichž slyší 
ve škole,“ doporučuje Pavel 
Martinovský, předseda výbo-
ru Asociace učitelů dějepisu.

„Namístě je také návštěva 
místních muzeí, kde se žáci 
učí znát, co tam na ně čeká. 
Měli by také poznat pověsti, 
o nichž se pak na 2. stupni 
učí, ovšem v jiných souvislos-
tech, kdy mají získat povědo-
mí, jaký je rozdíl mezi pověstí 
a reálnou historií. 

S radostí sleduji, jak v řadě 
škol tahle praxe začíná dob-
ře fungovat. Moji kolegové se 
svými svěřenci pracují na pro-
jektech, kdy například mapu-
jí historii jejich obce a touto 
cestou se nenásilně sezna-
mují se světem kolem sebe 
v širších souvislostech, včet-
ně vlivu člověka na přírodu,“ 
uvádí vhodné příklady P. Mar-
tinovský.

Důležitá je komunikace
Příčin nevhodné výuky his-
torie na 1. stupni základních 
škol je několik, například 
chybná příprava budoucích 
pedagogů na vysokých ško-
lách nebo neexistence vhod-
ných výukových materiálů. 
Někdy nejsou na jiný peda-
gogický přístup připraveni 
rodiče, kteří se dožadují, aby 
se jejich ratolesti učily přesně 

podle učebnic. S takovými re-
akcemi se setkávají často uči-
telé na 2. stupni, kdy využíva-
jí pro výuku moderních dějin 
hodně internetových zdrojů.

„Pokud si ale rodiče zvyk-
nou na méně tradiční pojetí 
výuky už od 1. stupně, může 
být ale situace opačná, kdy se 
dožadují zase toho, aby byly 
děti vyučovány právě těmi-
to metodami. Dobře to mohu 
sledovat ve škole, kde učím. 
Ale aby tento model fungoval, 
musí fungovat také komuni-
kace mezi učiteli 1. a 2. stup-
ně. A pochopitelně je také vý-
znamným faktorem role vede-
ní školy – pokud tento přístup 
podporuje a fandí mu, je cesta 
k němu jednodušší,“ připomí-
ná P. Martinovský.

Svět v kontextu
Moderní výuka dějepisu je 
na hony vzdálená prázdnému 
memorování letopočtů a nezá-

živnému povídání o osobnos-
tech a mezníkových událos-
tech. Při správném přístupu 
nabízí ideální prostor k výuce 
dovedností, které dětem po-
máhají dobře se orientovat 
v okolním světě.

„Dějepis je jediný předmět, 
který vychovává současně ke 
správnému historickému vní-
mání, estetičnu i k etickým 
hodnotám. Pomáhá dětem 
získávat historické povědo-
mí o předcích a učit se kri-
tickému myšlení. A co pova-
žuji za klíčové, je to, že se žáci 
naučí dobře se ptát a nacházet 
správné odpovědi. Dějepis je 

kreativní, a nikoliv statický, 
v hodinách fyziky a dalších 
přírodních věd existuje vlast-
ně jen jedna odpověď, kdežto 
ve společenských vědách se 
věci mění stejně jako úhly po-
hledu. A s tím vším mají dě-
ti šanci naučit se pracovat,“ 
domnívá se P. Martinovský. 
A pokračuje: „Pokud funguje 
komunikace mezi učiteli a ve-
dení školy podporuje bloko-
vou výuku nebo propojování 
předmětů, pak dějepis je pro 
tyto účely výborný. Vždyť ho 

lze propojit i s přírodními vě-
dami a děti tak najednou vidí 
vše v širším kontextu.“

Atraktivní témata
Současné děti jsou zvyklé na 
silné příběhy a takové vyžadu-
jí i od učitelů dějepisu. Naštěs-
tí historie je podobných pří-
běhů plná, a to i ta nedávná. 
„Televize poslední dobou chrlí 
dokumenty a filmy z 2. svě-
tové války, a tak se asi nelze 
divit, že se žáci těší, až se ve 
výuce začnou zabývat právě 
tímto tématem. V souvislosti 
s letošním stým výročím vzni-
ku samostatného státu se ale 

začalo mluvit více i o 1. svě-
tové válce a následných udá-
lostech a děti objevují i další, 
pro ně atraktivní témata, na-
příklad československé legie,“ 
říká P. Martinovský.

„Vzrušující se ale může stát 
i historie nedávná. Události 
50. a 60. let minulého stole-
tí se mohou změnit v zajíma-
vý projekt, protože žáci mají 
kolem sebe pamětníky těch 
let. Na druhou stranu se se-
tkávám s tím, že zvláště na 
vesnicích a malých městech 
může právě tady ze stejného 
důvodu kantor narazit, neboť 
vše je příliš osobní a někteří 
lidé si nepřejí, aby se někdo 
právě těmito událostmi pří-
liš detailně zabýval,“ dodává 
P. Martinovský.

 Romana SLANINOVÁ

Dějepis pomáhá dětem získávat historické 
povědomí o předcích a učit se kritickému 
myšlení. Žáci se také naučí dobře se ptát 
a nacházet správné odpovědi.

Ukazuje se, že rozhodně nemají pravdu ti, kteří tvrdí, že dě-
jiny současné děti nebaví. V některých školách našli způ-
sob, jak se historii intenzivně věnovat, učit ji moderně a ve 
spojení s dalšími předměty.
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Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

 Zákoník práce v současně platném 
znění umožňuje výkon pracovní po-

hotovosti pouze na jiném místě než na pra-
covišti zaměstnavatele (§ 78 odst. 1 písm. 
h) zákoníku práce), a proto již žádné časové 
omezení není třeba. Zákoník práce v § 95 
odst. 1 stanoví, že pracovní pohotovost může 

zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat 
jen tehdy, pokud se na tom se zaměstnan-
cem dohodne. Písemná dohoda není sice 
právním předpisem nařízena, ale protože 
v souvislosti s pracovní pohotovostí je tře-
ba dohodnout náležitosti jejího výkonu, je 
vhodné, aby dohoda byla písemná. Právě 
v této dohodě by měl být mezi zaměstnava-
telem a zaměstnancem dohodnut maximál-
ní rozsah pracovní pohotovosti, tedy počet 
hodin za týden, za měsíc, případně za rok. 
Dále by mělo být dohodnuto, jakým způso-

bem bude zaměstnanec vyrozuměn, že se 
má na pracoviště dostavit a za jakou dobu.

