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„Člověk má jen jeden skutečný zájem, a to je plný rozvoj jeho schopností.“ Erich Fromm

TÝDENÍK

Nový rok nabízí novou příleži-
tost. Lednem zvolna končí školní 
pololetí a nastává druhý poločas. 
Rychle uzavřít známky. Uložit je 
do digitálního nebo někde ještě 
do „papírového“ katalogu. Na-
chystat k předání vysvědčení, 
odměnu žákům i učitelům. Ne 
vždy si uvědomujeme, že na 
každé známce, kterou žák dostá-
vá, má výrazný podíl jeho peda-
gog. Jde přece o společnou prá-
ci a společný výsledek. Počátek 
nového roku se často nafukuje 
zbytečnými a málo střízlivými 

předsevzetími. Obvykle jde více 
o zbožná přání, která nás mají 
motivovat k většímu úsilí, hlub-
šímu poznání a sebezdokonale-
ní. V rozumné míře patří k na-
šemu životu. Pokud by si stejné 
představy o vzdělávání kladli 
spolu žáci a jejich učitelé, by-
lo by to ideální. Většinou však 
končí u toho, že všichni společ-
ně se těší na konec týdne, polo-
letí a školního roku. 

Každý start nabízí možnost 
úspěchu, vysněné výhry a po-
vzbuzujícího ocenění, vše, co 

schází našemu současnému 
školství. Většinou dobře víme 
o svých nedostatcích, nezda-
rech a dílčích prohrách, které 
nás rmoutí a zbavují optimi-
smu. Jenže v okamžiku star-
tu musíme na ně zapomenout 
a upnout všechny své síly, tak-
tiku a energii ke společnému 
cíli. Každá dílčí prohra nás 
dokáže „nakopnout“ a přinu-
tit znovu a lépe trénovat. Sa-
mi učitelé to však nikdy ne-
zvládnou. Naléhavě potřebují 
podporu ministerstva školství 
i zřizovatelů škol. Zdaleka ne-
jde jen o zasloužené zvyšování 
platů, ale zejména o vylepšení 
stávajících podmínek při prá-
ci ve třídách, sborovnách a ka-
binetech. Aby mohl mít učitel 

volnější ruce, musí se hodně 
snažit ředitel a ještě více jeho 
nadřízení, přestat dlouze mlu-
vit o rozbujelé a léta škodící 
byrokracii, ale konečně udělat 
něco viditelného pro její ome-
zení, pokud možno hned dnes. 
Když má člověk startovat, ne-
může ho na ramenou stále tížit 
batoh přeplněný zbytečnostmi.

Přání do nového roku? Osvo-
bodit učitele od nesmyslných 
úkolů a povinností. Vrátit mu 
přirozený pocit, že sám může 
rozhodovat o tom, co má dělat 
ve třídě, aby jeho žáci byli spo-
kojení a něčemu užitečnému 
a potřebnému se naučili, ze-
jména aby věděli, že do školy 
nechodí zbytečně. Málo, nebo 
hodně? Roman KANTOR

ŠKOLSTVÍ

ABY ŽÁCI VĚDĚLI, ŽE NECHODÍ DO ŠKOLY ZBYTEČNĚ
Školství se vyznačuje zvláštností, která mu dopřává 
v jednom roce dvakrát začínat. V září a lednu může znovu 
startovat. Když se něco napoprvé nepodaří, má možnost 
absolvovat reparát.  
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Zajímavá kniha
V nakladatelství Academia 
díky spolupráci Národní-
ho pedagogického muzea 
a knihovny J. A. Komenského 
a Technické univerzity v Li-
berci vychází výjimečná kni-
ha „Národní“ školství za prv-
ní Československé republiky. 
Zaměřuje se na vývoj vzdě-
lávacích cílů a obsahů obec-
ných a měšťanských škol.  jr

Dětské skupiny
Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí počítá s navýšením 
prostředků na sociální služ-
by o přibližně 1,5 miliardy 
korun. Zároveň však bude 
k dispozici i výrazně více 
peněz na podporu dětských 
skupin, a to přes 3 miliardy 
korun.   mpsv

Životnost šindelů 
Valašské muzeum v příro-
dě v Rožnově pod Radhoš-
těm na Vsetínsku zkoumá 
společně s vědci brněnské 
Mendelovy univerzity trvan-
livost dřeva v podobě tradič-
ní střešní krytiny – šinde-
le. Které dřevo a typ úpravy 
prokáže nejlepší vlastnosti, 
budou vědci vědět za dva ro-
ky.   čtk

ZÁPISNÍK

EKOCENTRA UKAZUJÍ, JAK UČIT VENKU
Ekocentrum Chaloupky 
z Kněžic na Jihlavsku chce 
rozšířit síť lektorů, kteří bu-
dou vzdělávat učitele v za-
hradní pedagogice. Dohodlo 
se na tom se zástupci dalších 
dvaceti středisek ekologické 
výchovy v České republice. 
Chtějí mimo jiné ukázat uči-
telům, že venku se dá učit ji-
nak. Výuka ve venkovním pro-

středí přitom není vhodná jen 
pro přírodopis a podobné na-
uky, s úspěchem tam lze učit 
český jazyk, matematiku, dě-
jepis i ostatní předměty.

Ekocentra tak společně rea-
gují na nedávno zveřejněná 
zjištění České školní inspek-
ce, podle níž úroveň skutečné-
ho vzdělání dramaticky pokul-
hává za stanoveným rámco-

vým vzdělávacím programem 
z důvodu předimenzovaného 
obsahu. Podle inspekce chy-
bí také metody, které u dětí 
vzbuzují zájem o vzdělání 
a prohlubují jejich znalosti. 
Školy nedělají badatelské me-
tody a zážitkové učení, a to by 
se mělo změnit, řekl zástupce 
ředitele společnosti Chaloup-
ky Martin Kříž.  čtk

Učitelům češtiny u krajanů v za-
hraničí se od ledna zvýší plato-
vé tarify o pět procent. Schválila 
to vláda. Příjmy lektorů v Evro-
pě by tak měly vzrůst zhruba 
o 5 000 až 5 800 korun na při-
bližně 105 800 až 122 800 ko-
run měsíčně. Zvýšení se týká 
několika desítek lidí.

Od schválení programu pod-
pory českého kulturního dědic-

tví v zahraničí na roky 2016 až 
2020 jde o páté zvýšení pla-
tů učitelů češtiny v zahraničí, 
uvedlo ministerstvo. Pětipro-
centní růst tarifů se promít-
ne do růstu základu platu i do 
částky na zvýšené životní ná-
klady v zahraničí. Letos v červ-
nu dostávali čeští lektoři v růz-
ných evropských státech podle 
údajů ministerstva školství plat 

25 580 až 29 680 korun. Sou-
částí příjmu učitelů v zahrani-
čí jsou navíc peníze na pokry-
tí vyšších životních nákladů. 
V polovině letošního roku čini-
ly 75 152 až 87 197 korun. Od 
ledna by platy měly vzrůst na 
26 859 až 31 164 korun, ke kte-
rým by učitelé brali 78 910 až 
91 557 korun navíc na uhrazení 
zahraničního pobytu.  čtk

UČITELŮM V CIZINĚ VZROSTOU TARIFY 

„Po návratu z vánočních prázdnin jsem si pro vás připravil zábavný matematický 
příklad. Vypočítáme si novou výši mé nenárokové složky platu!“
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Zatímco v běžných třídách zá-
kladních škol se za poslední 
desetiletí zhruba zdvojnásobil 
počet postižených či jinak zne-
výhodněných dětí, ve speciál-
ních třídách je jich čím dál tím 
méně. Těchto tříd i proto od 
školního roku 2007/2008 o tře-
tinu ubylo. Celkově se množ-
ství žáků, kteří mají ve škole 
nárok na větší podporu při uče-
ní, zvětšilo o čtvrtinu. Loni jich 

bylo 95 631. Největší nárůst 
zaznamenaly školy v posled-
ních dvou letech. Vyplývá to 
z dat, která Český statistický 
úřad zveřejnil na svém webu.

Nejvíce dětí se speciálními 
potřebami při vzdělávání při-
bylo ve školách právě od škol-
ního roku 2016/17, a to 16 914. 
V předchozích devíti letech či-
nil nárůst 2 423 dětí. Zatímco 
před jedenácti roky bylo dětí 

se speciálními potřebami při 
vzdělávání 76 294, loni jich 
podle statistik do škol chodi-
lo 95 631. Zhruba 70 procent 
žáků se zvláštními potřebami 
chodilo loni do běžných tříd 
základních škol. Šlo o 68 419 
dětí. Jejich počet za deset let 
vzrostl o 90 procent. Naopak 
ve speciálních třídách běžných 
škol a ve speciálních školách 
dětí ubylo.  čtk

DĚTÍ S PODPOROU VE ŠKOLE PŘIBÝVÁ
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ROZHÝBEJME SPOLEČNĚ ČESKÉ DĚTI

O tom, jak konkrétně bude 
plán vypadat, hovoříme s ná-
městkyní ministra zdravotnic-
tví Alenou Šteflovou. 

