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„Cesta vývoje není ani rychlá, ani snadná.“ Marie Curie-Sklodowská

Ve slavnostní části delegáty 
sjezdu pozdravil premiér An-
drej Babiš, který zdůraznil zá-
vazek vlády zvýšit platy uči-
telů a nepedagogických pra-
covníků tak, aby v roce 2021 
dosáhly 150 procent jejich sta-
vu v roce 2017. Ministryně fi-
nancí Alena Schillerová jeho 
slova podpořila konkrétními 
čísly. „Když provedu srovná-
ní platů mezi lety 2013, kdy 
byl průměrný plat učitele 
26 109 korun, a rokem 2019, 
kdy se průměrný plat zvýšil na 
36 874 korun, došlo k nárůs-

tu o deset tisíc korun,“ řekla 
ministryně. 

Osobně školské odbory po-
zdravil a zároveň pochválil také 
ministr školství Robert Plaga: 
„Pomocí školských odborů se 
podařilo téma vzdělávání ukot-
vit v mediálním prostoru a je 
to téma trvale viditelné. Pro 
všechny politické strany je 
dnes školství stálou prioritou 
a to mě naplňuje optimismem. 
Je to věc, za kterou je odbory 
třeba ocenit.“

Ve stejném duchu se nesly 
proslovy dalších hostů sjezdu. 

Polský odborový předák Grze-
gorz Gruchlik uvedl, že kampaň 
školských odborů Konec lev-
ných učitelů je pro polské od-
boráře velkou inspirací. Před-
seda slovenských odborů Pavel 
Ondek řekl: „Jestli pan premiér 
říká, že v roce 2021 budou mít 
čeští učitelé v průměru 45 ti-
síc korun, pak já musím říci, 
že to nepřišlo samo sebou. Je 
to výsledek práce odborů a já 
vám k tomu gratuluji.“

Předseda svazu František 
Dobšík ve svém projevu zhod-
notil, co se za čtyři roky škol-
ským odborům povedlo a na co 
se musí soustředit v dalším ob-
dobí. „Vývoj posledních let byl 
pozitivní. A to je i naše zásluha. 
Bez aktivit odborového svazu 

by zájem celé politické sféry 
o školství byl podstatně men-
ší. Naše jednání s vládními či-
niteli, petice, veřejné aktivity, 
veřejná slyšení a mnohé další 
akce skutečně přinesly žádoucí 
výsledky,“ konstatoval Franti-
šek Dobšík.

V pracovní části sjezdu de-
legáti chválili nové svazové 
dokumenty - Stanovy svazu, 
Finanční řád a Program škol-
ských odborů na roky 2019 až 
2022. Delegáti dále volili no-
vého předsedu, místopředse-
du a revizní komisi. I v příš-
tím čtyřletém období odborový 
svaz povede František Dobšík 
jako předseda a Markéta Sei-
dlová jako jeho místopředsed-
kyně. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

SJEZD ZHODNOTIL ÚSPĚCHY ŠKOLSKÝCH ODBORŮ
Jednou za čtyři roky se schází sjezd delegátů školských 
odborů, který je jejich vrcholným orgánem. Letos tomu 
bylo již poosmé, a to 17. a 18. května v Praze.
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Miliony na charitu
Zhruba čtvrt milionu dět-
ských čtenářů se za posled-
ních osm let registrovalo do 
projektu Čtení pomáhá, se 
kterým mohou přispívat na 
charity v Česku i zahraničí. 
Čtením knih získali žáci škol 
celkem 50 milionů korun, 
které rozdělili mezi pět sto-
vek charit.  čtk

Budka pro netopýry  
Budku k ochraně netopý-
rů navrhl student Fakulty 
designu a umění Ladislava 
Sutnara Západočeské uni-
verzity v Plzni Tomáš Sta-
rý. Svou práci konzultoval se 
Správou chráněné krajinné 
oblasti Slavkovský les, která 
se dlouhodobě věnuje ochra-
ně netopýrů.  čtk

Studentské volby 
Studentské volby do Evrop-
ského parlamentu vyhrála 
Česká pirátská strana, dru-
zí skončili Starostové s re-
gionálními partnery a TOP 
09. Pětiprocentní hranici 
překročilo ještě recesistic-
ké hnutí ANO, vytrollíme 
europarlament a další. Vý-
sledky zveřejnila společnost 
Člověk v tísni.  čtk