 V § 69 odst. 1 zákoníku práce se sta-
noví:

„(1) Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci ne-
platnou výpověď nebo zrušil-li s ním zaměst-
navatel neplatně pracovní poměr okamžitě 
nebo ve zkušební době a oznámil-li zaměst-
nanec zaměstnavateli bez zbytečného od-
kladu písemně, že trvá na tom, aby ho dále 
zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá i na-
dále a zaměstnavatel je povinen poskytnout 
mu náhradu mzdy nebo platu. Náhrada po-
dle věty první přísluší zaměstnanci ve vý-

ši průměrného výdělku ode dne, 
kdy oznámil zaměstnavateli, že 
trvá na dalším zaměstnávání, až 
do doby, kdy mu zaměstnavatel 
umožní pokračovat v práci nebo 
kdy dojde k platnému skončení 
pracovního poměru.“

Pro doručování písemnos-
tí určených zaměstnavateli 
zaměstnancem platí § 337 
zákoníku práce. V odst. 1 
tohoto paragrafu se sta-
noví, že zaměstnanec 
doručuje písemnost 
určenou zaměstna-
vateli zpravidla 
osobním předáním 
v místě sídla zaměst-
navatele. Na žádost za-
městnance je zaměstna-
vatel povinen doručení pí-
semnosti písemně potvrdit. 

PRACOVNÍ POHOTOVOST ZA MĚSÍC A ZA ROK

POTVRZENÍ ODMÍTNUTÉ VÝPOVĚDI

 Pokud zaměstnanec obdr-
ží výpověď, kterou považuje 

za neplatnou, a trvá na dalším za-
městnání, musí to oznámit písem-
ně zaměstnavateli. Je zaměstnava-
tel povinen potvrdit příjem takové 
písemnosti?

 Kolik hodin může mít za-
městnanec pracovní pohoto-

vost měsíčně a za kalendářní rok?

 Trvání pracovní cesty nad stanovenou 
týdenní pracovní dobu zaměstnance 

nelze samo o sobě považovat za práci přes-
čas. Je totiž třeba odlišit trvání pracovní 

cesty a dobu výkonu práce na pracovní ces-
tě. Práci přesčas definuje ustanovení § 78 
odst. 1 písm. i) zákoníku práce takto: „Prací 
přesčas je práce konaná zaměstnancem na 
příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhla-
sem nad stanovenou týdenní pracovní dobu 
vyplývající z předem stanoveného rozvr-
žení pracovní doby a konaná mimo rámec 
rozvrhu pracovních směn. U zaměstnan-
ců s kratší pracovní dobou je prací přes-
čas práce přesahující stanovenou týdenní 
pracovní dobu; těmto zaměstnancům není 
možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas 
není, napracovává-li zaměstnanec prací ko-

nanou nad stanovenou týdenní pracovní 
dobu pracovní volno, které mu zaměstna-
vatel poskytl na jeho žádost.“

Pokud však nebude po stanovené pra-
covní době na pracovní cestě zaměstnanec 
vykonávat žádnou práci, což je případ uve-
dený v dotazu, pak mu za tuto dobu nále-
žejí pouze cestovní náhrady podle § 151 
a násl. zákoníku práce.

V této souvislosti upozorňuji na ustano-
vení § 42 odst. 1 věta druhá zákoníku prá-
ce, že zaměstnavatel může vyslat zaměst-
nance na dobu nezbytné potřeby na pra-
covní cestu jen na základě dohody s ním.

PRACOVNÍ CESTA A PŘESČASOVÁ PRÁCE
 Jak má být posuzována doba 
na pracovní cestě, kterou za-

městnanec stráví v dopravním pro-
středku, když tato doba trvá před 
začátkem či po skončení pracovní 
doby? Je možné takovou dobu po-
važovat za práci přesčas?
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ŘEDITELSKÉ VOLNO PRO MATEŘINKU

 Zákoník práce se zmiňuje o neplace-
ném volnu pouze v § 78 odst. 1, kde 

je pouze uvedeno, že „prací přesčas není, 
napracovává-li zaměstnanec prací konanou 
nad stanovenou týdenní pracovní dobu pra-
covní volno, které mu zaměstnavatel po-
skytl na jeho žádost“. Obdobně se stanoví 
v § 348 odst. 1 písm. a), že za výkon práce 

se nepovažuje doba, kdy zaměstnanec ne-
pracuje pro překážky v práci, s výjimkou 
doby pracovního volna poskytnutého na 
žádost zaměstnance, bylo-li předem ujed-
náno jeho napracování. 

Podle § 21 odst. 2 nařízení vlády 
č. 108/1994 Sb., kterým se provádí záko-
ník práce a některé další zákony, účinného 
od 31. prosince 2006, mohl zaměstnava-
tel poskytnout zaměstnanci pracovní vol-
no i z jiných vážných důvodů, zejména 
k zařízení důležitých osobních, rodinných 
nebo majetkových záležitostí, které nelze 
vyřídit mimo pracovní dobu. V těchto pří-
padech se neposkytovala náhrada mzdy 
(platu) a zaměstnanec se mohl se zaměst-
navatelem dohodnout, že takto zameška-
nou dobu napracuje. Takto vymezený účel 

neplaceného volna je využitelný i pro sou-
časnou praxi, i když žádnou samostatnou 
úpravu jeho poskytování právní předpisy 
neobsahují. Poskytnout neplacené volno 
může zaměstnavatel zaměstnanci i za stá-
vající právní úpravy, protože takový postup 
není zakázán.