 Co konkrétně zname-
ná akční plán národní 

strategie Zdraví 2020?
Akční plán podpory pohybo-

vé aktivity je strategickým do-
kumentem vyplývajícím z ná-
rodní strategie Zdraví 2020 za-
měřeným na zvýšení úrovně 
pohybové aktivity a snížení 
sedavého chování. Obsahuje 
osm strategických bodů za-
měřených na různé oblasti 
lidského života, v rámci kte-
rých je na zvýšení úrovně po-
hybové aktivity potřeba pra-
covat. Tento plán se zaměřuje 
nejen na dětskou populaci, ale 
na populaci celkově.

 Co lze stihnout za dva 
roky?

Oba rezorty, jak ministerstvo 
zdravotnictví, tak ministerstvo 
školství, oficiálně deklarovaly 
společné aktivity, priority a pře-
devším ochotu na nich spolu-

pracovat. Navrhujeme i moti-
vační prvky, které mají za cíl 
vzbudit zájem jednotlivých škol 
a především přesvědčit jejich 
vedení, aby tyto aktivity začalo 
rozvíjet. A existují školy, které 
tak již činí. Rokem 2020 naše 
úsilí nekončí. Naopak. Již při-
pravujeme dokument Národní 
strategie 2030, ve které bude-

me v úsilí podpořit pohybovou 
aktivitu dětí pokračovat.

 Jaké kroky minister-
stvo pro naplnění cílů 

strategie zvolilo a jaký je ko-
nečný cíl?

Ministerstvo zdravotnictví se 
snaží podporovat pohybové akti-
vity v různých oblastech lidské-
ho života. Kromě již zmiňované-
ho vzdělávání je jedním z kro-

ků také zlepšení dostupnosti 
sportovišť a tím zároveň vyvo-
lání spontánní potřeby pohybu. 
Důležitá je také podpora chůze 
a jízdy na kole. Z hlediska pod-
pory pohybové aktivity je zdra-
votnictví v současné době pova-
žováno za jeden z klíčových re-
zortů, na čemž se mimochodem 
shoduje i řada mezinárodních 
expertů. Snažíme se proto za-
vádět vzdělávání zaměřené na 
pohybovou aktivitu i do plánů 
lékařských i nelékařských obo-
rů. V neposlední řadě vnímá-
me jako velmi důležitou i oblast 
podpory pohybu na pracovišti, 

a je proto naším cílem podporo-
vat zaměstnavatele v jejich mo-
tivaci zaměstnanců. Pohyb ve 
všech oblastech lidského života 
podporujeme také prostřednic-
tvím médií.

 Přece jenom do roku 
2020 už moc času ne-

zbývá. Jaké benefity v rámci 
strategie ve prospěch zdraví 
dětí očekáváte?

Pohybová aktivita a sport 
působí pro všechna onemoc-
nění, která s nezdravým ži-
votním stylem souvisejí, jako 
výrazný preventivní faktor. 
Naším cílem je podpořit lidi, 
aby se do jejich životů vrátil 
každodenní přirozený pohyb. 
U dětí chceme, aby pro ně by-
la zcela přirozenou součás-
tí života chůze pěšky do ško-
ly, aktivní přestávka ve škole 
nebo aktivní hra na dětských 
hřištích v okolí bydliště. Jsme 
rovněž přesvědčeni, že zvyšo-
vání příležitostí pro pohybové 
aktivity je zároveň vhodným 
nástrojem prevence rizikové-
ho chování v oblasti kouření, 
alkoholu a dalších návykových 
látek. 

 Jak konkrétně chcete 
prevenci pro školy za-

jistit?
Akční plán stanovuje nej-

důležitější opatření, která by 
měla být v nejbližší době rea-
lizována. Patří mezi ně zave-
dení aktivních přestávek v zá-
kladních i středních školách 
a podpora tohoto opatření, na-
výšení počtu hodin pohybu ve 
školách především nabídkou 
sportování v odpoledních ho-
dinách a rozvoj školních spor-
tovních klubů včetně podpory 
zpřístupnění sportovišť škol po 
skončení školní výuky a zajiš-
tění nabídky volitelných spor-
tovních aktivit pro děti ze stra-
ny sportovních klubů, zařa-
zování pohybu do předmětů 
primárně nepohybového cha-
rakteru a podpora vzdělávání 
učitelů v této oblasti. MZ se 
také prostřednictvím Národ-
ní sítě zdravých měst účastní 
strategického plánování obcí 
v oblasti sportu a zvyšování 
úrovně pohybové aktivity dě-
tí i dospělých. 

 Táňa PIKARTOVÁ

Dětí s nadváhou a obezitou rok od roku přibývá téměř 
geometrickou řadou. Je to negativní trend, který se u nás 
nedaří zastavit. Ministerstva školství a zdravotnictví 
chtějí tento problém společně řešit v rámci akčního plá-
nu národní strategie Zdraví 2020. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

Akční plán obsahuje zavedení aktivních 
přestávek ve školách, navýšení počtu hodin 
pohybu ve školách především nabídkou 
sportování v odpoled ních hodinách.

Celý rozhovor si přečtete na 
www.tydenik-skolstvi.cz.
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STĚŽEJNÍM BODEM JE ZVYŠOVÁNÍ TARIFNÍCH PLATŮ
Tři roky činnosti má za se-
bou profesní sekce středního 
školství. Patří k nejaktivněj-
ším v rámci školských odbo-
rů. Potvrdila to ostatně i ne-
dávná konference této sekce.

Byli na ní zvoleni také dele-
gáti na sjezd ČMOS pracovní-
ků školství, který se uskuteční 
v květnu letošního roku. Na 
počátku setkání shrnula Ivana 
Přikrylová, předsedkyně pro-
fesní sekce, činnost odborářů 
ze středních škol v uplynulých 
letech. 

„Od chvíle, kdy naše profes-
ní sekce začala pracovat, jsme 
se podíleli na připomínkování 
zvýšení platů, vyhlášky o zá-
kladním vzdělávání. Stejně tak 
jsme spolupracovali při zavá-
dění inkluze nebo společných 
maturit. Aktivně jsme se zú-

častnili kampaně Konec lev-
ných učitelů a spolupracovali 
jsme i na tvorbě nových rámco-
vě vzdělávacích programů, na 
kterých v současnosti intenziv-
ně pracuje Národní ústav pro 
vzdělávání, stejně jako jsme 
pomáhali při přípravách zá-
věrečných a přijímacích zkou-
šek,“ uvedla I. Přikrylová.

Jsou finance i naděje
Mezi středoškolské pedagogy 
dorazil na jejich konferenci rov-
něž František Dobšík, předse-
da ČMOS pracovníků školství. 
Seznámil je se současným dě-
ním, které se týká školství, 
i s tím, jaké priority jsou pro 
odbory v příštích měsících nej-
důležitější. „Pochopitelně jsou 
pro nás stále stěžejním bodem 
platy pedagogů i nepedagogů 

a trváme na tom, že podstatné 
je zvyšovat hlavně tarify. Pova-
žujeme za důležité, že se na tu-
to položku našly finance, a to, 

jak se s nimi naloží, lze prů-
běžně domlouvat. Nemá smysl 
stávkovat, když je naděje na po-
stupný vývoj k lepšímu,“ řekl 
F. Dobšík. Své kolegy seznámil 
také s dalšími podrobnostmi 
týkajícími se reformy financo-
vání regionálního školství ne-
bo vyhlášky o konkurzech na 

ředitele či snahy ministerstva 
školství posílit manažerské 
kompetence ředitelů.

Známe kandidáty
Mezi účastníky konference 
zavítali ředitel NÚV Lubomír 
Martinec a jeho náměstek Jaro-
slav Fidrmuc. Oba hovořili pře-
devším o revizích a změnách 
RVP i o tom, jaké budou mít 
pedagogové možnosti k jejich 
připomínkování.

Jedním z nejdůležitějších bo-
dů konference byla také vol-
ba delegátů na blížící se sjezd 
ČMOS PŠ. Jsou jimi: Ivana Při-
krylová, Hana Gordecká, Eva 
Sedlačíková, Růžena Veselá, 
Soňa Prošková, Libuše Zo-
chová, Jitka Soutnerová, Věra 
Běláčková, Jarmila Kubelková 
a Miluše Kobesová. ros

Vedle přípravy volební kon-
ference, ze které vzejdou de-
legátky na květnový sjezd, se 
členky výboru zabývaly i dal-
šími záležitostmi, především 
těmi, které bezprostředně sou-
visejí s činností školních dru-
žin, případně klubů a středisek 
volného času.