ZÁPISNÍK

Úpravu v pojištění škol, jak ji 
navrhli poslanci Starostů a ne-
závislých, vláda před zákonodár-
ci nepodpoří, ale ani neodmítne. 
K návrhu schválila neutrální sta-
novisko, řekl po zasedání kabine-
tu premiér Andrej Babiš. Nove-
la zákoníku práce by sjednotila 
odpovědnost za škodu vzniklou 

žákům základních škol a dětem 
v mateřských školách. Změna by 
podle předkladatelů měla pomo-
ci zejména v situacích, kdy obě 
školy působí v jednom subjektu. 
Ředitelé by podle nich nemuse-
li uzavírat dvě rozdílné pojistné 
smlouvy jako nyní.

S cílem úpravy se kabinet po-

dle podkladů ztotožní. V součas-
nosti jsou podle vládních legisla-
tivců děti v mateřských školách 
bezdůvodně pod nižší ochranou 
než žáci základních škol. Úpra-
va odpovědnosti za škodu však 
v těchto případech nepatří do 
pracovněprávních předpisů, 
uvedli. čtk

„Horečka, rýma, bolest hlavy. Asi jste někde chytil průvan, pane učiteli. 
Že vy jste zase pořádali  ten den otevřených dveří?!“ KR
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VLIV KRAJŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ

Ačkoli je na českém území již 
od dob rakouské monarchie po-
vinná školní docházka, někte-
ré děti ani v současné době zá-
kladní vzdělání nezískají. Po-
dle údajů ministerstva školství 
se to ročně týká zhruba šesti 
procent žáků, kteří vyjdou ze 
základních škol. 

V loňském roce nedokončilo 
základní vzdělání v běžných 

ZŠ přibližně 4 800 dětí z 81 
428, které tyto školy opustily.

Základní vzdělání získá žák, 
který úspěšně ukončí 9. roč-
ník základní školy. „Tedy po-
kud žák opakoval a ze základní 
školy odešel například v 8. roč-
níku, základní vzdělání nezís-
kal, stejně tak pokud propadl 
v 9. ročníku a již nepokračo-
val ve vzdělávání,“ uvedlo mi-

nisterstvo. Ti, kdo základního 
vzdělání nedosáhli, si ho mo-
hou doplnit ve speciálních kur-
zech, dodal úřad. Z údajů ve 
statistických ročenkách úřa-
du vyplývá, že velká část ne-
úspěšných končí v osmé třídě. 
Loni to bylo 3 241 dětí, před-
loni 3 192 a ještě o rok dříve 
3 113 žáků. 

 čtk

ŠEST PROCENT DĚTÍ BEZ VZDĚLÁNÍ

O detailech hovoříme s před-
sedkyní Rady Asociace krajů 
České republiky Janou Mrač-
kovou Vildumetzovou.

 Kraje budou mít pravo-
moc rozhodovat o obo-

rech a kapacitě studentů ve 
školách. Od kterého školního 
roku by se tato praxe měla 
realizovat? 

Dovolte, abych informace 
uvedla na pravou míru. Kraje 
chtějí mít kompetenci společ-
ně s řediteli škol nastavit obory 
a kapacitu studentů. To je roz-
díl. Ve většině krajů tato spolu-
práce s vedením škol už stejně 
probíhá i bez toho, aby to by-
lo například řešeno zákonem. 
S panem ministrem jsme se do-
mluvili na základě dohody za-
interesovaných partnerů, tedy 
například Hospodářské komo-
ry ČR, Svazu průmyslu a do-

pravy ČR, školských odborů 
s Asociací krajů ČR. Ministr 
potvrdil, že pokud jde o vítaný 
nástroj z pohledu krajů a doho-
da o otevíraných oborech a ka-
pacitě mezi kraji a řediteli škol 

stejně probíhá, tak jej v rámci 
Sněmovny podpoří.

 Kdo bude v krajích 
o oborech a počtech 

studentů rozhodovat a jaké 
bude mít pravomoci? 

