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„Vědomosti si nezískají tebe, ty musíš získat je.“ Sudie  Backová

TÝDENÍK

„Od zahájení kampaně škol-
ských odborů s názvem Konec 
levných učitelů v roce 2016 se 
plat pedagogických pracovní-
ků v průměru zvýšil o sedm 
tisíc korun. Pokud se naplní 
to, co bylo letos dáno do roz-
počtu, tak se platy posunou 
o více než 12 tisíc korun od 
roku 2016,“ připomíná před-
seda Českomoravského odbo-
rového svazu pracovníků škol-
ství František Dobšík a dopl-
ňuje: „Je to jedna z cest, jak 
zastavit odliv kvalitních uči-
telů ze školství, jak motivovat 
ty, kteří by se potenciálně roz-

hodovali, že začnou studovat 
pedagogické fakulty. Součas-
ně je navyšování platů každý 
rok důležité k udržení kvali-
ty vzdělávání.“ Vláda schvá-
lila zvýšení učitelských platů 
o deset procent v základu ta-
rifu od letošního ledna, dal-
ších pět procent mohou ře-
ditelé přidat v rámci pohyb-
livé složky. Průměrný hrubý 
plat učitele na druhém stupni 
základní školy dosáhl v dru-
hé polovině loňského roku 
34 437 korun.

Školské odbory chtějí, aby 
do roku 2021 platy pedago-

gických pracovníků dosáhly 
až na 130 procent průměrné 
hrubé mzdy v Česku, což by 
ve vyjádření penězi vycházelo 
na 49 tisíc korun. Zároveň vy-
světlil, že reálně by ale platy 
učitelů v tomto případě byly 
vyšší, jelikož termínem peda-
gogičtí pracovníci školské od-
bory označují vedle učitelů ta-
ké například vychovatele, asi-
stenty, trenéry či psychology 
ve školství.

„Vyjednáváme i za nepeda-
gogy. V této fázi jsme se sou-
středili na pedagogy, protože 
do střednědobých výhledů se 
potřebné objemy prostředků 
nedostaly. Jeden z důvodů, 
kterým argumentovala mini-
stryně financí Alena Schille-
rová, bylo, že se na to musí 
pohlížet jako na celý veřejný 

sektor a nepedagogové jsou 
v jiné tabulce, než jsou pe-
dagogové,“ dodává František 
Dobšík. Odbory o nepedago-
gických pracovnících chtějí 
vyjednávat už v únoru nebo 
v březnu.

Podle místopředsedkyně 
školských odborů Markéty 
Seidlové je hlavním cílem zvy-
šování tarifních platů motiva-
ce učitelů. Školské odbory pro-
to budou vyjednávat o navý-
šení zejména tarifních platů 
pedagogických pracovníků. 
Nadtarifní složka platu by 
podle M. Seidlové měla slou-
žit k odměňování pedagogů za 
práci navíc, nikoliv, jak se prý 
děje, k dorovnávání tarifních 
platů mladých učitelů s cílem 
udržet je ve školách.

 Táňa PIKARTOVÁ

ŠKOLSTVÍ

CHCEME PRO UČITELE AŽ 49 TISÍC
Školské odbory požadují pro rok 2020 navýšení platů pe-
dagogických pracovníků o dalších patnáct procent. Pro-
to, aby se zastavil odliv učitelů, musí růst platů dále po-
kračovat i v příštích letech.
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Nové odborné učebny 
Beroun rozšiřuje 2. základní 
a mateřskou školu v Preis- 
lerově ulici. Díky přístavbě 
získají žáci a učitelé od dal-
šího školního roku nové od-
borné učebny. Celkové ná-
klady jsou 85 milionů korun, 
z toho 72,5 milionu pokryje 
dotace. Vznikne sedm odbor-
ných učeben.  čtk

Dvouleté děti 
V Chrudimi by podle dřívěj-
ších propočtů mohlo v roce 
2020 v mateřských školách 
scházet až 180 míst. Protože 
však parlament v létě zru-
šil povinnost přijímat od ro-
ku 2020 do školek dvouleté 
děti, kapacita bude zřejmě 
dostatečná. Město se přesto 
na příchod části nejmenších 
dětí připravuje, uzpůsobilo 
další dvě třídy.  čtk

iQLandia a iQPark 
Libereckými zábavními 
a vzdělávacími centry iQLan-
dia a iQPark prošlo loni bez-
mála 504 000 lidí, je to zhru-
ba o dvě procenta méně než 
před rokem. Důvodem pokle-
su bylo hlavně teplé léto, kdy 
lidé raději trávili volný čas 
venku.  čtk

ZÁPISNÍK

STŘEDNÍ ŠKOLY POSTRÁDAJÍ MLADÉ UČITELE
Jihočeské střední školy trpí 
nedostatkem mladých učite-
lů. Podle statistiky za rok 2018 
pokrývali učitelé ve věku do 
34 let jen desetinu z celkové-
ho objemu výuky. Více než 
55 procent hodin na středních 
školách nyní podle Jiřího Mo-
ravce z odboru školství jiho-
českého krajského úřadu ve-

dou učitelé ve věku nad 50 let. 
Stárne hlavně populace učite-
lů odborných předmětů. Mezi 
mladými pedagogy není o tu-
to pozici příliš velký zájem.

Nedostatek učitelů pro od-
borné obory z nastupující ge-
nerace se postupně zvyšuje. 
„Jedná se o předměty zaměře-
né na strojírenství či elektro-

techniku. Ze všeobecně vzdě-
lávacích předmětů postrádají 
školy zejména učitele cizích 
jazyků, matematiky a fyziky,“ 
uvedl J. Moravec.

Nyní ve středních školách 
zřizovaných Jihočeským kra-
jem působí více než 2 800 uči-
telů. K optimálnímu stavu jich 
chybí asi stovka.  čtk

Bývalý německý prezident Joa- 
chim Gauck letos získá mezi-
národní Cenu Karla IV., kte-
rou společně udělují Univer-
zita Karlova a hlavní město 
Praha. Stane se tak jejím sed-
mým nositelem od roku 1993. 
Oznámila to Univerzita Karlo-
va. Gauck ocenění převezme 
21. ledna v pražském Karolinu.

Nyní osmasedmdesátile-
tý Gauck byl německým pre-
zidentem v letech 2012 až 
2017. Byl první hlavou státu 
pocházející z někdejší komu-
nistické Německé demokratic-
ké republiky. Cena Karla IV. 
vznikla v roce 1993 jako oce-
nění určené osobnostem, kte-
ré svým kulturním, vědeckým 

nebo politickým dílem dosáhly 
evropského či univerzálního 
významu a přispěly jím k po-
zitivnímu směřování součas-
né civilizace. Do roku 2002 ji 
převzalo pět lidí. V roce 2016 
byla cena u příležitosti oslav 
700. výročí narození Karla IV. 
obnovena.

  čtk

NĚMECKÝ EXPREZIDENT ZÍSKÁ CENU KARLA IV. 

„Sleva na jízdném pro studenty a bezplatné obědy pro školáky jsou jenom první krok. 
Napříště chystáme bezplatné snídaně i večeře pro všechny voliče!“
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Ministr školství Robert Plaga 
chce v nadcházejícím škol-
ním roce urychlit připravova-
né změny rámcových vzděláva-
cích programů, podle kterých 
školy vytvářejí rozvrhy a určují 
obsah výuky. Současné tem-
po prací na změnách podle něj 
není uspokojivé. V roce 2019 
by proto chtěl otevřít debatu 
o konkrétních úpravách v ob-
sahu vzdělávání. 

