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„Otálení je nejstrašnější forma odmítnutí.“ C. Northcote Parkinson

TÝDENÍK

Ti místo toho, aby první dva 
roky po volbách hledali a řeši-
li nejpalčivější problémy a pak 
se následující dva roky sou-
středili na voliče, otravují je 
celé volební období vytvářením 
kauz vznikajících z nápadů, ji-
miž na sebe chtějí jen upozor-
nit. Školská témata jsou po ru-
ce. To zajímá každého, na to se 
voliči jistě chytnou. 

Jak kteří. Někteří se už za-
mýšlejí a začínají nastolovat 
zásadní otázku: Je téma obě-
dů ve školách zdarma pro 

všechny, nebo jen pro sociál-
ně slabé to hlavní, co pohne 
školským světem? Nebo jsou 
to platy třídních? Či snad po-
vinná, nebo dobrovolná ma-
turita z matematiky? Anebo 
mediální výchova, výuka dě-
jepisu, málo hodin tělocviku, 
hodně osmiletých gymnázií 
a málo učilišť? Pohne světem 
omezení humanitních předmě-
tů na úkor exaktních?

Selský rozum nabízí snad-
nou odpověď: Nic z toho 
a všechno. Každé z uvedených 

témat patří do souboru jednoho 
obrovského balíku s názvem: 
Koncepce pro budoucnost. 

Také jsme si mohli všim-
nout, že se tu a tam již rodí 
projekty pro budoucnost a při-
bývá osobností, které je chtě-
jí prosadit. Jsou to však stále 
jen dílčí akce. Hledá se vizio-
nář, který všechny tyhle jed-
notlivosti spojí v celek, jehož 
součástí bude konkrétní kon-
cepce všech typů školství. Co 
vůbec budeme potřebovat za 
třicet let?

Nikdo není jasnovidec, hod-
ně z nás má však možnost po-
dívat se do historie. Ta snad 
prokázala, že vzdělanost vždy 
odpovídala době. Vyplatilo 

se držet klasických základů 
vzdělanosti, modernizovat je 
a nádavkem vést žáky k osob-
ní iniciativě, k odpovědnosti, 
k touze prohlubovat talent. Pe-
dagogové své žáky a studen-
ty naučí, co je naučit musí. 
Osvícení pedagogové jim da-
jí ještě něco navíc – to něco 
je však velmi mnohotvárné. 
Stručně to lze vyjádřit slovem 
MOTIVACE. 

Aby bylo dostatek kvalit-
ních osvícených kantorů, mu-
sí být kvalitní vize i pro jejich 
vzdělávání. Je to začarovaný 
kruh a zároveň hozená ruka-
vice všem, komu jde o víc než 
o čtyři roky po volbách.

 Olina TÁBORSKÁ

ŠKOLSTVÍ

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCNOST
I ten, kdo jen sleduje zprávy, musí mít pocit, že se naše 
školství propadlo do hlubin beznaděje. Média však pouze 
zprostředkovávají dění, jehož podstatu tvoří politici. 

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Pro reprezentanty
Více než půl miliardy korun 
bylo dosud rozděleno spor-
tovním svazům z minister-
stva školství v rámci výzvy 
REPRE 2019. Peníze obdrže-
lo 72 spolků, které zabezpe-
čují přípravu naší sportovní 
reprezentace. mšmt

Víc moderních dějin 
Dějepis v českých školách 
není prosovětský, ale jeho 
výuku mohou ovlivňovat 
názory konkrétních učitelů. 
Shodli se na tom historici na 
semináři o výuce dějepisu, 
v reakci na poznámku v loň-
ské výroční zprávě Bezpeč-
nostní informační služby, že 
ve školách se učí prosovět-
ská verze moderních dějin. 
 čtk

Příběhy našich sousedů 
Hlavním přínosem vzdělá-
vacího programu Příběhy 
našich sousedů organizace 
Post Bellum, ve kterém žá-
ci s pomocí vyprávění pa-
mětníků vytváří reportáže 
o nedávné historii, je podle 
učitelů zlepšení spolupráce 
školáků v týmu a jejich vzta-
hu ke starší generaci. 
 čtk

ZÁPISNÍK

VÝCHOVA K EVROPSKÝM HODNOTÁM
Obecné cíle vzdělávání, jak je 
popisuje školský zákon, mož-
ná zdůrazní výchovu k evrop-
ským kulturním hodnotám. 
Úpravu navrhla v novele sku-
pina tří desítek poslanců v če-
le s Jiřím Miholou. Nyní má 
škola vést žáky k poznání 
světových a evropských kul-

turních hodnot a tradic, te-
dy pouze k získání informa-
cí. Nově by se v případě ev-
ropských kulturních hodnot 
mohlo jednat o jejich pocho-
pení a osvojení. J. Mihola chá-
pe navrhovanou úpravu jako 
protiváhu k plošnému multi-
kulturnímu pojetí vzdělávání. 

Poslanec zdůrazňuje, že Evro-
pa má svůj vývoj, své dějiny 
a svoji kulturu. Ohledně ev-
ropských kulturních hodnot 
návrh výslovně uvádí tradice 
humanismu, které vycházejí 
z antického a židovsko-křes-
ťanského duchovního odkazu. 
 čtk

Zhruba dvanáctina základních 
škol v České republice se od 
loňského září zapojila do spor-
tování dětí ve školních druži-
nách s projektem Sportuj ve 
škole. Program navazuje na 
pokusné ověřování projektu 
Hodina pohybu navíc, který 
v předchozích dvou letech vy-
zkoušelo ministerstvo školství. 

Nový program zajišťuje Asocia-
ce školních sportovních klubů 
a mezi loňským zářím a pro-
sincem se ho účastnilo 12 ti-
síc dětí z 332 základních škol. 

Lekce Sportuj ve škole se ko-
nají od září jednu až tři hodiny 
týdně pro děti z prvních až pá-
tých tříd základních škol, které 
jsou ve školní družině. Účast 

na hodinách je pro ně zdar-
ma. Cvičení vedou tělocviká-
ři, trenéři či učitelky prvního 
stupně, za svou práci získávají 
hrubou mzdu ve výši 350 ko-
run za lekci. Do programu se 
přihlásilo zatím 332 z celkem 
zhruba 4 100 základních škol 
u nás. Nejvíce se ho účastní 
v Moravskoslezském kraji.  čtk

„Jistě, je to slabota. To tady kupují jenom učitelé. Ti jsou teď na 15 % zvyklí!“
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Většina školáků má neuspoko-
jivou úroveň dovedností, kte-
ré souvisí se čtením a porozu-
měním textu. Potíže jim dělá 
například domýšlení informa-
cí, které nejsou v textu přímo 
napsané, ale mohou se z něj 
odvodit, či hodnocení pravdi-
vosti sdělení. Vyplývá to z te-
matické zprávy České školní 
inspekce, která minulý rok tes-
tovala žáky v devátých třídách 

základních škol a ve druhých 
ročnících středních škol. Podle 
inspekce by se schopnosti po-
rozumět textu měly procvičo-
vat více i v předmětech mimo 
český jazyk a literaturu, včetně 
matematiky či přírodních věd.