V praxi má neplacené volno povahu jak 
doby delší (např. po skončení rodičovské do-
volené k další péči o dítě), tak velmi krátké 
(tam, kde si zaměstnanec potřebuje něco 
neodkladného zařídit v pracovní době a ne-
svědčí mu právo na pracovní volno z titulu 
právními předpisy předvídané překážky 
v práci). Neplacené volno je nenárokové, 
lze ho poskytovat jen na žádost zaměstnan-
ce a je na rozhodnutí zaměstnavatele, zda 
toto volno poskytne, či nikoliv.

POSKYTOVÁNÍ NEPLACENÉHO VOLNA
 Upravuje zákoník práce ně-
jakým způsobem poskytová-

ní neplaceného volna k zařizování 
osobních záležitostí? Může takové 
volno zaměstnavatel poskytnout, 
i když zaměstnanec nemá vyčerpa-
nou dovolenou?

Ve Sbírce zákonů ČR, částce 116 roze-
slané dne 18. 10. 2018 je publiková-

na vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 177/2009 Sb., o bližších podmín-
kách ukončení vzdělávání na střed-
ních školách maturitní zkouškou, ve 
znění pozdějších předpisů. Vyhláška 
nabyla účinnosti dnem 1. listopadu 
2018. Jde o poměrně rozsáhlou nove-
lizaci dosavadní právní úpravy, jejíž 
součástí je vydání nových příloh č. 1, 

1a), 2, 3, 7, 8 a zrušení přílohy č. 1b). 
V přechodném ustanovení je uvedeno, 
že do 30. září 2019 lze použít tiskopis 
podle § 50a vyhlášky č. 177/2009 Sb., 
ve znění účinném přede dnem naby-
tí účinnosti této vyhlášky. Jistou in-
formační hodnotu má i skutečnost, že 
jde o jedenáctou novelizaci vyhlášky 
č. 177/2009 Sb.

 Podle ustanovení § 24 odst. 2 škol-
ského zákona může ředitel školy ze 

závažných důvodů, zejména organizačních 
a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 
5 volných dnů ve školním roce. Toto ředi-

telské volno se nevztahuje na vzdělává-
ní v mateřských školách (§ 24 odst. 4 
školského zákona). Ovšem obdobnou 
úpravu obsahuje vyhláška č. 14/2005 
Sb., o předškolním vzdělávání, v § 3. 
Podle tohoto ustanovení je možné 
provoz mateřské školy podle míst-
ních podmínek omezit nebo přeru-

šit v měsíci červenci nebo srpnu, případně 
v obou měsících. Ředitel je povinen toto 
omezení nebo přerušení projednat se zři-
zovatelem. Provoz mateřské školy lze dále 
ze závažných důvodů a po projednání se 

zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném 
období než v měsíci červenci nebo srpnu. 
Za závažné důvody se považují organizační 
či technické příčiny, které znemožňují řád-
né poskytování předškolního vzdělávání.

ZMĚNA VYHLÁŠKY O MATURITÁCH
 Další změna vy-
hlášky o podmín-

kách ukončení vzdělá-
vání na středních ško-

lách maturitní zkouškou.

 Může být tzv. ředitelské vol-
no využito i pro mateřské 

školy v případě, že mateřská ško-
la je sloučena se základní školou 
a tvoří jeden právní subjekt?
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„Nechci uvádět jméno, je nás 
moc, které pomáháme učitel-
kám zvládat ty malé prcky,“ 
řekla a dodala: „Proč bych mě-
la vyniknout zrovna já.“

 Máte mnohaletou praxi 
učitelky mateřské školy. 

Proč jste se vrátila do školky 
jako chůva?

Protože mě potřebují. Jsem rá-
da, že se pro tahle batolata v na-
šem městečku školka otevřela. 
Jejich mámy si nemohou dovolit 
zůstat doma, tady nejsou velké 
platy, i maminky musejí do prá-
ce. Kdyby se o mně nevědělo, že 
jsem spolehlivá a zodpovědná, 
tuhle nabídku bych nedostala. 
Jsem za ni ráda.

 Profese chůvy je ve škol-
ství novinka. Co si pod 

tím představit?
Tak u nás třeba osmadvacet 

dvou- a tříletých prcků, kterým 
se chůva věnuje, jako by byla po 
tu dobu, co jsou ve školce, jejich 
máma. Pomáhá jim se vším, co 
ještě neumějí, a samozřejmě 
máme všichni radost, když za-

krátko zjistíme, jak se ty děti 
brzy naučily obléct se, najíst 
u stolu, aniž za nimi běháme 
s každou lžičkou, což někdy hor-
livé maminky dělají. Snad nej-
víc nás všechny těší, když jsou 
holčičky a kluci brzy samostatní 
v hygienických návycích. Větši-
nou je to také musíme naučit. 

 To asi těší i jejich rodiče, 
které trošku suplujete.

Jak se to vezme. Když už dítě 
musí do školky, jsme tu od to-
ho, abychom rodičům pomohly 
i v tomto. Ne každé dítě zvlád-
ne všechno hned, někomu to tr-
vá déle, ale zatím se to nauči-
lo každé.

 Když byly jesle, pracova-
ly tam zdravotní sestry 

a měly na starosti každá asi 
šest dětí. Vy jich máte skoro 
třicet. Je to náročná směna?

Hlavně na pozornost. Musíme 
být pořád ve střehu. Bezpečí dě-
tí je priorita. Nic nám chůvám 
a samozřejmě učitelkám nesmí 
uniknout, a to v interiéru školky 
i na hřišti, na procházce. Kromě 

toho jsme připraveny kdykoli 
pomoct učitelce, jejíž pracovní 
náplň je samozřejmě na vyšší 
odborné úrovni. 