„Je potřeba, aby revize dosta-

ly větší dynamiku a samozřej-
mě aby se přizpůsobil obsah 
tomu, co dnes svět požaduje,“ 
uvedl ministr. Vláda ve svém 
programovém prohlášení uved-
la, že se zaměří hlavně na úpra-
vy ve výuce matematiky, jazy-
ků a informatiky. S přípravou 
vzdělávacího programu k infor-
mačním technologiím je R. Pla-
ga spokojen, podle něj se nyní 
dokončuje. Debatu o matemati-
ce komplikuje snaha odborníků 

rozšiřovat obsah o další látku 
místo toho, aby se zúžil na zá-
klad, podotkl. „Nepředstavuji 
si to tak, že se přidají nové věci 
ke stávajícím,“ vysvětlil minis-
tr. Současné množství látky by 
se podle něj naopak mělo re-
dukovat na to, co je podstatné 
a na co by se vzdělávání mělo 
zaměřit. Ministr také chce, aby 
se formulovaly výsledky učení 
pro různé ročníky vzdělávání. 
 čtk

ZMĚNY RÁMCOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 
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PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY JEN PRO DĚTI S ODKLADEM?

Tyto děti mohou buď zůstat 
v mateřské škole, nebo nastou-
pit předčasně do první třídy 
základní školy. Podle autorů 
novely školského zákona z řad 
KDU-ČSL, Pirátů, ODS, ČSSD, 
TOP 09 a STAN ani jedno ře-
šení není pro tyto děti dobré. 
Ministr školství Robert Plaga 
zdůvodnil už dříve odmítavé 
stanovisko vlády tím, že vyzrá-
lé a nadané pětileté děti mo-
hou jít k předčasnému zápisu 
do první třídy. Přípravné třídy 
slouží podle ministerstva dě-
tem, které přes svůj věk ne-
jsou na školní docházku při-
praveny.

Podle vyjádření tiskového 
odboru ministerstva školství 
pro Týdeník ŠKOLSTVÍ se ne-
jedná pouze o žáky, kteří do-
sáhnou 6 let věku od září do 
prosince, ale v období od září 
do srpna. Zákon tuto situaci 
specifikuje takto: „… pro děti 
v posledním roce před zahá-

jením povinné školní docház-
ky.“ Takže se teoreticky jedná 
o všechny děti, které se naro-
dily 1. září a dále. 

Sněmovna poslaneckou no-
velu schválila i proti nesou-

hlasnému postoji vlády, že by 
tyto děti přece jen mohly být 
do přípravných tříd zařazová-
ny. Jedná se o návrat ke sta-
vu před dvěma lety a novelou 
školského zákona, která ome-
zila možnost zařazení do pří-
pravných tříd pouze na děti, 
kterým byla odložena povinná 
školní docházka.

O názor na přípravné tří-
dy jsme požádali Jaroslava Ji-
ráska, ředitele základní školy 

K. V. Raise v Lázních Bělohrad 
a člena Asociace ředitelů zá-
kladních škol.

 Jaký je váš názor na zří-
zení tříd pro děti s od-

kladem kvůli věku? 
Schválená novela vrací zpět 

stav před poslední novelu, kdy 
do přípravné třídy mohly být 
zařazeny jak děti s odkladem 
povinné školní docházky, tak 
i děti, které odklad nemají, ale 
mají doporučení poradenské-
ho zařízení. Poslední novela 
o přípravné třídě pouze pro 
děti s odkladem platila tak 
krátce, že podle našeho ná-
zoru nelze vyhodnotit její do-
pady. Tvrzení poslanců, kteří 
v důvodové zprávě uvádějí, že 
dvojí volba pro dítě, které do-
sáhne šesti let věku v období 
září až prosinec, tedy buď zů-
stat v mateřské škole, nebo jít 
předčasně do první třídy zá-
kladní školy, není ani v jedné 
z možností dobrá varianta, ne-
ní ničím doloženo a neexistují 
indicie o tom, že by to tak by-
lo. Druhý důvod, který poslan-
ci uvádějí, je možnost doplnit 
přípravné třídy do zákonného 
počtu deseti dětí i „neodklado-
vými“ dětmi. Tento důvod nám 

připadá pragmatičtější a mož-
ná spíše ten vedl poslance k to-
mu, aby pro novelu hlasovali. 

 Jaké jsou výhody pří-
pravných tříd?

Výhodou přípravných tříd je 
jednoznačně malý počet žáků 
ve třídě a šance na větší indivi-
dualizaci. Schválená novela te-
dy umožňuje reálně vznik vět-
šího počtu přípravných tříd. 
Z pohledu dětí s nedostatečnou 
školní zralostí nebo s jakýmko-

liv hendikepem se přípravná 
třída jeví jako šance na lepší 
adaptaci ve školním prostředí, 
protože naplněnost tříd v ma-
teřských i základních školách 
je až trojnásobná. Ve školách 
ale musí být zajištěné podmín-
ky, a to prostorové, hygienické 
i personální, což je na mno-
hých školách problém. 

 Co se děti v příprav-
ných třídách učí? 

Učitel se dětem musí věno-
vat individuálně podle jeho 
možností a limitů. Edukační 
činnost musí vycházet z do-
poručení školských poraden-
ských zařízení a lékařů a ško-
la musí podporovat ty para-
metry žákovy osobnosti, které 
podporu potřebují v souladu 
s odbornými doporučeními. 
Vzdělávání v přípravné třídě 
tedy nemůže být frontální, 
ale výrazně individualizova-
né a zaměřené na rozvoj slab-
ších stránek dětských osob-
ností. Zkušenosti ukazují, že 
se v mnoha případech jedná 
o rozvoj jemné motoriky, so-
ciálních kompetencí, hygie-
nických návyků i logopedic-
kou péči. 

 Je dost učitelů, kteří se 
budou moci dětem vě-

novat? 
Není. Základní školství obec-

ně trpí nedostatkem učitelů 
a tento problém se týká i uči-
telů, ať už elementaristů, ne-
bo speciálních pedagogů, kteří 
jsou kvalifikovaní pro příprav-
nou třídu. O zřízení přípravné 
třídy rozhoduje ředitel školy 
a ten samozřejmě v případě, 
že nebude mít kvalitního uči-
tele do přípravné třídy, nebude 
moci tuto třídu otevřít. 

 Vaše asociace ředitelů 
škol a vy sám příprav-

né třídy podporujete? 
Moje zkušenosti s příprav-

nými třídami jsou velmi po-
zitivní.

 Táňa PIKARTOVÁ

Školský zákon umožňuje od loňského září přijímat do pří-
pravných tříd jen děti s povoleným odkladem povinné 
školní docházky. Děti, které by měly odklad vzhledem ke 
svému věku, opomíjí. 

Z pohledu dětí s nedostatečnou školní 
zralostí nebo s jakýmkoliv hendikepem se 
přípravná třída jeví jako šance na lepší 
adaptaci ve školním prostředí.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Jak se to stalo, vysvětluje Fran-
tišek Dobšík, předseda škol-
ských odborů: „Chtěl bych vám 
poskytnout relevantní infor-
mace ohledně jednání odbo-
rů s vládou o platech na rok 
2019. Vyjednávat jsme začali 
v dubnu loňského roku. Vy-
jednávali jsme samostatně za 
školské odbory (růst platů pro 
pedagogy) a společně s ostatní-
mi odborovými svazy působící-
mi ve veřejných službách (růst 
platů nepedagogických pracov-
níků, kteří jsou zařazeni v ta-
rifní tabulce č. 1 s dalšími za-
městnanci kultury, THP sociál-
ních služeb). Náš požadavek 
na navýšení o 15 procent pro 
pedagogy v roce 2019 ostatní 
odborové svazy ve veřejných 
službách akceptovaly. Jejich 
požadavek byl desetiprocent-
ní růst platů pro ostatní za-
městnance. 