Žáci devátých ročníků zvládli 
v průměru 45 procent testu tak-
zvané čtenářské gramotnosti, 
pro jeho úspěšné složení bylo 
přitom třeba udělat alespoň 60 

procent testu. O něco lepší by-
la úspěšnost druháků ve střed-
ních školách, kteří měli správ-
ně v průměru 56 procent testu. 
I oni ale celkově skončili pod 
požadovaným minimem. Dosa-
žený průměrný výsledek dětí 
inspekce zhodnotila jako ne-
uspokojivý. Ve 12 procentech 
základních škol pak podle zjiš-
tění ČŠI požadované minimum 
testu nevyřešil žádný žák. čtk

ŠKOLÁCI MAJÍ POTÍŽE SE ČTENÍM

PROJEKT SPORTUJ VE ŠKOLE V DRUŽINÁCH
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POTÍŽE POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Podle Jaroslava Faltýna, ředi-
tele odboru ministerstva škol-
ství, se jednalo v současné do-
bě o zřejmě „nejinkluzivněj-
ší“ opatření, ke kterému se 
přistoupilo. Ministerstvo je 
navíc přesvědčeno, že přiná-
ší slibovaná pozitiva. Nicmé-
ně uplynulé měsíce jsou vel-
mi krátkou dobou na to, aby 
byly k dispozici podklady pro 
důkladnou analýzu. Teprve 
příštích pár let ukáže, jestli 
se u dětí ze sociálně vyčleně-
ných lokalit a problematic-
kých rodin, které prošly po-
vinným předškolním vzdělá-
váním, zlepší jejich úspěšnost 
v dalších stupních škol. 

Máme dávno splněno
Povinná předškolní docházka 
je ve skutečnosti opatřením, 
které je součástí strategické-
ho rámce evropské spolupráce 
v oblasti vzdělávání a odbor-
né přípravy, známého spíše 
jako strategie ET 2020 (Edu-
cation and Training). Jedním 

z jejích cílů je, aby účast čtyř-
letých a starších dětí na před-
školním vzdělávání v průměru 
EU do roku 2020 dosáhla 95 
procent. Ovšem Česká repub-
lika už před přijetím strategie 
tento požadavek splňovala a ve 

většině regionů i přesahova-
la.  „Podle posledních údajů 
dochází v současnosti do po-
slední třídy mateřských škol 
kolem 97,6 procenta všech dě-
tí této věkové kategorie,“ uve-
dl J. Faltýn.

Z této situace v podstatě ply-
ne, že největší úsilí by se mělo 
zaměřit na regiony s alarmu-
jícím počtem sociálně vylou-
čených lokalit, tedy na Karlo-
varský a Ústecký kraj. Jenže 
česká realita vypadá tak, že 

tento nelehký úkol probíhá 
za ne zcela vyhovujících pod-
mínek. 

Přibývá individuálů a SVP
To, aby se do školek dostaly 
i děti z rodin, které hůře spo-
lupracují nebo nespolupracují 
vůbec, vyžaduje zvýšené úsi-
lí od učitelek ve školkách. Při 
samotné pedagogické práci je 
nutno brát v potaz, že takové 
děti potřebují často velmi indi-
viduální přístup a ne ve všech 
školkách panují pro takový typ 
vzdělávání ideální podmínky. 
Ne vždy mají pedagogové od-
povídající vzdělání pro speciál-
ní práci, proto se musí dále 
vzdělávat a učit se pracovat 
s problémovými dětmi.

A na straně druhé existuje 
skupina dětí, které mají vý-
jimku z povinného předškol-
ního vzdělávání a předškol-
ní rok absolvují v individuál-
ním režimu. Ovšem na rozdíl 
od dalších stupňů vzdělávání 
nejsou kladeny na vzdělava-
tele těchto dětí žádné nároky 
a mateřské školy nemají mož-
nost tento fakt nějak ovlivnit. 
Tzv. individuální vzdělání lze 

ukončit pouze v případě, že 
dítě nedorazí do školky na 
přezkoušení, paradoxně ale 
ne tehdy, když se při tomto 
přezkoušení zjistí, že v pod-
statě nezvládá požadované uči-
vo a dovednosti. Pomineme-li 
fakt, že učitelky mateřských 
škol čelí často výtkám, že ne-
jsou na práci s problémový-
mi dětmi připraveny, a indi-
viduálním vzdělavatelům ne-
vytýká nikdo nic, octnou se 
stejně každoročně v prvních 

třídách děti, které mateřskou 
školou vlastně neprošly. Ny-
ní je takových individuálních 
předškoláků asi 1 500.

Samostatnou kapitolou je 
pak průběžně narůstající po-
čet dětí se speciálními vzdě-
lávacími potřebami: jen me-
zi školním rokem 2016/17 
a 2017/18 vzrostlo toto číslo 
o 22 056 na 107 772.  

Školky v nelehké situaci
A jak v diskusi upozornil On-
dřej Andrys, je toho mnohem 
víc, s čím se učitelky a sociál-
ní pracovníci musejí poprat. 
„Při inspekcích v mateřských 
školkách dobře vidíme, jak se 
zvětšuje administrativní zátěž, 
která souvisí nejen se zápisy, 
ale především se sledováním 
spádových dětí, vymáháním 
pravidelné docházky, ověřová-
ním očekávaných výstupů či 
kontrolou individuálního vzdě-
lávání. Chybí rovněž systém 
podpory a motivace rodičů, 
kteří dlouhodobě své děti do 
školek neposílají, a většina 
lokalit postrádá dostatečnou 
komunitní práci s takovými 
rodinami,“ uvedl O. Andrys.

Podle něj mateřské školy 
potřebují srozumitelné postu-
py, jak problémy řešit, a také 
upravit pravidla pro ověřová-
ní postupů.  

Sociální asistenti
Školkám, především v sociál-
ně vyloučených lokalitách, by 
určitě při naplňování požadav-
ků předškolní výchovy pomoh-
li sociální asistenti. Ukazují to 
zkušenosti z mateřských škol 
například na Ostravsku, kde 
takový asistent už nějaký čas 
pracuje. Jenže na ně nemají 
školky v běžném rozpočtu pe-
níze, a tak asistenti systema-
ticky fungují fakticky jen tam, 
kde se na ně podařilo sehnat 
finance.

 Romana SLANINOVÁ

Loňský školní rok byl zároveň prvním rokem povinné 
předškolní docházky. Tento krok vyplývající z novely 
školského zákona si kladl za cíl přivést do mateřských 
škol všechny děti a maximálně využít předškolní vzdělá-
vání k sociální integraci. 