 Je vidět, že máte pedago-
giku v krvi. Je v té práci 

něco, co byste zkritizovala?
Našlo by se, ale vzhledem 

k tomu, že nelze zpochybnit 
důležitost naší práce, nemá to 
cenu. Lepší než kritika je to, co 
platí v naší mateřské škole. Pro-
fesionalita, zodpovědnost per-
sonálu. 

 Neříkejte, že vám nic ne-
vadí...

Tak dobře, něco ano, ale je 
to maličkost. Na to, jak dlou-
hou praxi mám coby učitelka 
v mateřské škole, mi připadá 
ponižující, že teoreticky na mě 
musí každá učitelka, jíž pomá-

hám s dětmi, dohlížet. Ale je to 
skutečně jen teoretická otázka, 
vzhledem k mé praxi snad na-
še učitelky vědí, že se na mne 
mohou spolehnout. Znám chod 
školky, prostředí, své povinnos-
ti. Jsme sehraný tým.

 To ale není všude?
Asi ne. Některé učitel-

ky nemusejí mít radost, že jim 
vidíme pod prsty. Může to být 
i pěkná otrava, mít pořád něko-
ho za zády, ale to není důležité, 
jsme tu jen a jen pro děti a je-
jich bezpečí.

 Jste spokojena i s pla-
tem?

Tak to opravdu ne, obzvlášť 
když mám srovnání s prací pe-
dagožky. Ale opět – na mé práci 
to nesmí být znát a taky není.

 Olina TÁBORSKÁ

Kdo jiný než paní Anna, napadlo mě, když jsem ji zastihla 
s vnoučkem na kolenou, jak mu čte a jak chlapec zaujatě 
naslouchá. „Jste na správném místě,“ říkám chůvě dvou- 
až tříletých dětí v mateřské škole na Valašsku. 

UČITELKÁM MŮŽE VADIT, ŽE NÁS MAJÍ ZA ZÁDY

SPOLEČNĚ PLUJEME NA JEDNÉ LODI VZDĚLÁVÁNÍ
O společenské a výchovné úlo-
ze rodiny se není třeba dlouze 
přesvědčovat. Je nezastupitel-
ná, stejně jako role školy při 
vzdělávání mladého člověka. 
Když se učitelé a rodiče naučí 
vzájemně spolupracovat, pak 
žák bez vážnějších problémů 
prospívá a cítí se spokojeně. 
Ideální stav. Jenže praxe na-
bízí často docela jiný obrázek. 

Někteří rodiče se mylně 
domnívají, že jakmile jejich 
dítě usedne do školní lavice, 
zbavují se odpovědnosti za je-
ho další výchovu a vzdělává-
ní. „Škola je přece od toho, 
aby vychovala našeho kluka 
a všestranně jej připravila na 
život.“ Tradiční omyl. Dítě při-

chází do školy již víceméně 
„vychované“, neboť na rozvoj 
jeho osobnosti měly rozhodu-
jící vliv zejména první tři roky 
rodičovského působení. Učite-
lé vědomě usilují o to, aby žák 
rád chodil do školy, aby jednal 
zdvořile a učil se správným 
vzájemným vztahům a ná-
vykům, aby opakovaně ne-
narušoval školní řád. Když 
však ve třídě mluví a jedná 
vulgárně, agresivně, šikanuje 
spolužáky, vyhýbá se vyučo-
vání a vůbec se neučí, obtížně 
ho může učitel „dovychovat“ 
a napravit to, co rodina dáv-
no zameškala. 

Byli to právě mnozí rodiče 
a významní politici, kteří po 

listopadu 1989 požadovali, aby 
se těžiště výchovy přeneslo 
do rodiny a škola především 
vzdělávala, zjednodušeně ře-
čeno, učila. V tomto pojetí pla-
tí i současný školský zákon. 
Kromě preambule pracuje 
pouze s termínem „vzdělá-
vání“, jímž vědomě nahradil 
„výchovu“ neboli zastaralý 
termín „výchovně-vzděláva-
cí proces“. 

Smysluplná spolupráce ško-
ly a rodiny předpokládá, že 
rodiče projevují o práci svého 
dítěte soustavný zájem a po-
máhají mu úspěšně vstupo-
vat na cestu plnohodnotného 
vzdělání a úspěšného uplatně-
ní v životě. Někteří rodiče se 

však při sebemenším neúspě-
chu svého dítěte staví do role 
ublížených stěžovatelů. Mož-
nou chybu zjednodušeně při-
pisují učiteli a nejenom doma 
hlasitě snižují jeho autoritu. 
Každodenní mravenčí a trpěli-
vé pedagogické působení pak 
ztrácí svůj smysl a nepřináší 
očekávaný přínos. Právě žák 
se má s pomocí svého učitele 
a rodinného zázemí aktivně 
připravovat na překonávání 
prvních životních překážek. 
Bez spokojeného pedagoga ne-
může být spokojený žák, natož 
jeho rodiče. Jednoduchá a stá-
le platná rovnice. Všichni plu-
jeme na stejné lodi vzdělávání. 

 Roman KANTOR

KOMENTÁŘ
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Střední škola gastronomie 
a farmářství Jeseník patří me-
zi moderní a pokrokové školy. 
Plně si uvědomuje nutnost pří-
pravy žáků nejen po odborné 
stránce, ale dává jim také mož-
nost zdokonalovat se v oblasti 
cizojazyčné komunikace. 

