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„Úspěch je směsicí tvrdé práce a velkých snů.“ Lee Iacocca

Dalo by se říci, že to jsou dny 
pro školství velmi důležité. Dří-
ve to bývaly i přijímací zkouš-
ky na vysoké školy. V součas-
né situaci, kdy počet studijních 
míst na vysokých školách té-
měř převyšuje počty absolven-
tů středních škol, přijímání ke 
studiu již tak ostře sledovaným 
problémem není.

Rodiče, učitelé a celá spo-
lečnost by ale měli zpozornět 
i ve dnech, kdy se sice v sa-
motném školství nic podstat-
nějšího neděje, přesto se ale 

o školství a jeho budoucnos-
ti rozhoduje. Tímto obdobím 
bývá příprava a projednávání 
státního rozpočtu.

Kvalita poskytovaného vzdě-
lání se nemusí bezprostředně 
odvíjet od množství vynaklá-
daných finančních prostřed-
ků. Diskuze posledních měsíců 
o nutném, slibovaném, předpo-
kládaném a požadovaném ná-
růstu platu učitelů by se však 
logicky měla reálně odrazit prá-
vě ve finančních prostředcích, 
které v rámci státního rozpočtu 

dostane přidělené ministerstvo 
školství. V předběžných disku-
zích o rozpočtu se prakticky 
všechny politické strany shod-
nou na požadavku, že by škol-
ství mělo dostávat více peněz. 
Všichni politici si to uvědomují 
a podle toho se také chovají. Tím 
spíš, že i na podkladě řady srov-
návacích statistik k nám dolé-
hají ze zahraničí rady mnohých 
odborníků, že bychom měli prá-
vě do školství více investovat.

Učitelské platy, protože uči-
telů je hodně, patří nepochybně 
k základním položkám každo-
ročního rozpočtu ministerstva 
školství. Proto i z ministerstva 
školství hlasitě zaznívá argu-
mentace výší průměrného 

platu učitelů, což by mělo být 
45 až 46 tisíc korun. Je líbivá, 
pokud nebude podepřena od-
povídajícími nárůsty financí 
v jednotlivých letech. Osobně 
si přitom myslím, že tato argu-
mentace je značně nereálná. 
Třeba i proto, že zřejmě nijak 
nepočítá s tím, že pokud bu-
dou v následných letech odchá-
zet do důchodu početné starší 
ročníky učitelů, tak nastupují-
cí mladší učitelé budou mít již 
platy výrazně nižší. 

Projednávání státního roz-
počtu na rok 2020 by každo-
pádně mělo být v centru pozor-
nosti nejen učitelů, ale i rodičů 
a celé společnosti. 

 František MORKES 

STÁTNÍ ROZPOČET V CENTRU POZORNOSTI
Doba přijímacích zkoušek na střední školy a maturit bývá 
každoročně pro rodiče, ale i učitele dobou, kdy se škol-
ství dostává do výrazného popředí pozornosti. 
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Lepší výsledky 
Uchazeči o studium čtyřle-
tých maturitních oborů měli 
letos u jednotných přijíma-
cích zkoušek v testu z ma-
tematiky v průměru o 7,2 
procenta lepší výsledek než 
loni. Matematiku zvládly 
v meziročním srovnání lé-
pe také děti na šestiletých 
gymnáziích, na osmiletých 
hůře.   čtk

Zajímavá nabídka 
Historická budova Národní-
ho muzea nově nabízí k za-
koupené vstupence pětidenní 
vstupenku, se kterou může 
návštěvník navštívit dalších 
osm objektů zdarma, napří-
klad Náprstkovo muzeum, 
České muzeum hudby, la-
pidárium Národního muzea 
a další objekty.  šb

Pomoc matematiků 
Matematici zpracovali pro 
silničáře Plzeňského kra-
je optimalizaci zimní údrž-
by silnic. Nechala ji zpraco-
vat krajská správa a údržba 
silnic od Matematicko-fyzi-
kální fakulty Praha. SÚS by 
měla ušetřit deset velkých 
automobilů, tedy 30 řidičů.
  čtk

ZÁPISNÍK

Britský ministr školství Da- 
mian Hinds navrhuje po odcho-
du své země z Evropské unie 
vyjmout unijní vysokoškoláky 
ze zvýhodněného režimu pro 
placení školného. Cizinci včet-
ně Čechů by v takovém přípa-
dě za studium platili výrazně 
vyšší poplatky, jaké se aktuál-
ně vztahují na studenty ze tře-
tích zemí. České ministerstvo 
školství napsalo, že v součas-

nosti nemá informace o dlou-
hodobé koncepci britské vlády 
po brexitu. 

O plánu informoval server 
BuzzFeed News, podle které-
ho chce ministr Hinds odebrat 
studentům z EU státní podporu 
a „status domácího školného“. 
Ten znamená, že v současné 
době více než 100 000 cizin-
ců z členských zemí Unie platí 
za studium stejně jako Britové. 

Britské ministerstvo školství 
zprávu o chystaném opatření 
nepopřelo, ale připomnělo, že 
pro příští akademický rok se 
pravidla nezmění. 

„Vláda poskytne potenciál-
ním unijním studentům in-
formace o poplatcích pro aka-
demický rok 2020/2021 a ty 
další s dostatečným předsti-
hem,“ uvedlo britské minis-
terstvo školství.    čtk

„Horečka, rýma, bolest hlavy. Asi jste někde chytil průvan, pane učiteli. 
Že vy jste zase pořádali ten den otevřených dveří?!“
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Ministerstvo školství se chys-
tá kontrolovat kraje, jak roz-
dělily školám peníze na růst 
platů a zda se k učitelům do-
staly i slibované odměny. Do 
nich měla letos putovat třetina 
přidávaných peněz. V příštím 
roce by to měla být polovina, 
v dalším období pak ještě vět-
ší podíl. V diskusním pořadu 

televize Prima to řekl ministr 
školství Robert Plaga. Odbory 
s tím nesouhlasí. Pro příští rok 
požadují, aby se celé navýšení 
dostalo jen do tarifního platu, 
ne do odměn. Upozorňují, že 
se k učitelům slibované pení-
ze na odměňování nedostaly. 
S přidáváním na odměny místo 
do tarifů naopak souhlasí neza-

řazený poslanec Václav Klaus 
mladší. Ředitelé tak podle něj 
budou moci lépe „ohodnotit klí-
čové kantory“. V. Klaus uvedl, 
že učitelům se však výdělek 
zvedá jen formálně. Zvýší se 
jim sice základ, odměny jim ale 
klesnou. Ministr plánuje vyra-
zit do krajů a kontrolovat, jestli 
peníze školám přidělily.  čtk

KONTROLA PENĚZ NA ODMĚNY UČITELŮ 

PO BREXITU ZTRÁTA VÝHOD PRO STUDENTY?

ZA PROBLÉMY S ODMĚNAMI KRAJE NEMOHOU
Kraje nemohou za případné 
problémy s vyplácením od-
měn pro učitele při navyšo-
vání jejich platů, sdělila před-
sedkyně Rady Asociace kra-
jů a hejtmanka Karlovarského 
kraje Jana Mračková Vildume-
tzová. Problémem podle ní je 

to, že se ředitelé bojí rozdělit 
peníze na začátku roku kvůli 
blížící se změně financování 
škol, na kterou se musí při-
pravit od září.

