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„Jen činem roste mužnost, otálením strach.“ Publius Syrus

TÝDENÍK

Kdyby chtěl někdo vědět, co 
představuje největší bolest 
současného školství, může si 
vybrat hned ze tří odpovědí. 
Málo peněz pro všechny. Za-
staralý systém a obsah výuky. 
Nedostatek schopných učite-
lů. Která je správná? Ta čtvrtá. 
Zhoubná setrvačnost a přetr-
vávající stereotypy. 

Školství se i přes občasnou 
snahu nevymanilo z léty vy-
ježděných kolejí. Žádná dílčí 
reforma nepřinesla potřebnou 
oživující proměnu. Nástěnné 
hodiny ve třídách a na chod-

bách se před mnoha lety za-
stavily. Žáci se nevzdělávají 
pro sebe, ale protože musí. 
Učitelé vyloží předepsanou 
látku, opraví testy, zadají do-
mácí úkoly. Odsedí si poradu 
a školení. Zítra vše nanovo. 

Ředitelům škol obvykle sta-
čí ke spokojenosti, když každý 
ví, co má dělat, a vše klape, jak 
velí školní řád, když se formál-
ně plní vzdělávací cíle, uložená 
opatření inspekce a další na-
řízení shora, když žáci příliš 
nezlobí a rodiče si opakovaně 
nestěžují, když učitelé mohou 

v klidu pracovat a nikdo jim ne-
dýchá na záda, když se jim čas 
od času zvýší plat a sníží papí-
rování. Žákům vyhovuje, pokud 
kantoři na ně nekladou velké 
nároky a moc si jich nevšíma-
jí. Z dřívějšího pedagogického 
poslání se stala všední práce. 
Pánem školy zůstává sebevě-
domý, málo přičinlivý žák a je-
ho stále nespokojenější rodiče. 
Samozřejmě to neplatí o všech. 

Potíž spočívá v tom, že si ne-
chceme pravdivý obraz chřad-
noucího školství připustit. 
Obáváme se, abychom nezpo-
chybnili vše, čeho jsme dosud 
dosáhli. Raději se utěšujeme 
tvrzením, že není úplně zle. 
Není, ale hůř může být, pokud 
budou vyvolení politici, údajní 

odborníci na školství a zástupy 
nadřízených stále doporučovat 
pedagogům, co a jak mají učit, 
co je pro ně a jejich žáky nej-
lepší. Učitel by se už konečně 
měl proměnit ve svobodného 
a samostatně rozhodujícího 
průvodce vzděláváním naší 
mládeže. Je však na svoji po-
změněnou roli spolehlivě při-
praven? 

Jen ten, komu se podaří na-
rušit zažité školní stereotypy 
na všech úrovních, může vnést 
světlo do zšeřelých školních 
budov, vyvětrat třídy a hlavně 
úřednické kanceláře, v nichž 
se nikdy neučilo, ale vždy jen 
od stolu rozhodovalo o budou-
cí podobě české vzdělanosti. 

 Roman KANTOR

ŠKOLSTVÍ

STEREOTYPY BRZDÍ ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ
Učitel vchází do třídy. Žáci se postaví. Pozdraví. Stručný 
zápis do třídní knihy. Pár slov o tom, co se bude dít v násle-
dující hodině. Stále stejný obrázek. Po dlouhá desetiletí.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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SŠ i na mobilu 
Při hledání vhodného obo-
ru či školy pro středoškol-
ské studium mohou nyní zá-
jemci využít web infoabsol-
vent.cz i na svém telefonu či 
tabletu. Národní ústav pro 
vzdělávání, který tento in-
formační systém spravuje, 
ho přizpůsobil pro použití 
na mobilním zařízení.  čtk

Finanční vzdělávání 
Zlepšit znalosti dětí o hos-
podaření s penězi má ce-
loevropská soutěž Europe-
an Money Quiz, která se 
bude konat v Evropském 
týdnu peněz, a to od 25. do 
29. března. V Česku ji při-
pravuje Česká bankovní aso-
ciace, letos se uskuteční dru-
hý ročník. Do soutěže se mo-
hou přihlásit školáci ve věku 
13 až 15 let.  čtk

Slazené nápoje 
Konzumace slazených ná-
pojů ve školách v posled-
ních letech klesá. Vyplývá 
to z mezinárodní studie o dě-
tech a jejich zdraví. Největší 
pokles je patrný u dětí ve vě-
ku 11 let. Těch popíjí podle 
průzkumu sladké nápoje 11 
procent dívek a 14 procent 
chlapců.   čtk

ZÁPISNÍK

SYSTÉM MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK 
Ministerstvo školství připra-
vuje pilotní projekt, ve kte-
rém by chtělo otestovat mož-
né zavedení mistrovské zkouš-
ky pro absolventy učebních 
oborů s výučním listem. Na 
záměru pracuje čtvrtým ro-
kem. Dle současného návr-
hu by se ke zkoušce mohli 
hlásit lidé po pěti letech pra-

xe v daném oboru. Uvedlo to 
tiskové oddělení minister-
stva školství. Kdy by mohla 
být zkouška zavedena, úřad 
nesdělil. Mistrovská zkouška 
by měla být součástí systému 
dalšího vzdělávání. S detaily 
a svým postojem k možnému 
zavedení mistrovské zkoušky 
chce ministr školství Robert 

Plaga seznámit nejdříve pre-
miéra Andreje Babiše. 

Úřad připravuje koncept 
zkoušek od roku 2015/2016. 
V listopadu 2017 začal rezort 
s Národním ústavem pro vzdě-
lávání pracovat na projektu, 
který je naplánován do říj-
na 2021 a jdou na něj peníze 
z EU.  čtk

Do povinného předškolního 
vzdělávání se nezapojila asi tři 
procenta dětí. Jde často o dě-
ti ze sociálně slabých rodin. 
V tiskové zprávě o tom infor-
movala Nadace Open Society 
Found. Zapojila se do výzku-
mu dopadů zavedení povin-
ného předškolního vzdělává-
ní v Ostravě společně s Českou 

školní inspekcí a organizací 
Člověk v tísni.

Podle ČSI se zavedením po-
vinného předškolního vzdělá-
vání významně nezvýšil počet 
pětiletých dětí v mateřských 
školách. Rodiče totiž často ne-
mají dostatek informací o pří-
nosech předškolního vzdělá-
vání a nemají tak k instituci 

důvěru. Pomoci by podle nich 
měl speciální pracovník, který 
zajistí práci s dětmi a komuni-
kaci s rodiči. Nadace OSF upo-
zornila na důležitost romské 
asistentky v Ostravě, která by 
mohla zvýšit povinnou před-
školní docházku. V současnos-
ti ale mateřské školky nemají 
na tuto pozici peníze.  čtk

VÝZKUM O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

„A hele, má magistra! Že bych mu nabídl to volné místo češtináře?“
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Vysokoškolské odbory budou 
pro příští rok požadovat navý-
šení rozpočtu vysokých škol 
o 1,5 miliardy korun oproti le-
tošku. Je to o 700 milionů ko-
run víc, než kolik činí částka 
ve výhledu rozpočtu na rok 
2020. Požadované peníze by 
měly stačit na plošné navýše-
ní mzdových tarifů akademiků 

o deset procent. Uvedl to před-
seda vysokoškolských odborů 
Petr Baierl. 

Letošní rozpočet vysokých 
škol činí zhruba 26,6 miliardy 
korun. Peníze navíc jsou po-
dle něj nutné k zachování kon-
kurenceschopnosti vysokých 
škol. „Bohužel většina mezd 
není tak vysoká, aby udržela 

kvalitní zaměstnance ve vyso-
kých školách,“ vysvětlil.

Zaměstnanci vysokých škol 
dostávají mzdy, o jejichž výši 
rozhodují jednotlivé školy. Po-
dle předsedy Rady vysokých 
škol Milana Pospíšila vyděláva-
jí například odborní asistenti 
nyní v průměru kolem 25 tisíc 
korun. čtk

VYSOKÉ ŠKOLY CHTĚJÍ VÍCE PENĚZ 
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POTÍŽE S DĚJINAMI NEBO DĚJEPISEM?

Dějiny jsou neživé, nemění se a 
to, co se již jednou stalo, nelze 
„odestát“. To bychom si měli 
uvědomovat a s tím bychom 
neměli mít žádný problém. Je 
to prostě fakt, který bychom 
měli bez námitek a výhrad při-
jmout, ať se nám to líbí, nebo 
nelíbí. Pokud máme potíže, ne-
jsou to potíže s dějinami, ale 
s jejich výkladem, s jejich in-
terpretací. Ani dějepisná vý-
uka ve školách by proto neměla 
mít „potíže s dějinami“. 

Potíže mohou být a jsou pou-
ze s jejich interpretací, s výbě-
rem a množstvím historických 
faktů a se zájmem a ochotou 
žáků výkladu svého učitele na-
slouchat. V případě nejnověj-
ších dějin mohou být potíže i 
v tom, že učitelova interpreta-
ce ve škole neodpovídá přes-
ně výkladu rodičů či dalších 
pamětníků. 