Tak jako je to nyní, ředitelé 
předkládají radě kraje návrh, 
který je předem vždy řádně 
diskutován s odborem školství. 

Vedení kraje dostane obvykle 
finální materiál, do kterého již 
nezasahuje. Ministr školství ta-
ké řekl, že připraví pozměňo-
vací návrh pro případ, kdyby 
ředitel nesouhlasil, aby měl 
možnost to s vedením kraje 
komunikovat. 

 Kdy by podle vás moh-
ly být alespoň částečně 

saturované zatím nedostat-
kové obory? 

Samozřejmě, že chodí za ná-
mi zaměstnavatelé a neustále 
si stěžují, že nemají pracovní 
sílu v mnoha oborech. Naším 
úkolem je nastavit odborovou 
strukturu tak, aby odpoví-
dala potřebám kraje, řešíme 
ji s krajskou tripartitou, kde 
jsou zástupci zaměstnavatelů 
a zaměstnanců.

 Které obory jsou hlavně 
v současné době nedo-

statkové?
Dá se říci, že je to napříč re-

publikou obdobné, zaměstna-
vatelům chybějí strojní mecha-
nici, zámečníci, CNC operátoři, 
ale i zedníci, truhláři, absol-
venti gastronomických obo-
rů, řidiči, některé zdravotnic-
ké obory a takto bych mohla 
pokračovat.

 Bude Asociace krajů 
jednat i se soukromý-

mi školami? 

Již jsem jménem Asociace 
krajů ČR jednala se Sdružením 
soukromých škol Čech, Mora-
vy a Slezska a shodli jsme se, 
že je naším společným cílem 
zrušit nekvalitní veřejné, ale 
i soukromé školy. Jsme do-
mluveni s ministrem školství 
na tom, že by se představite-
lé ministerstva školství sešli 

se zástupci jednotlivých krajů 
za účasti České školní inspek-
ce z daného regionu, zástup-
ců Sdružení soukromých škol 
a vyhodnotili současný stav, 
popřípadě hledali společně 
řešení. Je třeba si uvědomit, 
že zřizovatelem veřejných 
škol jsou kraje, zápis soukro-
mých škol do rejstříku schva-
luje ministerstvo školství, pro-
to je nutné probrat tyto věci 
společně.

 Už jste zahájili také 
spolupráci s minister-

stvem práce a sociálních 
věcí? 

Jsme teprve na začátku, ale 
shodli jsme se na tom, že posí-
lení kompetence krajů by mělo 
jít zároveň s tím, že by regiony 
využívaly data z predikcí trhu 
práce a ekonomického vývo-
je. Ta se v současnosti mimo 
jiné sumarizují v rámci pro-
jektu KOMPAS řízeného mini-
sterstvem práce a sociálních 
věcí. Kraje by měly mít tyto 
údaje k dispozici a vycházet 
z nich při nastavování oboro-
vé struktury. 

 Co si vy sama od reali-
zace záměru slibujete 

pro zlepšení situace na tr-
hu práce?   

Kraje jsou zodpovědné za 
kvalitu středního školství. 
Řeknu to velmi zjednoduše-
ně, tam, kde budeme mít jis-
totu, že je trh práce nasycen 
a nepotřebuje například další 
zdravotní sestřičky, se s ředi-
teli škol domluvíme na tom, 
aby se to odrazilo v kapacitě 
škol. A naopak pokud bude 
poptávka po některém z obo-
rů nejen ze strany zaměstna-
vatelů, ale také samotných bu-
doucích středoškoláků a jejich 
rodičů, zvážíme možnost jeho 
otevření. Při tom všem ale sa-
mozřejmě musíme přihlédnout 
k plánům rozvoje vzdělávání 
v regionu i k vyváženosti celé 
soustavy. Táňa PIKARTOVÁ

Ministr školství a předsedkyně Asociace krajů ČR došli 
ke shodě ohledně budoucnosti vzdělávání. Kraje budou 
mít jako zřizovatelé středních škol pravomoc rozhodovat 
o oborech a kapacitě nabíraných žáků. 

Pokud bude poptávka po některém z obo-
rů nejen ze strany zaměstnavatelů, ale ta-
ké budoucích středoškoláků a jejich rodičů, 
zvážíme možnost jeho otevření.