Podle hejtmanky se ale kra-
je snaží posílat peníze školám 
v co možná nejkratších ter-

mínech. V souvislosti s touto 
změnou připravilo minister-
stvo školství na letošek dva 
rozvojové programy, a to na 
vyrovnání rozdílů ve vyplácení 
peněz mezi jednotlivými kra-
ji a na dofinancování nových 
úvazků učitelů od září.  čtk
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CESTA, JAK SE DOTKNOUT SVÉHO JÍDLA

Budoucí sklizeň se zpracuje a je-
jí zbytky se pak vracejí do půdy. 
Tato školní komunitní zahrada 
se také stává místem pro setká-
vání dětí, rodičů a učitelů. Více 
nám ale o projektu prozradila 
pěstitelka Jana Kožnarová. 

 Čí to byl nápad, založit 
vpravdě takovou „jed-

lou“ zahradu?
Jedlá zahrada se teprve bu-

duje. Vidíme to jako budouc-
nost všech zahrad. Mít krás-
ný pohled do zahrady a záro-
veň i zdravý a chutný užitek. 
A hlavně: utrhnout si své jídlo, 
velice neobvyklé dobrodružství 
pro žáky 21. století.

 Ve školním areálu však 
máte i atrium. Co tam 

pěstujete jedlého či nejedlé-
ho? 

V atriu je většina keřů nejed-
lých, jsou tam ale krásné obří le-
vandule, kterým se daří hlavně 
v důsledku slunných stanovišť. 
Plánujeme dosadit jedlé keře, 
vše se ale bude odvíjet od návr-
hu zahrady, který ještě společně 
ladíme s žáky a zahradnicí-kra-
jinářkou. Zanedlouho bychom 

měli návrh společně dokončit, 
poté už bude jasné, které jedlé 
keře vyhrály.

 Dá se říci, že se tak žáci 
stávají architekty vlast-

ní školní zahrady?
Ano, to bylo v plánu. Vidíme 

smysl v participativním přístu-
pu. Pokud si sami žáci a učitelé 
mohou zvolit, jak bude zahrada 
vypadat, poradit se a společně 
s odborníkem vybrat to nejlepší 
pro ně i zahradu, předpokládá-
me, že se stane jejich součástí 

a budou v ní chtít trávit co nejví-
ce času. Vznikne tak i nové mís-
to pro tříkomorový kompostér 
a vyrostou vyvýšené záhony.

 Kolik dobrot společně 
vypěstujete a jak rych-

le vám zahrada roste pod ru-
kama?

Sezóna pomalu začíná, těšíme 
se, až budeme pracovat více ven-

ku. Jaký bude výběr rostlin, tak 
to si žáci rozhodnou sami. První 
stupeň již předpěstovává bylin-
ky, rajčata a hrášek. Součástí 12 
workshopů, které ve škole prů-
běžně probíhají, bude i jeden na 
domácí vermikompostování. Žá-
ci si tak mohou do každé třídy 
vyrobit žížalí vermikompostér, 

kompostovat své „svačiny“ a zá-
roveň chovat ve třídě žížaly jako 
domácí mazlíčky a vzniklý ží-
žalí čaj a vermikompost samo-
zřejmě využít pro výživu rostlin. 

 Děti se tu dozvědí všech-
no potřebné pro to, aby 

svoje kompostovací návyky 
mohly přenést i domů. Děje 
se tak?

V březnu ve škole proběhl 
workshop s názvem Zakládá-
me kompost a kompostujeme. 
Žáci byli nadšení, kladli mnoho 
otázek a divili se, že na kompost 
patří třeba i pytlík od čaje nebo 
kávová sedlina. Myslíme samo-
zřejmě i na to, že se něco málo 
může dostat do jejich rodin. To 
už je spíše práce učitelů, kteří 
s žáky tráví každý den, a poté 
i nastavením rodiny.

 Obrátili jste se přímo 
na žáky, aby společně 

promysleli přeměnu školní 

zahrady. Jak se této nabídky 
zhostili?

Do návrhů se zapojili žáci šes-
tých tříd. Rozdělili se do sku-
pinek, každá si vzala na sta-
rost vybrané místo v zahradě 
nebo atriu a pustili se do ná-
vrhů. Poté jsme se všichni se-
šli na workshopu spolu s kra-
jinářkou a zahradnicí Terezou 
Nehasilovou. Žáci nám předsta-
vili jednotlivá místa a přiblíži-
li svoje představy a přání. A že 
jich nebylo málo, mě potěšilo.

 Jak hodnocení jejich prá-
ce nakonec dopadlo?

Nad jejich návrhy jsme disku-
tovali a probírali výhody i nevý-
hody jednotlivých řešení. Žáci 
si zažili, co všechno práce kraji-
náře, zahradníka a zahradního 
architekta obnáší a co je třeba 
vědět, než samotná proměna za-
hrady a navrhování konkrétních 
prvků začne. Prakticky jsme si 
ukázali, jak je třeba nad projek-
tem uvažovat, a zkusili si spo-
lečně postup návrhu od začát-
ku do konce rozkreslit na papír.

 Uzavřený cyklus jídla do 
škol je pilotním projek-

tem. Co plánujete dál? 
Ke konci sezóny plánujeme 

na školní zahradě setkání zá-
jemců z řad pedagogů, koor-
dinátorů EVVO a ředitelů škol 
o další běh. Od začátku projektu 
se nám ozvalo několik zájem-
ců o realizaci projektu na jejich 
škole. Jsme s nimi v kontaktu 
a otevřeni konzultacím nad je-
jich projekty a připravovanými 
žádostmi o proměnu jejich škol-
ní zahrady. 

 Projekt učí děti lásce 
k přírodě.

A nejenom to! Budeme rádi, 
když během práce na zahra-
dě vznikne vztah žáků k půdě, 
k jídlu, k chuti vypěstovat, skli-
dit, sníst a poté i zkompostovat 
své vypěstované dobroty. To je 
smyslem uzavřeného cyklu jíd-
la. Eva ROKYTOVÁ

Uzavřený cyklus jídla do škol – tak se jmenuje projekt 
podpořený hlavním městem Praha, který realizuje škola 
ZŠ Angel v Praze-Modřanech. Žáci i učitelé z celé školy 
vstoupili do pilotního projektu, který je zapojuje do pěs-
tování bylinek, zeleniny a jedlých keřů na vlastnoručně 
vyrobených vyvýšených záhonech. 

„Vidíme to jako budoucnost všech zahrad. 
Mít krásný pohled do zahrady a zároveň 
i zdravý a chutný užitek.“
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Řada z vás si mne vybaví jako 
osobu, jež dříve poskytovala 
profesním sekcím podporu 
v jejich činnosti a spolupodí-
lela se na tvorbě informační-
ho systému školských odborů 
provázaného s internetovými 
stránkami svazu. 

V loňském roce jsem ukon-
čil pracovní poměr na centrále 
svazu, abych mohl nezávisle 
a s odstupem formulovat svá 
stanoviska týkající se fungo-
vání a budoucího směřování 
ČMOS pracovníků školství. 

Přesto jsem zůstal v kontaktu 
s odborovým děním prostřed-
nictvím práce na regionální 
úrovni. Nyní jsem zodpověd-
ný za aktivity v oblastní or-
ganizační jednotce Brno a Br-
no-venkov. Odhodlal jsem se 
kandidovat z několika důvodů.