Popravdě je zapotřebí při-
znat si i to, že výuka dějepi-
su nepatří ke klíčovým před-
mětům v našich školách. Je to 
dáno i jejím hodinovým rozsa-
hem, kdy mnohdy učí dějepis 

učitelé s jinou aprobací, kteří 
si hodinami dějepisu pouze do-
plňují svůj výukový úvazek. 
Problémem přitom je, že ověřo-
vání znalostí či neznalostí žá-
ků především z nejnovějších 
dějin patří mezi velmi oblíbené 
testové otázky v nejrůznějších 
mediálních průzkumech, pořá-
daných s oblibou u příležitosti 

historických výročí. Pro autory 
těchto průzkumů a anket totiž 
bývá mnohem jednodušší se 
ptát právě na ně, a ne napří-
klad na znalosti z matemati-
ky, fyziky či chemie. Proto je 
na znalosti či neznalosti žáků 
právě z dějepisu mnohem více 
vidět, a proto se stávají často i 
středem společenské diskuze. 
Od ní pak mnohdy vede velmi 
krátká cesta i k lacinému od-
souzení kvality školní výuky 

dějepisu a k nejrůznějším po-
žadavkům na změny obsahu, 
metod i časové dotace výuky. 

Zatímco reálné dějiny jsou 
jen jedny, výkladů a interpre-
tací může být bezpočet. Navíc 
nebývají ani časově neměnné. 
A nejen tak, že se postupně 
rozšiřuje a prohlubuje naše po-
znání, ale třeba i tak, že se vý-
klad konkrétních historických 
skutečností zcela zásadně mě-
ní. Z toho samozřejmě vyplý-
vají problémy, které logicky 
provázejí výuku dějepisu ve 
školách. Známý je výrok uči-
tele z Blažkovy divadelní hry 
Příliš štědrý večer, který jen 
smutně konstatoval, že za svůj 
život učil již tři dějepisy. Učil 
tedy tři různé dějepisy, vlastní 
dějiny se ale přitom nijak ne-
posunuly ani nezměnily.

Kdysi dávno jsem viděl 
britský film Zápisník majora 
Thompsona. Popisoval manžel-
ské soužití vysloužilého brit-
ského důstojníka píšícího si de-
ník a mladší, temperamentní 
Francouzky. Manželství bez-
problémově fungovalo, až sho-
du narušil syn, který po ná-
vratu ze školy vyslovil zdánli-
vě zcela jednoduchou otázku: 

„U toho Waterloo jsme vyhráli, 
nebo prohráli?“ V podstatě tím 
vyjádřil to, co je stále úhelným 
kamenem každé dějepisné in-
terpretace. Spočívá v osobní 
zakotvenosti každého jedin-
ce, v jeho životních postojích, 
vědomostech, zkušenostech i 
schopnosti a ochotě vidět his-
torické problémy v jejich sple-
tité barevnosti. 

Proto by i vlastní výuka dě-
jepisu ve školách měla být 

oproštěna od jakékoliv sche-
matičnosti. Optimální by jis-
tě bylo, kdyby učitelé její vý-
uku prezentovali žákům jako 
„dobrodružství poznání“. To je 
ale mimořádně náročné pře-
devším na přípravu učitelů a 
je otázkou, zda jim to součas-
né poměry vůbec umožňují a 
také zda jsou ochotni se pro 
takto kvalitní výuku na úkor 
svého volného času a při stále 
ještě neodpovídající odměně 
za vykonávanou práci doslova 
obětovat. Mnohdy je od toho 
odrazuje i téměř ostentativní 
nezájem žáků.

Co je vlastně smyslem děje-
pisného vyučování ve školách? 
Rozhodně to není podrobná 
znalost toho, co všechno se kdy 
a kde stalo. Logicky to ani ne-
ní možné. Každá prezentace 
historie se totiž podobá zubaté 
pile. Něco se při ní zdůrazní 
více, něco méně, něčemu se 
nevěnuje pozornost, na něco 
se zapomene… Smyslem dě-
jepisného vyučování by proto 
mělo být poodhalení složité-
ho historického vývoje jakožto 
klopotné cesty lidstva vpřed. 
Cesty, která byla a je plná pře-
kážek, zvratů, nezdolného úsi-
lí i obětí. Cesty, kterou prošla-
paly minulé generace a která 
nekončí ani dneškem. Pokud 
si žáci odnesou ze školy toto 
poznání, nebude až tak důle-
žité, kolik letopočtů si mnoho 
let po škole budou pamatovat. 
Pokud ale budou mít učitele, 
který jim dokáže říci, že leto-
počet velké francouzské revo-
luce si přece každý žák musí 
pamatovat, protože tak začínají 
karty (1789), pak bych neměl 
obavy ani o ty letopočty. Kaž-
dý učitel by si přitom měl být 
vědom také toho, že historie 
je sama o sobě zajímavá a že 
by proto bylo vážným prohřeš-
kem, kdyby ji žákům podával 
nezajímavě.

 František MORKES 

Někdy se říká, že máme potíže se svými dějinami. Se zá-
jmem jsem sledoval celý dvouhodinový pořad v televizi, 
který byl takto nazván. Nemyslím si to a považuji formu-
laci o „potížích s dějinami“ za nepřesnou a zcela zavá-
dějící. 

Zatímco reálné dějiny jsou jen jedny, výkladů 
a interpre tací může být bezpočet. Navíc ne-
bývají ani časově neměnné.  Z toho vyplý vají 
problémy, které provázejí výuku dějepisu.

FOTO: Stanislav JUGA
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V roce 2018 bylo z připrave-
ných 38 základen uskutečněno 
34 (36 turnusů), byly zrušeny 
4 základny (důvodem ve všech 
případech byl nízký počet zá-
jemců). Zrušeny byly EZ: Toul-
ky Kladenskem a Slánskem, 
Písek, Domažlice – Chodsko, 
Krásy Slezska a Malopolska. 
Pro srovnání: v roce 2017 z při-
pravených 39 základen (41 tur-
nusů) proběhlo 34 základen 
(35 turnusů).

Pro rok 2018 vznikly naopak 
2 nové základny, a to Za zele-
ným zlatem a dalšími poklady 
Rakovnicka (organizátor OROS 
střední Čechy – západ), Písek 
(ZOOS DM Budějovická 1664, 
Písek), a u EZ To nejlepší z Kr-
konoš byl pro velký zájem při-
dán 2. turnus.

Hosté ze Slovenska
Celkem se celostátních zá-
kladen EXOD účastnilo 1 166 
osob (v roce 2017 to bylo 1 075 
osob), z toho účast ze SR 188 
osob (v roce 2017 – 178) 
a účast členů ČMOS PŠ 259 
(v roce 2017 – 226). Z uvede-
ných čísel vyplývá, že oba roč-
níky probíhaly na stejné úrov-
ni a odchylky jsou minimál-
ní, i když letošní rok vykazuje 
u všech ukazatelů mírný ná-
růst. Jestliže ČMOS pracovníků 
školství zaznamenává úbytek 

jak základních organizací, tak 
i členské základny, je jasné, 
že se tento trend projevil i na 
účasti členů školských odborů 
na základnách. 

Základní cena poukazu jed-
notlivých základen se pohybu-

je v rozpětí od nejnižších čás-
tek 3 000 Kč – 3 900 Kč až po 
nejvyšší částky od 4 300 Kč 
do 7 450 Kč, průměrná cena 
ve výši 4 854 Kč a pro členy 
školských odborů pak s posky-
tovanou průměrnou slevou ve 
výši 9,6 procenta ve výši 4 388 
Kč, což představuje jen zane-
dbatelný nárůst oproti před-
chozím letům.

Kvalitní lektoři
Největší vliv na tuto skuteč-
nost mají jistě za dlouhou dobu 
spolupráce vytvořené kvalitní 
vztahy s dodavateli služeb, ja-
ko jsou ubytování, stravování 
a doprava, při nichž se navíc 
daří většině organizátorů sjed-
nat poskytování slev na ode-

bírané služby. Poměrně velké 
rozpětí základních cen jednot-
livých základen je třeba uvádět 
v souvislosti s rozsahem po-
skytovaných služeb (polopenze 
nebo plná penze, dietní strava, 
ubytování na domovech mlá-
deže, hotelech nebo v soukro-
mých penzionech, vstupy do 
objektů od plné přes částečnou 
úhradu, nadstandardní služ-
by, jako jsou doprava během 
základny vlastním smluvním 
busem, připojištění účastní-
ků, platba lázeňských poplat-
ků a procedur, slavnostní ve-
čeře, divadelní představení, 
výlety mimo republiku atd.). 

Ze zaslaných hodnocení od 
účastníků jednotlivých zákla-
den zaznívá jako obvykle jed-
noznačný závěr: poskytované 
ubytovací a stravovací služby 
jsou nyní na vysoké úrovni, 
programy jsou vždy rozmani-
té, pečlivě časově připravené 
i plně zrealizované. Vedoucím 
se navíc daří flexibilně přizpů-
sobit program aktuální situa-
ci (extrémnímu počasí, pro-
měnlivému složení účastníků 

a jejich požadavkům). Velmi 
kladně jsou hodnoceni vedou-
cí a lektoři jako lidé s profesio-
nálním vystupováním, výbor-
nými odbornými znalostmi ne-
jen o svých regionech a jejich 
zajímavostech, ale i všeobec-
ného charakteru, navíc jsou 
velmi ochotní a plně se všem 
účastníkům po celou dobu vě-
nují. Je potěšitelné, že komi-
se neobdržela žádnou oficiální 
stížnost ani připomínky.

Akreditované vzdělávání
Komise EXOD vyhodnotila prv-
ní ročník akreditovaného vzdě-
lávání pedagogických pracov-
níků (DVPP) prostřednictvím 
celostátních základen EXOD. 

Z celkového počtu účastníků 
celostátních základen EXOD 
(1 166 osob) v roce 2018 bylo 
78 osob, tj. 6,7 procenta, účast-
níky akreditovaného vzděláva-
cího programu. Z celkového 
počtu absolventů DVPP bylo 
62 osob (74,2 procenta) v ak-
tivní službě, zbývajících 16 pak 
pracující učitelé – senioři.

 red

ÚSPĚŠNÉ TOULKY ZA POZNÁNÍM A VZDĚLÁNÍM
EXOD 2018 je už minulostí. Své pětašedesátileté výročí osla-
vil důstojně. Podívejme se na některá zajímavá čísla a po-
znatky, které z pořádaných loňských základen vyplynuly.