V mateřských školách se zvětšuje adminis-
trativní zátěž, která souvisí se sledováním 
spádových dětí, vymáháním pravidelné do-
cházky a ověřováním očekávaných výstupů.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Novelou školského zákona 
č.101/2017 Sb. byla přijata re-
forma financování regionální-
ho školství, která pro mateřské, 
základní, střední školy, konzer-
vatoře a školní družiny bude 
prostřednictvím ministerstva 
školství garantovat finanční po-
krytí vzdělávání v rozsahu vy-
mezeném státem stanoveným 
maximem. Novela nabyde účin-
nosti 1. září 2019, školy a škol-
ská zařízení zřizované krajem, 
obcí nebo svazkem obcí budou 
podle tohoto zákona financová-
ny od 1. ledna 2020.

Hlavním smyslem změn, 
které přináší reforma finan-

cování regionálního školství, 
je odstranění nerovného po-
stavení jednotlivých srovna-
telných příjemců finančních 

prostředků ze státního rozpoč-
tu; zvýšení účinnosti státních 
prostředků tak, aby korespon-
dovaly s realitou poskytované-

ho vzdělávání, ale i platovou 
úrovní v jednotlivých školách; 
zvýšení transparentnosti po-
skytování finančních prostřed-
ků pro školy a školská zaříze-
ní a v neposlední řadě lepší 
předvídatelnost pro ředitele 
škol a školských zařízení. 

Ministerstvo školství má ve 
své gesci mj. školská zařízení 
pro zájmové vzdělávání – škol-
ní družiny, školní kluby a stře-
diska volného času. Stávající 
systém financování prostřed-
nictvím republikových a kraj-
ských normativů zůstane za-
chován pro střediska volného 
času a pro školní kluby.

Zásadní změnu představuje 
zavedení zcela odlišného sys-
tému financování pedagogické 
práce ve školních družinách. 
Pro školní družinu se novelou 
vyhlášky č. 74/2005 Sb. stano-

vuje maximální rozsah přímé 
pedagogické činnosti hrazený 
ze státního rozpočtu. Tento ma-
ximální rozsah je stanoven pro 
školní družiny v podobě týden-
ního maximálního počtu ho-
din přímé pedagogické činnos-
ti v závislosti na organizační 
struktuře školní družiny, tj. 
v závislosti na počtu odděle-
ní školní družiny, tzv. PHmax. 
Stanovené maximum vyjadřu-
je stav umožňující poskytování 
vzdělávání v potřebné kvali-
tě. Ministerstvo školství kromě 
novely prováděcí vyhlášky též 
zpracovalo Metodiku stanove-
ní PHmax pro školní družiny.

Návrh novely vyhlášky byl 
v průběhu přípravy konzul-
tován s odbornými asociace-
mi, s Asociací vychovatelů 
školských zařízení, Sdruže-
ním pracovníků domů dětí 
a mládeže a Asociací ředitelů 
základních škol, a to v rámci 
Rady pro zájmové vzdělává-
ní (dále jen rada), poradního 
orgánu MŠMT. Členkou rady 
je i zástupkyně Českomorav-
ského odborového svazu pra-
covníků školství, paní Jana 
Brdová, která se na přípravě 
aktivně podílela, především 
s ohledem na stanovení ma-
ximálního rozsahu přímé pe-
dagogické činnosti hrazeného 
ze státního rozpočtu.

Podrobné informace k refor-
mě financování školních dru-
žin je možno nalézt na adrese: 
http://www.msmt.cz/vzdela-
vani/skolstvi-v-cr/ekonomi-
ka-skolstvi/metodiky-k-refor-
me-financovani-regionalniho-
-skolstvi.

Karel KOVÁŘ, náměstek pro řízení 
sekce sportu a mládeže MŠMT

FINANCOVÁNÍ PEDAGOGŮ VE ŠKOLNÍCH DRUŽINÁCH 
Jeden z dokumentů, kterým se zabývalo jednání předsednic-
tva školských odborů, byl dopis ministerstva školství k finan-
cování pedagogických pracovníků ve školních družinách, je-
hož znění přetiskujeme.

SPOLUPRÁCE S REGIONY POKRAČUJE
Vedení školských odborů 
se nedávno sešlo k jednání 
s předsedkyní Asociace kra-
jů Janou Mračkovou Vildu-
metzovou, hejtmankou Kar-
lovarského kraje. Diskutovali 
jsme mimo jiné o problemati-
ce krajského školství, zavede-

ní cut-off score jako součásti 
přijímacího řízení na střední 
školy. Shodli jsme se na potře-
bě narovnání podmínek při-
jímacího řízení na maturitní 
obory středních škol, jak ve-
řejných, tak soukromých. Ja-
ko velké téma společně vní-

máme kvalitu vzdělávání ve 
středních školách. Uvítali 
jsme návrh paní hejtmanky 
na uspořádání odborného se-
mináře k tomuto tématu. Je-
ho předpokládaný termín je 
během března 2019.

 František DOBŠÍK

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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MLUVIT S DĚTMI O ALKOHOLU MÁ SMYSL

Vladimíra Darebníka (58), vý-
konného ředitele Unie výrobců 
a dovozců lihovin, která tento 
projekt financuje a usiluje o je-
ho realizaci, jsme proto požádali 
o rozhovor. 

 Preventivní program Po-
bavme se o alkoholu žá-

kům sedmých tříd nabízí in-
formace o rizicích konzumace 
alkoholu v mladém věku. Jak 
jsou žáci informováni o rizi-
cích pití alkoholu?

Preventivní lekce Pobavme 
se o alkoholu má tři základní 
cíle. Vysvětlit žákům, co je to 
alkohol, vysvětlit, proč by člo-
věk měl alkohol užívat až od 18 
let věku, a dále seznámit žáky 
se zásadami první pomoci, po-
kud uvidí, že některý z jejich 
kamarádů vypil alkoholický ná-
poj a není mu dobře. Musím ří-
ci, že za deset let, kdy tyto lek-
ce provádíme, se znalosti žáků 
ohledně alkoholu značně zlep-
šily, a myslím si, že i tento fakt 
vedl k tomu, že se konzumace 
alkoholu mladistvými radikál-
ně snížila. Je to jako se vším – 
zakázané ovoce nejvíce chutná, 
ale pokud o tom ovoci mám do-
statek informací, stavím se k to-
mu docela jinak.

 Co vás jako první na-
padá, řeknu-li alkohol 

v kontextu mladistvých?
Napadnou mě okamžitě 

všechna rizika, která jsou spoje-
ná s konzumací alkoholu v dět-
ském věku. Ono nejde jenom 
o akutní nebezpečí, které dětem 
hrozí, ale jde i o návyky, které 
s příliš časnou konzumací al-
koholu mohou být spojené. Pre-
vence je velmi důležitá a jsem 
přesvědčen, že u dětí nezastu-
pitelná. Jakákoliv represe totiž 
vzbuzuje zvědavost a ta může 
být u dětí velmi nebezpečná.

 Vysvětlete náplň tohoto 
programu.