Zlepšit informovanost
Především si velmi vážím pod-
pory kolegyň a kolegů, jejichž 
názor na potřebnou změnu ve 
vedení svazu sdílím. Šestnáct 
let, po které vedl svaz současný 
tandem, nebylo rozhodně 
ztracených. Několikrát se 
podařilo dosáhnout dílčích 
úspěchů, jako například zvý-
šení platových tarifů, pozitiv-
ní změny ve školské legislativě 
a ukotvení školských odborů 
jako respektovaného sociální-
ho partnera. Nemělo to však 
u školské veřejnosti dostateč-
nou odezvu: zvyšování úrov-
ně platů není posuzováno ja-
ko úspěch odborů, ale jako 
samozřejmý běh politických 
dějin. Pokud se podaří při při-

pomínkových řízeních zabránit 
změnám jdoucím proti pracov-
níkům ve školství, spíše se ob-
jeví komentáře poukazující na 
to, co se odborům nepodařilo 
prosadit a v čem jako zástupce 
hájící dobré pracovní podmín-
ky pracovníků ve školství ne-
uspěly. Opakovaně se projevu-
je skutečnost, že i přes prokla-
mace o včasném a kompletním 
informování členské základny 
se tak děje buď opožděně, ne-
bo nedostatečně či z větší části 
nejasně. Mnohdy jsou veřejná 
stanoviska odborového svazu 
i v rozporu s názory členské zá-
kladny, bohužel však při tvorbě 
jedněch a analýze druhých chy-
bí vzájemná propojenost vedení 
svazu a členů na úrovni základ-členů na úrovni základ- na úrovni základ-
ních organizací. Nedokážeme-li 
najít oporu v členské základně, 
jak ji máme hledat u ostatních?

Sdílení dobré praxe
Druhým důvodem je činnost 
základních organizací, již 
bych chtěl v pozici předsedy 
více ovlivnit. Pozitivně. 
Nabídnout představitelům 

na té nejzákladnější úrovni 
svazu možnost se vyjádřit 
a souběžně sdílet názory ne-
jen v oblasti pracovně-práv-
ních problémů, ale i problé-
mů v běžném životě. Možnost 
poskytnout členům odborné 
řešení jejich těžkých život-
ních situací by se mohla stát 
impulsem i pro potenciální čle-
ny a být vhodným motivačním 
nástrojem pomáhajícím před-
sedům základních organizací 
při diskuzích s kolegy na té-
ma „a co z toho mám“.  Být po-
mocníkem a partnerem všech 

členů, jak pedagogických, tak 
i nepedagogických pracovníků 
(nejen v otázkách pracovních 
a platových podmínek) není 
nereálné. Hledejme společně, 
čím si můžeme být vzájemně 
nápomocni, a neodsuzujme ko-
legy za to, že chtějí vidět jas-že chtějí vidět jas- chtějí vidět jas-
né výhody členství v odborech. 
Sám jsi jen jeden, ale odbo-
ry tvoje šance znásobí! není 
prázdným heslem a můžeme 
o tom přesvědčit kolegy pouze 
výsledky práce a sdílením 

příkladů dobré praxe ze škol 
a školských zařízení. Takový 
přístup pomůže zastavit dlou-
hodobý propad členské základ-
ny, a naopak přivede nové ko-
legy do našich řad a tím zvýší 
sílu hlasu odborů.

Stát se hlasem učitelů
Jedním z podstatných moti-
vů pro mé rozhodnutí kan-
didovat byly právě příkla-
dy dobré praxe. Setkával 
jsem se s nimi při působení 
v centrále svazu, na regionální 
i mezinárodní úrovni. Často 

bylo zdůrazňováno, že 
odborová organizace by měla 
být mnohem více zaměřena 
na podporu profesního rozvo-
je učitelů. Je třeba proto zlep-
šit možnost zapojení členů 
do rozpravy ovlivňující jejich 
profesní rozvoj a respektující 
jejich profesní potřeby. Je dá-
le nezbytné podporovat změny 
v přípravě budoucích kolegů 
ve školách a fakultách připra-
vujících učitele. 

Odborová organizace by se 
měla stát hlasem učitelů, který 
lze slyšet nejen na úrovni mini-
sterstva. Odbory nesmí vyklí-
zet pozici ve veřejných disku-
zích a přenechávat ji spolkům 
a asociacím s mnohem menší 
podporou učitelstva, či dokon-
ce „podnikatelům“ v regionál-
ním vzdělávání. I to mne vede 
k otázkám nad budoucí struk-
turou svazu samotného…

Chtěl bych pomoci nalézt při 
debatě po sjezdu nový a účelný 
model struktury svazu. Tako-
vý model, abychom na konci 
následujícího volebního obdo-
bí mohli společně konstatovat, 
že odborový svaz je funkční 
nejen na centrální úrovni, ale 
i v regionech. Má svoji vizi 
a perspektivu a naplňování 
cílů je dosahováno komunikací 
všech zúčastněných.
 Petr PEČENKA

PROČ KANDIDUJI NA PŘEDSEDU ČMOS PŠ
Jmenuji se Petr Pečenka a rozhodl jsem se vyslyšet vyzvá-
ní kolegů, abych kandidoval na VIII. sjezdu ČMOS pracovníků 
školství na pozici předsedy odborového svazu. 

Hledejme společně, čím si můžeme být 
vzájemně nápomocni, a neodsuzujme kole-
gy za to, že chtějí vidět jasné výhody člen-
ství v odborech.
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Jak plyne  z odborné definice, 
sociálně gramotný je jedinec, 
který má základní znalost sa-
ma sebe a okolního světa (hlav-
ně lidského chování a etiky) 
a zároveň zvládá psychohygi-
enu, sebeorganizaci, seberegu-
laci, komunikaci i spolupráci 
s ostatními. V morální oblas-
ti pak sociální gramotnost za-
hrnuje schopnost nést odpo-
vědnost za své jednání a tímto 
jednáním prokazovat respekt 
k právům druhých. Vesměs se 
tedy jedná o dovednosti, jejichž 
základy by si měly děti přinést 
do školy z domova a ve škol-
ním prostředí na jejich dalším 
rozvoji pokračovat.

Příliš mnoho překážek
Zpráva ČŠI ukazuje, že si vý-
znam sociální gramotnosti 
uvědomují učitelé i ředitelé 
škol a kolem 90 procent z nich 
ji považuje za stejně důležitou 
jako další dovednosti. Zpráva 
ČŠI zároveň přináší zjištění, že 
asi v pětině škol nejsou schop-
ni její rozvoj adekvátně zajistit, 
případně se mu ani nevěnují. 
Děje se tak nejen kvůli nezna-
losti nebo nepochopení, ale ta-
ké proto, že v řadě škol bojují 
s různými omezeními.

„V pětině škol nebyl rozvoj 
sociální gramotnosti žáků in-
terně nijak hodnocen nebo 
alespoň sledován, a to ani pří-
slušným třídním učitelem, ani 
učiteli jednotlivých předmětů. 
Ředitelé škol i učitelé považují 
za nejvýznamnější překážku 
účinnějšího rozvoje sociální 
gramotnosti svých žáků ne-
dostatek času ve výuce, který 
spojují s celkovou obsahovou 
přetížeností rámcových vzdě-
lávacích programů a návazně 
pak i školních vzdělávacích 

programů. 
Jako další významnou pře-

kážku učitelé a ještě častěji ře-
ditelé uváděli nedostatečnou 
podporu školy v rozvoji sociál-
ní gramotnosti žáků ze strany 
rodičů žáků, případně celé spo-
lečnosti. Učitelé i ředitelé ve 
vztahu k rozvoji sociální gra-
motnosti kriticky hodnotí také 
nedostatečnou nabídku vhod-
ných didaktických návodů, zá-

vislost žáků na komunikačních 
technologiích a vysokou admi-
nistrativní náročnost práce pe-
dagoga,“ říká se ve zprávě.