Počátkem října se vrátila 
druhá skupina žáků, kteří si 
vyzkoušeli, jak se žije a pracuje 
u našich jižních sousedů v Ra-
kousku. Místo pro praxi vzdá-
lené 370 km od Jeseníku bylo 
zvoleno tak trochu náhodou. 
Jesenický rodák, který poblíž 
žije již několik let, se o maleb-
né zřícenině hradu Aggstein, 
kde je také provozována známá 
výletní restaurace, zmínil bě-
hem rodinné návštěvy našemu 
vedoucímu učiteli odborného 
výcviku. Jelikož škola posled-
ních pár let o novém místě pro 
zahraniční praxe žáků uvažo-
vala, bylo vedením nakonec 
rozhodnuto, že nabídky pana 
Petera Hrusky, majitele restau-
race Taverne zu Aggstein, vy-
užije. Žákům 1. až 4. ročníku 
a čerstvým absolventům stu-
dia gastronomických oborů ku-
chař/kuchařka, číšník/servír-
ka a cukrář/cukrářka tak by-

la možnost strávit pár měsíců 
v zahraničí nabídnuta během 
následující informační schůz-
ky a formou zajímavé prezen-
tace jim bylo představeno místo 
samotné i veškeré podmínky 
sjednané v praktikantských 
pracovních smlouvách. Nic 
pak již nebránilo tomu, aby 
se první skupina žáků počát-
kem června vydala na cestu do 
malebného údolí řeky Dunaj 
ve vyhlášené vinařské oblas-
ti Wachau poblíž města Melk 
v Dolním Rakousku. Žáky zde 
čekaly ve dvou turnusech dva 
měsíce plné zážitků a pracov-
ních zkušeností, nevyjímaje 
zdokonalení se v oblasti mo-
derní gastronomie na jednom 

z nejnavštěvovanějších míst 
Rakouska. Motivačním prv-
kem se zajisté stala jedinečná 
možnost finančního výdělku od 
700 (1. ročník) do 1 000 eur 
(4. ročník) měsíčně, případné 
přesčasové hodiny pak byly ře-
šeny zvlášť, a to odměnou 10 
eur/hod. Nutno zmínit, že veš-
keré finanční podmínky byly 
našim žákům nastaveny podle 
platné pracovněprávní legisla-
tivy zcela stejně jako pro žáky 
z rakouských škol. Mimo toto 
ohodnocení bylo ve smlouvě za-
kotveno také bezplatné ubyto-
vání a stravování během pra-
covní směny poskytované ma-
jitelem. 

 Lenka LUKEŠOVÁ

OČIMA ČTENÁŘŮ

Kamil Lhoták uvedl jednu 
ze svých prvních knih, ji-
miž si získal duši malých 
čtenářů slovy, která dnes 
znějí tak trochu starosvět-
sky: „Ptáme-li se, co přispě-
lo nejvíce  k všeobecnému 
rozšíření automobilu po ce-
lém světě, zjistíme, že to ne-
byla pouze jeho rychlost, 
nýbrž hlavně spolehlivost 
a pohodlí, které jej učini-
ly nástupcem jeho jediné-
ho důstojného předchůd-
ce – koně…“ Těmito slovy 
představuje knihu z nakla-
datelství Globus Internacio-
nál Karel Sýs.

Na suchu  
a ve vzduchu
KAMIL LHOTÁK

ZAHRANIČNÍ PRAXE ŽÁKŮ V RAKOUSKU 

ANINKA JANEBOVÁ STMELOVALA KOLEKTIV ŠKOLKY TŘI OCENĚNÍ 
ZE SOUTĚŽE
Odborná soutěž v kadeřnické 
a kosmetické tvorbě proběh-
la 8. listopadu v Tylově domě 
v Poličce. Kadeřnice vytvářely 
účes na téma Pohádkové bytos-
ti, obor kosmetička zpracoval 
zadání Ve víru kankánu. Vše 
pak ještě dokreslovaly kostý-
my a další rekvizity. Studentky 
ze střední odborné školy v Pří-
mětické ulici ve Znojmě byly 
velmi úspěšné, domů si přivez-
ly hned tři ocenění. Budoucí 
kadeřnice Simona Jílková vy-
bojovala 1. místo, její spolužač-
ka Tereza Dokulilová se umís-
tila jako druhá. Stříbro pak do 
Znojma dovezla ještě Michaela 
Pravdíková, která navštěvuje 
čtvrtý ročník oboru kosmetič-
ka.  Kateřina KOTOUČOVÁ

Začaly jsme se scházet, jak to já 
pamatuji, po skončení pracovní 
doby zhruba před 40 lety, tehdy 
ještě jako členky ROH. Na se-
tkáváních jsme si vyměňovaly 
zkušenosti z naší práce v ma-
teřských školách; věci provozní 
i způsoby práce s dětmi. Součás-
tí setkávání byl vždy i kulturní 
program například v podobě be-
sedy se zajímavými lidmi, mód-
ní přehlídky nebo obyčejného 
povídání. 

Postupem času většina z nás 
instituci ROH opustila, ale nám 
setkávání mezi sebou začalo 
chybět. Tak jsme se domluvily, 
že bychom se scházely zhruba 
jednou za čtvrt roku v nějaké 
mateřské školce v okolí. Škol-
ka by připravila drobné občer-
stvení a my si mohly všechny 
popovídat jako dříve v menším 
kolektivu, mezi sedmi danými 

vesnickými školkami (MŠ Dlou-
hoňovice, MŠ Hejnice, MŠ Helví-
kovice, MŠ Kameničná, MŠ Líš-
nice, MŠ Nekoř, MŠ Záchlumí) 
vždy „protočily kolečko“ a opět 
se scházely opakovaně dále.