Alkohol je specifická potravi-

na, se kterou je nutné zacházet 
obezřetně. Stejně jako stravovací 
návyky, tak i přístup k alkoholu 
se v člověku formuje už od dět-
ství. Preventivní program Pobav-
me se o alkoholu dětem v nej-
kritičtějším věku kolem 13 let 
předává informace o alkoholu, 
rizicích spojených s jeho užívá-
ním a odpovídá na otázky, kte-
ré děti zajímají. Přednášek se 
již zúčastnilo více než sto tisíc 
dětí a přispívají k tomu, že děti 
pak nemají potřebu s alkoholem 
experimentovat a uvědomují si, 
jaká by pro ně mohl mít rizika. 
Účelnost preventivních progra-

mů potvrzují statistiky. Konzu-
mace alkoholu u mladistvých 
v posledních letech klesá a prů-
měrný věk při první zkušenosti 
s alkoholem naopak roste.

 Je pravda, že zkušenost 
mladistvých s alkoho-

lem se liší podle místa byd-
liště?

Platí, že především ve větších 
městech jsou mladiství zkuše-
nější než děti žijící na vesnici. 
Velkou roli ve vztahu dospíva-
jících k alkoholu hraje výchova 
a vztahy, ve kterých se mladý 
člověk pohybuje. Podle dotazní-
kového šetření se však komu-
nikace v rodinách na toto téma 
výrazně zlepšila. Právě s rodin-
nými příslušníky se děti o alko-
holu baví nejčastěji, na druhém 
místě figurují kamarádi a škola. 

 Setkáváte se někdy s re-
akcemi, že se děti svěří, 

že u nich doma některý z rodi-
čů má s alkoholem problémy?

Ano, to jsou někdy velmi 
smutné příběhy a je vidět, že 
děti si o tom nemají s kým pro-

mluvit. Naše lekce nemůže za 
45 minut vyřešit všechny jejich 
otázky, ale alespoň jim může dát 
nějaký směr a poradit, kam se 
obrátit.

 Hraje u nich nějakou ro-
li v přístupu k alkoholu 

skutečnost, že naše společnost 
je k němu velmi tolerantní?

Alkohol patří v Evropě i u nás 
v Čechách ke kulturní tradi-
ci. Alkohol je součástí života 
a tak tomu od nepaměti na na-
šich územích bylo. To, co je ale 
důležité, je, abychom znali je-
ho vlastnosti a uměli s ním za-
cházet. Jakékoliv zákazy nebo 
zhoršení dostupnosti zvýší tou-
hy po nelegálních ziscích a tady 
už bohužel máme svoje smutné 
zkušenosti. Čím dříve se bude-
me o alkoholu s dětmi v rodi-
nách bavit, čím dříve jim vysvět-

líme, proč je alkohol pro ně ne-
bezpečný, tím více budeme mít 
důvěru dětí na své straně a větší 
jistotu, že alkohol nezneužijí.

 Ve výuce jsou také žáci 
instruováni, jak poskyt-

nout první „alkoholovou“ po-
moc. 

Podle dotazníkového šetření 
by se v modelové situaci správ-
ně zachovalo osmdesát procent 
dětí a dalších patnáct by se sna-
žilo poskytnout alespoň nějakou 
pomoc. Mě v dotazníkovém še-
tření zaujaly odpovědi „uteču“ 
a „dělám, že nic nevím“. Když 
jsme se snažili přijít na kloub 
těmto odpovědím, zjistili jsme, 
že některé děti mají negativní 
zkušenosti se svým aktivním 
přístupem k řešení krizové si-
tuace – pomohly a dostaly za 
to trest. Proto se jim snažíme 
vysvětlit, proč je jejich pomoc 
důležitá a jak se mají chovat 
i k otázkám po vyřešení situace.

 Kdo organizuje samot-
né lekce? 

Vlastní lekce provádějí lekto-
ři neziskové organizace SANA-
NIM, která se preventivním ak-
tivitám v oblasti závislostí věnu-
je už od roku 1992. Nejdříve se 
specializovali pouze na nelegál-
ní drogy, ale postupem času se 
začali věnovat i alkoholu a kou-
ření. Kromě těchto preventiv-
ních aktivit provozují i poradnu, 
kde buď osobně, nebo prostřed-
nictvím webové stránky posky-
tují poradenství v oblasti závis-
lostí. Eva ROKYTOVÁ

Konzumace alkoholu u mladistvých v posled-
ních letech klesá a průměrný věk při první 
zkušenosti s alkoholem naopak roste.

Lekce Pobavme se o alkoholu již deset let přispívají k šíře-
ní informací o účincích alkoholu a rizicích spojených s je-
ho užíváním v mladém věku. Pozitivní dopady přednášek 
dokládá jak pokles konzumace alkoholu mezi mladistvými, 
tak dobrá informovanost o poskytnutí pomoci. 

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

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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 Zaměstnavatel oznámil zaměstnan-
ci, že jeho pracovní poměr skončil, 

ten však trvá na tom, že pracovní poměr 
se změnil na dobu neurčitou, a to podle 
§ 65 odst. 2 zákoníku práce, to je, že po-
kračoval s vědomím zaměstnavatele dále 
v konání prací. Jako pokračování v práci 
po uplynutí sjednané doby to vnímá za-
městnanec proto, že § 348 odst. 1 písm. 
a) zákoníku práce považuje dobu překá-
žek v práci (a tedy i pracovní neschop-
nost) za výkon práce. Je možné tuto si-
tuaci takto posuzovat?

Po dobu trvání dočasné pracovní ne-
schopnosti zaměstnanec nekoná práci, 
neboť došlo k dočasnému zániku povin-
nosti zaměstnavatele přidělovat zaměst-

nanci sjednanou práci a korespondují-
cí povinnost zaměstnance tuto práci vy-
konávat. Okolnost, že ustanovení § 348 
odst. 1 písm. a) zákoníku práce tuto do-
bu považuje za výkon práce, nic nemění 
na tom, že se nejedná o skutečný (fak-
tický) výkon práce, s nímž by byly spo-
jeny základní pracovněprávní povinnos-
ti zaměstnavatele (především povinnost 
platit zaměstnanci za vykonanou práci 
mzdu nebo plat).

Změna pracovního poměru sjednané-
ho na dobu určitou na pracovní poměr 

na dobu neurčitou podle ustanovení § 65 
odst. 2 zákoníku práce však předpoklá-
dá, že svoji vůli pokračovat v pracovním 
poměru i po uplynutí sjednané doby pro-
jeví na straně jedné zaměstnanec tím, že 
bude (po uplynutí sjednané doby) dále 
pokračovat v konání prací podle pracovní 
smlouvy, a na straně druhé zaměstnavatel 
tím, že mu v tom nezabrání (nezakáže mu 
v práci pokračovat). K tomu zjevně nemů-
že dojít za situace, kdy dosavadní pracov-
ní závazek je z důvodu dočasné pracovní 
neschopnosti zaměstnance suspendován, 
a zaměstnanec proto po uplynutí sjedna-
né doby práci nekoná, a naopak zaměst-
navatel mu žádnou práci nepřiděluje. Pra-
covní neschopnost zaměstnance, kterou 
nastoupil před skončením pracovního po-
měru, tedy nelze považovat za konání 
práce ve smyslu ustanovení § 65 odst. 2 
zákoníku práce.