Nedostatek vzdělávání
Stále také chybí dostatek vhod-
ných didaktických pomůcek 
a vzdělávacích programů pro 
učitele. Více než desetina ře-
ditelů škol a více než pětina 
učitelů během dotazování ČŠI 
jednoznačně uvedla, že peda-
gogové nemají pro rozvoj so-
ciální gramotnosti žáků dosta-
tek dovedností, vědomostí ani 
didaktických prostředků. K to-
muto tvrzení, byť ne už tak vý-
razně, se přiklánějí také další 
dvě třetiny oslovených ředite-
lů i učitelů. V tomto kontextu 

pak zhruba dvě pětiny ředitelů 
škol i učitelů považují aktuální 
nabídku vzdělávacích akcí pro 
učitele v oblasti podpory roz-
voje sociální gramotnosti žá-
ků za nedostatečnou. Učitelé 
kritizují zejména nízký počet 
vhodných akcí (22 % respon-
dentů) včetně jejich obtížné 
dostupnosti, úzkou tematic-
kou nabídku (10 %), finanční 
nebo časovou náročnost (8 %) 

a nízkou kvalitu akcí spočívají-
cí především v malé orientaci 
na praxi (5 %).

Středoškoláci si vedou lépe
To, jak významné postavení 
má sociální gramotnost ve 
vnímání pedagogů, v mnoha 
ohledech nepotvrzují výsled-
ky testu zjišťujícího dosaže-
nou úroveň vybraných aspek-
tů sociální gramotnosti, a to 
především u žáků 9. ročníku 
ZŠ, méně pak u žáků 2. roč-
níku SŠ.

Žáci 9. ročníku ZŠ dosáhli 
průměrné úspěšnosti 54 pro-
centa, přičemž plných 12 
procent žáků dosáhlo slabé-
ho výsledku. S přijatelným 
výsledkem skončila třetina 
žáků (zvládli přes tři pětiny 
otázek) a s výborným výsled-
kem pak pouhé 1 procento 
žáků (více než čtyři pětiny 
správně zodpovězených otá-
zek). Žáci 2. ročníku SŠ hra-
nici průměrné úspěšnosti 
překročili (63 procenta), ta-
ké jen poměrně malá skupina 
žáků dosáhla slabého výsled-
ku (5 procent). Tři pětiny žá-
ků vyřešily správně více než 
tři pětiny otázek, 8 procent 
žáků dosáhlo výborného vý-
sledku.

Děti nerozumějí druhým
Nejvyšší úspěšnosti dosaho-
vali žáci při řešení otázek, 
které předpokládaly znalosti 
konkrétních skutečností pro 
řešení předložených modelo-
vých situací. Naopak největ-
ší problémy žákům působily 
otázky, jež po nich požadova-
ly porozumět obsahu delšího 
komunikačního sdělení či roz-
poznat podstatu manipulativ-
ního vyjádření. 

Děti totiž poměrně špatně 
vnímají, jak se jejich partne-
ři v komunikaci chovají, co jim 
chtějí sdělit. Žáci sice poměrně 
dobře spolupracují v kolektivu 
a na společných projektech, ale 
už nedovedou vysvětlit, jaké 
jsou výhody a nevýhody ko-
lektivní spolupráce.
 Romana SLANINOVÁ

SOCIÁLNÍ GRAMOTNOST MÁ VELKÉ REZERVY

Současné děti jsou technicky zdatné a v mnoha ohledech vy-
spělejší, než byly předchozí generace, ale denní zkušenost 
ukazuje, že ne vždy správně zvládají komunikaci s okolím 
a občas si nevědí rady samy se sebou. 

Učitelé považují za nejvýznamnější překáž-
ku rozvoje sociální gramotnosti ne dostatek 
času ve výuce, který spojují s přetížeností 
rámcových vzdě lávacích programů.

FOTO: Stanislav JUGA
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POVINNOSTI VŮČI ABSOLVENTŮM

 Zákoník práce upravuje jako součást 
pracovněprávních vztahů i odborný 

rozvoj zaměstnanců. V § 227 zákoníku prá-
ce se stanoví povinnost zaměstnavatele pe-
čovat o odborný rozvoj zaměstnanců, která 
mimo jiné zahrnuje i odbornou praxi ab-
solventů škol. V § 229 zákoníku práce se 
pak k tomu podrobněji stanoví:

Zaměstnavatelé jsou povinni zabezpe-
čit absolventům středních škol, konzerva-
toří, vyšších odborných škol a vysokých 
škol přiměřenou odbornou praxi k získání 
praktických zkušeností a dovedností po-
třebných pro výkon práce; odborná praxe 
se považuje za výkon práce, za který pří-
sluší zaměstnanci mzda nebo plat.

Absolventem se pro účely odstavce 
1 rozumí zaměstnanec vstupu-
jící do zaměstnání na práci od-
povídající jeho kvalifikaci, jest-
liže celková doba jeho odborné 
praxe nedosáhla po řádném 
(úspěšném) ukončení studia 
(přípravy) 2 let, přičemž se 
do této doby nezapočítává 
doba mateřské nebo rodi-
čovské dovolené.

Citované ustanovení 
neupravuje ani mini-
mální, ani maximál-
ní délku odborné 
praxe a ponechává 
jak délku, tak i ná-
plň a zvolené formy 
na dohodě zaměst-
nance a zaměstna-
vatele nebo i na jed-
nostranném určení za-
městnavatelem.

 Jaké povinnosti má zaměstna-
vatel vůči absolventům škol, 

kteří u něho nastupují? Který před-
pis to upravuje? Jde o povinnosti tý-
kající se zapracování absolventů.

 K této problematice podalo MŠMT 
následující informaci:

„K omezení a přerušení provozu mateř-
ské školy vydalo MŠMT výklad, v němž 
se uvádí:

Přerušení nebo omezení provozu mateř-
ské školy není věcí dohody ředitele se zá-
konnými zástupci, ale jde o jednostranný 
úkon ředitele podmíněný předchozím pro-
jednáním se zřizovatelem (§ 3 odst. 1 vy-
hlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdě-
lávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. 
/dále jen „vyhláška“/, podle něhož ředitel 
„stanoví rozsah omezení nebo přerušení 
provozu po projednání se zřizovatelem“). 
Případná dohoda ředitele se zákonnými 
zástupci, že dítě nebude do mateřské školy 
po určitou dobu docházet, není z právního 
hlediska omezením nebo přerušením pro-
vozu mateřské školy.

Je nutné zdůraznit, že vzdělávání je 
v souladu s § 2 odst. 3 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), veřejnou službou. Jako k ve-
řejné službě by k němu měly mít všechny 
osoby, jimž je určena, za podmínek stano-
vených právními předpisy rovný přístup, 
pokud zákon výslovně nestanoví jinak. Po-
kud tedy vyhláška umožňuje v § 3 omeze-
ní nebo přerušení provozu mateřské ško-
ly, může se jednat pouze o omezení, které 
nebude mít vůči dětem v mateřské škole 
diskriminující povahu. Omezení nebo pře-
rušení provozu, které by se týkalo jen urči-
tých dětí, je nutné považovat za protiprávní.

Přípustným omezením provozu mateřské 
školy bude proto zejména omezení provozu 
jen na některé dny, a to pro všechny děti 
mateřské školy bez výjimky, nebo ome-
zení provozu celodenního na polodenní. 

Jako nepřípustné se naopak jeví omeze-
ní provozu týkající se pouze dětí zaměst-
naných rodičů, dětí umístěných v jednom 
z několika odloučených pracovišť mateř-
ské školy apod. 

V případě, kdy se např. sloučí provoz 
ze tří tříd do dvou z důvodu nižšího počtu 
dětí, nemusí tuto skutečnost ředitelka se 
zřizovatelem projednat.