Bylo třeba, aby byl mezi ná-
mi jakýsi „tahoun“, který by 
nás svolával na určitý termín, 
spoluvytvářel program a hlav-
ně nás dále stmeloval. Nejprve 
to byla paní Slaninová z Dlou-
hoňovic. Dalším takovým „srd-
cařem“ mezi námi byla Anička 
Janebová. Vedla naše setkávání 
více než 25 let. Vnášela do na-
šich setkávání radost, poučení, 
ale i klid a pohodu. Uteklo to 
jako voda a Aninka po letech 
obětavé, příkladné a pečlivé prá-
ce v MŠ Helvíkovice skončila. 
Její přítomnost tam byla příno-
sem; stmelovala nejen rodiče, 
děti a kolektiv školky. Dokázala 

být i velkým tahounem v obci, 
když organizovala pro širokou 
veřejnost akce jako Uspávání 
broučků, Živý betlém, Svato-
martinská slavnost, různé vý-
lety apod. My jsme se s Aninkou 
jako s důchodkyní sice rozlou-
čily s humorem nám vlastním 
v polovině října, ale jistě se bu-
deme stále scházet dál. 

 Eva MUSILOVÁ 
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 Ve školství je nedosta-
tek učitelů. Myslíte, že 

pomohou peníze dostat do 
škol například nové odbor-
níky na IT nebo absolventy? 

Peníze jsou důležité, ale ne-
jsou všechno. Měníme přípra-
vu učitelů na pedagogických 
fakultách. Tzv. nový profil uči-
tele je z roku 2015. Prodlužu-
jeme období praxe a získávání 
praktických dovedností a zku-

šeností. Jistě by pomohlo, po-
kud by učitelky a učitelé vidě-
li možnost profesního růstu, 
podpory této náročné profese, 
obnovy sil. Začínajícím učite-
lům by pomohlo, kdyby se po 
nástupu mohli spolehnout na 
uvádějící učitele a ti na ně měli 
čas a za profesní podporu také 
odpovídající odměnu. V praxi 
pomáhají fakultní školy, přes-
něji spolupráce škol s pedago-
gickými fakultami. Systém sí-

tě takových škol a financová-
ní dlouhodobých praxí by byl 
správný krok. Zaměřit se mu-
síme na konkrétní předměty 
a obory, které nám chybí. 

 Jak bude probíhat vy-
jednávání na příští ro-

ky?
Ještě v tomto roce a rozpoč-

tu 2019 bych se ráda pokusila 
navýšit peníze pro mimotarifní 
složky platu učitelů ve prospěch 
třídnických příplatků. Učitel-

ky a učitelé by tak pocítili, že 
to myslíme vážně a máme pro 
zlepšení postavení třídních 
učitelek a učitelů jasný plán. 
V příštích letech musí zůstat 
vzdělávání dětí a financování 
škol prioritou rozpočtu. Rozpo-
čty škol musí dále růst až na pět 
procent HDP. To bychom se do-
stali na úroveň Rakouska. Budu 
usilovat o to, aby takový cíl Sně-
movna stanovila do konce roku. 

 Táňa PIKARTOVÁ

...pokračování ze strany 3

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA

DOMINO 201 (8. ročník)8 
Národní institut pro další vzdělávání letos vyhlašuje již 8. ročník
Soutěžní přehlídky DOMINO. Jedná se o jedinečnou příležitost prezentovat
vlastní práci učitele s digitálními technologiemi v jakémkoli školním předmětu. 
Zapojit se může každý učitel v následujících kategoriích:

   MATEŘSKÉ ŠKOLY A I. STUPEŇ ZŠ
   HUMANITNÍ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY
   PŘÍRODOVĚDNÉ A TECHNICKÉ OBORY
   ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Svou práci (výukový objekt) můžete do aktuálního ročníku soutěže přihlásit na stránkách 
domino.nidv.cz  od 28. října 2018 do 31. ledna 2019.

Slavnostní finálové kolo, prezentace nejlepších soutěžních objektů a vyhlášení výherců
se uskuteční v Praze dne 19. března 2019 v budově Microsoftu za podpory MŠMT.

NÁRODNÍ INSTITUT
PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍVíce informací na webové stránce domino.nidv.cz

UNIVERZITA PRÝ UDĚLILA TITUL ZA PLAGIÁT
Jedna ze slovenských univerzit 
čelí nařčení, že její fakulta před 
lety udělila titul doktora práv 
na základě plagiátu rigorózní 
práce. Stalo se tak poté, co po-
dle listu Denník N vyšlo najevo, 
že rigorózní práce šéfa sloven-
ské Sněmovny Andreje Danka 
se prakticky shoduje s pozdější 
prací jiného advokáta. Univerzi-
ta Mateje Bela (UMB) v Banské 
Bystrici, kde A. Danko i zmíně-

ný advokát práce obhájili, pode-
zření nekomentovala a v prohlá-
šení uvedla, že zákon neumož-
ňuje odebrat titul ani revidovat 
rigorózní řízení.

Kauzu odstartovalo rozhodnu-
tí Andreje Danka, který po novi-
nářských dotazech v září zaká-
zal UMB dále zveřejňovat svou 
rigorózní práci. Učinil tak poté, 
co se média začala zajímat o jeho 
vzdělání v reakci na plagiátorské 

kauzy v České republice, kvů-
li kterým v létě odstoupili dva 
ministři. Když poslanci sloven-
ské koalice zablokovali opozič-
ní návrh na mimořádnou schůzi 
Sněmovny o odvolání A. Danka, 
předseda slovenské Sněmovny 
oznámil, že práci nechá opět 
zpřístupnit veřejnosti. Knihov-
na UMB tak učinila.