Předsedkyně sekce Jana 
Brdová připomněla, že od zá-
ří roku 2019 budou v souvis-
losti s reformou regionálního 
školství družiny financovány 
přímo ministerstvem školství. 
Doporučila také členkám vý-
boru, aby se prostřednictvím 
KROSů snažily být v budouc-
nu u tvorby rozpočtů. Pozitiv-
ně zhodnotila, že se podařilo 
v rámci celoročních jednání 
o katalogizaci prací v plato-
vých třídách s úspěchem ukon-
čit katalog prací pro 9. plato-
vou třídu, ale je zapotřebí ješ-
tě konkretizovat třídy 8 a 10.

V diskuzi se pak členky vý-
boru zabývaly například pozicí 

asistentů v družinách, protože 
stále panuje řada nejasností, 
stejně jako o inkluzi v tomto 
typu školských zařízení. Vel-
mi živá a přínosná diskuze se 
rozpoutala ohledně využití ša-

blon v družinách, protože na 
jedné straně v mnoha z nich už 
mají vychovatelky řadu pozi-
tivních zkušeností a na straně 
druhé v některých tento typ 
práce s dětmi stále ještě pří-
liš nevyužívají, a to k vlastní 
škodě, protože se jedná o pe-
dagogicky i finančně výhod-
ný nástroj.

J. Brdová nezapomněla při-
pomenout, že během ledna 

by měly členky výboru zaslat 
úspěchy z jednotlivých regio-
nů, protože by tyto informace 
měly být zapracovány do sjez-
dových dokumentů, stejně jako 
do zprávy o činnosti sekce. Ta, 
se zprávami dalších sekcí, se 
postupně objeví nejen v Týde-
níku ŠKOLSTVÍ, ale také v dal-
ších médiích, s nimiž školské 
odbory spolupracují.

 Romana SLANINOVÁ

DRUŽINY SE PŘIPRAVUJÍ NA KVĚTNOVÝ SJEZD ODBORŮ
Další sekcí školských odborů, která se připravuje na 
sjezd ČMOS pracovníků školství, je ta, která sdružuje 
školská výchovně-vzdělávací zařízení. I proto se sešel 
ještě před koncem roku její republikový výbor.

FOTO: Autorka
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STUDIJNÍ NÁROKY JSOU V JAPONSKU VELIKÉ

 Proč začíná v Japonsku 
školní rok 1. dubna? Ne-

ní to apríl?
Souvisí to s japonskou příro-

dou, protože první školní den 
současně souvisí s tím nejkrás-
nějším přírodním fenoménem, 
kdy začínají pučet květy třešní. 
Akademický rok je pak rozdě-
len do tří semestrů: 1. duben až 
20. červenec, 1. září až 26. pro-
sinec a 7. leden až 25. březen. 
Japonští studenti si v létě mo-
hou užívat šest týdnů volna 
a dvoutýdenní prázdniny ma-
jí i v zimě a na jaře. Jedná se ale 
spíš o trošku jiné pojetí volna, 
než mají děti u nás, kdy třeba 
jezdí na tábory. Japonské dě-
ti často věnují toto volno tře-
ba doučování z akademických 
předmětů a sportu. 

 Střední školy po svých 
studentech požadují 

nošení školních uniforem: 
u chlapců vojenského stylu 
a u děvčat zas námořního. 
Jaký je význam jednotné po-
litiky uniforem?

Ve státních školách se uni-
formy nenosí. V soukromých, 
elitních školách, na které mu-
sí mít rodiče peníze a součas-
ně i děti skvělý prospěch, jsou 
uniformy běžnější, a to i pro 
prestiž. Uniforma je formál-
ní oděv s bílou košilí, v létě 
šortky a lehké sáčko, u děv-
čat sukně, v zimě pak dlouhé 
kalhoty, vlněná vesta a sako, 
u děvčat sukně a podkolenky. 
Cílem nemusí být až tak zame-
zení vnímání nápadných so-
ciálních rozdílů mezi rodinami 
dětí, protože u Japonců nato-
lik velké sociální rozdíly vět-
šinou nejsou. V úvahu to při-
padá snad až právě mezi dět-
mi ve státních školách a dětmi 
ve školách soukromých, kde si 
rodiče mohou dovolit ve větší 
míře dětem pořizovat dražší 
značky. Myslím si, že hlavním 
významem uniforem je potla-

čení rozptylování módou a se-
xualitou. Není ani běžné, aby 
měla děvčata v uších dírky na 
náušnice. Vlasy si většinou 
splétají do dvou copů a nelíčí 
se. Studenti se snaží více vy-
niknout akademicky nebo ve 
sportu či hudbě. 

 Japonské školství se prý 
může pochlubit téměř 

stoprocentní školní docház-
kou. Nemohu tomu uvěřit – 
to se děti do školy tak těší?

Japonská kultura se těší vel-
kému respektu autorit a pravi-
del. Pokud nemá dítě horečku, 
jde do školy. Pokud je „trochu“ 
nemocné, jde do školy s mas-
kou přes ústa, aby nenakazilo 
ostatní, a skutečně ji celý den, 
až do příchodu domů, nesun-
dává. Stejně je tomu i u dospě-
lých pracujících. 

 V Japonsku je domácí 
náboženství šintois-

mus. Jaký prostor je mu vě-
nován ve škole?

Vedle šintoismu je to v kaž-
dodenním životě lidí také bud-

dhismus. Většina domácností 
má doma oba oltáře. Škola je 
však neutrálním prostředím 
a náboženství se v ní neprak-
tikuje, pokud se tedy nejedná 
o školu, která se oficiálně k ně-
jakému náboženství hlásí. Před 
jídlem a po jídle každý Japonec 
sepne ruce a za své jídlo po-
děkuje. Je to akt spojený s ná-
boženstvím a zároveň kulturní 
zvyk, stejně jako je u nás po-
přání si vzájemně dobré chuti. 
A toto, myslím, dělá každý Ja-
ponec i ve školní jídelně, včet-
ně katolických školek a škol. 

Mé děti chodily do katolické 
školky a nejstarší syn první 
tři roky do obecné školy bez 
náboženství.

 Je pravda, že během 
prvních let základní 

školy nesoudí učitelé děti 
podle jejich vědomostí, ale 
učí je zejména slušnému 
chování?

To si nemyslím. Slušnému 
chování učí děti společnost na 
každém kroku a škola se vě-
nuje akademické výuce. Stu-
dijní nároky na děti – v po-
rovnání s naší zemí – jsou už 
od první třídy veliké. Děti se 
v první třídě vracejí domů až 

ve čtyři hodiny odpoledne 
a pak teprve jdou do krouž-
ků, často také na doučování. 
Velice oblíbená je odpolední 
škola Kumon, kde se speciál-
ní metodou (metodou Kumon) 
procvičuje například matema-
tika. Kumon vydává výborné 
pracovní sešity, ve kterých si 
matematiku zvykly procvičo-
vat i mé děti a vozí si je z Ja-
ponska doposud. 

 Jak tam vypadají přijí-
mačky na střední a vy-

soké školy?
Budoucí studenti nejprve 

navštěvují večerní přípravné 
školy anebo soukromé „mimo-
školní dílny“. Japonští studenti 
se však běžně učí i přes víken-
dy, svátky a prázdniny. Přijí-
mací zkoušky jsou někdy dost 
náročné i na první stupeň zá-
kladní školy.

 Děti se prý také učí re-
spektu k jiným lidem, 

zvířatům a přírodě. Učí se ta-
ké empatii, soucitu, velkory-
sosti, statečnosti a spravedl-
nosti. Nemělo by se tím české 
školství nechat inspirovat?

Ano, moc bych si to přála! 
Vnímám, že toto v naší kul-
tuře postupně mizí a zásadně 
chybí. Pojmy jako čest, dobro, 
spravedlnost, férovost, pocti-
vost, slušnost, ohleduplnost, to 
přece byly pojmy, které patři-
ly k dobrému vychování, a na 
toho, kdo je postrádal, se uka-
zovalo prstem. 

 Žáci si prý po sobě ve 
škole i sami uklízejí.

Je tomu tak: studenti si po 
sobě jak ve třídě, tak i v šat-
nách opravdu uklízejí sami. 
A představte si, že i toalety. 
Japonci jsou známí tím, že si 
po sobě uklidí kdekoli, i když 
třeba cestují. Často ani na ve-
řejných akcích nepotřebují 
odpadkové koše. Každý si své 
odpadky sbalí do pytlíčku do 
tašky a doma je poctivě eko-
logicky roztřídí. 

 Eva ROKYTOVÁ

Japonská kultura se těší vel kému respektu 
autorit a pravi del. Pokud nemá dítě 
horečku, jde do školy. Pokud je „trochu“ 
nemocné, jde do školy s mas kou přes ústa, 
aby nenakazilo ostatní. 

Česká ilustrátorka Zuzana Osako se zaměřuje na čes-
kou módu a folklor, tuto tradici však spojila se zkušenos-
tí z Japonska, kde několik let žila. Nás ale zajímaly její 
vzpomínky na japonské školství. 

Celý rozhovor si přečtete na 
www.tydenik-skolstvi.cz.