Pokud se týká závažných důvodů, tj. or-
ganizačních nebo technických příčin, kte-
ré znemožňují poskytování předškolního 
vzdělávání, je jimi myšlena např. havárie 
vody, tepla, epidemie, případ, kdy ve stej-
nou dobu onemocní velký počet pedago-
gického personálu, aj., tedy vždy příčiny, 
které brání poskytování vzdělávání. Důvo-
dem nejsou prázdniny, kdy počty dětí si-
ce poklesnou, ale zbývajícím dětem může 
být předškolní vzdělávání poskytováno.“

OMEZENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY
 Jak má mateřská škola po-
stupovat vůči zřizovateli, po-

kud má být omezen nebo přerušen 
její provoz?
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 Spor mezi zaměstnancem a zaměst-
navatelem týkající se tohoto problé-

mu řešil Nejvyšší soud ČR. V odůvodnění 
svého rozhodnutí (kterým NS zrušil roz-
sudek krajského soudu dávající za prav-
du zaměstnavateli a věc vrátil k dalšímu 
řízení) NS uvádí:

Jednou ze složek platu je osobní přípla-
tek, který může zaměstnavatel poskytovat 
zaměstnanci, jenž dlouhodobě dosahuje 
velmi dobrých pracovních výsledků nebo 
jenž plní větší rozsah pracovních úkolů 
než ostatní zaměstnanci anebo jenž je 
vynikajícím, všeobecně uznávaným od-
borníkem a vykonává práce zařazené do 
desáté až šestnácté platové třídy. Osobní 
příplatek představuje tzv. nenárokovou 
složku platu, kterou je třeba odlišovat od 
nárokových složek platu. Zatímco tzv. ná-
roková složka platu představuje platový 
nárok, který je zaměstnavatel povinen 
v určené výši uspokojit, jestliže se u za-
městnance splní stanovené předpoklady 
a podmínky, poskytuje tzv. nenároková 
složka platu zaměstnanci nárok na sta-
novené plnění, jen jestliže bez ohledu na 
splnění předpokladů a podmínek stanove-

ných pro její poskytování nebo pro její 
výši zaměstnavatel o jejím přiznání 
zaměstnanci a o její výši také rozhod-
ne. Pro tzv. nenárokovou složku pla-
tu je tedy charakteristické, že bez 
rozhodnutí zaměstnavatele o jejím 

přiznání má povahu pouze fakultativní-
ho plnění; jestliže však zaměstnavatel 
vydá v souladu se zákoníkem práce roz-
hodnutí o jejím přiznání a o její výši, je 
povinen tuto složku platu zaměstnanci 
v určené výši poskytovat. Osobní přípla-
tek jako nenároková (fakultativní) složka 
platu se tedy v důsledku rozhodnutí za-
městnavatele o jeho přiznání a výši stá-
vá složkou platu nárokovou (obligatorní).  
Okolnost, že zaměstnavatel rozhodl o při-
znání osobního příplatku zaměstnanci 
a o jeho výši, neznamená, že nemůže 
dojít ke zvýšení, snížení nebo odejmutí 
přiznaného osobního příplatku. Změní-li 
se podmínky stanovené pro poskytování 
osobního příplatku, může být změněna 
i jeho výše, popřípadě může být osobní 
příplatek zaměstnanci odebrán; zaměst-
navatel je oprávněn posuzovat, zda důvo-
dy pro jeho poskytování trvají, popřípadě 
zda trvají důvody pro jeho poskytování 
v nezměněné výši. Ke snížení nebo odnětí 
přiznaného osobního příplatku může za-
městnavatel přistoupit jen tehdy, došlo-li 
v okolnostech (předpokladech a podmín-
kách) uvedených v ustanovení § 131 odst. 
1 a odst. 2 zákoníku práce, za nichž byl 
osobní příplatek zaměstnanci přiznán, 
k takové změně, která odůvodňuje jeho 
další poskytování v menším rozsahu nebo 
která vyžaduje jeho odnětí. Zaměstnan-
ci uvedenému v ustanovení § 131 odst. 1 
zákoníku práce proto zaměstnavatel mů-
že snížit osobní příplatek jen v případě 
zhoršení výsledků jeho pracovní činnosti 
posuzovaných podle množství a kvality 
(srov. § 110 odst. 5 zákoníku práce) nebo 
v případě zmenšení rozsahu jeho pracov-
ních úkolů a odejmout osobní příplatek 

mu může jen tehdy, přestane-li zaměst-
nanec dlouhodobě dosahovat velmi dob-
rých pracovních výsledků posuzovaných 
podle množství a kvality nebo plnit vět-
ší rozsah pracovních úkolů než ostatní 
zaměstnanci (srov. rozsudek Nejvyššího 
soudu ze dne 27. 2. 2013 sp. zn. 21 Cdo 
832/2012). 

Tím, zda ke dni, kdy nabylo účinnosti 
rozhodnutí žalované o odnětí osobního 
příplatku žalobkyni, taková změna na-
stala (zda žalobkyně přestala dlouhodo-
bě dosahovat velmi dobrých pracovních 
výsledků posuzovaných podle množství 
a kvality nebo plnit větší rozsah pracov-
ních úkolů než ostatní zaměstnanci), se 
však odvolací soud veden nesprávným 
právním názorem, že osobní příplatek je 
nenárokovou složkou platu, která je zaru-
čena pouze po dobu, dokud je ze strany 
zaměstnavatele přiznána a kterou je za-
městnavatel oprávněn upravit též v zá-
vislosti na dostatku finančních prostřed-
ků a na změnách v pracovním kolektivu, 
nezabýval. 

Jde o rozsudek NS ze dne 22. 1. 2014, 
sp. zn. 21 Cdo 1752/2013.

SNÍŽENÍ ČI ODEBRÁNÍ OSOBNÍHO PŘÍPLATKU
 Je v souladu se zákoníkem 
práce snížení či odebrání 

osobního příplatku z důvodu nedo-
statku finančních prostředků u za-
městnavatele?

 Podle nařízení vlády č. 590/2006 
Sb., kterým se stanoví okruh a roz-

sah jiných důležitých osobních překá-
žek v práci, má zaměstnanec při vlastní 
svatbě právo na pracovní volno v roz-
sahu dvou dnů, z toho 1 den k účasti 
na svatebním obřadu. Pro vznik man-
želství (to je i pro občanský a církevní 
sňatek) platí ustanovení § 656 a násl. 
občanského zákoníku. V jeho § 670 se 
stanoví:

„1. Byl-li uzavřen občanský sňatek, ne-
mají následné náboženské obřady práv-
ní následky.

2. Byl-li uzavřen církevní sňatek, ne-
lze následně uzavřít občanský sňatek.“

Následný náboženský obřad (po ob-
čanském sňatku) tedy již není sňatkem 
(svatbou), nemá právní následky a pouze 
stvrzuje již uzavřené manželství. Právo 
na pracovní volno již zaměstnanec v ta-
kovém případě nemá.