Opakovaně jsme se sešli 
s ministrem školství, minis-
tryní financí i s premiérem. 
Postupně vznikla shoda v na-
výšení objemu finančních pro-
středků na platy v regionálním 
školství o 15 procent pro peda-
gogy na rok 2019. Od vládního 
návrhu na dvouprocentní zvý-
šení tarifů jsme se po jedná-
ních i se stranou zaměstnava-
telů v rámci tripartity dostali 
k dohodě, že z celkového ob-
jemu 15 procent nárůstu pro-
středků na platy bude část ur-

čena na zvýšení tarifů o 10 pro-
cent a zbytek bude určen na 
zvýšení objemu nadtarifních 
složek platu.  

Dále bylo nutno dohodnut 
vyšší objem financí kapitoly 
školství na rok 2019, a to pro 
nastartování reformy financo-
vání, nárůst nových výkonů, 
inkluzi, soukromé školy, pod-
poru speciálních škol.

Na posledním společném 
jednání v srpnu 2018 premiér, 
ministryně financí a ministr 
školství potvrdili nárůst ka-
pitoly školství o 28,6 mld. Kč. 
V této částce jsou naše poža-
davky zahrnuty, navíc se poda-
řilo pro nepedagogické pracov-

níky vyjednat 10 procent růstu 
platů (z toho bude 5 procent 
na zvýšení tarifů a zbytek na 
nadtarifní složky platu). Vlá-
da finanční dopady těchto do-
hod zakomponovala do státní-
ho rozpočtu na rok 2019 a do 
konce září podle legislativních 
pravidel musela předložit Po-
slanecké sněmovně návrh zá-
kona o státním rozpočtu.  

A teď k tarifním tabulkám. 
Ministerstvo práce a sociálních 
věcí i ministerstvo školství ma-
jí dlouhodobý záměr na narov-
nání deformací platové tabulky 
pro pedagogy, který uplatňuje 
dlouhodobě i ČMOS pracovní-
ků školství. Ministerstvo prá-
ce navrhlo kromě zvýšení ta-
rifů i vložení dalšího platové-
ho stupně do tarifní tabulky 
pro pedagogy. Taková úprava 
tarifů by stála asi 11 mld. ko-
run a MPSV rozeslalo návrh 
vládního nařízení o platech do 
mezirezortního připomínkové-
ho řízení bez dohody s MŠMT. 
Ministr R. Plaga však trval na 
plošném zvýšení tarifní tabul-
ky o 10 procent bez dalších 
úprav, finanční nárok na tuto 
tabulku je 8,8 mld. korun. Ob-
dobně na tomto řešení trvalo 
i ministerstvo financí. Odbo-
ry sice podporovaly ministryni 
práce J. Maláčovou, ale ta po 
vypořádání připomínek návrh 
tabulky s vloženým stupněm 
stáhla a do vlády předložila 

tabulku pro pedagogy plošně 
zvýšenou o 10 procent. Mini-
str školství opakovaně hovo-
řil o posílení nenárokových 
složek platu o 5 procent, což 
by původně navržená tabulka 
s vloženým platovým stupněm 
neumožňovala. Finanční pro-
středky se nikde neztratily, ve 
státním rozpočtu v kapitole 
školství jsou. Tedy půjde o to, 
vyhodnocovat rozpis rozpočtu 
regionálního školství z úrovně 
ministerstva a následně hlídat 
nastavování krajských norma-
tivů pro jednotlivé typy škol 
a školských zařízení, aby do-
šlo k adekvátnímu navýšení 
objemu na nadtarifní složky 
platu v každé škole. 

A jaká jsou konkrétní čís-
la? Navýšení platu například 
u učitele ve 12. platové tří-
dě do 27 let praxe je posun 
z 30 580 Kč na 33 640 Kč. Roz-
díl 3 060 Kč, při asi 30procent-
ním zdanění a odvodech zbývá 
čistého 2 140 Kč. Komentář, 
že to nikdo nepozná, považu-
ji za skeptický postoj. Pokud 
ještě budu „spekulovat“ ohled-
ně nenárokových složek platu, 
tak by to mohla být navíc ještě 
tisícovka korun. Tedy čistého 
kolem tří tisíc korun. 

Kapitola školství ve stát-
ním rozpočtu roste o 20 pro-
cent v roce 2019, příští rok, 
2020, bude velmi těžké vyjed-
návat další nárůsty, i když pří-
sliby jsou velmi silné. Garanci 
máme ve vládním prohlášení. 
Chápu skeptické postoje peda-
gogické veřejnosti po všech 
těch slibech, ale rok 2019 vní-
mám jako posun. O další bude-
me muset společně zabojovat.“

 redakce

ZVÝŠENÍ PLATOVÉ TARIFNÍ TABULKY PRO UČITELE
V Týdeníku ŠKOLSTVÍ číslo 35, které vyšlo loni 7. listopa-
du, jsme zveřejnili článek a tabulku tarifních platů, které 
na tento rok schválila vláda. Tedy to jsme si mysleli. Do-
šlo ale bohužel k omylu, protože vláda neschválila navr-
hovanou tabulku s vloženým dalším platovým stupněm, 
ale jen tu původní s tarify navýšenými o deset procent. 

Platový 
stupeň

Počet let 
započitatelné 
praxe

Platová třída

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 do 2 let 13 550 14 700 15 900 17 230 21 840 27 300 27 530 28 020 28 630 29 320 30 410
2 do 6 let 14 050 15 230 16 560 17 930 22 470 27 540 27 780 28 510 29 230 30 210 31 840
3 do 12 let 14 930 16 240 17 620 19 190 23 060 27 860 28 210 28 880 30 400 31 480 33 550
4 do 19 let 15 970 17 340 18 840 20 390 24 120 28 440 29 080 29 960 31 670 33 790 36 340
5 do 27 let 16 980 18 470 20 060 21 820 25 190 29 320 30 000 31 220 33 640 36 380 39 920
6 do 32 let 18 430 20 040 21 720 23 600 26 980 30 820 31 660 32 950 36 460 39 380 43 150
7 nad 32 let 18 950 20 570 22 320 24 260 27 750 31 520 32 340 33 840 37 330 40 370 44 180
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KDO ZAPLATÍ OBĚDY PRO ŠKOLÁKY ZDARMA?

O podobném řešení se uvažu-
je i v České republice. Velkou 
propagátorkou této myšlenky 
je naše současná ministryně 
práce a sociálních věcí Jana 
Maláčová. 

Slovenští politici odůvod-
ňují toto rozhodnutí tím, že 
v jejich zemi každé páté dítě 
žije v prostředí, které splňu-
je definici chudoby, a kolem 
třetiny dětí ze základních škol 
právě z tohoto důvodu nechodí 
na obědy do školních jídelen. 
S podobnými argumenty teď 
přišla i J. Maláčová. Nicméně 
vzhledem k tomu, že za ná-
vrhem stojí ČSSD a zároveň 
se těší značné podpoře hnutí 
ANO, staly se obědy pro po-
třebné víceméně politickou 
záležitostí a prostředkem po-
pulistického získávání přízniv-
ců. A jak to v podobných pří-
padech bývá, málokdo z těch, 
kteří se ve věci angažují, nabí-
zí rozumné řešení, například 
jakým způsobem celý projekt 
financovat.

Ministerstva v souhře
Hlavním oficiálním podporo-
vatelem myšlenky obědů zdar-
ma pro všechny děti v mateř-
ských školách a na 1. stupni 
škol základních je minister-
stvo práce a sociálních věcí. 
To se nicméně ohání i pod-
porou ministerstva školství, 
které v současnosti rozděluje 
zhruba 30 milionů korun na 
obědy pro sociálně znevýhod-
něné, což má podle vyjádře-
ní tiskového oddělení tohoto 
úřadu velmi pozitivní dopad. 