Z prohlášení UMB k podezře-
ní z plagiátorství ale vyplývá, že 

univerzita se případem nebu-
de zabývat. „Univerzita Mateje 
Bela považuje plagiátorství za 
vážný celospolečenský morální 
problém, který byl v minulosti 
rozšířen i na jiných univerzi-
tách a v celé společnosti. Uni-
verzita Mateje Bela dnes dekla-
ruje transparentní procesy při 
získávání vysokoškolských ti-
tulů,“ napsala univerzita v pro-
hlášení.  čtk
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ZLEPŠUJÍ KVALITU ŽIVOTA SENIORŮ

K vyšším letům se vážou fy-
ziologické problémy. Jedním 
z nich je úbytek tělních pro-
teinů, zejména svalové tkáně. 
„Úbytek svalové tkáně v se-
niorském věku je zčásti způ-
soben neadekvátní výživou. Ve 
stáří často dochází z různých 
důvodů k výraznému omeze-
ní příjmu potravin, což nutně 
vede k urychlení úbytku sva-
lové tkáně,“ vysvětluje Jan Pá-
nek z Ústavu analýzy potravin 
a výživy.

V západních společnostech 
představuje u skupiny seniorů 
významný problém podvýživa 
a malnutrice. „Studie prokázaly, 
že prevalence těchto onemocně-
ní jsou poměrně vysoké. Např. 
u starých hospitalizovaných ob-
čanů mohou být až 50 %. Zá-
važným stavem pak může být 
ztráta svalové hmoty,“ říká Ji-
ří Kopáček z Českomoravského 
svazu mlékárenského.

Mléčné výrobky s velkým 
množstvím benefitů

Nejvhodnější prevencí pod-
výživy a malnutrice mohou 
být mléko a mléčné výrob-
ky. Jsou především vynikají-
cím zdrojem vysoce kvalitních 
proteinů obsahujících potřeb-
né esenciální aminokyseliny. 
„Pro optimální stimulaci syn-
tézy kostních svalů je důležitá 
zejména vysoká hladina leu-
cinu. Navíc bílkoviny z mléč-
ných výrobků mohou snadno 
vytvářet bílkovinnou hmotu 
těla. Produkty z mléka tedy 
přispívají k udržení svalové 
hmoty,“ pokračuje J. Kopáček.

Mléčné výrobky ve výživě 
starých osob mají ještě dal-
ší důležité role. Jsou přede-
vším důležitým a významným 
zdrojem vápníku potřebného 
k udržení kostní hmoty, což je 

účinná prevence osteoporózy 
a osteomalácie. Obsahují také 
vitamin B12 důležitý pro nor-
mální funkci mozku a imunit-
ního systému. 

„Zázračné“ fortifikované 
mléčné výrobky 

Stále více se rozrůstající sku-
pina seniorů potřebuje kvalit-
ní výživu s vysokou nutriční 
hodnotou. V oblasti mléčných 
výrobků se jedná o jejich obo-
hacení neboli fortifikaci (např. 
o vitamin D) díky novým re-
cepturám a výrobním tech-
nologiím. „Ve výživě seniorů 
nesmíme zapomínat ani na 
nutriční hodnotu mléčných 
bílkovin, zejména bílkovin sy-
rovátky. Jsou bohaté na esen-
ciální aminokyseliny, které si 
neumíme sami vytvořit, pro-
to je musíme přijímat potra-
vou. Tím je tělo může využít 
coby základní stavební kame-
ny při budování vlastní těles-
né hmoty. Výrobky jako např. 
námi vyvinutý jogurt se zvý-
šeným obsahem celkových 
a syrovátkových bílkovin tak 
mohou přispět k prevenci sar-
kopenie u seniorů,“ zmiňuje 
Irena Němečková z Výzkum-
ného ústavu mlékárenského.

Co prokázala nejnovější 
studie?

Nedávno realizovaná studie za-
měřená na seniory měla zhod-
notit, jak je v jejich organismu 
přítomen vitamin D, dále ta-
ké jak jsou na tom s příjmem 
vápníku a jak jejich organis-
mus reaguje na příjem vápní-
ku a vitaminu D.

Vitamin D získává organis-
mus ze slunečního záření ne-
bo z potravy. Jeho metabolis-
mus v organismu je úzce spo-

jen s metabolismem vápníku 
a fosfátů. To se na našem or-
ganismu projeví pevnějšími 
kostmi a lepší imunitou. Ne-
dostatečný příjem vitaminu D 
u starších lidí zvyšuje rozvoj 
osteoporózy, a tím podmiňu-
je i snadnější vznik zlomenin 
kostí při úrazu, dále snižuje 
svalovou sílu a zvyšuje riziko 
pádů. „Ve spolupráci s Domo-
vem pro seniory z Prahy-Cho-
dova jsme pro naši studii zís-
kali 68 seniorů. Jedna ze dvou 
skupin po dobu pěti týdnů den-
ně konzumovala mléčný výro-
bek obohacený o 5 µg vitami-
nu D a druhá skupina tvořila 
kontrolní soubor. Odběry krve 
prokázaly, že podávání a obo-
hacení mléčného výrobku ve 
srovnání s kontrolní skupinou 
statisticky významně zvýšilo 
hladinu vitaminu D v séru. Ze 
studie bylo také patrné, že obo-
hacení mléčného výrobku vi-
taminem D významně zvýšilo 
i hladinu vápníku. Současně to 
vedlo i k signifikantnímu sní-
žení hodnoty alkalické fosfa-
tázy, což nepřímo nasvědčuje 
stabilizaci kostní struktury,“ 
popisuje studii Petr Tláskal 
z FN Motol, předseda Společ-

nosti pro výživu, která studii 
organizačně zajišťovala.

Jaké mléčné výrobky jsou 
pro seniory nejvhodnější?

Vzhledem k výživovým potře-
bám starších osob je optimál-
ní volit fermentované mléčné 
výrobky s vysokým obsahem 
bílkovin. „Mezi ně patří tradič-
ně vyráběný tvaroh, který jsme 
uvedli na trh v 90. letech. Jed-
ná se o jemný tvaroh. Od toho 
běžně vyráběného v ČR se li-
ší vyšším obsahem syrovátko-
vých bílkovin,“ vysvětluje Te-
reza Levínská z Polabských 
mlékáren, a. s.