NÁROK NA PRACOVNÍ VOLNO NA SVATBU
 V případě vlast-
ní svatby má za-

městnanec nárok na 
pracovní volno. Jak po-

stupovat, když zaměst-
nanec kromě občanské-

ho sňatku má ještě církevní 
svatební obřad?
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„Kolja, ty nikam neuběgáj,“ 
nabádal Zdeněk Svěrák ve 
filmové roli ruského málčika 
lámanou ruštinou. Což o to, 
ruštinu bych zvládla vcelku 
dobře, latinu taky, ale s tím 
ostatním už je potíž. Na zá-
kladce jsem měla ruštinu, na 
střední pouze němčinu. Pán, 
kterého jsem potkala, však 
měl na tričku hodně dlouhý 
nápis v angličtině. Stihla jsem 
přečíst jen to, co bylo na hru-
di, břišní sdělení už ne. Číst 
vše, co mi přijde pod ruku, re-
spektive před oči, je pozůsta-
tek profesionální deformace, 
neboť jsem 18 + 1 rok praco-
vala v médiích. Málem jsem 
tedy pána požádala, aby chvíli 
počkal, že si to potřebuji do-
číst, abych pochopila smysl, 
ale včas jsem se zarazila. Kdy-

by byl konec věty příliš nízko, 
šlo by o podpásovku. 

Můj mladší vnuk je zatím 
malý, takže i tričko má malé 
a textu se na něj zas tak moc 
nevejde. Při poslední návště-
vě u nás jeho hrudníček hlásal 
cosi o Yellowstonském národ-
ním parku. Chudák vnuk tedy 
neušel zeměpisnému školení 
o tom, co to je a v které zemi, 
a i když jsem tam nikdy ne-
byla, informovala jsem, že je 
to park hodně starý, je v něm 
divočina i gejzíry a vodopády, 
medvědi i orli, a ještě jsem se 
podělila o své velmi skrovné 
znalosti angličtiny: yellow pře-
ložit umím – i k nám za želez-
nou oponu doplula bítlsácká 
yellow submarine, žlutá po-
norka, a stone znám ze „stou-
nů“, další kultovní kapely naší 

generace. Zkrátka Yellowston-
ský park má jméno nejspíš po 
žlutém kamení v řece. Uvědo-
mila jsem si ale, že vnouček 
si vlastně nápisu ani nevšiml, 
a tak žáček-nebožáček ještě 
vyslechl, že by měl vědět, co 
na sobě nosí napsáno. Kdysi 
jsem totiž četla příběh jedné 
sekretářky, která ráda naku-
povala v sekáči, nicméně ve 
škole měla také ruštinu. Když 
do jejich podniku záhy po re-
voluci přijela zahraniční dele-
gace ze Západu, chtěla být ta 
dáma jaksepatří „in“ a oblékla 
si nejnovější secondhandový 
úlovek – pěkně obepínající tri-
ko s jakýmsi nápisem. Nějaká 
ta písmena – stejně jako můj 
vnuk – neřešila. Myslela si, že 
tričko budí pozornost kvůli to-
mu, že jí pěkně sedí, když se 

pánové z delegace na ni tak 
usmívali a někteří i šibalsky 
mrkali. Časem však mrka-
la i ona – to když jí anglicky 
zdatná kamarádka prozradila, 
co ten nápis znamená. Polilo 
ji horko, když zjistila, že jde 
o vyzvání k milostnému ak-
tu, avšak vyjádřené poněkud 
vulgárním slovníkem. Kdyby 
tu výzvu na tričku pánové vy-
slyšeli, asi by se ta dáma ne-
stačila divit.

Moudrý člověk se prý dove-
de poučit ze svých chyb. Ještě 
moudřejší to zvládne i z chyb 
ostatních lidí. A tak na hrudi 
upřednostňuji květinové vzo-
ry před písmeny, neboť co je 
psáno, nemusí být vždycky 
dáno. V tomto případě bych 
dodala: naštěstí.

 Hanka SYNKOVÁ

FEJETON

CO JE PSÁNO, NEMUSÍ BÝT VŽDYCKY DÁNO

ŽÁCI SI UŽILI PROJEKT ZE ŽIVOTA VČEL
Naše třída, 2. B ze základní 
školy v Krátké ulici v Kláš-
terci nad Ohří, si dala název 
Včelky. Často si proto o nich 
už od první třídy povídáme. 
Na konci loňského roku jsme 
si se žáky za pomoci rodičů 
vyrobili ve škole také ručně 
malovaná trička se symbolem 
včelky, každé tričko tak bylo 
originálem.

Letos na jaře jsme se roz-
hodli včelkám věnovat kom-
pletně celý den v rámci vy-
učování. Samozřejmě nechy-
běla ani důkladná příprava, 
která začala zhruba dva týd-
ny před zahájením. Podívali 
jsme se na dokument o vče-
laři, ve kterém jsme si pro-
hlédli vnitřek úlu a také se 
dozvěděli vše o tom, jak se 
včelař musí o své včely starat 
a co je potřeba udělat, aby-
chom potom získali sklenici 
sladkého medu. Děti se také 
rozdělily do skupin, ve kte-
rých se domlouvaly, co si na 
samotný projekt přinesou.

Ráno děti přišly do školy 
v našich třídních tričkách. 
Nejdříve dostaly pracovní 

list s básničkou o včelkách, 
kterou se měly naučit. Kaž-
dý si našel ve třídě pro sebe 
to nejvhodnější místo a pustil 
se do práce. Když ji všichni 
uměli, tak si ji ještě v rámci 
psaní krásně přepsali. A už 
byly na řadě početní příkla-
dy s včelkami.

Potom přišla na řadu výro-
ba plakátů. Nejdříve žáci na-
hlas všem řekli, co si k tomu 
přinesli, kde nalezli informa-
ce, jak jim případně pomohli 
rodiče. Přestože mluvili bez 
přípravy, povídali velice hez-
ky celými větami a bylo vidět, 
že to byl úkol, který je skuteč-
ně hodně bavil. Někteří do-
ma společně s rodiči dokon-
ce vymysleli pohádku o vče-
lách. Následně ve skupinách 
už děti vytvářely velký plakát 
o životě včel. Lepily obráz-
ky, stříhaly, psaly, přemýšle-
ly, kam co na plakát umístit, 
domlouvaly se s ostatními ve 
skupině.

Výslednou práci každá 
skupina prezentovala před 
ostatními. Během celé prá-
ce bylo vidět obrovské nadše-

ní všech, kteří na plakátech 
spolupracovali – a všechny 
plakáty se jim moc povedly. 
A aby toho nebylo málo, tak 
si děti ještě vyrobily vlastní 
knížky plné obrázků a poví-
dání o včelkách, včetně vlast-
ních básniček.

Během celého projektového 
dne si žáci společně prohlou-
bili své znalosti o včelkách 
a životě v úlu, učili se spolu-

pracovat, mluvit před ostat-
ními, mohli zde ukázat své 
dovednosti. Téma se prolína-
lo všemi předměty. A co bylo 
nejdůležitější, děti tento den 
moc bavil a bylo to znát i na 
výsledcích celé práce. Nebyl 
to první projekt třídy a roz-
hodně nezůstane ani posled-
ní a všichni se už těšíme na 
ten další.

 Janka KUNCOVÁ

FOTO: Autorka
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Sladká první republika s vů-
ní kávy. Téma maturitního 
projektu, které si vybraly stu-
dentky čtvrtého ročníku obo-
ru hotelnictví a turismus ze 
znojemské střední školy na 
Přímětické ulici. Dívky pojaly 
celý projekt jako výbornou pří-
ležitost pro simulaci kavárny 
a cukrárny z 30. let a její porov-
nání se současností. Při samot-
né realizaci nechyběl ani dobo-
vý nábytek či typické oblečení, 
které servírky za první repub-
liky nosily. Součástí byl i raut 
plný sladkých dezertů, kde jste 
mohli ochutnat například me-
dovník, jablečný závin, vanil-
kový dort, oreo koláč nebo vy-

nikající vánoční cukroví. Stu-
dentky podávaly různé druhy 
káv. Nechyběla zde ani tradič-
ní melta a čaje. V nabídce byly 
i typické druhy současnosti, 
jako jsou latté a cappuccino. 
Návštěvníci si mohli prohléd-

nout malou výstavku tehdejší 
výbavy kuchyně a mnoho dal-
ších předmětů té doby.