„U dvou třetin dětí, které se 
často rekrutují například z ro-
din matek samoživitelek, se 
například prokazatelně zlep-
šila školní docházka a u ně-
kterých také prospěch. Tato 
podpora má tedy jednoznač-
ně smysl. Pokud bychom ho-
vořili o plošném zavedení, po-

čítá projekt i s prostředky pro 
školní jídelny a jejich perso-
nál, protože lze očekávat, že 
se výdeje obědů zvýší o zhru-
ba pětinu, což bude znamenat 
vyšší nároky na kuchařky. Mi-
nisterstvo školství tedy zpra-
cuje několik variant realiza-
ce (včetně legislativních, tech-
nických a finančních dopadů) 
a budeme se o nich v rámci 
koalice dále bavit,“ uvádí mi-
nisterstvo školství ve svém vy-
jádření pro náš týdeník.

Obědy za sektorovou daň
Odpůrci této myšlenky se obá-
vají hlavně toho, kde by český 
stát vzal prostředky na hraze-
ní této nemalé položky. „ČSSD 
již před volbami přišla s návr-
hy na zavedení sektorové da-
ně pro bankovní sektor, která 
by přinesla dodatečně až 11 
mld. Kč ročně. V rámci strany 
probíhají diskuze o návrzích 
na dodatečné zdanění sekto-

rů, kde České republice utíká 
kapitál do zahraničí. Reagu-
jeme i na návrhy, které jsou 
široce diskutovány na úrovni 
Evropské unie,“ uvádí Vladi-
mír Dostálek z tiskového od-
dělení MPSV.

Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí se s chutí odvolává 
právě na trendy, které lze sle-
dovat i v Evropské unii, kde se 
diskutuje například o zdaně-
ní digitálního odvětví či při-
pojení se k návrhům Evrop-
ské komise o konsolidovaném 
základu daně. „Podle veřejné 
analýzy Mendelovy univerzi-
ty v Brně by právě konsolida-
ce daňového základu přinesla 

České republice až 6 miliard 
korun dodatečných příjmů na-
víc. Vzhledem k tomu, že by na 
plánované hrazení obědů pro 
děti z MŠ a 1. stupně ZŠ (jedná 
se cca o 940 000 dětí) bylo za-
potřebí zhruba 5,147 mld. Kč, 
předpokládáme, že tuto částku 

bychom zavedením sektorové 
daně byli schopni získat,“ tvr-
dí V. Dostálek.

Kdo se o peníze postará?
Některá veřejná vystoupení 
ministryně J. Maláčové v mé-
diích jsou vágnější než přede-
šlá tvrzení, a tak se člověk neu-
brání úvaze, nakolik je projekt 
plošného financování obědů, 
které by MŠMT chtělo v Čes-
ké republice zavést od 1. září 
2020, skutečně promyšlen. Ku-
příkladu ve svém vystoupení 
v TV Seznam ministryně od-
pověděla na dotaz redaktora, 
kdo by měl obědy financovat, 
takto: „Zaplatí to státní rozpo-

čet, pokud se shodneme poli-
ticky.“ Na tomtéž místě uvedla 
na podporu hrazených obědů 
následující argument: „I když 
rostou mzdy, i když roste hru-
bý domácí produkt a ekonomi-
ka takzvaně šlape, tak se stá-
le více rodin nebo domácnos-
tí propadá do chudoby, nebo 
respektive nedaří se jim na 
tomto růstu profitovat.“ Záro-
veň se tak podle ní odstraní 
i problémy se stanovováním, 
kdo má podle sociálních pod-
mínek v rodině právo na doto-
vané obědy a kdo ne. „Co udě-
láme s těmi lidmi, co jsou pár 
korun nad stanovenou hrani-
cí? Myslíte si, že ti, co vydělají 
o dvacet korun více nad limit, 
už takovou pomoc nepotřebu-
jí?“ argumentuje J. Maláčová.

Vůbec už není jasné, kdo by 
tyto finanční prostředky spra-
voval. „Stejně tak jako návrh 
o zavedení bezplatného stra-
vování je i věc spravování po-
třebných prostředků zatím 
jen ve stadiu diskuzí. Vyjád-
ření k možnostem konkrétních 
forem jejich přerozdělování je 
tedy nyní předčasné,“ uvádí se 
v odpovědi z tiskového odbo-
ru MPSV.

 Romana SLANINOVÁ

U dvou třetin dětí se prokazatelně zlep
šila školní docházka a u ně kterých také 
prospěch. Tato podpora obědy zdarma má 
tedy jednoznač ně smysl. 

U našich nejbližších sousedů, na Slovensku, mají od po-
čátku letošního roku všechny děti v posledních ročnících 
mateřských škol obědy zdarma a od září 2019 by se měly 
této sociální výsady dočkat i žáci základních škol. 

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

 Výčet případů spadajících do ochran-
né doby je obsažen v ustanovení § 53 

odst. 1 zákoníku práce. Do ochranné do-
by byla od 1. června 2018 zařazena do-
ba dlouhodobé péče o ošetřovanou osobu, 
která byla propuštěna po hospitalizaci do 
domácí péče (viz nově vložený § 191a zá-
koníku práce), a to v souvislosti se zavede-
ním novely zákona o nemocenském pojiště-
ní. Zákaz výpovědi se rovněž od 1. června 
2018 vztahuje na případy, kdy zaměstnanec 
ošetřuje dítě mladší než 10 let nebo jiné-
ho člena domácnosti, a v době, kdy pečuje 
o dítě mladší 10 let z důvodů stanovených 
zákonem o nemocenském pojištění. Po vý-
še uvedené změně § 53 odst. 1 zákoníku 
práce zní:

(1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpo-
věď v ochranné době, to je

a) v době, kdy je zaměstnanec uznán 

dočasně práce neschopným, pokud si tu-
to neschopnost úmyslně nepřivodil nebo 
nevznikla-li tato neschopnost jako bezpro-
střední následek opilosti zaměstnance nebo 
zneužití návykových látek, a v době od po-
dání návrhu na ústavní ošetřování nebo od 
nástupu lázeňského léčení až do dne jejich 
ukončení; při onemocnění tuberkulózou se 
tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsí-
ců po propuštění z ústavního ošetřování,

b) při výkonu vojenského cvičení nebo 
výjimečného vojenského cvičení ode dne, 
kdy byl zaměstnanci doručen povolávací 
rozkaz, po dobu výkonu těchto cvičení, až 
do uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění 
z těchto cvičení,

c) v době, kdy je zaměstnanec dlouhodo-
bě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce,

d) v době, kdy je zaměstnankyně těhot-
ná nebo kdy zaměstnankyně čerpá ma-
teřskou dovolenou nebo kdy zaměstnan-
kyně nebo zaměstnanec čerpají rodičov-
skou dovolenou,

e) v době, kdy je zaměstnanec, který pra-
cuje v noci, uznán na základě lékařského 
posudku vydaného poskytovatelem pracov-

nělékařských služeb dočasně nezpůsobi-
lým pro noční práci,

f) v době, kdy zaměstnanec poskytuje 
dlouhodobou péči v případech podle § 41a 
a 41c zákona o nemocenském pojištění se 
souhlasem zaměstnavatele podle § 191a, 
v době, kdy ošetřuje dítě mladší než 10 let 
nebo jiného člena domácnosti v případech 
podle zákona o nemocenském, a v době, 
kdy pečuje o dítě mladší než 10 let z dů-
vodů stanovených zákonem o nemocen-
ském pojištění.

V ustanovení § 53 se jedná o zákaz vý-
povědi ze všech výpovědních důvodů. Nic-
méně § 54 zákoníku práce připouští mož-
nost výpovědi pro některé výpovědní dů-
vody, při nichž není možné požadovat po 
zaměstnavateli další trvání pracovního po-
měru. V ustanovení § 54 k žádným změ-
nám nedošlo.