FOTO: Jana CIOSKOVÁ
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Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

 Ustanovení § 2 vyhlášky č. 
263/2007 Sb., kterou se stanoví 

pracovní řád pro zaměstnance škol a škol-
ských zařízení MŠMT, krajem, obcí ne-
bo dobrovolným svazkem obcí, upravuje 
postup související se skončením pracov-
ního poměru a odvoláním nebo vzdáním 
se pracovního místa vedoucího zaměst-
nance. V § 2 vyhlášky č. 263/2007 Sb. 
je uvedeno:

„(1) Před skončením pracovního pomě-
ru zaměstnanec informuje zaměstnava-
tele o stavu plnění uložených úkolů. Pe-
dagogický pracovník odevzdá příslušnou 
pedagogickou dokumentaci a podklady 
pro hodnocení žáků a studentů. O pře-
dání úkolů a odevzdání věcí se vyhoto-
ví záznam.

(2) Ředitel školy nebo školského zaří-
zení při skončení pracovního poměru, 
při odvolání z pracovního místa ředitele 
nebo vzdání se pracovního místa ředi-
tele předá agendu spojenou s výkonem 
pracovního místa ředitele nově jmeno-
vanému řediteli; pokud to není možné, 
předá ji stejným způsobem svému zá-

stupci nebo fyzické osobě určené zřizo-
vatelem. O předání se vyhotoví záznam.“

 Ve Sbírce zákonů ČR v částce 
134 rozeslané dne 23. listopadu 

2018 je publikováno nařízení vlády č. 
263/2018 Sb., kterým se mění někte-
rá nařízení vlády v oblasti odměňová-
ní zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě a státních zaměstnanců. Tím-
to nařízením vlády se s účinností od 

1. ledna 2019 mění i nařízení vlády č. 
341/2017,  o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách 
a správě. Hlavní změnou týkající se 
nepedagogických zaměstnanců je no-
vé znění přílohy č. 1, v níž byly zvýše-
ny všechny platové tarify o 5 procent. 
Nové znění má i příloha č. 5 obsahující 
stupnici platových tarifů pro pedago-
gické pracovníky, kde dochází ke zvý-
šení těchto tarifů o 10 procent.
K dalším změnám došlo:
 v § 7 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 
– spodní hranice příplatku za práci ve 

ztíženém pracovním prostředí se zvyšu-
je na 500 Kč (dosud 400 Kč), horní hra-
nice se nemění
 v § 8, kde se zvyšují spodní hranice 
zvláštního příplatku u jednotlivých sku-
pin prací a nová výše příplatku činí:

skupina I. ...................500 až 1 300 Kč
skupina II. ..................750 až 2 500 Kč
skupina III. ............ 1 250 až 5 000 Kč
skupina IV. ............. 1 880 až 7 500 Kč
skupina V. ............ 2 500 až 10 000 Kč
Jen připomínám, že pedagogických pra-

covníků (třídní učitelé) se týká příplatek 
ve skupinách I. a II.

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ŘEDITELE

NÁHRADNÍ VOLNO PRO 
VEDOUCÍHO ZAMĚSTNANCE

PLATY ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLSTVÍ V LETOŠNÍM ROCE

 Jsou nějakým předpisem sta-
noveny povinnosti ředitele 

školy při skončení jeho pracovního 
poměru?

 Novela nařízení vlády o odmě-
ňování zaměstnanců ve veřej-

ných službách a správě, která upra-
vuje i platy školských pracovníků.

 V § 127 odst. 3 zákoníku práce se 
stanoví:

„Zaměstnanci, kterému přísluší přípla-
tek za vedení podle § 124, je plat stanoven 
s přihlédnutím k případné práci přesčas 
v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce. To 
neplatí o práci přesčas konané v noci, v den 
pracovního klidu nebo v době pracovní po-
hotovosti. V platu vedoucího zaměstnance, 

který je statutárním orgánem 
nebo vedoucím organizační 
složky, je vždy přihlédnuto 
k veškeré práci přesčas.“

Pokud zaměstnan-
ci uvedení v § 127 
odst. 3 zákoníku prá-
ce pracují přesčas 
až do rozsahu 150 
hodin za kalendář-
ní rok, nepřísluší 
jim plat za tuto prá-
ci přesčas (§ 127 odst. 
1) a nelze jim ani za tu-
to práci poskytnout ná-
hradní volno.

 Zaměstnanci, kterému přísluší 
příplatek za vedení, je stano-

ven plat s přihlédnutím k práci přes-
čas. Vztahuje se toto ustanovení i na 
náhradní volno?
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Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

 V § 6 odst. 1 písm. a) nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových pomě-

rech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, se stanoví: 

„Zaměstnavatel může určit platový ta-
rif v rámci rozpětí platových tarifů sta-
novených pro nejnižší až nejvyšší pla-
tový stupeň příslušné platové třídy za-
městnanci zařazenému do první až páté 
platové třídy.“

Podmínkou je, že okruh zaměstnan-
ců, jichž se tento způsob určení ta-
rifů týká, a pravidla pro určení pla-

tového tarifu v rámci rozpětí sjedná 
zaměstnavatel v kolektivní smlouvě 
nebo stanoví vnitřním předpisem. Ji-
ná omezení pro aplikaci citované části 
nařízení vlády č. 341/2017 Sb. stano-
vena nejsou. Není tedy pro uplatnění 
§ 6 odst. 1 písm. a) vládního nařízení 
nijak významné, podle jaké stupnice 
platových tarifů (tyto stupnice jsou 
uvedeny v § 5 vládního nařízení) je 
zaměstnanec odměňován. 

POSKYTOVÁNÍ PLATU V ROZPĚTÍ TARIFŮ
 Zaměstnancům zařazeným 
do první až páté platové třídy 

může být poskytován plat v rozpětí 
tarifů prvního až posledního plato-
vého stupně. Platí toto pravidlo jen 
pro zaměstnance zařazené v zá-
kladní platové stupnici?

 Poskytování cestovních 
náhrad upravuje § 151 

a násl. zákoníku práce. V § 189 je ob-
saženo zmocňovací ustanovení, podle 

něhož v pravidelném termínu od 1. led-
na Ministerstvo práce a sociálních věcí 
vyhláškou
 mění sazbu základní náhrady za pou-
žívání silničních motorových vozidel sta-
novenou v § 157 odst. 4,
 mění stravné stanovené v § 163 odst. 1 
a § 176 odst. 1,
 stanoví průměrnou cenu pohonných 
hmot,

a to podle údajů Českého statistic-
kého úřadu o cenách vozidel, o cenách 
jídel a nealkoholických nápojů ve ve-

řejném stravování a o cenách pohon-
ných hmot.

V mimořádném termínu Ministerstvo 
práce a sociálních věcí upraví vyhláškou 
sazbu základní náhrady za používání 
silničních motorových vozidel, stravné 
nebo průměrnou cenu pohonných hmot, 
jakmile se podle údajů Českého statis-
tického úřadu některá z cen uvedených 
výše ode dne účinnosti zákoníku práce 
nebo ode dne účinnosti poslední úpravy 
obsažené ve vyhlášce zvýší nebo sníží 
alespoň o 20 procent.

KRITÉRIA PRO ÚPRAVY NÁHRAD STRAVNÉHO
 Podle jakých kri-
térií jsou každý 

rok upravovány sazby 
stravného a náhrad za 
používání silničních 
motorových vozidel?

 Uvedený postup zaměstnavatele 
není v souladu s platnou právní 

úpravou, podle níž platí, že ke krácení 
dovolené z důvodu omluvené nepřítom-
nosti v práci může dojít pouze v přípa-
dě, že zaměstnanec splnil podmínku 
vzniku nároku na dovolenou za kalen-
dářní rok. Pokud zaměstnanec v pří-
slušném kalendářním roce odpracoval 
méně než 60 dnů, náleží mu dovolená 
za odpracované dny v délce jedné dva-

náctiny dovolené za kalendářní rok za 
každých 21 odpracovaných dnů v pří-
slušném kalendářním roce (§ 214 zá-
koníku práce).

Podle ustanovení § 223 odst. 5 zá-
koníku práce se dovolená za odpraco-
vané dny může krátit pouze z důvodu 
neomluvené absence.

DŮVODY PRO KRÁCENÍ DOVOLENÉODKLAD DOCHÁZKY

 Je v souladu se zákoníkem 
práce, když zaměstnavatel 

chce krátit dovolenou z důvodu 
omluvené nepřítomnosti zaměst-
nance v práci i v případě, že za-
městnanec v příslušném kalendář-
ním roce neodpracoval alespoň 60 
dnů?