VLÁDA NEPODPOŘÍ ÚPRAVU POJIŠTĚNÍ

DĚTI V ÚSTAVU I NA ŽÁDOST RODIČŮ? 
Diagnostické ústavy možná 
budou opět moci přijímat do 
péče děti i na žádost rodičů. 
Do zákona o ústavní výcho-
vě chce takzvané dobrovolné 
pobyty vrátit novelou skupi-
na několika desítek poslanců 
ze šesti klubů v čele s lidovci. 
Nyní ústavní péči pro chová-
ní s poruchami nařizuje pou-
ze soud. 

Předkladatelé poukazují na-
příklad na to, že v souvislosti 
se strategií začleňování roste 
v běžných školách podíl dě-
tí s poruchami chování, při-
čemž speciálních pedagogů 
je podle nich nedostatek. Ve 
zdůvodnění zmiňují také ši-
kanu, kyberšikanu, zvýšenou 
agresivitu a další problémy. 
Po znovuzavedení takzvaných 

dobrovolných pobytů v dia-
gnostických ústavech vola-
jí i odborníci, zejména z řad 
vedení výchovných ústavů. 
Vzhledem k tomu, že by ne-
bylo nutné zapojovat sociál-
ní systém a soudy, by návrat 
staré praxe podle nich přinesl 
vedle časové úspory i úsporu 
finanční. 

 čtk
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Působila také jako dlouholetá 
členka výboru SUMA, pracov-
ní skupiny ministerstva školství 
pro oblast práce s nadanými žá-
ky a je spoluautorkou několika 
učebnic matematiky.

 Co stálo za vaším rozhod-
nutím založit Základní 

školu Čtyřlístek?
Původně to byla Svobodná 

škola, poté ZŠ Čtyřlístek a dnes 
ZŠ Academic School. V deva-
desátém třetím roce měla dce-
ra nastupovat do první třídy, 
a tak jsem obcházela školy 
v okolí a pokládala tam různé 
otázky. Například jaké jsou os-
novy, jak se učí a jakými me-
todami. Ale nikdo se o tom ne-
chtěl bavit. 

Mrzelo mě to, ale také na-
štvalo. Zeptala jsem se tedy na 
ministerstvu, jestli je poblíž ně-
jaká škola podle mých požadav-
ků, takové byly v té době v Ho-
landsku nebo ve Finsku. Prý 
nic takového není a nezbývá mi 
nic jiného než si takovou zalo-
žit. Tak jsem ji založila. O rok 
později měl syn nastupovat do 
školky, a protože žádná nevy-
hovovala mým představám, 
otevřela jsem i první školku. 
Dnes stojím za vznikem dvou 
základních škol a třech školek, 
a pokud vše půjde, plánuji ote-
vírat další.

 Je rozdíl mezi žáky a ro-
diči dnes a v 90. letech, 

kdy jste školu otevírala?
Rozdíl mezi nimi je obrovský. 

S dětmi jsme hodně jezdili ven, 
chodili do přírody, pořádali jsme 
tábory, protože počítače a mobi-
ly nebyly. Pekli jsme třeba i dor-
ty a vařili. Přitom jsme zvládli 
probrat všechno učivo. I rodiče 
byli fajn. Například nám vozili 
na školy v přírodě jídlo a další 
potřebné věci. Dnes jsou mno-
hem náročnější a spousta z nich 
si myslí, že rozumí školství, pro-
tože také absolvovali školy, ale 
ono to není tak jednoduché.

 Co považujete za největší 
pokrok ve školství v po-

sledních letech?
Dnes se dostaneme k zajíma-

vým metodám výuky a skvě-
lým pomůckám. Jako největší 
pokrok vidím počítače, mobily, 
tablety a celkově techniku, s níž 
učitelé pracují. Děti to přiroze-
ně zajímá a baví. Další velký 
pokrok je v možnosti cestová-
ní a inspirace od zahraničních 
škol, které navštěvujeme. Byli 
jsme ve Finsku, Dánsku, Ho-
landsku a v Anglii, kde jsme 
zažili tu atmosféru na vlastní 
kůži, a dodnes odtud čerpáme.