ZMĚNA PRACOVNÍ SMLOUVY

OCHRANNÁ DOBA A ZÁKAZ VÝPOVĚDI
 Které případy spadají do 
ochranné doby, kdy podle 

zákoníku práce platí zákaz dát za-
městnanci výpověď?

 V § 40 odst. 1 zákoníku práce se 
stanoví: 

„Obsah pracovního poměru je možné 
změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměst-
navatel a zaměstnanec na jeho změně. Za 
změnu pracovního poměru se považuje 
také jmenování na vedoucí pracovní mís-
to podle § 33 odst. 3, k němuž dojde po 
vzniku pracovního poměru.“

Pracovní smlouva je dvoustranný práv-
ní akt a k jejímu uzavření a změně je ne-
zbytný souhlas obou smluvních stran, to 
je zaměstnance a zaměstnavatele. Podle 
§ 34 odst. 1 zákoníku práce jsou podstat-
nými náležitostmi pracovní smlouvy (kte-
ré musí smlouva obsahovat):
 druh práce, který má zaměstnanec pro 
zaměstnavatele vykonávat,

 místo výkonu práce, 
 den nástupu do práce.

Zaměstnavatel a zaměstnanec ma-
jí možnost sjednat v pracovní 
smlouvě i další podmínky, a to 
např. zda se jedná o pracovní 
poměr na dobu určitou (po-
kud doba trvání pracovního 
poměru sjednaná není, trvá 
dle § 39 odst. 1 zákoníku 
práce pracovní poměr po 
dobu neurčitou). Jestliže 
podle pracovní smlou-
vy jde o pracovní po-
měr na dobu neurči-
tou, lze tento pracov-
ní poměr změnit na 
dobu určitou pouze 
se vzájemným sou-
hlasem zaměstnan-
ce a zaměstnavatele. 
Jednostranným roz-
hodnutím zaměstna-
vatele takovou změnu 
provést nelze.

 Ředitel školy mi chce změ-
nit pracovní smlouvu z doby 

neurčité na dobu určitou dodatkem 
k pracovní smlouvě. Může provést 
takovou změnu bez mého souhlasu?
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Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

 K této problematice zaujalo minis-
terstvo školství stanovisko, v němž 

se uvádí:
V § 8 se na konci odst. 2 vyhlášky 

č. 74/2005 Sb. doplňují věty: „Ředitel 
po projednání se zřizovatelem může po 
dohodě s řediteli jiných družin zprostřed-
kovat možnost poskytování zájmového 
vzdělávání účastníků v jiné školní dru-
žině po dobu přerušení provozu, přede-
vším v době školních prázdnin. Ředitel 
zveřejní na vhodném veřejně přístupném 
místě informaci o přerušení provozu dru-
žiny a popřípadě také informaci o mož-

nosti a podmínkách zajištění vzdělávání 
v jiné družině.“ Vzhledem k tomu, že do 
oddělení školní družiny se zařazují žáci 
přijatí k pravidelné denní docházce, žáci 
přijatí k pravidelné a nepravidelné a pří-
ležitostné docházce se do rejstříkové ka-
pacity nezapočítávají, nemusí mít dle ta-
zatelky obavu z překročení kapacity u žá-
ků přijatých do družiny o prázdninách 
i z jiných škol, neboť ti nenaplňují defi-
nici pravidelné denní docházky. Ředitel 
však musí určit nejvyšší povolený počet 
účastníků ve školní družině na jednoho 
pedagogického pracovníka s ohledem na 
vykonávanou zájmovou činnost přede-
vším z hlediska bezpečnosti účastníků.  
(„Organizace předškolního vzdělávání § 
34 školského zákona: V měsíci červenci 
a srpnu lze přijmout do mateřské školy 
děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše 
na dobu, po kterou jiná mateřská škola 

přerušila provoz. Na přijímání dětí podle 
věty první se nevztahuje nejvyšší povo-
lený počet dětí zapsaný v rejstříku škol 
a školských zařízení podle § 144 odst. 1 
písm. a), ředitel mateřské školy však je 
povinen zajistit, aby počet dětí, které se 
účastní vzdělávání v témž okamžiku, ne-
překročil povolený počet dětí.“)

DOČASNÉ PŘEVEDENÍ DĚTÍ DO JINÉ DRUŽINY
 Ředitel školní družiny mů-
že zajistit možnost zájmového 

vzdělávání účastníků v jiné školní 
družině po dobu přerušení provozu. 
Jsou nějaká omezení této možnosti?

 Doplnění informace o noveli-
zaci vyhlášky č. 48/2005 Sb., 

o základním vzdělávání a někte-
rých náležitostech plnění povin-
né školní docházky, provedené 
vyhláškou č. 140/2018 Sb.

Informace byla podána v Tý-
deníku ŠKOLSTVÍ č. 36/2018 
a bylo v ní zmíněno nové 
znění § 4 vyhlášky a nově 
vložené § 7a a § 7b. K apli-
kaci této novely vyhlášky po-

dalo MŠMT výklad, v němž 
uvádí (tento výklad byl sdělen 

ředitelkám a ředitelům základ-
ních škol):

Tato novela vydaná v souvislosti se zá-
konem č. 101/2017 Sb., kterým se noveli-

zoval zákon č. 561/2004, o předškolním, 
školním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a kterým jsou zaváděny změny financo-
vání regionálního školství, přináší úpra-
vy ve financování základních škol zřizo-
vaných územními samosprávnými celky 
nebo svazky obcí v rámci zmocnění škol-
ského zákona a také upravuje počty ve 
třídách základní školy.

Dovoluji si vás informovat, že tato nove-
la vyhlášky je účinná od 1. září 2018, ale 
zároveň dochází k odložení aplikovatel-
nosti všech ustanovení novely vyhlášky 
č. 48/2005 Sb., což se týká jak nového 
textu § 4, tak nově vložených ustanove-
ní § 7a a § 7b.

Do 31. prosince 2019 se v otázce způ-
sobu financování, stejně jako v otázce 
počtu žáků ve školách a třídách stano-
vených v § 4 vyhlášky bude postupovat 
podle dosavadních právních předpisů (tj. 
vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti vyhláš-
ky č.  140/2018 Sb.) a nedojde k žádné 
změně dosavadních způsobů financování 
a pravidel stanovení počtu žáků ve třídě.

Toto odložení aplikace nových ustano-
vení vyhlášky je v souvislosti s odkladem 
zahájení nového způsobu financování re-
gionálního školství až k 1. lednu 2020.

K novému způsobu financování peda-
gogických pracovníků v základních ško-
lách bude na webu ministerstva zveřej-
něna podrobná metodika.

VYHLÁŠKA O ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

 Jestliže byl dítěti povolen odklad po-
vinné školní docházky, nedochází 

tím automaticky k přijetí na následující 
školní rok, ale zákonný zástupce dítěte 
musí opět požádat o přijetí k plnění po-
vinné školní docházky od daného škol-
ního roku. Je možno podat žádost i na 
jiné škole, než na které byla podána žá-
dost původně. Dítě se k zápisu osobně 
dostavit nemusí. Úprava plnění povin-

nosti školní docházky a odkladu povinné 
školní docházky je obsažena v § 36 a 37 
školského zákona č. 561/2004 Sb. Orga-
nizaci a průběh zápisu k povinné škol-
ní docházce pak upravuje § 3a vyhlášky 
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 
a některých náležitostech plnění povin-
né školní docházky.