SANKCE ZA PORUŠOVÁNÍ PRÁV ODBOROVÉ ORGANIZACE

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci 
práce, obsahuje v ustanovení § 23 

a násl. přehled přestupků právnických 
osob v oblasti pracovněprávních vztahů. 
Nový přestupkový zákon č. 250/2016 Sb. 
zrušil s účinností od 1. 7. 2017 rozlišení 

na přestupky fyzických osob a správní 
delikty právnických osob a všechna poru-
šení zákona, která podléhají správnímu 
trestání, jsou označována jen jako pře-
stupky. Odpověď na výše uvedený do-
taz vyplývá z ustanovení § 23 zákona 
č. 251/2005 Sb., kde se stanoví: „Správní 
delikty právnických osob na úseku sou-
činnosti zaměstnavatele a orgánu jedna-
jícího za zaměstnance:

Právnická osoba se dopustí správního 
deliktu na úseku součinnosti zaměstna-
vatele a orgánu jednajícího za zaměst-

nance tím, že poruší povinnosti vůči pří-
slušným odborovým orgánům, radám za-
městnanců nebo zástupcům pro oblast 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
vyplývající z § 62, 277, 279, 280, 287 
a § 339 odst. 1 zákoníku práce.

Za správní delikt podle odstavce 1 lze 
uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.“

Citovaným ustanovením zákona je tedy 
vyjádřen zájem státu na tom, aby zaměst-
navatelé respektovali postavení a opráv-
nění odborových organizací a plnili vůči 
nim své povinnosti. Vít BERKA

 Mohou být vůči zaměstnava-
teli, který porušuje své po-

vinnosti ve vztahu k odborové or-
ganizaci působící ve škole, zave-
deny nějaké sankce?
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MULTIKULTURNÍ VZTAHY ŘEŠÍME VÍCE NEŽ INKLUZI

 Jaké problémy z titulu 
funkce školní psycho-

ložky řešíte nejčastěji?
Osobnostní, rodinné a obec-

ně vztahové – jedno s druhým 
obvykle souvisí.

 Popište mi jeden váš 
pracovní den ve škole.

Moje práce je hodně různo-
rodá a částečně se odvíjí od ak-
tuálního dění ve škole. V zása-
dě se ale dá říci, že část mého 
dne vždy tvoří individuální či 
skupinové reedukace s dětmi 
se speciálními vzdělávacími 
potřebami a další část indivi-
duální psychologické konzul-
tace. Součástí reedukací býva-
jí i přípravy na ně, ze všech 
sezení si poté dělám relativně 
podrobné poznámky. Nějaký 
čas vždy strávím také komuni-
kací s vyučujícími či vedením 
školy, zvláště když je třeba do-
hodnout se na společném po-
stupu. A typicky jsem v kon-
taktu i s rodiči dětí. Funguji 
tak vlastně ve škole jako urči-
tá „spojka“.

 Máte rovněž spolupra-
covat s vyučujícími při 

„vyhledávání žáků se spe-
ciálními vzdělávacími po-
třebami“. 

Ano, toto je součástí přede-
vším mé práce jako speciál-
ní pedagožky. Jedná se o děti, 
které jsou z nějakého důvodu 
školně znevýhodněné a mají 
nárok na specifický/indivi-
duální přístup. Konkrétně se 
může jednat například o po-
skytnutí většího množství času 
v písemném projevu, uprave-
né zadání testů, využití názor-
ných pomůcek či výše zmí-
něné speciálněpedagogické 
reedukace. V tomto smyslu 
spolupracuje škola s pedago-
gicko-psychologickou porad-
nou, kde je možno nechat děti 
vyšetřit a případně diagnosti-
kovat. Smyslem této činnosti 

je předejít tomu, aby tyto děti 
ve škole selhávaly.

 Objasněte mi, co to zna-
mená, když zjišťujete 

sociální klima ve třídách?
Jedná se vlastně o proniknu-

tí do atmosféry dané třídy, tedy 
zejména do vztahů mezi spo-
lužáky a spolužačkami, kteří 
ji vytvářejí. Základní povahu 
kolektivu lze zpravidla odhad-
nout již při krátkodobém kon-
taktu se třídou, detailnější ob-
raz získávám dlouhodobějším 
pozorováním, prostřednictvím 
kolektivních aktivit či s pomo-
cí speciálně vytvořených do-
tazníků.

 Co se týče třídní atmo-
sféry, také se máte ve 

spolupráci s třídními učiteli 
a učitelkami podílet na tom, 
aby byla především pozitiv-
ní. Jak toho lze dosáhnout?

Aniž bych je k tomu musela 
nějak speciálně vést, vyučující 
naší školy si velmi zakládají 
na tom, aby se děti u nás cíti-
ly dobře. Proto si s nimi mimo 
výuku i hodně povídají a mí-
vají s nimi vztahy založené na 
skutečném zájmu a důvěře. Již 

to samo o sobě dělá mnoho. 
Jakékoliv vztahové konflikty 
se řeší ihned, děti se učí vzá-
jemně se respektovat. Často se 
také účastní nejrůznějších mi-
moškolních aktivit, které nabí-
zejí více prostoru pro podporu 
jejich kolektivity. Zejména na 
druhém stupni jsou poté reali-
zovány tzv. třídnické hodiny, 
kterých se často účastním i já 
osobně, kde jsou vztahy mezi 
dětmi, případně mezi dětmi 

a vyučujícími, otevřeně dis-
kutovány.

 Podáváte poradenskou 
konzultaci dítěti, které 

vás samo vyhledá? 
Určitě ano, ale pokud bych 

s ním měla do budoucna na-
vázat pravidelnou spoluprá-
ci, potřebuji k tomu souhlas 
jeho rodičů.

 Jak moc se na dětech 
projevuje skutečnost, 

že často pocházejí z rozvrá-
cených rodin?

Nelze jednoznačně mluvit za 
všechny, každé dítě nese roz-

chod rodičů jinak. Navíc jejich 
případné obtíže typicky nepra-
mení přímo z faktu, že rodi-
če spolu přestali žít. Mnohem 
více obvykle trpí tím, když se 
mezi sebou nejsou schopni do-
hodnout.

 Mají tyto děti zhoršený 
prospěch?

Za zhoršeným prospěchem 
obvykle stojí nějaká osobní 
nepohoda. Stejně jako dospě-
lí, i děti, pokud mají hlavu pl-

nou starostí, se hůře soustřeďu-
jí na práci. Což se na školním 
prospěchu určitě projevit může. 
Ale neřekla bych, že dítě z roz-
vrácené rodiny rovná se auto-
maticky zhoršený prospěch, to 
by bylo příliš zjednodušené.

 Jak velké téma je ve ško-
le šikana? Mám přede-

vším na mysli tu mezi žáky.
To je zajímavá otázka. Na 

jednu stranu si stojím za tím, 
že se u nás ve škole šikana 
vlastně nevyskytuje. Myšleno 
taková ta „učebnicová“, urči-
tým náznakům a občasnému 
„zaškodění“ se asi vyhnout 
nelze. Na stranu druhou však 
škola věnuje dost času a ener-
gie její prevenci i jakýmkoli 
projevům, které by ji signali-
zovaly. Takže velkým tématem 
vlastně není – i je.

 Zřejmě musíte řešit 
i multikulturní pro-

blematiku…
Ano, denně – přibližně pě-

tina dětí v naší škole pochází 
z cizojazyčného prostředí a ne-
ní vždy jednoduché je začlenit 
mezi ostatní, zvláště pokud na-
příklad vytrvale odmítají mlu-
vit česky. Vlastně by se dalo ří-
ci, že tato problematika je v na-
ší škole mnohem palčivější než 
celé téma inkluze.

 Eva ROKYTOVÁ

Vyučující naší školy si velmi zakládají na 
tom, aby se děti u nás cítily dobře. Jakékoliv 
vztahové konflikty se řeší ihned, děti se učí 
vzájemně se respektovat.

Kateřina Mayerová (35) pracuje jako školní psycholožka 
a částečně též jako speciální pedagožka v Základní ško-
le v Resslově ulici v Praze. Denně je tak v kontaktu se žáky 
školy, s vyučujícími, s vedením školy. Mimoto běžně komu-
nikuje s rodiči dětí a podle potřeby i s dalšími institucemi. 

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

 Podle ustanovení § 20 zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

má fyzická osoba právo na zprostředko-
vání vhodného zaměstnání. Vhodným 
zaměstnáním je podle tohoto zákona za-
městnání, 

a) které zakládá povinnost odvádět po-

jistné na důchodové pojištění a příspěvek 
na státní politiku zaměstnanosti,

b) jehož délka pracovní doby činí nejmé-
ně 80 % stanovené týdenní pracovní doby,

c) které je sjednáno na dobu neurčitou 
nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce a

d) které odpovídá zdravotní způsobilosti 
fyzické osoby a pokud možno její kvalifi-
kaci, schopnostem, dosavadní délce doby 
zaměstnání, možnosti ubytování a doprav-
ní dosažitelnosti zaměstnání.

Pro uchazeče o zaměstnání, který je ve-
den v evidenci uchazečů o zaměstnání po 

dobu delší než 1 rok, je vhodným zaměst-
náním i takové zaměstnání, které 

a) splňuje podmínky stanovené v odstav-
ci 1 písm. a), b) a d) nebo 

b) splňuje podmínky stanovené v odstav-
ci 1 písm. a), c) a d) a délka jeho pracovní 
doby činí nejméně 50 % stanovené týden-
ní pracovní doby.