 K tomuto dotazu zaujalo minis-
terstvo školství následující sta-

novisko: „Dítě musí zahájit povinnou 
školní docházku ve školním roce, ve 
kterém dovrší nejvýše osmý rok věku. 
To znamená, že je možný pouze jeden 
odklad školní docházky. V případě, že 
se u dítěte v prvním roce plnění po-
vinné školní docházky projeví nedo-
statečná tělesná nebo duševní zralost, 
může ředitel školy se souhlasem zá-
konného zástupce dodatečně odložit 
začátek plnění školní docházky ještě 
v průběhu prvního pololetí školního 
roku na následující školní rok (viz § 

37 zákona č. 561/2004 Sb. To se týká 
i dětí, které do 1. ročníku nastoupi-
ly po odkladu.“

 Je přípustné žádat o odklad 
povinné školní docházky 

u jednoho dítěte vícekrát?
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Do projektu se aktuálně přihlá-
silo pět desítek škol, které by 
měly ve druhém pololetí tohoto 
školního roku zajistit bezplatné 
stravování pro téměř osm set dě-
tí v celkové finanční výši přes 
dva miliony korun. „Cílem kraje 
je zabezpečit školní stravování 
dětem z mateřských škol a žá-
kům základních škol, případně 
i žákům víceletých gymnázií ze 
sociálně slabých rodin ve věku 
3 až 15 let, jejichž rodiny se ocit-

ly v hmotné nouzi,“ říká finanč-
ní náměstek hejtmanky Gabri-
el Kovács a zároveň připomíná, 
že peníze za obědy nebude kraj 
platit ze svého rozpočtu, pouze 
projekt předfinancuje. Hrazeny 
budou z prostředků Evropské 
unie na základě žádosti, kterou 
kraj podá do vyhlášené výzvy 
ministerstva školství zaměřené 
na bezplatné stravování.

Do projektu se přihlásily jak 
základní a mateřské školy, tak 

i gymnázia. „Zaplacení oběda ne-
ní finanční podporou rodin, ale 
přímou podporou dětí, které do-
stanou ve škole oběd,“ dodává ná-
městek hejtmanky. Podle něj jde 
u dětí z mateřských škol o jedno 
hlavní jídlo a dvě jídla doplňková 

včetně pitného režimu po celou 
dobu pobytu v mateřské škole. 
U žáků základních škol pak je 
to oběd, kterým se rozumí polév-
ka nebo předkrm, hlavní chod, 
nápoj, případně doplněk, jako je 
salát, dezert nebo ovoce. pik

Částka na projekt se přesouvá z prostředků, které byly 
určené na předfinancování a spolufinancování projek-
tů EU. Po schválení žádosti bude projekt hrazen z evrop-
ských peněz, konkrétně z Operačního programu potravi-
nové a materiální pomoci.

OBĚDY DO ŠKOL ZA TÉMĚŘ DVA MILIONY KORUN

BEZPEČNÁ ŠKOLA 2019 VE STŘEDOČESKÝCH ŠKOLÁCH
Cílem projektu je zvýšení mí-
ry zabezpečení krajských škol 
proti závažným útokům a sní-
žení pravděpodobnosti výsky-
tu hrozby útoku ozbrojeného 
útočníka ve školním prostředí.  
„Dalším cílem je prověření 
všech aktuálních bezpečnost-
ních opatření škol a navržení 
případných kroků k jejich zlep-
šení. Chceme také pomoci ško-
lám, aby zavedly bezpečnostní 

standardy na úroveň ročního 
procesního řízení a osvojení si 
bezpečnostních zásad,“ uvedl 
radní pro bezpečnost a zdra-
votnictví Robert Bezděk. 

Součástí projektu jsou 
i vzdělávací aktivity, které 
naučí pedagogy preventivně 
vyhledávat rizikové faktory 
ve škole související s možnos-
tí útoku ozbrojeného útočníka 
na školu, ať už jde například 

o problémového žáka, nebo ag-
resivního rodiče.

Středočeský kraj se bezpeč-
nosti škol a školských zařízení 
začal věnovat v roce 2015 po 
útocích ve Žďáru nad Sázavou 
a v Uherském Brodě. Od té do-
by probíhají odborné semináře 
a metodická setkání zástupců 
škol a odborníků. Projekt Bez-
pečná škola 2019 plynule nava-
zuje na aktivity Středočeské-

ho kraje realizované v letech 
2015 až 2018, a to především 
na projekty prevence krimina-
lity Ozbrojený útočník ve škole 
a Bezpečná škola 2018. 

Projekt Bezpečná škola 
2019 je vhodný k podání žá-
dosti v rámci připravovaného 
dotačního programu minister-
stva vnitra na ochranu měk-
kých cílů pro rok 2019 vyhlá-
šeného loni v listopadu. pik

VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT
V loňském roce mnoha vý-
znamných výročí si učitelé 
mohli také připomenout, že 
v roce 1988 vyšla v New Yor-
ku kniha vypovídající o po-
třebnosti, významu a důleži-
tosti mateřských škol a o je-
jich nezastupitelném poslání 
mnohem více než všechny do 
té doby vyšlé učebnice peda-
gogiky. Ani v dalších třice-
ti letech nevyšlo nic, co by 
mateřské školy a jejich ne-
postradatelnost představilo 
srozumitelněji a jasněji. Bě-
hem několika let, kdy vyšel 
překlad knihy v 93 zemích 
a přesáhl celkem 14 milionů 
výtisků, se stala celosvětově 
uznávanou a známou. Nešlo 

přitom o žádnou suchopár-
nou učebnici pedagogiky. Je-
jím autorem taky nebyl žád-
ný graduovaný pedagog, ale 
autor s řadou životních zku-
šeností. Američan Robert 
Fulghum v ní několika pro-
stými a upřímnými slovy vy-
slovil své osobní poděková-
ní a ocenění mateřské škole 
za všechno, co každému dí-
těti dává.

V českém překladu vyšla 
útlá knížka s názvem Všech-
no, co opravdu potřebuju 
znát, jsem se naučil v ma-
teřské škole s neméně krás-
ným podtitulem Neobyčejné 
přemýšlení o obyčejných vě-
cech. Autor se v ní přiznává, 

že moudrost ho nečekala na 
vrcholu hory zvané postgra-
duál, ale na pískovišti v ne-
dělní školce. A tohle všech-
no se tam naučil: O všechno 
se rozděl. Hraj fér. Nikoho 
nebij. Vracej věci tam, kde 
jsi je našel. Uklízej po sobě. 
Neber si nic, co ti nepatří. 
Když někomu ublížíš, řekni 
promiň. Před jídlem si umyj 
ruce. Splachuj. Teplé koláč-
ky a studené mléko ti udělají 
dobře. Žij vyrovnaně – tro-
chu se uč a trochu přemýš-
lej a každý den trochu ma-
luj a kresli a zpívej a tancuj 
a hraj si a pracuj. Každý den 
odpoledne si zdřímni. Když 
vyrazíš do světa, dávej po-

zor na auta, chytni někoho 
za ruku a drž se s ostatními 
pohromadě.

V našich často až příliš roz-
jitřených diskuzích o poslání 
mateřských škol a mnohdy 
nepřípustném podceňování 
a znevažování jejich důleži-
tosti – projevujících se nejen 
v neodpovídajícím finančním 
zabezpečení, ale i ve slovní 
neuvážené a zcela nepřija-
telné degradaci práce jejich 
učitelek na pouhé „hraní si 
s dětmi“ – bychom si Fulghu-
mova slova měli stále připo-
mínat. Jsou pravdivá, nadča-
sová a budou platit i v době, 
kdy my už tu dávno nebude-
me.  František MORKES

KOMENTÁŘ

FOTO: Petr MERTA
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Adventní čas jsme uvítali v po-
lovině prosince uplynulého ro-
ku slavnostní vernisáží Zimní 
výstavy výtvarného oboru Zá-
kladní umělecké školy Václava 
Pichla v Bechyni. Kolem sta ro-
dičů, prarodičů a kamarádů vy-
stavujících, kterých bylo přes 
šedesát (a pro některé to by-
la první výstava v životě), se 
sešlo v bechyňské Galerii 2+1. 
Po krátkém zahájení, jehož se 
zhostili ředitel kulturního do-
mu Štěpán Ondřich a učitelka 
výtvarného oboru. Ivana Blaž-
ková, následovala část hudební, 
dvě skladby v podání dua fléten. 

Předvánoční atmosféra byla 

navozena, avšak ještě před pro-
hlížením, fotografováním a je-
dením dobrot, které žáci při-
nesli, přišlo malé překvapení. 
Zhaslo se! A v tu chvíli někte-
ré grafiky začaly světélkovat. 
Když se v galerii opět rozsví-
tilo, mohli si všichni v klidu 
prohlédnout grafiky starších 
žáků s motivy zimy, tří králů 
či svatého Martina, vytvořené 
kombinací plošného a šablono-
vého tisku, prostorový objekt 
„Sněžení“ mladších žáků i prá-
ce hostů letošní výstavy, účast-

nic Akademie umění a kultury, 
které od října 2018 navštěvují 
ZUŠ Václava Pichla v Bechyni 
v rámci univerzity třetího věku. 
Ty zde vystavily jedny ze svých 
prvních linorytů. 