OPAKOVÁNÍ ZÁPISU PŘI ODKLADU DOCHÁZKY?
 Pokud dítě dostane rozhodnu-
tí o přijetí k základnímu vzdě-

lávání a je mu povolen odklad, musí 
o rok později znovu k zápisu? 
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Vzdělávací soutěž EkoEDA už 
není pro žáky mateřských, zá-
kladních i středních škol žád-
nou novinkou. Její další kolo 
odstartovalo v prosinci. Sou-
těží se ve sběru nepotřebných 
či vysloužilých elektrozařízení 
a baterií. Děti se přitom nau-
čí, co do této specifické kate-
gorie odpadů patří a jak s ni-
mi správně ekologicky nalo-
žit. V rámci zvláštní výzvy 
mohou navíc vytřídit staré 
mobily a tablety, čímž podpo-
ří projekt Zoologické zahrady 
hl. města Prahy na ochranu go-
ril nížinných v Africe. Soutěž 
skončí 22. května 2019. 

„EkoEDA je zajímavou příle-
žitostí, jak můžeme my dospě-
lí téma recyklace elektrozaří-
zení dětem přiblížit a zároveň 
s nimi diskutovat o správném 
třídění a opětovném využití 
materiálů,“ vysvětluje David 
Vandrovec, generální ředitel 
společností, které se speciali-
zují mimo jiné právě na sběr 
a recyklaci starých elektroza-
řízení a baterií. „Náš projekt 
nabízí žákům i studentům kon-
krétní způsob, jak i oni mohou 
svět a stav životního prostředí 
kolem sebe ovlivnit a jak mo-
hou ve výsledku přispět ke sní-
žení množství odpadu,“ dodává 

D. Vandrovec s tím, že soutěž 
probíhá v rámci projektu Ze-
lená škola.

Odměnu za odevzdaná elek-
trozařízení a baterie získá ka-
ždá škola – ať už v podobě fi-
nančního příspěvku, nebo 
drobných dárkových předmě-
tů. Díky soutěži a vzdělávací-
mu programu projektu Zelená 
škola děti zjistí, že se z baterie 
dají znovu získat různé vzácné 
kovy, ale že rovněž obsahuje 
škodlivé chemické látky, kte-
ré se s jejím rozkladem mohou 
dostat do půdy, podzemní vody 
nebo ovzduší a ohrozit tak ži-
votní prostředí. Ideou soutěže 
je však motivovat prostřednic-
tvím škol i jednotlivé domác-
nosti, a to k lepšímu třídění 
tohoto druhu odpadu a jeho 

odevzdávání k ekologické re-
cyklaci.

Zvítězí škola, jejíž žáci ode-
vzdají nejvíce nepotřebných 
nebo vysloužilých elektroza-
řízení a baterií po přepočtu 
celkové hmotnosti na jedno-
ho žáka. Odměnou pro ně bu-
dou zajímavé ceny. Soutěžící 
jsou rozděleni do několika ka-
tegorií, na mateřské školy a zá-
kladní, střední a ostatní školy. 
Všechny školy se mohou při-
hlásit ještě do projektu Staň se 
strážcem pralesa, který orga-
nizuje pražská zoo. Tato doplň-
ková soutěž spočívá ve sběru 
a následné recyklaci starých 
mobilních zařízení. Za každý 
odevzdaný mobil či tablet praž-
ská zoo dostává od spolupořa-
datele 10 korun, které pak pu-

tují na sbírkové konto Pomá-
háme jim přežít. 

„Z takto získaných prostřed-
ků podporujeme ochranu příro-
dy přímo ve střední Africe, ze-
jména připravujeme vzdělávací 
programy pro děti z okolí bio-
sférické rezervace Dja v Kame-
runu. Jde především o projekt 
Toulavý autobus. Od roku 2010, 
kdy byla soutěž vyhlášena, již 
evidujeme více než 69 tisíc ode-
vzdaných mobilních zařízení,“ 
konstatovala mluvčí pražské zoo 
Lenka Pastorčáková. Vítězná tří-
da, která odevzdá do sběrných 
nádob EkoEDA nejvíce vyslouži-
lých mobilních zařízení, se bude 
moci navíc zúčastnit netradiční-
ho zážitkového programu přímo 
v zoologické zahradě.

 Monika HOŘÍNKOVÁ

UČÍ ŽÁKY RECYKLACI ELEKTROODPADU

TECHNIKA NÁM VLÁDNE, ROBOTI SI DĚLAJÍ, CO CHTĚJÍ
Už je to tady! Čapek měl prav-
du! Technika nám vládne, ro-
boti si dělají, co chtějí. Jak 
jsem na to přišla? To jsem si 
takhle jednou četla mail, kde 
mi psali o léčivce jménem ba-
kopa čili bacopa. Jenže tam ne-
bylo slovo bakopa, ale nako-
pá. Ne, autoři toho pojednání 
nebyli opilí, to jen za ně „pře-
mýšlel“ počítač. A ten usoudil, 
že bakopa je překlep a že tam 
má být slovo nakopá. A tak to 
opravil. To znám, můj počítač 
mi taky opravuje a já si pak 
říkám, jak je možné, že mám 
v textu takové hlouposti. Ně-
kdy ho přistihnu při činu, 
a tak vím, že to musím rych-

le opravit a hned uložit, než 
si to ten hňup počítač prosadí. 
Ne všechny legrační změny si 
pamatuji, ale vybavuje se mi 
třeba tohle: Náš místostarosta 
se jmenuje Vencovský. Co ten 
si asi užije, když počítač tvrdo-
šíjně opravuje jeho příjmení 
na Venkovský? I když, pravda, 
naše obec velká není, takže 
jsme venkovští všichni, i na-
še vedení. On to ten počítač 
myslel v podstatě dobře. Měla 
bych i horší příklad: Do pro-
pagačního letáku jsem uvedla, 
že mám provozovnu v zadním 
traktu mateřské školy v Ka-
mýku nad Vltavou. Nestači-
la jsem se divit, když letáky 

přišly z tiskárny a tam jsem 
se dočetla, že sídlím v zadním 
trajektu. Pomyslela jsem si co-
si o tom, že takové iniciativy 
počítače stojí za finální pro-
dukt zažívacího traktu. Tehdy 
mě humor přešel. Když jsem 
však místo léčivky šišák na-
šla šišlák, musela jsem se za-
se smát. Stejně jako s tou ba-
kopou. Není k nakopání! Je 
to užitečná rostlina. Bakopa 
drobnolistá, latinsky Bacopa 
monieri je známá pod jménem 
brahmi. Ajurvédská medicína 
ji využívá už po staletí. Brah-
mi přispívá k normální funk-
ci žlučníku, pozitivně působí 
na duševní výkonnost a zdra-

ví, přispívá ke snížení míry 
stresu, k normální funkci 
mozkové činnosti, podporu-
je kognitivní funkce. Působí 
očisťujícím účinkem, zvyšuje 
koncentraci, takže je vhodná 
pro osoby, které mají zhorše-
nou schopnost učit se nebo 
mají zpomalené reakce. Dále 
pomáhá při nervovém vypětí, 
nespavosti a poruchách pamě-
ti či při astmatu. Přeji vám, 
aby vás nikdo nekopal a by-
linky vám pomáhaly. Zvyšo-
vat schopnost učit se, pomáhat 
při nervovém vypětí či zlepšit 
paměť, to se ve škole přece 
vždycky může hodit.

 Hanka SYNKOVÁ

FEJETON
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Jak mohou dělat radost děti 
dětem? Je to jednoduché. Žá-
ci Základní školy A. Hrdlič-
ky v Ostravě-Porubě každo-
ročně dělají radost předškolá-
kům z Mateřské školy Dětská 
a Větrná, kdy pro ně připra-
vují pásmo písniček, říkanek, 
her, které nejsou zdaleka jen 
v českém jazyce. Cílem je dě-
tem ukázat, co se u nás ve ško-
le učí, jak zábavná může být 
výuka angličtiny, užít si spo-
lečný čas a v neposlední řa-
dě také pobavit děti. Projekt, 
který pokračuje již několik 
let, má velký úspěch a samy 
děti se na jeho přípravě vel-
kou měrou podílí a těší se, až 
budou předškoláky učit jed-
noduché písničky, říkanky 
a hrát s nimi hry, které je ba-
ví. Učí se také být konferenci-
éry a vést celý program. Navíc 
samy pro děti chystají sladký 
balíček a hračky, se kterými 
si děti mohou hrát.