Pro uchazeče o zaměstnání, který má 
být umístěn na výkon veřejně prospěš-
ných prací, je vhodným zaměstnáním 
i takové zaměstnání, jehož délka pra-
covní doby.

 Jestliže zaměstnanec místo určeného 
prostředku hromadné dálkové přepra-

vy použije se souhlasem zaměstnavatele 
soukromé motorové vozidlo, přísluší mu 
náhrada jízdních výdajů ve výši odpoví-
dající ceně jízdného za určený hromadný 

dopravní prostředek (§ 157 odst. 2 zákoní-
ku práce). Využití tohoto postupu je možné 
i při společné pracovní cestě dvou nebo více 
zaměstnanců. Podle § 151 zákoníku práce je 
povinen zaměstnavatel poskytovat zaměst-
nanci náhradu výdajů, které zaměstnanci 
vzniknou v souvislosti s výkonem práce. 
Pokud je však zaměstnanec přepravován 
motorovým vozidlem svého spoluzaměst-
nance, nevznikly takto přepravovanému 
zaměstnanci žádné výdaje. Zaměstnavatel 
je proto podle § 157 odst. 2 zákoníku prá-
ce povinen uhradit náhradu výdajů pouze 
tomu, kdo použil vlastní osobní automobil 

pro společnou pracovní cestu. Ostatní dva 
zaměstnanci žádnou náhradu jízdních vý-
dajů obdržet nemohou, protože jim žádné 
jízdní výdaje nevznikly.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘI ABSENCI

VHODNÉ ZAMĚSTNÁNÍ PRO DLOUHOLETÉHO UCHAZEČE

PRACOVNÍ CESTA A ÚHRADA JÍZDNÉHO

 Jsem v evidenci uchazečů 
o zaměstnání již déle než rok. 

Jaké je pro mě vhodné zaměstnání, 
které nemohu odmítnout?

 Z běžně publikovaných odborných 
výkladů k této problematice vyvo-

zuji tuto odpověď: Do té doby, než bude 
platně ukončen pracovní poměr, musí být 
při nepřítomnosti zaměstnance v zaměst-
nání (a to i při neomluvené) dodržen za 
celý kalendářní měsíc trvání pracovního 
poměru minimální vyměřovací základ ne-
boli musí být odvedeno pojistné v částce 
odpovídající 13,5 procenta z minimální-
ho vyměřovacího základu. Pokud by bylo 
zaměstnání ukončeno v průběhu měsíce, 
musela by být za tento měsíc dodržena 

poměrná část minima. Veškeré 
pojistné uhradí zaměstnanec za-
městnavateli a zaměstnavatel 
toto pojistné odvede v rámci 
hromadné platby za všechny 
zaměstnance za daný měsíc. 
Je pravdou, že v takových 
případech může být za urči-
tých okolností problém se 
získáním finančních pro-
středků od zaměstnan-
ce, nicméně pojistné 
zaplaceno být musí. 
Komplikace s place-
ním pojistného ne-
nastanou v měsíci, 
ve kterém bude mít 
zaměstnanec (i přes 
neomluvenou absen-
ci) příjem alespoň na 
úrovni příslušného mi-
nima.

 Zaměstnankyně přestala bez 
omluvy docházet do práce, 

zaměstnavatelem jí byla poslána 
výpověď. Jak se postupuje v pla-
cení zdravotního pojištění do doby 
ukončení pracovního poměru?

 Tři zaměstnanci byli vysláni 
na společnou pracovní ces-

tu autem jednoho z nich za cenu 
jízdného autobusem. Tuto náhradu 
jízdních výdajů pak chtějí předat 
vlastníkovi auta. Je to  možné?
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Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

 V ustanovení § 143 odst. 1 zákoníku 
práce je uvedeno:

„Na základě dohody se zaměstnancem je 
zaměstnavatel povinen při výplatě mzdy 
nebo platu, popřípadě jiných peněžitých 
plnění ve prospěch zaměstnance, po pro-
vedení případných srážek ze mzdy nebo 
z platu podle tohoto zákona nebo zvláštního 
právního předpisu zaplatit částku určenou 
zaměstnancem na svůj náklad a nebezpečí 
na jeden platební účet určený zaměstnan-
cem, a to nejpozději v pravidelném termínu 

výplaty mzdy nebo platu, pokud se zaměst-
nancem písemně nesjedná pozdější termín.“

Postup podle uvedeného ustanovení je 
podmíněn dohodou mezi zaměstnancem 
a zaměstnavatelem. Tato dohoda může být 
obsažena i v pracovní smlouvě. Uzavřenou 
dohodou jsou obě strany vázány a zaměstna-
nec nemůže tuto dohodu zrušit a požadovat 
výplatu platu v hotovosti. Protože zaměstna-
vatel není schopen ovlivnit dobu, za kterou 
dojde k připsání poukázaného platu na účet 
zaměstnance, zasílá se plat zaměstnanci na 
účet nejpozději v pravidelném termínu vý-
platy platu (§ 141 odst. 3 zákoníku práce). 
Zaměstnanec se může se zaměstnavatelem 
dohodnout, že mu bude plat poskytován na 
účet i v pozdějším termínu.

ZASÍLÁNÍ PLATU NA ÚČET

ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

 Jak je podle platného znění 
zákoníku práce upraveno za-

sílání platu na účet zaměstnance?  Jak jsou v platné právní 
úpravě stanoveny výjimky 

z kvalifikace pro zařazení zaměst-
nance do platové třídy?

 Na tuto otázku odpo-
vídá ustanovení § 576 

zákona č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník, kde je uve-

deno: 
„Týká-li se důvod neplatnosti 

jen takové části právního jedná-
ní, kterou lze od jeho vlastního obsahu 
oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li 

předpokládat, že by k právnímu jednání 
došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li 
by strana neplatnost včas.“

Pracovní smlouva je právním jedná-
ním a důvod neplatnosti se týká jen je-
jí části, kterou lze od ostatního obsahu 
pracovní smlouvy oddělit (jde o část, kde 
se sjednává druh práce). Předpokládám, 
že určení druhu práce je sjednáno platně 
a neplatné je proto jen ujednání o mož-
nosti převedení na jinou než sjednanou 
práci. Předpokládám také, že ostatní ná-
ležitosti pracovní smlouvy jsou sjednány 
platně (že neodpovídají zákonu) a že by 
k právnímu jednání (uzavření pracov-
ní smlouvy) došlo i bez neplatné části, 
pokud by strana rozpoznala neplatnost 
včas. Zcela jistě nebylo hlavním cílem 

uzavření pracovní smlouvy umožňovat 
uvedený protiprávní postup, ale cílem byl 
vznik pracovního poměru se všemi dů-
sledky předvídanými zákoníkem práce. 
Uvedené ujednání v pracovní smlouvě je 
tedy nezákonné, a proto neplatné, avšak 
ostatní obsah pracovní smlouvy je platný.

KDY JE PRACOVNÍ SMLOUVA NEPLATNÁ
 V pracovní smlouvě je 
obsažena část, která je 

zřejmě neplatná. Jak správ-
ně posuzovat situaci, když 

je část pracovní smlouvy 
v rozporu se zákonem? 

 Zařazení zaměstnance do platové 
třídy upravuje § 3 nařízení vlády 

č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě. Podle odst. 4 tohoto § 3 platí, 
že v případě, kdy zaměstnavatel nemůže 
obsadit pracovní místo zaměstnancem, 
který dosáhl potřebného vzdělání, může 
zaměstnance výjimečně zařadit do pla-
tové třídy, pro kterou nesplňuje potřeb-
né vzdělání,

a) až na dobu 4 roků,
b) na dobu delší, jestliže předchozí pra-

xí nebo po dobu výjimečného zařazení 
podle písm. a) prokázal schopnost k vý-
konu požadované práce.

Tento postup je však podle ustanove-
ní § 3 odst. 4 vládního nařízení možný 
jen v případě, pokud nestanoví jinak jiný 
právní předpis a v poznámce pod čarou 
č. 1 je uveden odkaz na zákon č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících. Vý-
jimky z kvalifikace podle § 3 odst. 4 na-
řízení vlády č. 341/2017 Sb. tedy nelze 
uplatňovat u pedagogických pracovníků.

VÝJIMKY 
Z KVALIFIKACE

 Ustanovení § 55 zákoníku práce má 
možnost postihnout okamžitým zru-

šením pracovního poměru zaměstnance, 

který zvlášť závažným způsobem poruší 
povinnosti vyplývající ze sjednaného pra-
covního poměru s určitým zaměstnava-
telem. Ustanovení § 55 odst. 1 písm. a), 
o jehož aplikaci se v dotazu jedná, nelze 
podle mého názoru vykládat extenziv-
ně tak, že důvodem k okamžitému zru-
šení pracovního poměru může být pro 
zaměstnavatele i pravomocné odsouze-
ní zaměstnance pro úmyslný trestný čin 
spáchaný při plnění pracovních úkolů 
nebo v přímé souvislosti s ním, ale pro 
jiného zaměstnavatele.

 K okamžitému zrušení pra-
covního poměru může dojít 

v případě, že zaměstnanec byl pra-
vomocně odsouzen pro úmyslný 
trestný čin spáchaný při plnění pra-
covních úkolů. Může mu zrušit pra-
covní poměr i další zaměstnavatel? 
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Společnost EDUIN vydala ne-
dávno Audit vzdělávacího sys-
tému v ČR: rizika a příležitosti. 
Uvádí v něm, že se z českého 
školství bohužel stala politická 
záležitost, což na jednu stranu 
přineslo jisté pozitivní výsled-
ky, ale na druhou stranu se zá-
jmy početné skupiny lidí, kte-
ří se v něm pohybují, stávají 
zbraní v rukou politiků.