Výstavu si můžete přijít či 
přijet prohlédnout až do konce 
ledna. Otevřeno je vždy v pra-
covní době kulturního domu. 
Jen už k prohlížení nebudete 
přikusovat vanilkové rohlíčky 
či vánočku. I tak však stojí za 
zhlédnutí.

 Ivana BLAŽKOVÁ

Jídlo z ulice neboli street food 
nemusí být jen párek v roh-
líku či smažený sýr v žemli 
na přepáleném tuku. Moderní 
gastronomie z ulice může být 
i kulinářským uměním, může 
dobře vypadat i chutnat. Spl-
ňuje dokonce i zásady vyváže-
né a zdravé stravy. Právě tyto 
zajímavosti si jako maturitní 
projekt připravili studenti čtvr-
tého ročníku oboru hotelnictví 
a turismus Vladimír Doležal, 
Martin Špalek a Jakub Schu-
bert. Projekt nazvali Moderní 

gastronomie – street food. Za-
hájili ho prezentací o historii 
a současnosti rychlého občer-
stvení u nás i ve světě, důraz 
však kladli především na asij-
ská jídla. Cílovou skupinou po-
sluchačů byli jejich spolužá-
ci z druhého i třetího ročníku 
oboru cestovní ruch. Krásným 
zpestřením a gurmánským zá-
žitkem byla návštěva bývalého 
studenta školy Tonnyho a jeho 
maminky. Pocházejí z Vietna-
mu a podnikají v gastronomii. 
Připravovali přímo na místě zá-

vitky a vyprávěli o vietnamské 
kuchyni a zvyklostech. Ochut-
návka byla samozřejmostí.

Praktickou částí projektu byl 
stánek rychlého občerstvení 
v prostorách školy. Maturanti 

uvařili vydatnou nudlovou ja-
ponskou polévku ramen. Nud-
le jsou zality silným vývarem 
s masovou chutí a doplněny 
vepřovým masem, vejcem na 
tvrdo a často řadou dalších pří-
sad. Maturanti si dokonce vyrá-
běli i nudle, samozřejmě podle 
tradiční receptury. Podávali ta-
ké závitky a jako nápoj zvolili 
kořeněný indický čaj masala. 

Projekt se mladým mužům 
povedl. Byla zde příjemná at-
mosféra, plno chutí a vůní. 

 Kateřina KOTOUČOVÁ

OČIMA ČTENÁŘŮ

Skutečný příběh plný boles-
ti, strachu, vzdoru a odhod-
lání. Njoro musel opustit 
v sedmi letech matku, 
která byla závislá na alko-
holu a mlátila ho. Začal 
žebráním, ale brzy mu nez-
bylo než krást. Život v gan-
gu provázelo znásilňování 
i lynčování. Zákon ulice 
ho natolik poznamenal, že 
se možná nedokáže dostat 
z úplného dna, ani když mu 
někdo podá pomocnou ruku. 
Více na www.hindrakova.cz.

Nezlomný
HANA HINDRÁKOVÁ

ZIMNÍ VÝSTAVA V BECHYNI

MODERNÍ GASTRONOMIE – STREET FOOD

TRUHLÁŘI SOUTĚŽILI VE VÝROBĚ VÁNOČNÍCH SVÍCNŮ
V krásném adventním ča-

se proběhlo regionální ko-
lo soutěže truhlářů v České 
Třebové. 12. prosince se na 
půdě VOŠ a SŠT v areálu na 
Skalce utkalo sedm škol a cel-
kem třináct budoucích truhlá-
řů ze dvou krajů – Hradecké-
ho a Pardubického. Soutěží-

cí vyráběli svícny v časovém 
limitu 4 hodin podle výrobní 
dokumentace. Reprezentan-
tům Střední školy obchodu, 
řemesel a služeb v Žamber-
ku se zde mimořádně zadaři-
lo. Jan Brandejs se umístil na 
druhém místě a v rámci Par-
dubického kraje byl první. Po-

stupuje do celostátního kola. 
Tomáš Pecháček byl celkově 
sedmý, ale svým bodovým vý-
sledkem pomohl ke krásnému 
druhému (v rámci kraje opět 
prvnímu) místu v pořadí škol. 
Za krásné výkony klukům dě-
kujeme.

 Standa CUKOR
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CO SE ZMĚNÍ V ROCE 2019
VYŠŠÍ DŮCHODY
Od 1. ledna 2019 se zvyšuje zá-
kladní výměra všech důchodů, 
a to ze současných 9 % na 10 % 
průměrné mzdy (u důchodů při-
znaných před 1. 1. 2019 bude 
náležet zvýšená základní výmě-
ra od splátky důchodu splatné 
v lednu 2019). Dojde tak ke zvý-
šení životní úrovně všech pří-
jemců důchodů, protože všech-
ny vyplácené i nově přiznané 
důchody budou zvýšeny o 1 % 
průměrné mzdy, což se výraz-
něji projeví u nižších důchodů, 
u kterých základní výměra tvo-
ří větší část důchodu.
 Základní výměra se zvyšuje 
o 570 Kč na 3 270 Kč, 
 procentní výměra se zvyšuje 
o 3,4 % procentní výměry, která 
náleží ke dni, od něhož se pro-
centní výměra zvyšuje. 

Důchody se tak zvýší v prů-
měru o 900 korun. Zvýšení bez-
mála 3,5 milionu vyplácených 
důchodů provede Česká správa 
sociálního zabezpečení (ČSSZ) 
automaticky, není potřeba o ně 
žádat. O zvýšení důchodu bude 
všem příjemcům důchodu za-
sláno písemné oznámení. 

Zvýšení se týká také tzv. díl-
čích důchodů, které byly při-
znány podle koordinačních na-
řízení Evropské unie nebo podle 
mezinárodních smluv o sociál-
ním zabezpečení. U těchto dů-
chodů se základní výměra vy-
plácená v dílčí výši zvyšuje pou-
ze o poměrnou část z 570 Kč 
(odpovídající poměru české do-
by pojištění vůči celkové době). 
Procentní výměra, která rovněž 
odpovídá příslušnému poměru, 
se zvýší o 3,4 % své hodnoty. Od 
lednové splátky 2019 se valori-
zují i vyplácené příplatky k dů-
chodu přiznané podle nařízení 
vlády č. 622/2004 Sb., o posky-
tování příplatku k důchodu ke 
zmírnění některých křivd způ-
sobených komunistickým reži-
mem, a příplatky podle záko-
na č. 357/2005 Sb., o ocenění 

účastníků národního boje za 
vznik a osvobození Českoslo-
venska a některých pozůstalých 
po nich. Tyto příplatky se zvýší 
o 3,4 % celkové výše příplatku.
Prvky konstrukce výpočtu 
důchodů přiznávaných od 
roku 2019:
 všeobecný vyměřovací 
základ za rok 2017 ve výši 
30 156 Kč, 
 přepočítací koeficient pro 
úpravu (aktualizaci) všeobec-
ného vyměřovacího základu 
za rok 2017, který činí 1,0843, 
 první redukční hranice pro 
stanovení výpočtového základu 
ve výši 14 388 Kč, 
 druhá redukční hranice pro 
stanovení výpočtového základu 
ve výši 130 796 Kč, 
 výše základní výměry starob-
ního, invalidního, vdovského, 
vdoveckého a sirotčího důcho-
du od roku 2019 činí 3 270 Kč.

Další schválené opatření spo-
čívá ve zvýšení procentní výmě-
ry důchodu o 1 000 Kč u osob, 
které dosáhly věku 85 let. Je-
ho záměrem je zvýšit životní 
úroveň těch osob, u kterých 
lze již téměř s jistotou předpo-
kládat, že její případné zvýše-
ní si nemohou zabezpečit sa-
my, například ani částečným 
uplatněním na trhu práce (dů-
chodcům, kteří dosáhli 85 let 
věku před 1. 1. 2019, náleží to-
to zvýšení procentní výměry od 
splátky důchodu splatné v led-
nu 2019). Zvyšování důchodů 
z důvodu dosažení 85 let zajis-
tí Česká správa sociálního za-
bezpečení, stejně jako valorizaci 
důchodů, bez žádosti.

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ MZDA
Od 1. ledna 2019 se zvyšuje mi-
nimální mzda, a to z 12 200 Kč 
na 13 350 Kč za měsíc. Mini-
mální hodinová mzda vzroste 
ze 73,20 Kč na 79,80 Kč. Jed-
ná se o druhé nejvýraznější no-
minální navýšení od zavedení 
minimální mzdy v roce 1991.

Společně s úrovní nejnižší-

ho výdělku dojde také k růs-
tu nejnižších úrovní zaručené 
mzdy, a to o 1 150 až 2 300 Kč 
měsíčně. Nejnižší úrovně zaru-
čené mzdy jsou výdělková mi-
nima platná pro zaměstnance, 
jejichž mzdy nejsou sjednány 
v kolektivních smlouvách, a pro 
zaměstnance ve veřejných služ-
bách a správě a ve státní službě, 
jimž je za práci poskytován plat.