Krásné bylo pozorovat, jak 
se děti spontánně zapojovaly, 
zpívaly, hrály společně hry 

a na závěr se loučily. Je zřej-
mé, že tento projekt rozvíjí 
tvůrčí schopnosti dětí, po-
zitivní vztah k našim tradi-
cím, učí je respektovat jiné, 
komunikovat s lidmi, rozvíjí 
jejich řečové schopnosti jak 
v českém jazyce, tak i v ang-
lickém jazyce a má také sil-

nou motivační funkci, neboť 
nenásilnou formou učí děti 
nezištně udělat něco pro dru-
hé. Samotný fakt, že se žá-
ci naší školy každoročně tě-
ší na nácvik nového progra-
mu, svědčí o tom, že projekt 
má svůj smysl.

 Petra TRUNKÁTOVÁ

OČIMA ČTENÁŘŮ

Psychopatů je ve společnosti 
odjakživa vždy stabilní 
procento. Ať se pohybu-
jeme kdekoli, je prakticky 
nemožné se těmto antisociál-
ním parazitům zcela vyhnout 
– je možné, že mezi ně patří 
náš soused, nadřízený, vo-
lený politik nebo v horším 
případě rodinný příslušník. 
Co psychopatie je, jaké jsou 
její projevy a příčiny a proč 
je vhodné při kontaktu s tím-
to „člověkem bez pocitu stra-
chu“ vzít nohy na ramena, se 
čtenáři dozvědí v knize z na-
kladatelství Galén.

Čas 
psychopatů
RADKIN HONZÁK
FRANTIŠEK HONZÁK

JAK DĚLAJÍ DĚTI RADOST DĚTEM

POČET STUDENTŮ ŘEMESLNÝCH OBORŮ ROSTE
Střední odborné školy z celého 
Česka hlásí nárůst počtu stu-
dentů. Roste zájem i o obory, 
které v minulých letech hlási-
ly kritický nedostatek studen-
tů. „Z učebních oborů vyučo-
vaných v naší škole je dlou-
hodobě největší zájem o obory 
truhlář a instalatér. V posled-
ních letech se zvyšuje zájem 
i o ostatní stavebně zaměřené 
obory, například o obory ma-

líř, podlahář, kominík, zedník, 
zámečník. I v následujících le-
tech očekáváme další nárůst 
uchazečů. Opravdu šikovných 
a spolehlivých řemeslníků na 
trhu práce dostatek hned tak 
nebude,“ uvedl Miloslav Ja-
neček, ředitel Střední odbor-
né školy Jarov v Praze. 

„Řemeslníci jsou v součas-
nosti velice vytížení, je po nich 
poptávka, vydělají si opravdu 

zajímavé peníze, v některých 
oborech se průměrné výdělky 
pohybují i výrazně nad padesát 
tisíc korun měsíčně,“ potvrdil 
Miloslav Janeček. 

Problém sehnat řemeslní-
ka mají nejen jednotlivci, ale 
i celé firmy. Zaměstnance pro-
to hledají už na vyhlášených 
středních školách. „V průběhu 
roku se na nás obracejí desítky 
menších i velkých firem, které 

mají zájem nejen o absolven-
ty učebních oborů, ale i o naše 
žáky v průběhu učební doby. 
Pokud to je možné, umožňuje-
me žákům především ve třetím 
ročníku absolvování odborné-
ho výcviku ve firmách. Zájem 
o naše žáky – učně, ale i absol-
venty učebních oborů – je dale-
ko větší, než můžeme uspoko-
jit,“ uzavřel Miloslav Janeček.

 Petra ĎURČÍKOVÁ

U příležitosti dne otevřených 
dveří, který nedávno proběhl 

ve znojemské Základní škole, 
Mládeže, se konal i dobročinný 
jarmark hraček a knih. Žáci na-
příč všemi ročníky v průběhu 
měsíce do školy nosili dětské 
knihy, zachovalé hračky a ply-
šáky, se kterými si již nehra-
jí, ale jiným dětem by nadále 
mohly dělat radost. Za symbo-
lickou cenu si je mohli koupit 
jak samotní žáci, tak i návštěv-

níci školy. Výtěžek jarmarku, 
6 500 korun, žáci věnovali na 
zakoupení nového šicího stroje 
do chráněných dílen Sansimon 
ve Znojmě. Předání této částky 
se ujaly tři žákyně šesté třídy, 
kterým se tímto naskytla mož-
nost se s prací v chráněných 
dílnách blíže seznámit a také 
si na vlastní kůži vyzkoušet vý-
robu svíček. Dík patří všem žá-

kům a rodičům, kteří se zapo-
jili do jarmarku a potěšili tak 
jiné pěknou knížkou či hrač-
kou. Zároveň děkujeme i těm, 
kteří neváhali a něco pěkného 
si u nás zakoupili. Budeme se 
těšit na další společnou akci, 
kterou uděláme radost nejen 
sobě, ale i těm, kteří naši po-
moc přivítají a potřebují. 

 Zdena MAAROVÁ

DOBROČINNÝ JARMARK HRAČEK A KNIH
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Co se týče školní výuky me-
diální a internetové gramot-
nosti, je Francie ve světě ta-
hounem. Na rozdíl od jiných 
zemí zvolila v této otázce cen-
tralizovaný přístup a v posled-
ních letech výrazně navyšuje 
financování pro projekty, kte-
ré žáky informují o úskalí on-
line světa. Téma rozebírá re-
portáž amerického listu The 
New York Times.

Jeden takový kurz nedávno 
zaplnil třídu na střední škole 
Henriho Barbusse na předměs-
tí Lyonu. Deváťáky tam přivíta-
la sada twitterových příspěvků 
promítnutá na tabuli. Úkol: ur-

čit, zda jsou sdělení důvěryhod-
ná, či nikoli. Pozornost žáků se 
rychle stočila k příspěvku od 
populistické političky Marine 
Le Penové. „Politici někdy sku-
tečnosti zveličují, protože jejich 
cílem je přesvědčit lidi, že je-
jich nápady jsou těmi správný-
mi,“ vysvětlila žákům reportér-
ka agentury AFP Sandra Laf- 
fontová, která kurz vedla.

Její hodina je součástí prů-
kopnického projektu francouz-
ské vlády, která začala v bo-
ji proti šíření dezinformací 
na internetu spolupracovat 
s novináři a pedagogy. Fran-
couzská snaha vzdělávat žá-

ky o médiích a internetu je ve 
světě jednou z nejrozsáhlejších 
a začíná už u dětí na druhém 
stupni základní školy. „Čím 
dříve začnete, tím lépe,“ řekl 
Serge Barbet, vedoucí vládního 

centra Clemi, které vzdělávání 
o dezinformacích koordinuje. 
Šíření „brakových“ informací 
v online prostoru označuje za 
hrozbu a schopnost rozeznávat 
je za životně důležitou potřebu.

V Íránu poslední den v ro-
ce 2018 policie znovu rozhá-
něla protesty organizované 
univerzitními studenty, kte-
ří demonstrovali už třetí den 
v řadě kvůli tragické nehodě 
autobusu v univerzitním kam-
pusu. Veřejné demonstrace ne-
bo projevy nesouhlasu s úřady 
jsou v Íránu velice neobvyklé, 
studenti nyní kvůli smrti os-
mi kolegů požadují odstoupe-

ní vlivného poradce íránského 
duchovního vůdce, ajatolláha 
Alího Chameneího.