Kam vláda směřuje?
„Vláda se zavázala zvýšit platy 
učitelů, což je jediný měřitelný 
závazek v jejím programovém 
prohlášení. Tento závazek má 
být naplňován během celého 
volebního období, nicméně je 
otázka, zda je reálné, aby vlá-
da závazek navýšení na 150 
procent stavu v roce 2017 sku-
tečně naplnila. Ministerstvo 
školství zároveň v souvislosti 
s kriticky rostoucím nedostat-
kem učitelů připravilo a před-
ložilo novelu zákona o peda-
gogických pracovnících, která 
předpokládá snadnější zaměst-
návání VŠ absolventů bez pe-
dagogického vzdělávání.

Ostatní závazky vlády jsou 
těžko měřitelné, viditelně do-
chází ke snaze změnit nasta-
vení podpůrných opatření (in-
kluze), byť příslušná vyhláška, 
která upravuje jejich poskyto-

vání, nebyla doposud schvále-
na. V některých bodech, jako 
je například ‚podpora individu-
álního přístupu ve vzdělávání‘, 
je nejasné, čeho vlastně chce 
současná vláda docílit a jakými 
prostředky,“ píše se v auditu.

V jednotlivých regionech se 
velmi liší přístup zastupitelů 
k potřebám škol. „Přirozeným 
důsledkem tohoto způsobu ří-
zení vzdělávací soustavy jsou 
navzájem nekompatibilní opat-
ření, zmatek, nejistota, zkla-
mání a nedůvěra ve schopnost 
státu realizovat i dobře míně-
né záměry,“ hodnotí ve zprá-
vě situaci na regionální úrovni 
Radko Sáblík, ředitel Smíchov-
ské střední průmyslové školy 
v Praze.

Podle EDUIN neprobíhá 
správným způsobem ani re-
vize rámcových vzdělávacích 
programů: „Stále není jasné, 
co má být cílem revize kuri-
kulární reformy, jak promění 
vzdělávání v mateřských, zá-
kladních a středních školách, 
zda se podaří prosadit inova-
ce potřebné k naplnění mění-
cích se požadavků společnos-
ti 21. století. Jakkoliv to může 
znamenat kolizi s předchozími 
plány na dokončení revizí, ne-
dává smysl, aby revize probí-
haly před tím, než budou jasné 

cíle sledované strategií 2030. 
Revidované rámcové vzdělá-
vací programy mají určit, co 
se bude ve školách učit právě 
v další dekádě.“

Mezirezortní program
Příznačné pro české školství je 
ovšem to, že o jeho změny usi-
lují především odborníci a poli-
tici. Laická veřejnost v podobě 
dospělé české populace je s je-
ho stavem relativně spokojena. 
Nelze proto očekávat, že by se 
zvýšil tlak na změnu v oblas-

ti vzdělávání. Ne vždy si ale 
právě veřejnost připouští, že 
v České republice hraje rodina 
velmi významnou roli při tom, 
aby byli děti a mladí úspěšní 
ve vzdělávacím procesu. 

„V české společnosti je do-
konce rodina ještě silnějším 
determinantem úspěchu ve 
vzdělávání než v jiných ze-
mích. Se snahou snížit míru 
této determinace musí jít ruku 
v ruce podpora rodin, zejména 
těch zranitelných.“
 Romana SLANINOVÁ

I NAŠE DUŠE SI ZASLOUŽÍ ČAS NA ÚKLID
Připutoval ke mně krásný muž-
ský, ale fakt krásný. Nevím už, 
kdo mi ho e-mailem poslal, ale 
ten obrázek jsem si uložila. Je 
na něm nápis: „Nevařte, neu-
klízejte. Dosud žádný muž ne-
miloval ženu pro to, že vyleštila 
parkety.“ Další kolovací obrá-
zek taky stojí za povšimnutí. 
Žena relaxuje ve vodorovné 
poloze a nad ní se vznáší je-
jí myšlenka: „Přišla jsem do-
mů a všude jsem viděla ležet 
prach. Tak jsem si řekla, že si 
lehnu také.“

Jsou to sice pěkné bonmoty, 
ale stejně jsem nervózní, když 
nemám uklizeno. Zvlášť když 

se mám někam vydat autem. 
Člověk nikdy neví, jestli se z té 
džungle silnic vrátí, a „co by 
řekli lidi“, znáte to.

Život na venkově přináší 
mnoho dobrého, ale když chci 
ve starém domě pustit teplou 
vodu, dočkám se jí mnohem 
později než ve městě. A tak ne-
mohu oplachovat každý hrnek 
zvlášť a každou lžičku, kdy se 
mi zlíbí, i když  by se mi „zlíbi-
lo“ často, protože umytí jedno-
ho či dvou kusů nádobí niko-
ho nezatíží a na lince je pořád 
čisto. Myji tedy najednou víc 
nádobí, aby to už stálo za odtá-
čení takového množství vody. 

Jenže pak se stane, že přijde-
te večer pozdě z práce a ráno 
máte odjíždět na dlouho plá-
novaný seminář. Doma je hora 
nádobí, nevytřeno. Do toho volá 
sestřenice, že pojede na chatu 
a ať ji tam přijedu namasírovat. 
Pak se ozve další příbuzenstvo, 
že by se zítra stavilo. Rozčtvr-
tit se nemohu. Když pojedu 
na seminář, výčitky svědomí 
mě neminou. Jenže jsem také 
slíbila kamarádce, že ji na ten 
seminář vezmu autem. Tak se 
s tím těžkým svědomím přece 
jen vydávám tam, kam mě duše 
táhne, ale rozum nechce pustit. 

Na semináři přišla řeč i na to, 

že si některé ženy vyčítají přes-
ně to, co já. Ale bylo nám tam 
tak dobře, že jsme se shodly na 
tom, že nádobí počká a podlaha 
taky nemá nožičky, aby utekla. 

Návštěva též počkala, až se 
vrátím, takže bylo všechno 
v pořádku. A já jsem si na tom 
semináři konečně odpočinula 
a udělala jsem potom mnohem 
víc práce, než bych byla bývala 
udělala unavená.

Jestli se taky budete rozhodo-
vat, kam dřív skočit, vezměte 
prosím v úvahu, že když po-
řádek, tak všude. I duše si za-
slouží čas na úklid.

 Hanka SYNKOVÁ

FEJETON

ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V ROLI POLITICKÉ ZBRANĚ

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Vezmeme sál plný dětí a je-
jich vedoucích, přidáme ně-
kolik významných hostů, po-
stupně na ně necháme působit 
hudební a taneční vystoupení 
soutěžících Pionýrského Sed-
mikvítku proložené předává-
ním prestižních putovních po-
hárů. A máme letos už dvaa-
dvacátý koncert Děti dětem, 
který první únorovou sobotu 
uspořádal Pionýr ve spoluprá-
ci s Nadací Dětem 3. tisíciletí 
v Kongresovém centru Praha.

Pódiem vířily zářivé taneční 
kostýmy doprovázené moderní 
hudbou například při vystou-
peních taneční školy Aneri ne-
bo souboru Happydance, stří-
daly je klidnější písničky třeba 
v podání dívčí skupiny Andro-
meda i rockové pecky kapely 
Out of Nowhere, na lidovou no-
tu zahrál valašský soubor Ma-
lá Rusava nebo droboučké duo 
Jenda Vilánek a Lucka Zdeňko-
vá, kterým publikum věnovalo 
potlesk jako skutečným super-
hvězdám. Na závěr celou směs 
přivedlo téměř k varu společné 
zpívání, kterému z pódia veleli 

zpěvák Karel Smeykal a zpě-
vačky Neroli a Zuzka Sakařo-
vá, zatímco plný sál jim dělal 
impozantní sbor. 

Novými držiteli putovních 
pohárů předsedy vlády se staly 
Folklórní soubor Malá Rusava 
z Bystřice pod Hostýnem (folk-
lórní tanec), Pionýrská skupi-
na Nepomuk (výtvarné činnos-

ti), Dům dětí a mládeže Český 
Krumlov (Dětská Porta), Pio-
nýrská skupina Čestice Pod-
lesáci (melodie) a Středisko 
volného času TYMY Holešov 
(tanec). Nejvyšší pionýrské vy-
znamenání, křišťálovou vlaš-
tovku, obdržela Marcela Hrd-
ličková z Chropyně. 

 Jakub KOŘÍNEK

OČIMA ČTENÁŘŮ

KONCERT DĚTI DĚTEM BYL JEDINEČNÝ

CENTRUM ZEMĚDĚLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V HUMPOLCI

ŠKOLÁCI MAJÍ NEDOSTATEK VITAMÍNU D

Školní statek v Humpolci spo-
lečně s Českou zemědělskou 
akademií, jejichž zřizovatelem 
je Kraj Vysočina, už nyní fun-
gují jako centrum zemědělské-
ho vzdělávání v regionu. Nové 
prostory v areálu v Dusilově 
budou sloužit jak pro potře-
by statku, tak především pro 
výuku studentů humpolecké 
České zemědělské akademie. 