 Proč je podle vás v Čes-
ku nedostatek učitelů?

Myslím si, že je to kvůli změ-
ně v zákonu o pedagogických 
pracovnících. Podmínky, které 
zákon stanovil, způsobily to, že 
nemůže jít učit každý, kdo mohl 
před rokem 2015. Tím rozhodně 
nemyslím, že by byl zákon špat-
ný, ale nebyli jsme na to připra-
veni – nemáme tolik absolventů. 

Největší problém aktuálně 
máme s přijímáním zahranič-
ních lektorů. Ti musí splňovat 
požadavky našeho zákona, za-
tímco v zahraničí jsou ty poža-
davky jiné, mnohdy nižší. Pro-

to nemůžeme vzít výborné lek-
tory, protože nemají například 
dostatečné vzdělání pro naši le-
gislativu.

 Jak se dá efektivně pra-
covat s nadanými žáky 

a se žáky s podpůrným opat-
řením? 

To umíme dobře. Jako zásadní 
vidím spolupráci s pedagogicko-
-psychologickou poradnou, kte-
rá dítě vyšetří a doporučí, jak 

s ním pracovat. My pak vytvoří-
me individuální plán. Není jen 
pro určité předměty, ale i pro 
výuku, kroužky, školní druži-
ny a domácí přípravy dětí. Zto-
tožněni s ním však musí být 
nejen všichni pedagogové oko-
lo, ale především rodiče. Měli 
by vědět, že nadané dítě mů-
že v něčem vynikat, ale v ně-
čem jiném také pokulhávat. To 
je běžné a ne všichni rodiče to 
respektují. Někdy své děti tlačí 
k výkonům ve všech oblastech. 
To je přece nemožné.

 Váš kolektiv společně 
s Přírodovědeckou fa-

kultou Univerzity Palackého 
vytvořil matematickou soutěž 
Úkoly Čmeldy Pepíka. Sehrálo 

v tom roli i to, že jste vášnivá 
matematička?

Určitě. Spolupracujeme s pro-
fesorem Josefem Molnárem 
z Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Palackého, který přivezl 
do České republiky soutěž Mate-
matický klokan. Když jsme zva-
žovali, že by bylo dobré udělat 
podobnou soutěž i pro před-
školní děti, vznikl Čmelda Pe-
pík. Příklady tvoříme každý rok 

nové. Náš kolektiv autorů vy-
tvořil i podpůrné příklady, kte-
ré mohou pomoci při výuce ve 
školce. Hlavně chceme pomoci 
učitelům mateřských škol vyhle-
dat děti talentované na matema-
tiku a logiku a následně v nich 
toto nadání rozvíjet. 

 Přišel někdy okamžik, 
kdy jste chtěla školu 

opustit a věnovat se jinému 
povolání?

Ne, nikdy. Sice byly problé-
my, ale ne takové, že bych toho 
chtěla nechat. Je to totiž moje 
snová práce a koníček. Já jsem 
chtěla snad už od čtyř let učit 
– v naší rodině byli všichni uči-
telé. Maminka a tatínek byli ře-
ditelé škol, takže náš nedělní 
oběd vypadal jako porada. Fas-
cinovala mě tvorba rozvrhů. Je 
to takové sudoku, ale teď to za 
mě už dělá počítač.

 Čeho nejvíce si vážíte 
u svých kantorů?

Vážím si především dobrých 
vztahů a vzájemné upřímnosti. 
Jsem ráda, když za mnou při-
jdou s jakýmkoliv problémem či 
trápením a můžeme si o tom po-
povídat. Cením si toho, že chtějí 
znát můj názor, ale ponechávám 
jim kus volnosti. Samozřejmě 
chci, aby byla dodržena určitá 
filozofie naší školy, ale oceňuji 
kreativitu a samostatnost uči-
telů, kterým nemusím vše dik-
tovat a nařizovat. Důvěřuji jim. 

UČIT JSEM CHTĚLA UŽ OD ČTYŘ LET
Věra Olšáková je ředitelkou a jednatelkou Academic School, 
Mateřské a Základní školy v Uherském Hradišti a ve Zlíně, 
která je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci. 