Od 1. ledna 2019 se bude nej-
nižší úroveň zaručené mzdy po-
hybovat v rozmezí od 13 350 
do 26 700 Kč měsíčně pro za-
městnance se stanovenou tý-
denní pracovní dobou v délce 
40 hodin. 

POJIŠTĚNÍ OSVČ
Od 1. ledna 2019 se u OSVČ mě-
ní splatnost záloh na důchodové 
pojištění a pojistného na nemo-
censké pojištění. Dosud musela 
OSVČ zaplatit zálohu a pojist-
né ve lhůtě 20 dnů následují-
cího kalendářního měsíce; při 
jejím nedodržení musela pla-
tit z dluhu na zálohách pená-
le. Při nezaplacení pojistného 
v této 20denní lhůtě jí nemo-
censké pojištění zaniklo. Mu-
sela se znovu přihlásit, pokud 
si přála být nadále nemocensky 
pojištěná; nárok na nemocen-
ské jí vznikl až po 3 měsících 
trvání účasti na nemocenském 
pojištění.

Nově od 1. ledna 2019 činí 
lhůta pro zaplacení záloh a po-
jistného celý měsíc, na který se 
záloha či pojistné platí, a dluž-
nou zálohu na důchodové po-
jištění a dlužné pojistné na ne-
mocenské pojištění může OSVČ 
doplatit ještě do konce dalšího 
měsíce bez sankce (bez penali-
zace nebo bez ukončení nemo-
cenského pojištění). 

OSVČ dosud může požádat 
okresní (v Praze Pražskou, v Br-
ně Městskou) správu sociální-
ho zabezpečení pouze o snížení 
záloh na důchodové pojištění. 
Od roku 2019 může OSVČ, kte-
rá vykonává vedlejší samostat-

nou výdělečnou činnost, požá-
dat i o zrušení povinnosti platit 
zálohy. Bude jí vyhověno, po-
kud dosahuje tak malých pří-
jmů, že lze předpokládat, že ne-
bude povinna za tento rok platit 
pojistné na důchodové pojiště-
ní, a proto zaplacené zálohy za 
měsíce tohoto roku by jí byly 
vráceny. 

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ 
ZABEZPEČENÍ
Nejvýznamnější změny: 
 částka průměrné mzdy pro 
účely pojistného je 32 699 Kč,
 maximální vyměřovací zá-
klad pro placení pojistného či-
ní 1 569 552 Kč,
 rozhodná částka (daňový zá-
klad) zakládající účast na dů-
chodovém pojištění OSVČ, kte-
rá vykonává vedlejší činnost, je 
78 476 Kč ročně,
 minimální měsíční základ 
pro placení záloh na pojistné 
pro OSVČ vykonávající hlavní 
činnost je 8 175 Kč – z toho mi-
nimální záloha na pojistné činí 
2 388 Kč,
 minimální měsíční vyměřo-
vací základ pro OSVČ vykoná-
vající vedlejší výdělečnou čin-
nost je 3 270 Kč – z toho mini-
mální záloha na pojistné činí 
955 Kč. 

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
S účinností od 1. ledna 2019 se 
zvyšuje rozhodný příjem pro 
účast na nemocenském pojiš-
tění z částky 2 500 Kč na částku 
3 000 Kč. Redukční hranice pro 
výpočet dávek nemocenského 
pojištění se zvyšují v 1. redukč-
ní hranici na částku 1 090 Kč, 
ve 2. redukční hranici na částku 
1 635 Kč a ve 3. redukční hra-
nici na částku 3 270 Kč.

PROPLÁCENÍ PRACOVNÍ 
NESCHOPNOSTI
Od 1. 7. 2019 by měla náležet 
zaměstnancům náhrada mzdy 
nebo platu i za první 3 pracovní 
dny trvání dočasné pracovní ne-

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo přehled změn, které nás čekají v roce 2019.
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schopnosti. Poskytování náhra-
dy mzdy nebo platu za první 3 
pracovní dny dočasné pracovní 
neschopnosti již schválila Posla-
necká sněmovna Parlamentu, 
návrh však ještě musí projed-
nat Senát a podepsat prezident 
republiky. Zvýšené náklady na 
výplatu náhrady mzdy budou 
zaměstnavatelům kompenzová-
ny snížením odvodu pojistného 
na nemocenské pojištění. Při-
pravuje se i opatření, aby za-
městnavatelé získali informaci 
o uznání dočasné pracovní ne-
schopnosti svých zaměstnanců 
co nejdříve elektronickou ces-
tou. Zaměstnavatelé by mohli 
využívat službu ePortálu ČSSZ, 
která jim poskytne údaje o evi-
dované dočasné pracovní ne-
schopnosti zaměstnance včetně 
místa pobytu a doby vycházek.

U tohoto opatření zatím ne-
ní ukončen legislativní proces. 

ELEKTRONICKÁ 
NESCHOPENKA 
Počínaje 1. lednem 2019 dochá-
zí na základě stávajícího znění 
zákona č. 187/2006 Sb., o ne-
mocenském pojištění, a jeho 
následných úprav k elektroni-
zaci dočasných pracovních ne-
schopností.

Projekt eNeschopenka je roz-
dělen do 3 fází, které budou pro-
bíhat následovně:
1) Od 1. ledna 2019 zavádí 
ČSSZ novou informační služ-
bu pro zaměstnavatele:
 Prostřednictvím ePortálu 
ČSSZ bude moci zaměstnava-
tel v on-line prostředí zjistit 
informaci, zda je již v systému 
ČSSZ zaevidovaná nová pracov-
ní neschopnost jeho konkrét-
ního zaměstnance, od jakého 
data a také k jakému datu byla 
ukončena.
 Tato nová služba pro zaměst-
navatele bude přístupná po při-
hlášení do ePortálu ČSSZ, tj. 
s využitím prostředků k ověření 
identity (jakoukoli formou spl-
ňující podmínky Národní iden-
tifikační autority nebo přístu-
povými údaji datové schránky).

Tuto službu realizuje ČSSZ 
podle stávajícího znění záko-
na č. 187/2006 Sb., o nemo-
cenském pojištění.
2) Od 1. července 2019 se plá-

nují dvě nová zákonná opat-
ření: 
 povinná elektronická for-
ma hlášení ošetřujícího lékaře 
o vzniku a ukončení dočasné 
pracovní neschopnosti a s tím 
související zkrácení lhůty, v níž 
ošetřující lékař toto rozhodnu-
tí odesílá,
 rozšíření okruhu údajů, kte-
ré budou orgány nemocenského 
pojištění sdělovat zaměstnava-
telům o dočasné pracovní ne-
schopnosti jejich zaměstnan-
ců. Jedná se např. o informace 
o místě pobytu zaměstnance 
v dočasné pracovní neschop-
nosti a rozsahu vycházek.

Tato fáze elektronizace ne-
schopenek je předmětem no-
vely zákona č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění, kte-
rá se projednává v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu. 
3) Úplná elektronizace od 
1. ledna 2020

Tato fáze elektronizace ne-
schopenek vychází z práv-
ní úpravy obsažené v zákoně 
č. 259/2017 Sb., kterým se mění 
zákon č. 187/2006 Sb., o nemo-
cenském pojištění. 

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK
Podle návrhu, který MPSV před-
ložilo vládě, na úpravu zákona 
č. 117/1995 Sb., o státní sociál-
ní podpoře, ve znění pozdějších 
předpisů, by mělo dojít k navý-
šení rodičovského příspěvku na 
celkovou částku 300 000 Kč 
(450 000 Kč při péči o dvojča-
ta či vícerčata). Účinnost uve-
deného opatření se navrhuje od 
1. ledna 2020.

ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU  
NA PÉČI
Schválením senátní novely zá-
kona č. 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách, ve znění pozděj-
ších předpisů, dochází v roce 
2019 ke zvýšení příspěvku 
na péči ve IV. stupni závislos-
ti (úplná závislost) na 19 200 
Kč u osob (shodně dospělých 
i dětí) nevyužívajících poby-
tové sociální služby. V souvis-
losti s tímto zvýšením dochá-
zí od 1. července 2019 také ke 
zvýšení příspěvku na péči ve 
III. stupni závislosti o 4 000 Kč 
u osob nevyužívajících pobyto-

vé sociální služby, u dospělých 
to je na 12 800 Kč, u dětí na 
13 900 Kč.

Zvýšením příspěvku na pé-
či dojde k posílení finančních 
zdrojů jeho příjemců a tím ke 
snížení tlaku na poskytování 
pobytových sociálních služeb. 
Tyto osoby budou moci déle zů-
stat ve svém přirozeném sociál-
ním prostředí a využívat terénní 
a ambulantní služby.

Účinnost u příspěvku ve 
IV. stupni nastává prvním 
dnem druhého kalendářního 
měsíce následujícího po vyhlá-
šení zákona ve Sbírce zákonů, 
u III. stupně je účinnost stano-
vena dnem 1. července 2019.