Prostory statku se ale stá-
le modernizují tak, aby odpo-

vídaly požadovaným standar-
dům pro moderní zemědělskou 
praxi. „Ve spodní části našeho 
areálu stojí nová prostorná ha-
la, kam bychom chtěli umístit 
ve spolupráci s dovozci a pro-
dejci zemědělské techniky nej-
modernější stroje, které budou 
také k dispozici studentům. Zá-
roveň se nám podařilo upravit 
stávající výcvikovou halu, kde 
je nová učebna a zázemí pro 
výuku,“ řekl ředitel Školního 

statku v Humpolci Jan Mácha. 
Stavba nové haly pro techniku 
a rekonstrukce stávající výcvi-
kové haly včetně vybudování 
interaktivní učebny přišly na 
více než 28 milionů korun.

Další novou stavbou je stáj, 
ve které bude kromě tradiční-
ho výkrmu prasat také drobno-
chov. „Chceme, aby se studenti 
měli možnosti seznámit také 
s chovem vodní a hrabavé drů-
beže,“ upřesňuje ředitel J. Má-

cha. Nová hala pro výkrm pra-
sat o rozloze přes 700 m2, jejíž 
náklady na výstavbu dosáhly 
téměř 30 milionů korun, poj-
me více než 700 prasat. 

„Školní statek už dávno ne-
jsou jen prasata a další velká 
hospodářská zvířata. Máme ta-
dy lamy, z menších zvířat pávy, 
perličky a tyto chovy rozšíří-
me o slepice, husy a kachny,“ 
dodal Jan Mácha. 

 Táňa PIKARTOVÁ

Případ 
Kukockij
LJUDMILA ULICKÁ

Nadaný a ambiciózní lékař 
Pavel Alexejevič Kukockij se 
snaží prosadit znovuzavede-
ní práva na potrat, o něž so-
větské ženy přišly Stalino-
vým nařízením z roku 1936. 
Tento boj za vnitřní svobo-
du člověka a možnost vlast-
ní volby však překazí jeho 
slibně zahájenou kariéru. 
A otřese se také jeho idy-
lický rodinný život, když do 
něj vpadne sirotek po sou-
sedce, jež zemřela právě při 
nelegálním potratu. Více na 
www.paseka.cz.

Nejpřirozenější obranou imu-
nity je především pestrý jídel-
níček s dostatkem vitamínů 
a minerálů z čerstvého ovoce 
či zeleniny. Na obranyschop-
nost organismu má významný 
vliv i vitamín D. Podle nedáv-
né studie Státního zdravotní-
ho ústavu má ale jen třetina 
českých dětí tohoto vitamínu 
dostatek. Zvláště v chladných 

měsících, kdy není v našich ze-
měpisných podmínkách dosta-
tek slunečního svitu, lze důle-
žité déčko načerpat konzuma-
cí tučných ryb a rybího oleje. 

„Lze předpokládat, že úpra-
vou hladiny vitamínu D v těle 
člověka můžeme působit pre-
ventivně i léčebně na široké 
spektrum onemocnění. Jedná 
se o dobře dostupný a dlouho-

době vyzkoušený vitamín, kte-
rý by při běžném dávkování 
bez nežádoucích účinků měl 
být organismu doplňkově do-
dáván,“ tvrdí primářka Eva 
Daňková z pražského Centra 
prevence a léčby alergií a po-
ruch imunity.

Rybí olej je pro školáky 
přínosný i proto, že obsahu-
je omega-3 mastné kyseliny, 

které napomáhají ke správné-
mu rozvoji mozku a podporují 
schopnost pamatovat si a kon-
centrovat se. K dostatečnému 
množství vitamínu D a ome-
ga-3 mastných kyselin přitom 
stačí každodenní konzumace 
jedné čajové lžičky. Navíc už 
nemusí jít ani o nepříjemný 
chuťový zážitek. 

 tap



10 číslo 8ŠKOLSTVÍ

AKUTNÍ POTÍŽE SNIŽUJÍ KVALITU ŽIVOTA

 Některé ženy mají za 
to, že klimakterium je 

nemoc. Je?
Klimakterium čili přechod 

je sice fyziologický proces 
spojený s vyhasínáním funk-
ce vaječníků, nicméně pokud 
je spojeno s příznaky akutní-
ho klimakterického syndromu 
– návaly horka, nočním poce-
ním, bušením srdce, bolestí 
svalů a kloubů –, lze o nemo-
ci hovořit. Nemoc je opakem 
zdraví a to je definováno jako 
stav absolutní fyzické a psy-
chické pohody. A to tedy oprav-
du řádně silný klimakterický 
přechod nepřináší. 

 Co toto období pro ženu 
znamená? Na co má být 

připravena? 
U třetiny žen prostě dojde 

jen k vyhasnutí menstruač-
ního cyklu. Bohužel ostatní 
ženy trpí akutními potíže-
mi, jak jsem o nich hovořil. 
Všechny ženy pak po určité 
době nedostatku estrogenů 
začnou mít potíže ve smyslu 
dysfunkce pochvy a močových 
cest. Nedostatek estrogenů ve-
de ke zrychlení aterosklerózy 
(kornatění tepen) a osteoporó-
ze (řídnutí kostí). 

 Jakým způsobem tedy 
zasahuje klimakterium 

do jejího života?
Akutní potíže mohou vý-

znamně snižovat kvalitu živo-
ta. Návaly horka jsou viditelné, 
noční pocení ženy budí, poci-
ty úzkosti a bušení srdce způ-
sobují nespokojenost. Projevy 
atrofie pochvy mohou být spo-
jeny s bolestmi při pohlavním 
styku, žena se mu pak vyhýbá 
a to může významně narušit 
její partnerské vztahy. O dvě 
desetiletí dále pak osteoporó-
za může vést k bolestivým zlo-
meninám obratlů či zlomenině 
krčku kosti stehenní, v jejímž 
důsledku může žena zůstat na 

lůžku, kde v důsledku kompli-
kací až třetina žen umírá. 

 Posledních sto let se 
průměrné dožití ženy 

prodloužilo o více než třeti-
nu, ale věk vyhasnutí funk-
ce vaječníků stále setrvává 
na zhruba padesátém roku 
jejího života. Proč se nepro-
dlužuje i doba vyhasnutí va-
ječníků?

To přesně nevíme. Hezky zní 
teorie babičky, která tvrdí, že 
vyhasnutí funkce vaječníků, 
a tedy neschopnost otěhotnět 
v jinak ještě fyzicky dobrém 
stavu, evolučně preferuje rodi-
ny, kde starší ženy mohly po-
máhat svým dcerám, protože 
se již samy nemusely starat 
o své děti.

Méně romantické je vysvět-
lení, že umíme spoustu nemocí 
(zánětů, úrazů) léčit, čímž pro-
dloužíme život, ale neumíme 
léčit vaječníky. A skoro nehez-
ké vysvětlení je, že člověk je 

jako stroj, ve kterém také ko-
nec předznamená rozbití prv-
ní součástky. 

 Ženské tělo se prý s kli-
makteriem vyrovnává 

různě. Můžete být konkrét-
nější?

Potíže jsou rozmanité a vel-
mi rozdílné v míře, kterou 
omezují životní aktivity. Vět-
šina žen se akutních potíží zba-
ví během třech až pěti let, ale 
zhruba desetina může tyto po-
tíže pociťovat i více jak dvacet 
let po přechodu.

Podkladem potíží je sníže-
ní hladiny estrogenů, které je 
spojeno s ovlivněním neuro- 

steroidů. Ty snižují schopnost 
termoregulačního centra sná-
šet výkyvy tepla. Současně je 
však nedostatkem estrogenů 
ovlivněno mnoho dalších po-
chodů. Odbourávání kostí je 
rychlejší než jejich novostav-
ba. Hladiny krevních lipidů 
se přiblíží mužskému profilu, 
a tak nastartují aterosklerózu. 
V mozku se začínají usazovat 
látky vedoucí k demenci. Jak-
mile přestanou estrogeny chrá-
nit organismus, nastartují se 
procesy stárnutí. 

 Jaké jsou tedy první pří-
znaky počínajícího kli-

makteria?

Mezi nejčastější příznaky 
přechodu patří nepravidelná 
menstruace, návaly horka či 
zimy, noční pocení, ztráta chu-
ti k sexu, přibývání na váze 
a změny nálad. Některé potíže 
může žena překonat sama tře-
ba zvýšením pohybové aktivi-
ty na frekvenci alespoň třikrát 
týdně třicet minut nebo užívá-
ním potravinových doplňků či 
volně prodejných léčiv. Účin-
nou látkou v nich jsou takzva-
né fytoestrogeny, které se vy-
rábějí ze sóji, ploštičníku nebo 
červeného jetele.

 Předpokládám, že to vy-
žaduje spolupráci mno-

ha odborníků – gynekologa, 
osteologa, urologa, sexuolo-
ga, psychologa či snad přímo 
psychiatra.

Není přece žádnou ostudou 
obrátit se na odborníky v pří-
padě, že kvalita ženina života 
v souvislosti s přechodem kle-
sá. Léčba akutních příznaků 
klimakteria se někdy neobejde 
bez léků, ale zvýšení kvality 
života za to stojí.

 Hormonální substituč-
ní terapie stále zůstává 

lékem volby pro akutní kli-
makterický syndrom. Jaká 
je její účinnost?

Účinnou látkou je zde estro-
gen. Hormonální léčba dosa-
huje účinnosti až 90 procent, 
nástup účinku je rychlý, vět-
šinou v horizontu dnů, maxi-
málně týdnů. Včasná léčba po-
máhá předcházet osteoporóze 
a ateroskleróze. Velmi důležitá 
je u žen v případě předčasné 
menopauzy (před 40. rokem 
věku). Je prokázána ochran-
ná funkce podané léčby akut-
ních potíží pro kostní i cévní 
systém.

 Hormonální substituční 
terapie trvá několik let, 

ale může být dokonce i časo-
vě neomezená. V jaké formě 
se tyto přípravky podávají?