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU V NESCHOPNOSTI
 Zaměstnanec měl se zaměst-
navatelem uzavřen pracovní 

poměr na dobu určitou. Před jeho 
skončením zaměstnanec onemoc-
něl a dočasná pracovní neschop-
nost pokračovala i po dni, ke které-
mu měl pracovní poměr skončit. 

 Úprava nástavbového studia je ob-
sažena v ustanovení § 83 školského 

zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Podle 
platné právní úpravy mohou střední ško-
ly organizovat nástavbové studium pro 
uchazeče, kteří získali střední vzdělá-
ní s výučním listem v délce 3 let denní 
formy vzdělávání. Vzdělávání se usku-
tečňuje podle rámcového vzdělávacího 
programu pro příslušný obor vzdělání. 
Návaznost oborů vzdělání pro uchazeče 
o nástavbové studium je stanovena v na-
řízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě 
oborů vzdělání v základním, středním 
a vyšším odborném vzdělávání. Vzdě-
lávání v nástavbovém oboru trvá 2 ro-
ky v denní formě vzdělávání. Součástí 
přijímacího řízení do nástavbového stu-
dia, nejde-li o obor vzdělání s talentovou 

zkouškou, je vždy jednotná zkouška po-
dle § 60 odst. 5 školského zákona. Ředi-
tel školy může dále stanovit při-
jímací zkoušku ověřující učivo 
dalších vzdělávacích oborů ne-
bo jiné dovednosti a předpo-
klady uchazeče. Obsah a for-
mu přijímací zkoušky stano-
ví v souladu se společným 
základem rámcových vzdě-
lávacích programů oborů 
vzdělání, na něž nava-
zuje obor vzdělání ná-
stavbového studia. 
Nástavbové studium 
se ukončuje matu-
ritní zkouškou, do-
kladem je vysvěd-
čení o maturitní 
zkoušce. Žák, kte-
rý úspěšně ukončí 
nástavbové studium, 
získá střední vzdělání 
s maturitní zkouškou.

 Jak je v současně platném 
školském zákoně upraveno 

tzv. nástavbové studium?
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VÝŠE STRAVNÉHO A JÍZDNÉHO PŘI SLUŽEBNÍ CESTĚ

DŮCHOD RODIČŮ NA ÚČET SYNA?

 Dnem 1. ledna 2019 nabyla účinnos-
ti vyhláška č. 333/2018 Sb., o změ-

ně sazby základní náhrady za používání 
silničních motorových vozidel a stravného 
a o stanovení průměrné ceny pohonných 
hmot pro účely poskytování cestovních ná-
hrad. Dále uvádím ustanovení této vyhlášky, 
která se týkají příspěvkových organizací:
§ 1 – Sazba základní náhrady za po-
užívání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy 
podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí 
nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 
1,10 Kč,

b) osobních silničních motorových vo-
zidel 4,10 Kč.
§ 3 – Stravné

Za každý kalendářní den pracov-
ní cesty přísluší zaměstnanci strav-
né podle § 176 odst. 1 zákoníku prá-
ce ve výši

a) 82 Kč až 97 Kč, trvá-li pracovní ces-
ta 5 až 12 hodin,

b) 124 Kč až 150 Kč, trvá-li pracov-
ní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 
18 hodin,

c) 195 Kč až 233 Kč, trvá-li pracovní 
cesta déle než 18 hodin.
§ 4 – Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohon-
né hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí 
zákoníku práce činí

a) 33,10 Kč u benzinu automobilové-
ho 95 oktanů,

b) 37,10 Kč u benzinu automobilové-
ho 98 oktanů,

c) 33,60 Kč u motorové nafty.
§ 5 – Vyhláška č. 463/2017 Sb., 

o změně sazby základní náhrady za 
používání silničních motorových vozi-
del a stravného a o stanovení průměrné 
ceny pohonných hmot pro účely posky-
tování cestovních náhrad, se zrušuje.

 V jaké výši jsou pro rok 2019 
stanoveny sazby náhrady za 

používání silničních motorových 
vozidel a jaká je výše nároku na 
stravné při pracovních cestách?

 V ustanovení § 31 záko-
níku práce je uvedeno, 

že je zaměstnavatel před uza-
vřením pracovní smlouvy povinen 

seznámit fyzickou osobu s právy a povin-
nostmi, které by pro ni z pracovní smlouvy, 

popřípadě ze jmenování na pracovní mís-
to vyplynuly, a s pracovními podmínkami 
a podmínkami odměňování, za nichž má 
práci konat, a povinnostmi, které vyplývají 
ze zvláštních právních předpisů vztahují-
cích se k práci, která má být předmětem 
pracovního poměru. To platí také o případ-
né potřebě zaměstnavatele vysílat zaměst-
nance v souvislosti s výkonem sjednané 
práce na pracovní cesty.

Pokud by zaměstnavatel neuzavřel se za-
městnancem dohodu o možnosti jeho vysí-
lání na pracovní cesty při vzniku pracovní-
ho poměru, ale taková potřeba by vyvstala 
až v jeho průběhu, je dle odborných sta-
novisek (např. výklad asociace pro rozvoj 
kolektivního vyjednávání) možné odmítavý 
postoj zaměstnance k uzavření takové do-

hody (a tedy jeho nesouhlas s vysíláním na 
pracovní cesty) považovat za nesplňování 
požadavků pro řádný výkon práce a důvod 
pro rozvázání pracovního poměru výpově-
dí dle ustanovení § 52 písm. f) zákoníku 
práce. To platí ale jen za předpokladu, že 
uzavření takové dohody vyžaduje zaměst-
navatel po zaměstnanci nikoliv jen formál-
ně, nýbrž s odkazem na konkrétní potřebu 
konání pracovních cest.

Dohoda přitom nemusí být písemná 
a ani dlouhodobá, ale též uzavřená pro 
každou jednotlivou pracovní cestu, a to 
i konkludentně. S ohledem na zásadu dob-
rých mravů je ale též třeba zvážit důvody, 
které zaměstnanec pro odmítnutí vyko-
nání pracovní cesty uvádí (např. nemoc 
dítěte).

DŮSLEDKY ODMÍTNUTÍ PRACOVNÍ CESTY
 Zaměstnavatel může 
vyslat zaměstnance na 

pracovní cestu jen na zákla-
dě dohody s ním. Je nesou-

hlas zaměstnance s vysílá-
ním na pracovní cesty ne-

splňování požadavků pro 
řádný výkon práce, a te-
dy důvod k výpovědi?

 Výplatu důchodu lze zařídit na 
účet oprávněné osoby (důchod-

ce) nebo jeho manžela/manželky. Na 
účet jiné osoby (např. potomka, souro-
zence, druha apod.) ČSSZ výplatu za-
řídit nemůže. Výjimkou je pouze situa-
ce, kdy tato jiná osoba byla ustanovena 

opatrovníkem nebo zvláštním příjem-
cem důchodu.