Celý projekt se nesl v uvol-
něné atmosféře, kterou ještě 
dokreslovala hudba ze starého 
gramofonu.   Kateřina KOTOUČOVÁ

OČIMA ČTENÁŘŮ

Počátek
DAN BROWN

Harvardský profesor sym-
bologie Robert Langdon 
přijede do ultramoderní-
ho Guggenheimova muzea 
v Bilbau, aby se zde zúčast-
nil významného oznáme-
ní – odhalení objevu, kte-
rý „navždy změní tvář 
vědy“. Pořadatelem spole-
čenského večera je čtyři-
cetiletý miliardář a futuri-
sta Edmond Kirsch, jenž 
se díky svým oslnivým su-
permoderním vynálezům 
a odvážným předpovědím 
stal celosvětově uznáva-
nou osobností. Kniha vy-
šla v nakladatelství Argo.

PROJEKT V MASARYKOVĚ CUKRÁRNĚ

SOUTĚŽ CUKRÁŘŮ MORAVSKÝ POHÁR

PRVNÍ ROK MALOVÁNÍ SENIORŮ V BECHYNI SKONČIL
„Já už se tak těšila.“ „Já se 
nemohla dočkat.“ „Konečně 
jsme tu zase.“ Takovými vě-
tami začíná každé setkání „ža-
ček“ výtvarného oboru akade-
mie 3. věku, které pro seniory 
připravila Základní umělecká 
škola Václava Pichla v Bechyni.   

Jeho vyučující Ivana Blaž-
ková vítá své „žáčky“ (je nám 
všem nad šedesát) jednou za 
čtrnáct dnů pokaždé nějakým 
překvapením. Tu nám nachys-
tá zátiší pro malování tuší, tu 
zase přinese krásné lišejníky 
a my je máme zachytit akvare-
lem, jindy pracujeme s tempe-
rou či olejem. Nejprve nás ale 
vždy s danou technikou sezná-
mí a pak nás už jen povzbuzu-
je a stále chválí. A my maluje-
me a ani nedutáme. Kdyby nás 
neupozornila, že čtyřhodinový 

blok našeho „umění neumění“ 
končí, školu bychom neopusti-
ly. Dokonce se domáháme, že 
budeme rády po škole. Ale to 
podle jejích slov nejde. Odpo-
ledne už čekají běžní žáci na 
svou výuku. 

Ivana Blažková vede nejen 
hodiny malování, ale také kurz 
dějin výtvarného umění. I tady 
jsme samé ženy a stejně jako 
na malování se těšíme i na tyto 
hodiny. Nadšení naší učitelky, 
my jí říkáme Iva, je skutečně 
nesmírně nakažlivé. Z každé-
ho jejího slova je totiž cítit za-
pálení pro věc a hlavně touha 
vtáhnout nás do světa umění. 
„Nechci z toho dělat dějepis, 
chci, abyste umělecká díla vní-
maly, odnesly si krásný záži-
tek a touhu poznávat dál,“ říká 
a opět s nadšením představu-

je další a další detaily obrazů, 
kterých bychom si samy nikdy 
nepovšimly. 

Vše však jednou končí. 
A pro nás první rok akade-
mie tento měsíc také. Na další, 
a my doufáme, že ne poslední, 
protože už nyní ji přesvědču-

jeme, aby kurzy pokračovaly, 
se těšíme už dnes. „Já se snad 
začátku října nedočkám,“ to 
je nejčastější věta nás všech, 
když se poslední hodinu lou-
číme. „Ivo, děkujeme, a už aby 
byl říjen.“

 Olina ŠEDIVÁ

Ve dnech 9. a 10. dubna se 
uskutečnil 17. ročník soutěže 
cukrářských dovedností s ná-
zvem Moravský pohár. Všich-

ni soutěžící museli splnit tři 
úkoly. Prvním bylo zhotovení 
slavnostního dortu. Soutěžící 
ze SŠ GaF Jeseník vytvořily 
mangovo-kokosový dort s tma-
vým a světlým piškotem, politý 
rumovým rozvarem, pomaza-
ný švýcarským krémem. Dru-
há část soutěže byla zaměřena 
na zhotovení dezertu. Soutěží-
cí připravily celkem tři dru-
hy, a to: levandulové bochánky 
z odpalovaného těsta s křupa-

vou krustou a levandulovým 
překvapením uvnitř. Dále to 
byly rybízové dortíčky s hoř-
kou čokoládou a želatinovou 
vložkou. Posledním druhem se 
staly citronové dezertíky s te-
kutým srdcem, podávané na 
oplatce. Třetím úkolem se stalo 
zhotovení monumentu. Jednalo 
se o doplněk k celému výtvoru 
v podobě věnce s levandulemi 
z porcelánového cukru. 
 Lenka LUKEŠOVÁ

„Žačky“ výtvarky
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OLOMOUC MÁ SOUSOŠÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

PAMÁTKY UNESCO

Olomouc má dvě náměstí – 
Horní a Dolní. Na prvním 
z nich stojí sloup Nejsvětější 
trojice a na Dolním mariánský 
morový sloup. Oba mají společ-
ného autora. Nebyl jím nikdo 
jiný než Václav Render, měst-
ský architekt a kameník a ta-
ké pořádný umíněnec.

Olomouc byla v roce 1642 
po čtyřdenním obléhání do-
byta vojsky švédského gene-
rála Torstensona. Švédové pak 
město okupovali a plenili osm 
let, a když ho švédská armáda 
konečně opustila, bylo v tros-
kách. Ze sedmi set městských 
domů zůstalo pouze sto šede-
sát osm, z třiceti tisíc obyvatel, 
kteří žili ve městě v roce 1640, 
přežilo pouze něco málo přes 
patnáct set. Vesnicí ale naštěs-
tí nezůstalo, vstalo z trosek. 

Morový i trojiční
Architekt Render prošel sám 
hrůzami umírajícího města, 
jeho touha postavit reprezen-
tativní dílo ke znovuzrození 
svého města byla tedy neoby-
čejně silná. Utkvělá myšlenka. 
Ostatně realizaci té myšlenky 
věnoval veškerý svůj majetek 
i život. 

Už během epidemie sezná-
mil městskou radu se svým zá-
měrem. Uvažoval ale nejdříve 
o sloupu morovém, vysokém 
a nádherném, jaký jinde ne-
mají. Brzy si ale uvědomil, že 
takový sloup nemůže splnit 
jeho vysoké nároky o největ-
ším a nejkrásnějším sloupu, 
a tak se naštěstí rozhodl, že 
souběžně se stavbou marián-
ského morového sloupu po-
staví ještě jeden, sloup dale-
ko vyšší, slavnější, velkolepý, 
sloup Nejsvětější trojice. Nele-
nil a žádost o povolení stavby 
poslal olomouckému magistrá-
tu už v lednu roku 1716. Tro-
chu ale narazil, šlo o peníze. 
Kdo stavbu trojičního sloupu 
zaplatí. Radnice? Nikoliv! Me-
cenáši? Nikoliv! Tak se Render 
rozhodl, že stavbu trojičního 
sloupu bude financovat sám, 
a navíc městské radě slíbil, že 
pokud nestihne práci dokončit 

za svého života, odkáže k její-
mu dokončení vlastní majetek.  