V roce 2014 vznikly v ČR jo-
gurty vyráběné středomořskou 
technologií. U nás je známý ja-
ko řecký jogurt a má 2,5x více 
bílkovin než běžný jogurt. Dal-
ším vhodným mléčným výrob-
kem pro seniory je skyr, tedy 
jogurt islandského typu hus-
té krémové konzistence s 0 % 
tuku. Obsahuje dokonce více 
bílkovin než řecký jogurt – 3x 
více než běžný jogurt. 

Jedním z fenoménů současnosti je prodlužování délky ži-
vota. Pokročilý věk s sebou ale přináší také fyziologické 
problémy, které se odvíjí mj. od naší stravy. Nedávná stu-
die prokázala, že kvalitu života starších lidí mohou pomo-
ci zlepšit mléčné výrobky obohacené vitamínem D.

Více informací na 
www.mlekovaszdravi.cz 
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NAKLADATELSTVÍ ARGO PŘINÁŠÍ TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY

Autor bez sentimentu ukazuje, že život 
není jen černobílý, a se samozřejmostí 
sobě vlastní brilantně spojuje tragédii 
s humorem. Frankův otec Denis se živil 
jako automobilový závodník. Byl abso-
lutně nejlepší – král závodní dráhy. Měl 
tisíce obdivovatelů. Když zvedal vítězné 
poháry nad hlavu, davy šílely a život byl 
skvělý. Avšak po ošklivé havárii se z opěvovaného hrdiny 
stal nikdo – nula.

Táta za všechny prachy 
DAVID WALLIAMS

Na měsícem osvětlené pláži otec dr-
ží svého spícího syna a čeká, až pro 
ně s rozbřeskem připluje loď. Hovoří 
k němu o dávných letech svého dětství, 
vzpomíná na dědečkův dům v Sýrii, vítr 
ve větvích olivovníků, mečení babičči-
ny kozy a hlomoz z kuchyně. Vzpomíná 
také na rušné město Homs s jeho přepl-
něnými uličkami, mešitou a velkým tržištěm ve dnech před 
tím, než obloha vybuchla bombami a všichni museli utéct. 

Mořská modlitba 
KHALED HOSSEINI

Stostránkový životopisný komiks 
o T. G. Masarykovi vzniká k příležitosti 
80. výročí úmrtí našeho nejvýznamněj-
šího státníka 20. století. Komiks sledu-
je veřejný i soukromý Masarykův život 
a zaměřuje se na klíčové události, které 
jej směrovaly k vyvrcholení jeho kariéry 
coby prvního prezidenta samostatného Československa. V ko-
miksu používá autor prvek vypravěče, samotného Masaryka 
ve zralém věku, který retrospektivně komentuje svůj život.

TGM
ZDENĚK LEŽÁK

Fotografická kniha spolutvůrce filmů 
Král Šumavy, Kočár do Vídně, Kladi-
vo na čarodějnice, Ucho, Už zase ská-
ču přes kaluže, Tři oříšky pro Popelku, 
Princ a Večernice a dalších předkládá 
čtenáři působivé obrazy Prahy a jejích 
obyvatel, které autor citlivě zachytil v le-
tech 1945–1958. Naskýtá se tak jedinečná možnost spatřit 
místa, která již dávno neexistují nebo se k nepoznání změ-
nila, a pocítit pražskou atmosféru tehdejší doby. 

Praha 1945–1958 
JOSEF ILLÍK

Kompozice z pamětí, deníků a korespon-
dence českých vojáků v první světové 
válce, volně navazující na knihu Přišel 
befel od císaře pána, tentokrát nesleduje 
pouti jednotlivých účastníků válečného 
dění, nýbrž pomocí autentických textů 
líčí konkrétní oblasti života na frontě 
i v zázemí. Přináší dosud nezveřejněná 
svědectví o tom, jak čerství rekruti reagovali na cizí kraje 
a národy, jaké byly jejich první zkušenosti s válečnou realitou. 

Zum Befehl, pane lajtnant
JIŘÍ KAMEN, PAVLA HORÁKOVÁ

Třetí, závěrečný svazek monumentální 
Kafkovy biografie, „Roky poznání“, za-
chycuje poslední necelé desetiletí Kaf-
kova života, od roku 1916 do smrti v ro-
ce 1924. Uvedené období prožívá Kafka 
ve znamení zhroucení všech hodnot 
a jistot: První světová válka dokonale 
otřásla jeho už tak dost podlomenou 
vírou v lidstvo. Zaniklo Rakousko-Uher-
sko a z Kafky se stal německý Žid s českým pasem. 

Kafka / Roky poznání 
Reiner Stach 

Publikace Vzduch je naše moře aneb Čes-
ké a československé letectví v komiksu si 
dává za cíl zmapovat komiksovou formou 
osudy lidí, kteří se zasloužili o rozvoj na-
šeho letectví. Osudy jednotlivých aktérů 
jsou vždy doplněny historickým úvodem 
do děje. Kniha je doplněna souborem do-
bových fotografií a bokorysů letadel, kte-
rá se významnou měrou podílela na his-
torii českého a československého letectví.

Vzduch je naše moře 
MICHAL KOCIÁN, PETR KOLMANN, VÁCLAV ŠOREL

Fašista je podle autorky ten, „kdo tvrdí, 
že mluví jménem celého národa nebo 
skupiny obyvatel, naprosto ho nezají-
mají práva ostatních a je ochoten použít 
k dosažení svých cílů násilí a veškeré 
další nezbytné prostředky“. V takto ši-
rokém pojetí pak pod pojem fašismus 
autorka zahrnuje i další totalitní hnutí 
a ideologie. Kniha představuje osobně laděné, naléhavé a dů-
kladné zkoumání fašismu a jeho různých podob ve 20. století.

Fašismus – Varování 
MADELEINE ALBRIGHTOVÁ