Pokud si tedy vaši rodiče založí účet (buď 
každý svůj, nebo jeden společný, kdy jeden 
bude majitelem účtu a druhý disponující oso-
bou), mohou požádat Českou správu sociál-
ního zabezpečení o změnu způsobu výplaty.

Zařízení výplaty důchodu na účet ČSSZ 
provede na základě tiskopisu „Žádost o za-
řízení výplaty důchodu poukazem na účet 
– majitel účtu“ nebo „Žádost o zařízení vý-
platy důchodu poukazem na účet manže-
la (manželky)“, které jsou k dispozici na 

webových stránkách ČSSZ. Každý z rodi-
čů musí vybrat odpovídající tiskopis podle 
toho, zda je majitelem účtu, nebo manže-
lem/manželkou majitele účtu. Vyplněné, 
podepsané a bankou potvrzené tiskopisy 
pak zašlou na adresu: Česká správa so-
ciálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 
Praha 5 (je také možné je podat prostřed-
nictvím okresní správy sociálního zabez-
pečení podle místa bydliště). Změna způ-
sobu výplaty je provedena zpravidla od 2., 
nejpozději 3. výplatního měsíce po datu 
doručení žádosti.

 Rodiče mají zájem, aby jim 
byl důchod posílán na účet. 

Je nutné, aby si založili účet, nebo 
je možné nahlásit účet syna?
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Tolik skloňovaná a často nega-
tivně vnímaná inkluze se týká 
všech dětí, které jsou v nestan-
dardní situaci, ať už jde napří-
klad o stěhování, rozchod rodi-
čů, úraz, děti nadané nebo han-
dicapované. To vše může mít 
vliv na jejich spokojenost a rov-
né podmínky ve škole. Všech-
ny děti mají právo na vzdělá-
ní na rovnoprávném základě 
s ostatními. Ratifikací úmluvy 
o právech osob se zdravotním 
postižením v roce 2009 se Čes-
ká republika zavázala k roz-
voji inkluzivního vzdělávání 
na všech úrovních vzdělává-
ní. Cílem přitom není zrušení 
speciálních škol, ale vytvoření 
lepších podmínek pro vzdělá-
vání žáků ve školách hlavního 
vzdělávacího proudu.

Žáci se speciálními vzdělá-
vacími potřebami (dále SVP) 
jsou děti, žáci, studenti, pro 
něž učitelé někdy ve spolu-
práci s pedagogicko-psycholo-
gickou poradnou nebo jiným 
odborným pracovištěm připra-
vují podpůrná opatření. Pod-
půrnými opatřeními se rozumí 
nezbytné úpravy ve vzdělávání 
a školských službách odpoví-
dající zdravotnímu stavu, kul-
turnímu prostředí nebo jiným 
životním podmínkám dítěte, 
žáka nebo studenta. Žák má 

právo na využívání podpůr-
ných opatření i ve školských 
zařízeních, např. v družině, 
školním klubu nebo základní 
umělecké škole, pokud je ne-
zbytně potřebuje.

Nejprve učitelé pro po-
třebného žáka zpracovávají 
plán pedagogické podpory – 
PLPP. Ten zahrnuje popis ob-
tíží a speciálních vzděláva-
cích potřeb žáka, stanovení 
cílů podpory, podpůrná opat-
ření prvního stupně a způsob 
vyhodnocování účinnosti plá-
nu. Plán pedagogické podpo-
ry škola průběžně aktualizuje 
v souladu s vývojem speciál-
ních vzdělávacích potřeb žáka. 
V rámci podpůrných opatře-
ní lze používat různé metody 
výuky, např. pro nadané žáky 
může být zařazeno tvořivé psa-
ní v mateřském a cizím jazy-
ce. U žáků s poruchou autis-
tického spektra lze aplikovat 
strukturované učení, u žáků 
s nedostatečnou znalostí vy-
učovacího jazyka lze využít 
vizualizaci učiva.

Pokud praxe ukazuje, že pod-
půrná opatření prvního stupně 
nejsou dostatečná, je dítě vy-
sláno do pedagogicko-psycho-
logické poradny či speciálně- 
pedagogického centra, kde na-
vrhnou opatření 2. až 5. stup-

ně. Ta mohou být zpracována 
formou individuálního vzdělá-
vacího plánu. Na základě dopo-
ručení poradny školského po-
radenského zařízení lze nakou-
pit pomůcky nebo zřídit pozici 
asistenta pedagoga.  

Od 2. stupně podpůrných 
opatření je žákům zajištěna 
odpovídající personální pod-
pora, například asistentem 
pedagoga, dalším pedagogem, 
školním psychologem či spe-
ciálním pedagogem. ale i tlu-
močníkem znakového jazyka 
a přepisovatelem pro neslyšící.

Tento systém je nový a v pra-
xi naráží na své limity, napří-
klad na nedostatek financí 

na odborníky a personál, ad-
ministrativní zátěž pro školy 
a pedagogicko-psychologické 
poradny nebo nedostatečnou 
komunikaci mezi jednotlivými 
stupni škol. Na třech základ-
ních školách v Novém Boru 
bezplatně působí poradci pro 
rodiče, kteří fungují jako pro-
středníci v komunikaci mezi 
rodičem, školou a institucemi. 
Znají místní terén a vědí, kte-
rá instituce co a jak řeší. Mají 
kapacitu individuálně se vě-
novat jednotlivým případům, 
rodičům celý systém vysvětlit 
i pomoci najít vhodná opatře-
ní v nejrůznějších situacích. 

 Jiří STŘELEC

STATISTIKA SE DÁ VYKLÁDAT ROZMANITĚ
V naší republice má již vyso-
koškolský diplom 20 procent 
obyvatel ve věku 15 až 74 let. 
Jako výrazně pozitivní při-
tom bylo konstatováno, že je-
jich počet v posledních letech 
významně vzrostl. Před deseti 
lety jich totiž bylo zhruba 12 
procent. Současně se ale kon-
statovalo, že oproti průměru 
zemí Evropské unie stále ješ-
tě zaostáváme o 6,4 procenta.

Nemám důvod těmto statisti-
kám nevěřit, přesto mi na nich 
něco vadí a výrazně tak snižu-
je jejich vypovídací hodnotu.

Například to, že do uváděné 
statistiky jsou zahrnuti občané 

ve věku 15 až 74 let. S ukonče-
ním věkového rozpětí ve sta-
tistice nemám žádný problém, 
i když mi může být poněkud 
líto, že už jsem vypadl i ze sta-
tistiky. Velký problém mám ale 
s věkem 15 let. Jedná se totiž 
o statistiku zahrnující absol-
venty vysokoškolského stu-
dia. Ti 15letí ale mohou vyso-
koškolský status získat nejdří-
ve za sedm let. Takže více než 
šestina statisticky šetřených 
respondentů je zcela „mimo 
hru“. A logicky početnost po-
pulačních ročníků 15- až 22le-
tých významně ovlivňuje i cel-
kový statistický výsledek. 