Rodiče by měli vědět, že nadané dítě mů-
že v něčem vynikat, ale v něčem jiném také 
pokulhávat. To je běžné a ne všichni rodiče 
to respektují a počítají s tím. 

Kurz probíhá v angličtině a fran-
couzštině a nabízí asi třicet 
hodin aktivního učení pomocí 
textů, videa, diskuzí, práce ve 
skupině, tzv. role plays a kvízů. 
Jeho cílem je podpořit inkluziv-
ní vzdělávání, demokratické ob-
čanství a lidská práva pomocí 

porozumění klíčovým definicím, 
kontextu a obsahu vzdělávání 
zaměřeného na lidská práva. Je-
ho součástí jsou rovněž existu-
jící a nové praktiky výukových 
stylů, přístupů a metod. Kurz 
probíhá v rámci projektu EU 
Convince, na kterém se podíle-
jí tři výše zmíněné organizace.

Rozdělen je do 3 modulů:

Modul 1
Zaměření na mezinárodní 
a regionální definice a rá-
mec týkající se výuky lid-
ských práv.

Modul 2
Zkoumá specifické kontexty 
a témata pokrývající řadu ob-
lastí (např. práva zdravotně 
postižených a migrace), stej-
ně jako aspekty související 
s inkluzivním vzděláváním 
(např. inkluze minorit nebo 
preventivní role inkluzivního 
vzdělávání proti extremizmu 
a násilí).

Modul 3
Tento model zdůrazňuje po-
třebu participačního manage-
mentu celé školní komunity, 
což v sobě zahrnuje reakci 
na potřeby studentů, peda-
gogických pracovníků a šir-

ší komunity, tedy nejen za-
měření na školní vzdělávací 
plány, ale na celé vzdělávací 
prostředí.

Celý kurz je koordinován 
Světovým kampusem pro lid-
ská práva, vyučují v něm aka-
demičtí pracovníci a specia-
listé z různých institucí a obo-
rů. Seznam těchto předních 
odborníků obsahuje jména 
jako prof. Léonce Bekemans, 

University of Padova; prof. 
Florence Bénoit-Rohmer, Uni-
versity of Strasbourg; prof. 
Paolo de Stefani, University 
of Padova; prof. Anja Mihr, 
OSCE Academy v Biškeku; 
prof. Manfred Nowak, Svě-
tový kampus pro lidská práva.
 red

MODERNÍ VÝUKA K OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
ETUCE, EFEE a ESHA pořádají onlinový kurz Občanskou vý-
chovou a vzděláváním o lidských právech pro docílení změny. 
Kurz je zdarma a trvá šest týdnů, od 29. 4. do 9. 6. 2019. Nabízí 
učitelům, ředitelům škol a dalším pedagogickým pracovníkům 
příležitost, jak získat znalosti ve výuce občanské výchovy.

Více informací naleznete na 
https://skolskeodbory.cz/

ZASTUPOVÁNÍ ODBOROVOU ORGANIZACÍ
 Působí-li u zaměstnavatele více 
odborových organizací, pak podle 

ustanovení § 286 odst. 6 zákoníku prá-
ce platí, že za zaměstnance jedná v pra-
covněprávních vztazích ve vztahu k jed-
notlivým zaměstnancům odborová orga-
nizace, jíž je zaměstnanec členem. Za 
zaměstnance, který není odborově orga-
nizován, pak jedná v pracovněprávních 
vztazích odborová organizace s největ-
ším počtem členů, kteří jsou u zaměst-
navatele v pracovním poměru, neurčí-
-li tento zaměstnanec jinak. Jak se má 
zaměstnavatel vůbec dozvědět, zdali je 
zaměstnanec členem odborové organi-
zace, když dle ustanovení § 316 odst. 4 
zákoníku práce nesmí vyžadovat po za-
městnanci informaci mj. o členství v od-
borové organizaci? 