ZVÝŠENÍ NÁHRAD ZA 
PRACOVNÍ ÚRAZ A NEMOC
Od 1. ledna 2019 se o 3,4 pro-
centa navyšují náhrady za ztrá-
tu na výdělku po skončení pra-
covní neschopnosti vzniklé pra-
covním úrazem nebo nemocí 
z povolání a náhrady nákladů 
na výživu pozůstalých.

Podle informací získaných 
od pojišťoven, které realizují 
zákonné pojištění odpovědnos-
ti za škody při pracovních úra-
zech nebo nemoci z povolání, 
pobírá náhrady za ztrátu na 
výdělku po skončení pracovní 
neschopnosti cca 12 750 po-
škozených. Náhrady nákladů 
na výživu pozůstalých jsou vy-
pláceny cca 470 pozůstalým.

Dopad navýšení náhrad 
o 3,4 procenta je pro státní 
rozpočet odhadován na 681 
000 Kč. Z uvedeného zákon-
ného pojištění bude poškoze-
ným vyplaceno o 139,5 mil. 
Kč více, což se však výdajů 
zaměstnavatelů nijak nega-
tivně nedotkne.

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ 
SLUŽBA
Díky novele zákona č. 582/1991 
Sb., o organizaci a provádění so-
ciálního zabezpečení, ve znění 
pozdějších předpisů, dojde v ob-
lasti lékařské posudkové služ-
by ke dvěma hlavním změnám.

První spočívá ve vynětí lé-
kařů působících v lékařské po-
sudkové službě ze státní služ-
by a jejich převodu do režimu 
zákoníku práce. Tato změna 

neovlivní jejich posudkovou 
činnost, odstraní však věkové 
omezení a umožní pružnější 
sjednávání pracovněprávních 
vztahů. Druhou hlavní změnou 
je zapojení smluvních lékařů. 
To dodá celému procesu posu-
zování větší flexibilitu, jelikož 
tito lékaři budou moci praco-
vat na základě dohod o pracích 
konaných mimo pracovní po-
měr. Návrh zákona byl v listo-
padu 2018 postoupen k jedná-
ní Senátu.

POMOC V HMOTNÉ NOUZI
Poslanecká sněmovna přija-
la změnu zákona č. 111/2006 
Sb., o dávkách pomoci v hmot-
né nouzi ve znění navrženém 
Senátem. Senioři nad 70 let, in-
validé, osoby závislé na pomo-
ci druhé osoby či klienti v po-
bytových sociálních službách 
a další zranitelné osoby už ne-
budou dostávat část příspěvku 
v poukázkách.

Nově se tedy dávky nebudou 
vyplácet poukázkami v přípa-
dech, kdy výše příspěvku na 
živobytí nepřesáhne 500 Kč, 
a v následujících specifických 
případech, kdy je příjemce ne-
bo osoba společně s ním posu-
zovaná osobou, která poskytu-
je péči podle § 3 odst. 1 písm. 
a) bodu 5 nebo osobou, které:

1. jsou poskytovány pobytové 
sociální služby, 

2. je poskytována zdravotní 
péče ve zdravotnickém zařízení 
po celý kalendářní měsíc,

3. byla pravomocným rozhod-
nutím soudu omezena svépráv-
nost,

4. byl přiznán příspěvek na 
péči ve III. stupni (těžká závis-
lost) nebo ve IV. stupni (úplná 
závislost), a to ode dne práv-
ní moci rozhodnutí o přiznání 
této dávky, nebo v případě, že 
se jedná o osobu starší 70 let, 

5. byla přiznána invalidita 
III. stupně, 

6. nebo v případech, kdy se 
jedná o důvody hodné zvlášt-
ního zřetele.

Novela zákona byla dne 
11. prosince 2018 podepsána 
prezidentem republiky a na-
byde účinnosti prvním dnem 
kalendářního měsíce následu-
jícího po dni vyhlášení. mpsv
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NOVÝ ROK S KNIHAMI Z NAKLADATELSTVÍ PORTÁL

Kniha je zaměřena na skloňování podstat-
ných jmen. Jedná se o napínavý příběh 
s prvky sci-fi, v němž vedle dětí vystupují 
mimozemšťanky Fi a Flo. V jednotlivých 
příbězích je zvýrazněno vždy jedno vzoro-
vé slovo, které se v kapitole objeví ve všech 
pádech. Děti se tak učí ztotožnit slovo se 
vzorem a upevnit si jeho skloňování nebo 
chápat rozdíly mezi stejně znějícími tvary. Součástí knihy je 
i přehledný „vzorový mlýn“ na určení vzorů jednotlivých slov.

Fi a Flo
LENKA ZEMANOVÁ, MICHAELA BERGMANNOVÁ

Autor předkládá jednoduché, prověřené 
techniky k odstranění komunikačních ba-
riér. Jejich cílem je navázat produktivní 
a konstruktivní dialog se šéfem, zákazní-
kem, kolegou či rodinným příslušníkem. 
Kniha objasňuje tajemství empatické ko-
munikace podložené studiemi mozku. Na-
bízí verbální i neverbální způsoby, jak 
kohokoli upoutat. Popsáno je též sedm rychlých metod pro 
zvládání náročných situací.

Domluvit se dá s každým
MARK GOULSTON

Veselá dobrodružství Elly a jejích přá-
tel. Ella a její přátelé jdou do druhé třídy 
a pan učitel je na pokraji zhroucení. Do-
konce zkouší na sobě i žácích jistý druh 
meditace s korálky. Po čase do třídy při-
jde záhadný nový žák, který všechny ši-
kanuje. Děti jsou přesvědčené, že je to 
mimozemšťan, který se proti nim spikl s panem učitelem. 
Zoufalý pan učitel je proti své vůli donucený uspořádat pře-
spání ve škole, při němž se mu z rukou vymkne naprosto vše.

Ella a její kamarádi
TIMO PARVELA

Letní prázdniny Artura a Báry nabraly 
nečekaný směr, když kamarádi vyslyšeli 
prosbu Bářina strýce, aby za ním urych-
leně přijeli. Z bývalého statku strýc vy-
budoval vyhlášenou stáj. Kromě svých 
koní zde poskytuje ustájení i pro koně 
jiných majitelů. Dokonce si ho vybrala 
slavná kaskadérka, aby se zde přes léto 
postaral o filmovou hvězdu, mohutného 
kladrubského vraníka. Jenže kůň zmizel.

Případ ztraceného koně
JIŘÍ W. PROCHÁZKA, KLÁRA SMOLÍKOVÁ

Kniha ke stému výročí vzniku Česko-
slovenska prochází jednotlivými roky 
republiky a v každém z nich upozorňu-
je na zajímavosti, které se tehdy udály. 
Zvídavé děti se tak dozvědí nejen zá-
sadní historické skutečnosti, ale i to, 
kdy byla vynalezena hra pexeso, kdo 
vymyslel kontaktní čočky nebo co zna-
mená zkratka SUNAR. Knihu provázejí kvízy a dobové vtipy. 
Autorka je učitelka základní školy.

Po stopách stoleté dámy
LENKA PECHAROVÁ

Byla jednou jedna pohádka… přidaly se k ní 
další a děti si s nimi ve školce hrály od pod-
zimu do léta. Pohádka není jen prostředek 
k uklidnění před spaním, ale může posloužit i jako výcho-
disko pro výchovně-vzdělávací práci. Autorka shromáždila 
řadu pohádek a použila je pro tvorbu ročního plánu práce 
v mateřské škole. Pohádky pomáhají při adaptaci nováčků, 
při nastavování pravidel ve skupině.

Všichni se dnes a denně musíme rozhodo-
vat. Řada rozhodnutí nemá na náš život nijak 
zásadní vliv, někdy jde ale o hodně. A některá naše rozhod-
nutí jsou tak bláznivá, že jim zpětně sami skoro nemůžeme 
uvěřit. Ale jak vlastně proces rozhodování funguje a co ho 
ovlivňuje? Proč se dnes rozhodneme takto a zítra úplně jinak? 
Rozhodují se ženy jinak než muži? Jsou spontánní rozhod-
nutí lepší než ta důkladně promyšlená? A pokud ano, proč? 

Od podzimu do léta 
pohádka k nám přilétá

Jak jsem šel pro mléko 
a vrátil se s kolem

HANA VOŠČEKOVÁ

JOCHEN MAI Kam zmizí kaluže? Jak se můžeme zahřát, 
když nám je chladno? Co se stane s cuk-
rem, který nasypeme do čaje? Odkud má-
me elektřinu? Podobné otázky podněcují 
dětskou zvídavost a učitel udělá nejlépe, 
když dítěti neposkytne okamžitou odpověď. 
Věda není něco, co by se děti měly učit na-
zpaměť, naopak, ať vědeckými metodami 
objevují svět. Nepotřebují k tomu složité 
přístroje, postačí jim předměty denní potřeby.

Vědci v mateřské škole 2
IVANA ROCHOVSKÁ, DAGMAR KRUPOVÁ

INSPIRACE