Při pohledu na existující 
množství podivných vyso-
kých škol, četnost vysoko-
školských studijních oborů 
postrádajících dříve rezolut-
ně vyžadovanou vědní pod-
statu (stačí si vzpomenout, 
že i tradiční univerzity své-
ho času ostře nesouhlasily 
se vznikem pedagogických 
fakult právě s odůvodněním, 
že učitelství postrádá právě 
tu vědní podstatu) a mnohdy 
i problematickou kvalitu „vy-
sokoškolského vzdělání“ bych 
skutečnost, že v počtu občanů 
s vysokoškolským diplomem 
stále ještě zaostáváme za ze-

měmi EU, nepovažoval za mi-
nus, ale spíše plus.

Shromáždění jakýchkoliv 
statistických údajů bývá nároč-
né a pracné, jejich zjednoduše-
ná interpretace pak nepostrá-
dá určitou mediální zajímavost. 
Při mezinárodních srovnáních 
je ale vždy otázkou, zda i me-
todika zjišťování údajů byla ve 
všech státech totožná. Proto by 
se takové statistiky měly vždy 
číst ostražitě a s vědomím, že 
hlubší analýza, která by zohled-
ňovala nejen získaná čísla, ale 
i znalost toho, co se zkoumá, by 
mohla přinést i zcela jiné závě-
ry.  František MORKES 

KOMENTÁŘ

CHCETE, ABY DĚTI BYLY VE ŠKOLE V POHODĚ?

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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Dne 20. února se v sídle Národ-
ního institutu pro další vzdělá-
vání v Praze konalo ustavující 
jednání Stálé konference ředi-
telů. Stálá konference ředitelů 
byla zřízena v rámci projektu 
Systém podpory profesního 
rozvoje učitelů a ředitelů. Je-
jím cílem je zajistit podmínky 
pro další profesní rozvoj ředite-
lů a širšího vedení škol, napří-
klad poskytnutím průběžného 
vzdělávání v oblasti školského 
managementu, zajištěním in-
formací týkajících se vedení 
lidí nebo rozšiřováním dalších 
profesních kompetencí. Stálá 
konference ředitelů chce také 
nabídnout prostor pro sdílení 
osobních zkušeností.

„Ustanovení SKŘ je v čes-
kém školství svým způsobem 
přelomový krok,“ říká Jiří Ne-
kola, hlavní manažer projek-
tu, a dodává: „Mimo jiné po-
ukazuje na to, že systematický 
profesní rozvoj ředitelů a vede-
ní škol je jedním z klíčových 
prvků vzdělávacího systému, 

na který kladou ministerstvo 
školství i zřizovatelé škol vel-
ký důraz.“ 

Členy konference jsou kro-
mě ředitelů škol také zástupci 
MŠMT, ČŠI, NÚV a NIDV. Při 
sestavení nebyla opomenuta 
ani role zřizovatelů, členy jsou 
i zástupci Svazu měst a obcí 
České republiky, Asociace kra-
jů České republiky, Sdružení 
soukromých škol Čech, Mora-
vy a Slezska, Arcibiskupství 
pražského. Mezi členy patří ta-
ké zástupci vysokých škol a od-
borné pedagogické veřejnosti.

„Plénum Stálé konference 
ředitelů se bude setkávat čty-
řikrát ročně, jednotlivé sekce 
každé dva měsíce,“ říká Mar-
tina Hovorková, týmová mana-
žerka klíčové aktivity Manage-
ment, a doplňuje: „Členové 
konference se budou zabývat 
například Standardem ředi-
tele nebo Modelem profesní-
ho rozvoje vedení škol, který 
v sobě zahrnuje i doporučení 
k systematickému a kontinuál-
nímu vzdělávání ředitelů a je-
jich zástupců v průběhu celé 
kariéry.“ Martina HOVORKOVÁ

INFORMACE

PŘEHLÍDKA SOUTĚŽE PRO UČITELE DOMINO

STUDENTSKÉ DIVADLO O ŽIVOTĚ BEZ INTERNETU

Dne 19. března se v Praze 
uskuteční prezentace finálo-
vých prací 8. ročníku Soutěžní 
přehlídky Domino s vyhodno-
cením jednotlivých kategorií 
a vyhlášením absolutního vítě-
ze této již tradiční soutěže po-
řádané Ntárodním institutem 
pro další vzdělávání. 

Domino je kostička, která 
zapadá do celé řady kroků. 
Pokud je vložena na správné 
místo, pak se může rozvinout 

celý řetězec, ať už bude jakko-
li dlouhý. A stejné je to i s na-
ší digitální kostičkou. Pokud 
vložíme vhodnou metodiku 
či výukový objekt na patřič-
né místo, pak může být hodina 
opravdu efektivní, nikoli jen 
efektní. Pojďme hledat s le-
tošními soutěžícími ty pravé 
výukové dílky, které umožní, 
aby bylo vzdělávání s využitím 
možností digitálních techno-
logií opravdu dynamické, ote-

vřené, motivující, interaktivní, 
návodné a originální. 

Součástí finálové přehlíd-
ky budou workshopy Ozobot 
ve výuce, Hrajeme si s mikro-
počítačem Micro:bit, 3D sken 
ve výuce a Virtuální a rozší-
řená realita ve výuce pro uči-
tele a studenty. V rámci pro-
gramu bude rovněž probíhat 
představení novinek v oblas-
ti digitálních technologií ve 
vzdělávání. 

V závěru slavnostního dne 
budou vyhlášeny vítězné prá-
ce 8. ročníku Soutěžní přehlíd-
ky Domino a předány ceny ví-
tězům. Kromě odborné poroty, 
která stanoví ještě absolutní-
ho vítěze soutěže, budou di-
gitální výukové objekty hod-
notit i samotní účastnící pro-
gramu, kteří vyberou a ocení 
vítěze doplňkové kategorie Ce-
na diváků. 

 Jitka BUŠKOVÁ

Emoce
IVA POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ

Emoce hrají v každodenním 
životě významnou roli. Vý-
voj emocí a jejich regula-
ce jsou napínavým a fasci-
nujícím procesem. Ačkoliv 
k dramatickým vývojovým 
skokům dochází především 
v průběhu dětství, dětstvím 
kapitola vývoje nekončí. Kni-
ha se zabývá regulací emocí, 
upozorňuje na kritické mo-
menty, mýty v emoční vý-
chově dětí a poukazuje na 
významné souvislosti mezi 
emocemi a zdravím člověka. 
Více na www.grada.cz.

KONFERENCE ŘEDITELŮ

Brněnské Divadlo na Orlí uvedlo 
minulý týden premiéru muzikálu 
Offline! o internetové abstinenci. 
Představení v režii Lukáše Ko-
peckého nastudovali letos absol-
vující studenti Divadelní fakul-
ty Janáčkovy akademie múzic-
kých umění. Inscenace vychází 
z osm let staré knihy německého 
novináře Alexe Rühleho, který 

ji nazval „Bez sítě. Můj půlrok 
offline“. Jde o odvykací deník člo-
věka, který se na půl roku dob-
rovolně vzdal internetu.