Zarputilec a vizionář
Těžko říct, jestli tušil, že dílo 
tak grandiózní a drahé skuteč-
ně dokončí. Stavbu stihl vytáh-
nout do prvního patra, sochař 
Filip Sattler dokončil i práce 
na šesti reliéfech polopostav 
apoštolů a potom Render ze-
mřel. Ještě se ke své velké ra-
dosti a hrdosti stihl podívat na 
Horní náměstí z výšky prvního 
patra svého čestného sloupu. 
Byly to pro něj určitě chvíle 
neobyčejně šťastné.

Render zemřel a jeho maje-
tek byl skutečně rozprodán, 
aby mohla stavba pokračo-
vat. Do zvláštního fondu, kte-

rý spravoval člen městské rady 
a Renderův přítel F. G. Will-
perth, bylo uloženo 8 961 zla-
tých a dalších 2 000 zlatých 
bylo určeno na výzdobu kaple.

Je až neuvěřitelné, co ve svět-
le doby konce 17. století chlapík 
jménem Václav Render doká-
zal. Svoji touhu postavit monu-
mentální sloup realizoval bez 
ohledu na překážky, které mu 
křížily cestu. Umanul si, že na 
olomouckém rynku bude stát 
monumentální trojiční sloup, 
ale také morový. A od této vi-
ze neustoupil. Je štěstí, že měl 
i stejně zapálené následovníky. 

Přijela i císařovna
Olomoucký sloup zasvěcený 
Nejsvětější trojici, chlouba 

města, byl vysvěcen 9. září 
roku 1754. Učinil tak kardi-
nál Troyer. Na tu slávu se při-
jela podívat i císařovna Marie 
Terezie s manželem Františ-
kem I. Lotrinským. 

Svým stavitelům příliš ra-
dosti a štěstí trojiční sloup ne-
přinesl, zato Olomoučané by-
li patřičně hrdí, vždyť všichni 
umělci i stavitelé, kteří se na 
jeho budování a výzdobě podí-
leli, byli občany města. Přede-
vším tři atributy, které každý 
ze stavitelů a umělců dodržel 
– tedy rozměrnost, bohatost 
sochařské výzdoby a celková 
až monumentální koncepce –, 
tvoří z tohoto díla památku ev-
ropského významu. 

Render záměrně nekompo-
noval svůj trojiční sloup ja-
ko běžný morový sloup. Byl 
sloupem čestným, který byl 
určen k tomu, aby jako umě-
lecké dílo sloužil k oslavě křes-
ťanské katolické víry. Dnes je 
pětatřicet metrů vysoké monu-
mentální barokní sousoší Nej-
světější trojice největší v čes-
kých zemích a je památkou 
známou v celém světě. V roce 
2000 bylo zapsáno na Seznam 
světového kulturního dědictví 
UNESCO. 
 Táňa PIKARTOVÁ



15. května 2019  11ŠKOLSTVÍ INZERCE

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci 
s Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 
výchovného koordinátora/výchovné koordinátorky 

pro sekundární cyklus Evropské školy Mnichov
Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce www.msmt.cz 

pod sekcí: EU a zahraničí/Studium v zahraničí/Evropské školy.
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ALBATROS PŘEDSTAVUJE KNIŽNÍ NOVINKY

Příběh o psí slečně Lady a rozpusti-
lém tuláku Trampovi je jeden z nej-
půvabnějších příběhů o lásce všech 
dob. Film z dílny Walta Disneye do-
jímá další a další generace rodičů 
i dětí. Proto jsme pro naše čtenáře 
podle něj připravili knihu s origi-
nálními vintage ilustracemi z pa-
desátých let. Rodiče jistě  přečtou 
tento příběh svým dětem jedním dechem.

Lady a Tramp
KOLEKTIV AUTORŮ

Šikulové, koumalové, nezbedové, jde 
se na to. Šikulí kniha přináší tento-
krát originální náměty na dárky pro 
kamarády i rodiče k narozeninám, 
jmeninám, Vánocům a jiným příle-
žitostem. Proč utrácet našetřené pe-
níze za dárky, když pro vás šikulové 
připravili báječné a osobité výrobky. 
Všechny výrobky jsou vyzkoušené 
i v praxi.

Šikulové tvoří dárky
KOLEKTIV AUTORŮ

Třetí pokračování Ladových veselých 
učebnic. V novém vydání Brouků 
a hmyzu Ladislava Stehlíka a Josefa 
Lady se děti mohou dočíst, že náš nej-
větší brouk je roháč, proč mravenci 
chovají mšice, že vážky se vyskyto-
valy na Zemi dlouho před člověkem 
nebo jak vysoko se umí vymrštit ko-
vařík. Nechybí ani tradičně krátké 
básničky. 

Brouci a hmyz 
LADISLAV STEHLÍK

Pestré aktivity a úkoly pro žáky se speci-
fickou poruchou učení jsou zaměřeny na 
rozvoj sluchového a zrakového vnímání, 
paměti, rytmizace a orientace v prostoru. 
Cílem cvičení je rozšíření slovní zásoby, 
podpora čtenářských dovedností a zkva-
litnění techniky čtení. Sešit je určen ro-
dičům, kteří chtějí zábavnou formou po-
moci dětem překonat potíže se čtením, ale i učitelům, kteří 
jej mohou využít v rámci integrované výuky.

Dyslexie pro 4.–5. ročník ZŠ
DITA NASTOUPILOVÁ

Není to tak dlouho, co se Roy a Celes-
tial vzali. Oba jsou mladí a mají před 
sebou slibnou budoucnost. Doslova ze 
dne na den se jim ovšem změní život. 
Roy je odsouzen za znásilnění, které 
nespáchal. Co s manželstvím mladých 
lidí udělá vidina dvanácti let ve věze-
ní? Bude mít Celestial sílu udržovat 
vztah, který se odehrává přes dopisy 
a krátké ponižující návštěvy?

Jedno manželství
TAYARI JONESOVÁ

Světově oceňovaný román o touze 
po dítěti, zradě, naději a síle mateř-
ských pout. Yejide a Akin jsou milující 
manželé. Ani po čtyřech letech vztahu 
však Yejide nemůže otěhotnět. Zkusili 
všechno – odborná vyšetření, návštěvy 
léčitelů, svaté poutě, tanec s proroky 
i modlitby k Pánubohu. Yejide ale stá-
le doufá v zázrak. Až do chvíle, kdy si 
Akin přivede druhou manželku. 

Harry Potter byl přijat do bradavické 
školy čar a kouzel – kouzelnické školy, 
která nemá v celém čarodějnickém svě-
tě obdoby. Přidejte se k němu, jeho ka-
marádům, nepřátelům i učitelům, řeš-
te zábavné úkoly a nakonec si sestavte 
svoji vlastní minifigurku LEGO® Har-
ry Pottera™, která je součástí knihy.

Zůstaň se mnou

LEGO® Harry Potter™ 
Zpátky do Bradavic

AYOBAMI ADEBAYO

KOLEKTIV AUTORŮ Román inspirovaný skutečným osudem 
vily Tugendhat. Příběh jejích majitelů zr-
cadlí tragédii českého národa. Na kopci 
nad Brnem ční zázračný dům postavený 
na míru židovsko-křesťanskému páru. 
Vyzařuje bohatství, sebevědomí, krásu 
a majestátnost. Avšak jen do chvíle, než 
do země vstoupí nacistické vojsko a manželé musí vilu i ze-
mi opustit. Román byl nominován na nejprestižnější knižní 
cenu anglicky mluvícího světa The Man Booker Prize.

Skleněný pokoj
SIMON MAWER

INSPIRACE