Hormony jsou podávány ja-
ko tabletky, ale máme i formy 
šetrnější, podávané přes kůži 
jako náplast, gel či sprej. Sprej 
má tu výhodu, že jeho dávku 
lze přesně odměřit od 1 do 3 
střiků, což ostatní lékové for-
my neumožňují, rychle zasy-
chá, má účinnost i na zpocené 
kůži či po předchozím ošetření 
kůže krémem. Kožní podání 
je stejně účinné jako tabletky, 
ale na rozdíl od nich nezvyšuje 
srážení krve, tedy nemá riziko 
trombózy. 

Od některých subjektivních 
potíží mohou přinést úlevu po-
mocné nehormonální příprav-
ky. Primárním problémem je 
ale pokles ženských hormonů, 
a tak zatím jedinou logickou 
prevencí následků přechodu je 
hormonální substituční léčba. 
V nízké dávce a při správném 

Klimakterické problémy ovlivňují život ženy jak po fyzic-
ké, tak i psychické stránce. Protože většinu pracovníků 
školství tvoří ženy, zeptali jsme se Tomáše Faita z gyne-
kologicko-porodnické kliniky 2. LF UK Motol, co toto ob-
dobí pro ženu znamená.

Podkladem potíží je sníže ní hladiny estroge-
nů, které je spojeno s ovlivněním neuro- 
s teroidů. Ty snižují schopnost termoregulač-
ního centra sná šet výkyvy tepla. 

INFORMACE
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složení přínosy léčby převyšu-
jí její rizika. 

 Dá se vůbec rozhod-
nout, která léčba je 

vhodnější, nebo je to případ 
od případu? 

Jako u všech léků je u hor-
monálních přípravků nutno do-
držet tak zvané kontraindika-
ce, tedy stavy, ve kterých je po-
dávání hormonů rizikové, tedy 
stavy po léčbě karcinomu pr-
su, stavy se sklonem k uzávěru 
cév (trombózy, infarkty). Pro 
takto nemocné ženy pak jiná 
než nehormonální léčba není 
možná. Obecně pak záleží na 
síle klimakterického syndro-
mu. Silnější projevy většinou 
potřebují hormony. Také rizi-
ko osteoporózy nás vede spíše 
k hormonální léčbě. 

 Ženy se bojí různých 
hormonálních i nehor-

monálních přípravků. Jsou 
tyto obavy namístě?

Vaše čtenářky pracují ve 
školství, a tak vědí, že strach 
většinou pramení z neznalos-
ti. Při dodržování pravidel jsou 
hormonální přípravky bezpeč-
né. Při transdermální aplika-
ci se zbavíme rizika trombózy, 
při správné volbě gestagenní 
složky minimalizujeme riziko 

zrychlení růstu nádoru prsu, 
které se však objevuje až po 
delším než desetiletém užívání.  

 A co když žena tyto po-
tíže vědomě zanedbá?

Chtěl bych před důsledky 
neléčení klimakterických po-
tíží varovat. Nejzávažnějším 
následkem nezvládnutého pře-
chodu je osteoporóza – řídnutí 
kostí spojené s jejich snadnou, 
často i spontánní lomivostí. Že-
ny dnes prožijí více než třetinu 
svého života v období po pře-
chodu a kvalita tohoto života 
se může velmi významně lišit 
s ohledem na následky přecho-
du. Ženy jsou různé, mají růz-
né genetické vybavení, různé 
osobní i zdravotní osudy, růz-

ný průběh přechodu a vyžadu-
jí proto také vždy individuální 
přístup k hormonální substi-
tuční léčbě.

 Není nespravedlivé, že 
muži tolik klimakteric-

kými obtížemi netrpí?

Muži nepochybně trpí po-
tížemi svých žen. Komunika-
ce v páru je po letech mnoh-
dy obtížná a přechod ji může 

zhoršit. Muži také mají podob-
ný proces – je označován ja-
ko andropauza. Snižování hla-
din testosteronu vede k únavě 
a snížení životního náboje. Prv-
ním příznakem je neodbytná 
touha po „poobědovém“ spán-

ku. Postupně se přidává svalo-
vá slabost a osteoporóza. Také 
poruchy kognitivních funkcí 
a samozřejmě i poruchy erekce 
číhají na většinu stárnoucích 
mužů. Jinými slovy: Nemáme 
to spolu vzájemně lehké ani 
na stará kolena. 

 A nemají muži tu neod-
bytnou touhu po „poo-

bědovém“ spánku už dřív? 
U mužů začíná andropauza již 
někde po 20. roce věku. Je to 
problém soužití. Sexuální vr-
chol mužů je ve 20, u žen ko-
lem 40. Nicméně ženy z toho 
vrcholu rychle ustupují, zejmé-
na po menopauze.
 Eva ROKYTOVÁ

Nejzávažnějším následkem nezvládnutého 
pře chodu je osteoporóza – řídnutí kostí spo-
jené s jejich snadnou, často i spontánní lo-
mivostí. 

INFORMACE
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ

SOUTĚŽ

čísl
o 5 

6. února 2019

„Jedinou nedokonalostí 
příro

dy je
 člo

věk.“ 
Murphyho zá

kony

TÝDENÍK

Každý učite
l v

í, ž
e první p

o‑

loletí b
ývá z ča

sového hledis‑

ka vstř
ícn

ější 
a bohatší.

 Více
 

se v něm daří s
polečné práci 

a ve větší 
pohodě se

 získ
áva‑

jí p
otře

bné známky a hodno‑

cení. Z
ato úvod druhé polovi‑

ny šk
olního ro

ku přip
omíná 

zrychlený a opakovaný sta
rt. 

Znovu tré
novat, z

ávodit a
 sb

í‑

rat šk
olní body bez přím

é ná‑

vaznosti 
na již

 dosažené vý‑

sle
dky. K

dyž učíte
 přes d

vě stě
 

žáků v několik
a tří

dách, není 

to vůbec s
nadné. A

 ještě
 sh

ů‑

ry naordinovaná inkluze! N
e‑

ní divu, že neje
n na vyučující

 

rychle doléhá zvýšená únava 

pravidelně vrch
olící

 s pří‑

chodem ja
ra. Ž

áci 
se už ne‑

dokážou pořádně so
ustř

edit 

a z okna nedočkavě vyhlížejí 

prázdniny. S
tupňuje se příp

ra‑

va stá
tních

 maturit,
 závěreč‑

ných zkoušek. Stříd
ají s

e ex
‑

kurze
, sp

orto
vní so

utěže, pro‑

jektové dny, o
dborné praxe. 

Neustá
le odpadají v

yučovací 

hodiny. V
 květnu všic

hni z po‑

sle
dních

 sil
 sp

urtu
jí. 

Člověka bezděčně napadne, 

proč je
 období necelých deseti 

školních
 měsíc

ů rozděleno do 

dvou částí.
 Někde je inicia

tivně 

drobí je
ště

 na čtv
rtle

tí a
 přid

ě‑

lávají s
i hodně papíro

vé vojny 

a str
esů. N

esta
čilo

 by jen vý‑

roční vysvědčení se
 sp

olehli‑

vě vypovídající
mi známkami? 

Mnohaletá zkušenost n
amítá, 

že co
 se

 nepovede v poločase, 

může napravit fi
nále, ja

ko ve 

sportu
. Podivně však působí, 

když žák, k
terý si

 zaslo
uží 

v pololetí z
 če

štin
y so

tva čty
ř‑

ku, získ
á za několik

 násle
d‑

ných tý
dnů slu

šiv
ou dvojku. 

A obráceně. Zvykli js
me si,

 že 

mladý člo
věk si 

ve šk
ole šp

at‑

nou známku kdykoli s
nadno 

opraví a
 jede se

 dál. Ú
spěch 

přije
tí d

o stř
ední šk

oly si 
zase 

jist
í podáním

 dvou přih
lášek. 

Ke zvládnutí m
aturity

 dostá
vá 

tři 
pokusy,

 a navíc m
ůže opa‑

kovat závěrečný ro
čník.

V zaměstn
ání je

 mnohem ob‑

tížnější 
pohodlně si 

vylepšit 

„zpackaný prospěch“. Ž
ivot ne‑

má rá
d ča

sté
 reparáty. 

Nedělí 

se na pololetí a
ni na semestr

y. 

V lepším
 příp

adě poskytne jed‑

norázové náhradní, s
píš v

šak 

nouzové ře
šení. N

ikdy nelze
 

opakovat st
ejn

ý krok dvakrát. 

Pololetí š
kolního roku je oprav‑

du zvláštn
í období.

 

Roman KANTOR

Školství

Život nemá v oblibě reparáty

Pololetí š
kolního roku je zvláštní období. S

otva skončí 

Vánoce a očekávaný Nový rok, ve školách žáci a učite-

lé horečně fin
išují. U

zavírají v
ýsledné známky a chystají 

vysvědčení.

číslo 6 
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„přátelství je jediný tmel, který dokáže udržet svět pohromadě.“ Woodrow Wilson  

TÝDENÍK

Zkušení učitelé smutně krou-

tí hlavou. Navrhovaná novela 

zákona o pedagogických pra-

covnících má hasit nepřízni-

vý stav, kdy ve školách údaj-

ně schází šestnáct tisíc učitelů. 

Ministerstvo školství urychle-

ně hledá schůdnou cestu, jak 

se vypořádat se současný-

mi neblahými důsledky. 