„Jednotlivé deníkové zápisky 
jsou však natolik vybroušené, 
že lze o nich mluvit jako o feje-
tonech, které den po dni z růz-
ných stran odhalují a komentu-
jí, co se děje s člověkem během 

tohoto online detoxu,“ uvedl 
dramaturg muzikálu Martin 
Sládeček. Hudbu pro muzikál 
zkomponoval brněnský skla-
datel Mario Buzzi. V inscenaci 
zazní v podání herců 12 písní.

Mladí herci si online detox 
vyzkoušeli na vlastní kůži. 
„Našemu zkoušení předchá-
zel podobný experiment, po-

chopitelně výrazně kratší, ne-
boť kdo si dneska může dovo-
lit být offline déle než čtrnáct 
dnů,“ řekl režisér L. Kopecký. 
Podobně jako německý autor 
A. Rühle si mladí herci psali 
během internetové abstinence 
deník. Některé části jejich zá-
pisků si diváci mohou přečíst 
v programu k inscenaci.  čtk
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VE ŠKOLE JSEM BYLA NA POKRAJI SIL

Málokdo však ví, že si tato ši-
kovná blondýnka svetry plete 
sama a že je původním povolá-
ním učitelka.

 Co jste učila za před-
měty?

Na francouzském lyceu fran-
couzštinu, francouzskou historii 
a literaturu, později na klasic-
kém gymnáziu angličtinu, hu-
dební výchovu, občanskou vý-
chovu: psychologii, sociologii, 
ekonomii a filozofii. 

 Proč jste s učitelským po-
voláním nakonec skon-

čila?
Popravdě řečeno, byla jsem po 

všech stránkách na pokraji sil. 

 Z čeho? Popište konkrét-
něji vaše pocity.

Nechce se mi na to vzpomí-
nat. V poslední škole, kde jsem 
učila, jsem si připadala spíše 
jako otrok, kterého vedení ško-
ly využívá.

 Takže jste se rozhodla od-
jet na čas do Kambodže. 

Cesta do Kambodže byla ces-
ta, od které jsem nic nečekala. 
Rozhodla jsem se splnit si svůj 
sen a odjet pomáhat a učit do 
chudé části světa, kde bych se 
cítila potřebná. Nakonec mi tam 
ale došlo mimo jiné právě i to, že 
ve svém životě chci něco změnit, 
že už některé věci dělat nechci 
– a naopak jiné ano. Dá se říct, 
že jsem se tam našla.

 Co jste dělala po návra-
tu?

Dál jsem učila, ale po pár mě-
sících jsem dala výpověď. Za-
čala jsem být čím dál tím více 
nemocná, ztrácela hlas, prostě 
vyčerpání organismu, stres.

 Začala jste tedy praco-
vat jako osobní asistent-

ka generálního ředitele jedné 
francouzské firmy. V čem to 
bylo jiné?

Srovnávat práci ve firmě se 
školstvím nelze, to jsou dva od-
lišné světy. Práce ve firmě mě 
určitě nečinila šťastnou, ale byla 
to dobrá zkušenost. Měla jsem 
obrovské štěstí na svého šéfa, se 
kterým jsem měla krásný vztah 
po celou dobu a vládla mezi ná-
mi vzájemná úcta a respekt.

 Zasteskne se vám po uče-
ní a studentech?

To víte, že ano! Milovala jsem 
učitelské povolání. Až přijde 
ten správný čas, zase se k uče-
ní vrátím.

 Co pro vás bylo prvním 
impulsem k tomu, začít 

ručně plést?
Přišlo mi to na mysl ve chví-

li, kdy jsem měla po delší době 
možnost odpočívat. Řekla jsem 
si, že bych mohla k Vánocům 
pro své nejbližší přichystat ně-
jaký ručně vyrobený dárek. 

 Svetry ze stoprocent-
ní vlny z alpaky nebo 

mohéru pletete zákazníkům 
na objednávku. To jim bere-
te míry? 

Většina mých svetrů jsou 
unisize: tedy jedna velikost. 
A protože jsou oversized sty-
le, tak sedí každému. Ale mám 
i svetry, kde nabízím tři zá-
kladní klasické velikosti. Pro-
tože se vše plete na objednáv-
ku, tak samozřejmě není pro-
blém pro klienta kolikrát i na 
přání změnit rozměry.

 Vztekáte se, když musí-
te párat?

Vztekat se je asi slabé slovo!  
Jsem impulzivní a vše velmi pro-
žívám. Dokonce jsem schopna 
kvůli tomu i brečet, protože pá-
rat je někdy mnohem horší než 
to plést a rozhodně dvojnásob-
ná práce.

 Jaké jste měla pocity, 
když se vaše svetry ob-

jevily na stránkách módního 
magazínu ELLE? 

Pocit to byl samozřejmě krás-
ný. I přesto, že žádný boom ne-
nastal, byla jsem nesmírně 
vděčná za tu možnost.

 Po vašich svetrech touží 
ženy i muži nejen u nás, 

ale už i ve světě. Kde všude?
V Americe, Kanadě, Belgii, 

Anglii, Švýcarsku, Číně, Rusku. 
Zrovna teď se mi ozvali z Aus-
trálie, že by rádi se mnou spo-
lupracovali. Zatím se ale chci 
soustředit na nové projekty zde 
v Evropě.

 Opravdu vás ta práce to-
lik naplňuje? 

Určitě. Dá se říct, že vše, co 
dělám, dělám buď s láskou, ane-
bo to nedělám vůbec. Každá ta 
práce má něco do sebe a je jen 
na nás, jaký k ní máme vztah. 
Zastávám názor, že pokud je tam 
vášeň, tak ani nejde, aby vás 
nenaplňovala. Navíc mne ple-
tení uklidňuje. A také se člověk 
u pletení zastaví, což je v této 
uspěchané době určitě důležité. 

 Chlubíte se, že se svetry 
si žijete vlastně tak tro-

chu svůj sen. Máte i další sny?
Nemám ráda chlubení, ale je 

to tak: žiji si svůj sen, i když asi 
ještě nebyl čas si to plně uvě-
domit. Ale určitě ráda inspiruji 
zvláště ty, kteří by se jinak ne-
odvážili snít, protože, jak říká 
můj oblíbený režisér Xavier Do-
lan, „vše je možné, pokud tvr-
dě pracujete, sníte a nikdy se 
nevzdáváte“.

 Eva ROKYTOVÁ

Když jde Božidara Richterová (38) po ulici, často ji ko-
lemjdoucí zastavují nejenom proto, že jim nápadně připo-
míná slavnou krásku Brigitte Bardot, ale i proto, že má na 
sobě úchvatný, ručně pletený svetr. 

OČIMA KANTORŮ





zlatý partner stříbrný partner zlatý mediální partner

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.