Havárie autobusu v kampu-
su univerzity Ázád na severu 
Teheránu se stala v úterý před 
koncem roku. Autobus se 30 
pasažéry tam sjel v kopcovi-
tém terénu ze silnice a zřítil 
se ze srázu, zemřelo deset li-
dí včetně osmi studentů. Je-
jich kolegové pak začali orga-

nizovat protestní akce, v nichž 
poukazovali na to, že univer-
zita disponuje jen velmi sta-
rými a neudržovanými auto-
busy a vědomě tak ohrožuje 
bezpečnost svých posluchačů. 
Požadují mimo jiné odstoupe-
ní šéfa správní rady školy Alí-
ho Akbara Velájatího, který je 
poradcem íránského duchov-
ního vůdce.

Do demonstrací se zapojily 

stovky studentů. Ajatolláh Sá-
dek Larídžání, který stojí v če-
le íránské justice, varoval před 
tím, aby současné protesty ne-
přerostly v rozsáhlejší nepoko-
je podobné těm z roku 2009. 
Tehdy vyšli lidé do ulic po zno-
vuzvolení bývalého prezidenta 
Mahmúda Ahmadínežáda a po-
dle oficiálních údajů zemřelo 
kolem 30 lidí, podle neoficiál-
ních až dvojnásobek. čtk

Albánský premiér Edi Rama 
vyměnil na konci minulého ro-
ku osm ministrů své vlády. In-
formovala o tom agentura Reu-
ters, podle které se tak stalo 
v souvislosti s nedávnou vlnou 
protestů vysokoškolských stu-
dentů. Současná vláda také če-
lí příkré kritice opozice, která 
ji obviňuje z korupce a nedo-
statečné výkonnosti. Změna se 
týká mimo jiné ministerstva 
školství, financí i zahraničí. 
Studenti nicméně hodlají v led-
nu v protestech pokračovat.

Studenti se v průběhu pro-
since bouřili mimo jiné kvů-
li vysokým poplatkům za stu-
dium a nízkému rozpočtu pro 

veřejné vysoké školy. Vláda 
oznámila, že jejich požadav-
ky splní. Studenti ale ústup-
ky nepovažují za dostatečné 
a v protestech hodlají v lednu 
pokračovat.

Premiérova Socialistická 
strana získala v loňských vol-
bách absolutní většinu posla-
neckých mandátů, Rama tak 
ve svém druhém mandátu 
vládne bez koaličního part-
nera. Vláda ale od té doby če-
lí skandálům a protestům. Pre-
miér podle agentury Reuters 
přiznává, že změny ve vládě 
jsou důsledkem „nutné refle-
xe“, a doufá, že mu pomohou 
k větší popularitě.  čtk

UČÍ SE ROZEZNÁVAT MANIPULACI NA TWITTERU

VÝUKA FILOZOFIE VE 
STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
Saúdská Arábie zavede na 
středních školách učební před-
mět filozofie. S pomocí brit-
ských odborníků se na výuku 
připravuje 200 učitelů. V krá-
lovství byla filozofie jako sou-
část středoškolských osnov ně-
kolik desetiletí zakázaná. Mi-
nistr školství Ahmad Ísa loni 
v prosinci ohlásil, že se chystá 
změna osnov a že se počítá se 
zavedením výuky filozofických 
principů a kritického myšlení 
na středních školách. Kromě 
toho má být zahájena také vý-
uka základů práva.

Tento záměr je součástí pro-
gramu Vision 2030 ohlášené-
ho korunním princem Muham- 

madem bin Salmánem. Jde 
o soubor reforem, jež mají 
přinést sociální změnu a vy-
manit ekonomiku království 
ze závislosti na příjmech z ro-
py. Vision 2030 počítá se za-
vedením reforem v hospodář-
ství, školství, zdravotnictví, 
infrastruktuře i cestovním ru-
chu. Někteří odborníci oceňu-
jí změnu ve školství, které se 
už nyní zaměřuje na digitální 
a přírodovědné obory. Filozo-
fie bude dalším obohacením. 
Jiní ale o obsahu ohlášeného 
předmětu filozofie a kritické 
myšlení pochybují a domníva-
jí se, že půjde spíše o šíření 
náboženských doktrín.

VÝMĚNU MINISTRŮ 
ZPŮSOBILI STUDENTI

POLICIE ROZHÁNĚLA DEMONSTRACI STUDENTŮ 
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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

FENOMÉN IGRÁČEK V ORLICKÉM MUZEU V CHOCNI
Fenomén IGRÁČEK zve všech-
ny na putovní výstavu do Or-
lického muzea v Chocni. Vý-
stava potrvá až do 24. února 
2019. Součástí výstavy budou 
opět unikátní IGRÁČCI, ten-
tokráte v podobě Mistra Jana 
Choceňského, děkana filozo-
fické fakulty, rektora Pražské 
univerzity (pozdější Univerzi-
ty Karlovy), radního Starého 
Města pražského, a Tomáše 
N. Kautníka z dílny Mirosla-
va Svobody. Muzeum před-
staví návštěvníkům historii 

a současnost oblíbené české 
hračky, kterou znají již tři 
generace dětí. Návštěvníci 
si prohlédnou desítky figu-
rek nejrůznějších povolání 
a charakterů v historických 
i moderních variantách. Sezná-
mí se s výrobou figurky a také 
si s IGRÁČKY pohrají. Putovní 
výstavu připravil český výrob-
ce her a hraček, firma EFKO-
-karton s.r.o., která IGRÁČKA 
vyrábí, ve spolupráci s Tech-
nickým muzeem v Brně.

„Orlické muzeum v Chocni 
pořádá výstavy a dopro-
vodné akce pro všechny 
věkové kategorie, přede-
vším myslíme na ty nej-
menší. Touto výstavou 

bychom chtěli dětem 
a široké veřejnosti 

prodloužit vánoč-
ní čas plný pře-
kvapení. Aby se 
i v novém roce 
děti mohly se-

známit s touto uni-

kátní hračkou, na kterou za-
vzpomínají rádi i jejich rodiče,“ 
uvádí Michal Hofman, ředitel 
Orlického muzea. „IGRÁČEK 
je zkrátka pozoruhodná hrač-
ka, kterou jsem měl i já jako 
‚Husákovo dítě‘ ve velké obli-
bě a dodnes mám schovanou 
původní figurku ‚cestáře‘. Fe-
nomén IGRÁČEK ovlivnil už 
několik generací a věřím, že 
tato tradice bude úspěšně po-
kračovat,“ dodává M. Hofman. 

„Výstava mapuje 43 let vý-
voje IGRÁČKŮ, ukazuje ale 
i jeho nejmodernější inova-

ce posledních několika let. 
Je zaměřena především na 
současnou výrobu IGRÁČ-
KŮ, nechybí zde ani ostatní 
výrobky pro děti od českého 
výrobce společenských her 
a hraček firmy EFKO,“ říká 
Zdeněk Rauš. 

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

hru nevzniká právní nárok.

Soutěžní otázka:  Kde se hračky společnosti EFKO vyrábějí?
Více na www.efko.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme 20 výherců, kteří obdrží dárky od 
IGRÁČKA. Odpovědi posílejte na email soutez@tydenikskolstvi.cz 
do 25. ledna 2019. Do předmětu uveďte „Choceň“.
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Galavečer Zlatého Ámose

KANTORSKÝ BÁL

29. března 2019 od 19.00 hodin       vstupné 300 Kč 
Hotel Ambassador Zlatá Husa, Václavské náměstí 5–7, Praha 1

K tanci a poslechu hraje plesový orchestr OH BAND, 
Legendy se vrací a Petr Šiška, Monika Absolonová, cimbálová muzika Zádruha.

Speciální host PETR JANDA.

 Korunovace Zlatého Ámose 2019.

Moderuje Zdeněk Vrba.

Vstupenky objednávejte na zlatyamos.cz nebo mailem na zlatyamos@zlatyamos.cz.