Každý rozumně uvažující 

člověk ví, že je potřebné pátrat 

především po příčinách, které 

vyvolaly současnou alarmující 

situaci. Černého Petra už něko-

lik let drží pedagogické fakul-

ty, které mají připravovat bu-

doucí učitele nejen základních 

a středních škol. Nikomu asi 

nevadí, že šedesát procent je-

jich absolventů raději odchází 

mimo obor. Z těch, kteří se pře-

ce jen rozhodnou zkusit učitel-

ské povolání, opouští školy do 

tří let ještě třetina. Plní tyto fa-

kulty své společenské poslání? 

Možní budoucí učitelé si prý 

hledají uplatnění mimo škol-

ství proto, že jinde dostanou 

lépe zaplaceno. 

Ještě nedávno ministerstvo 

školství důsledně trvalo na 

tom, aby ze škol odešli učitelé, 

kteří sice měli dlouholeté zku-

šenosti, ale ne vždy odpovída-

jící vzdělání. Nyní chce zlákat 

do tříd nepedagogy bez praxe. 

Zítra by mohlo stačit mít magi-

sterské studium ve studijním 

oboru, který odpovídá charak-

teru vyučovaného předmětu, 

a můžete se v klidu postavit 

za katedru a připravovat žáky 

k maturitě třeba z českého ne-

bo cizího jazyka či z matema-

tiky a za pochodu, do tří let, 

si dodělat „pedagogické mini-

mum“. Hluboká neúcta k uči-

telskému povolání, která za-

tím nemá obdoby! Cožpak by 

si mohl ekonom obléknout ta-

lár a jít soudit? Cožpak by mo-

hl právník provádět obtížnou 

operaci srdce?  

Důvodem nezájmu o nároč-

né učitelské povolání není jen 

jeho donedávna nízké fi nanční 

ohodnocení, ale také stále sí-

lící tlak na učitele. Pokud bu-

dou moci učit naše žáky lidé 

bez pedagogického vzdělání, 

bez praxe a zkušeností, pak se 

prestiž učitelství propadne až 

na samý bod mrazu. V té sou-

vislosti bychom se měli vážně 

zamýšlet nad smyslem a poslá-

ním pedagogických fakult, kte-

ré mají připravovat moderní 

a správně motivované budoucí 

učitele. Pokud se tak neděje, 

stala se někde vážná chyba.                                                                                             

 

Roman KANTOR

Školství

hluboká neÚcta k uČitelskému poVolání

Ministerstvo školství připravilo rozporuplnou novelu zá-

kona, která by mj. umožnila absolventům magisterského 

studia učit v základní nebo střední škole s tím, že si do tří 

let doplní chybějící pedagogické vzdělání. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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„ Ve velkých věcech i chtít znamená dost.“ Propertius  

TÝDENÍK

Dalo by se to vnímat jako 
upřímný zájem a snahu, aby 
ve školách na žáky působili jen 
dobří učitelé. Skutečný důvod 
však bývá jiný. Řeči o dobrých 
a horších učitelích se vedou 
především proto, aby se nemu-
sel plošně zvyšovat tarifní plat 
všem učitelům. Učitelů je to-
tiž hodně a každé zvýšení ta-
rifních platů představuje hro-
madu peněz. 

Skutečnost, že učitelé jsou 
placeni podle tarifní tabulky 

a rozdílnost platů je dána pou-
ze věkem a počtem odučených 
let, pochopitelně kvalitu jejich 
práce nijak nepostihuje. Pro-
blémem je i to, že po celou do-
bu svého pedagogického půso-
bení jsou stále pouze „učitelé“, 
bez jakéhokoliv rozlišení, kte-
ré v řadě jiných profesí bývá 
vyjádřeno slovy „starší“, „sa-
mostatný“ nebo „vedoucí“. 

Kvalitu jednotlivých učitelů 
by měli rozeznávat, posuzovat 
a fi nančně odměňovat ředitelé 

škol. Na odpovědné a zaslouže-
né fi nanční odměňování uči-
telů však nemají obvykle po-
třebný objem fi nančních pro-
středků a často musí využívat 
tyto fi nanční prostředky úpl-
ně jinak. 

Je skutečně zajímavé, že dis-
kuze o lepších a horších pra-
covnících je typická pouze pro 
školství. V četných profesích 
k ní nemusí docházet proto, že 
pracovníci vykonávající stej-
nou práci jsou již rozřazeni ur-
čitými slovními charakteristi-
kami, od nichž se výše jejich 
platu odvíjí. 

Existují ale i povolání, 
v nichž se diskuze o dobrých 
a horších pracovnících nejenže 
nevedou, ale jsou i důrazně od-

mítány. A přitom by se v nich 
ti dobří od horších mohli od-
dělovat daleko přesněji a jed-
nodušeji, než je tomu ve ško-
lách. Mám na mysli například 
poslance. Ještě jsem neslyšel, 
že by některý byl označen za 
lepšího a jiný za horšího. Ma-
ximálně se uvádí, jak se který 
účastní zasedání. A samozřej-
mě se okamžitě zdůrazní, že 
práce poslance není jen účast 
na zasedáních, ale že pracu-
je i v terénu. Podíváme-li se 
však na tvorbu řady zákonů, 
které se vzápětí musejí nove-
lizovat, pak by se jistě dalo ho-
vořit o špatné práci. A tu nepo-
chybně udělali právě ti, které 
můžeme označit za horší.

 František MORKES

Školství

proč učitele rozdělujeMe na lepší a horšíV každém povolání jsou jedinci, kteří své povinnosti zvlá-dají lépe, a pak i ti, kteří je zvládají se značnými obtíže-mi. Pro většinu lidí je to pochopitelné a nikdo to zvlášť neřeší. Pouze v případě učitelů se o této skutečnosti čas-to a s nebývalým zaujetím diskutuje. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

Najdete nás na

Výhry z nakladatelství Grada budou k vyzvednutí v redakci Týde-
níku ŠKOLSTVÍ. Knihy z nakladatelství Jonathan Livingston budou 
výhercům zaslány na adresu uvedenou v mailu. Na výhru nevzniká 

právní nárok.

 Výherci soutěže Mléko: J. Weidlová, P. Panošová, R. Kostková, 
J. Grundza, S. Beránková, I. Buršová, K. Ježková, T. Vágner, J. Říhová, 
J. Skalická  Výherci soutěže Gramotnost: T. Pušová, Š. Večeřová, 
P. Říha  Výherci soutěže 365: M. Supová, E. Solnařová, P. Štěpánek

Výhercům blahopřejeme.

Balady J. Wolkera jako komiks? 
Lubomír Lichý dostal nápad udě-
lat balady Jiřího Wolkera jako 
komiks. Jsou to básně dějové 
a jeho kresba není líbivá, ale 
pěkně syrová, sešla se s náladou 
literární předlohy. Možná, že tím 
objeví pro mnoho neznalých duší 
jednoho z nejnadanějších českých 

básníků, kterému bylo dopřáno jen 
24 roků života.

Soutěžní otázka: Kde se narodil Jiří Wolker?
Více na www.jonathanlivingston.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme 3 výherce knihy. Odpovědi po-
sílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 8. března 2019. Do 
předmětu uveďte „Balada“.

Vědci, vynálezci a podnikatelé
Pátý svazek edice – František 
Josef Gerstner, Bernard Bolza-
no, Josef Božek, Jan Evangelista 
Purkyně, Josef Hlávka – ukončuje 
přehled již nežijících vědců, vyná-
lezců a podnikatelů, kteří se na-
rodili a působili na území Českých 
zemí. Jsou mezi nimi velmi známí 
i neznámí lidé, vědci, u kterých 
dnes mnohdy ani netušíme, že 
se zde narodili. Měli bychom být 
hrdí na své předky a uvědomit si 
v dnešní záplavě informací ze za-
hraničí, že neexistují jen významní 
zahraniční vědci, ale že mnozí naši 
krajané se zapsali do dějin světo-

vé vědy a zanechali v ní význam-
nou a nesmazatelnou stopu.

Soutěžní otázka: Kdo z osobností 5. dílu Vědci, vynálezci a podni-
katelé v Českých zemích založil Pražskou polytechniku, předchůdce 
Vysokého učení technického?
Více na www.jonathanlivingston.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme 3 výherce knihy. Odpovědi po-
sílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 8. března 2019. Do 
předmětu uveďte „Vědci“.

Pohádkové minimuzikály pro děti
Kdo zachrání berušce její teč-
ku? Může se žralok skamarádit 
s rybkami? A podaří se nakonec 
napravit nevyléčitelného medvě-
dího lenocha Míšu? Odpovědi na 
tyto a mnohé další otázky najdete 
v knížce plné pohádkových dobro-
družství a veselých písniček.

Svět je plný muzikálů, které 
krášlí scény tisíce divadel. Po-
nořte se s dětmi do víru písniček 
a zahrajte si společně malé muzi-
kály plné pohádkových dobrodruž-
ství. Rozvíjejte u nich nejen lásku 
k umění díky veselému notování 
a milým pohádkovým příběhům, 
ale i jejich kreativitu a předsta-
vivost při vytváření návrhů kulis 
a scén představení. Dětem se 
jistě zalíbí, že se mohou podílet 
na všech přípravách a poté se stát 

opravdovými malými herci v po-
hádkách z myší chaloupky, skřítčí 
říše, čertí školy a v mnoha dalších.

Tak honem pozvěte všechny 
kamarády, rodiče a spolužáky 
a užijte si opravdové muzikálové 
představení.

Soutěžní otázka: Jak se jmenovala první kniha, která v nakladatelství 
Grada vyšla?
Více na www.grada.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme 3 výherce knihy. Odpovědi po-
sílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 8. března 2019. Do 
předmětu uveďte „GRADA“. Knihy budou k vyzvednutí v redakci Tý-
deníku ŠKOLSTVÍ.