K tomuto dotazu zaujala Asociace pro 

rozvoj kolektivního vyjednávání a pra-
covních vztahů následující stanovisko:
Zákaz vyžadovat po zaměstnanci infor-
maci o jeho případném členství v odbo-
rové organizaci platí obecně, ale nemů-
že dopadat na situaci, kdy je poskytnutí 
takové informace nezbytným podkladem 
pro splnění zákonné povinnosti zaměst-
navatele týkající se dotčeného zaměst-
nance (jde o vztah obecné a zvláštní práv-
ní úpravy, v němž má zvláštní právní 
úprava přednost). Bez požadavku na uve-
dení případného členství v odborové or-
ganizaci by nemohl zaměstnavatel např. 
projednat s příslušnou odborovou orga-
nizací rozvázání pracovního poměru se 
zaměstnancem výpovědí nebo okamži-
tým zrušením ve smyslu ustanovení § 61 
odst. 1 zákoníku práce.
Jak dovodil Úřad pro ochranu osobních 

údajů, zpracování tohoto citlivého osob-
ního údaje má právní oporu v ustanove-
ní § 9 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, protože jde o zpracování nezbytné 
pro dodržení povinností a práv správce 
odpovědného za zpracování v oblasti pra-
covního práva a zaměstnanosti, stanove-
né zvláštním zákonem. Tato právní opora 
platí, pokud je s konkrétním zaměstnan-
cem řešena konkrétní situace v rámci jeho 
pracovněprávního vztahu. Naopak (podle 
tohoto názoru) nemůže jít o použitelný 
právní titul ke shromáždění (zpracování) 
tohoto citlivého osobního údaje v případě, 
že se zaměstnavatel ptá zaměstnanců na 
členství v odborové organizaci dopředu, 
aby do budoucna věděl, jak naložit se 
svojí zákonnou povinností.  Vít BERKA

FOTO: ARCHIV

Pokračujte na straně 8...
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Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

VÝŠE PLATU PODLE ZAŘAZENÍ

V příloze č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, je pro 
platovou třídu a platový stupeň uvedené 
v dotaze stanoven platový tarif ve výši 
16 230 Kč měsíčně. Nejnižší úroveň za-
ručené mzdy (na kterou má zaměstnanec 
nárok) pro 8. platovou třídu podle naří-
zení vlády č. 567/2006 Sb. ve 4. skupi-
ně prací činí od 1. ledna 2019 17 970 Kč 
měsíčně. Nedosáhne-li plat bez platu za 

práci přesčas, příplatku za 
práci ve svátek, za noční 
práci, za práci ve ztíženém 
pracovním prostředí a za 
práci v sobotu a v neděli 
příslušné nejnižší úrov-
ně zaručené mzdy, je 
zaměstnavatel povi-
nen zaměstnanci 
poskytnout dopla-
tek k platu ve výši 
rozdílu mezi platem 
dosaženým v kalen-
dářním měsíci a pří-
slušnou nejnižší úrov-
ní zaručené mzdy (§ 112 
odst. 3 zákoníku práce).

 Mám nastoupit jako začínající 
účetní se zařazením do 8. pla-

tové třídy a do 1. platového stupně. 
Jaká je tam výše platu?

 Dotaz na počet dětí v MŠ zřejmě 
směřuje na ustanovení § 2 (počty 

přijatých dětí ve třídách mateřské školy) 
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání, které nabývá účinnosti dnem 
1. září 2020. 

Nově § 2 uvedené vyhlášky zní:
„Počty přijatých dětí ve třídách mateř-

ské školy
1) Mateřská škola má nejméně
 15 dětí, jde-li o mateřskou školu s jed-
nou třídou,
 12,5 dítěte v průměru ve třídě, jde-li 
o mateřskou školu se 2 třídami,
 16,33 dítěte v průměru ve třídě, jde-li 
o mateřskou školu se 3 třídami, a
 18 dětí v průměru ve třídě, jde-li o ma-
teřskou školu se 4 a více třídami.

2) Je-li v obci pouze 1 mateřská škola, 
má nejméně
 13 dětí, jde-li o mateřskou školu s jed-
nou třídou,
 12,5 dítěte v průměru ve třídě, jde-li 
o mateřskou školu se 2 třídami, a
 16 dětí v průměru ve třídě, jde-li o ma-
teřskou školu se 3 a více třídami.

3) Třída mateřské školy se naplňuje do 
počtu 24 dětí.

4) Třída, ve které se vzdělávají pouze děti 
od 2 do 3 let, má nejméně 12 dětí a napl-
ňuje se do počtu 16 dětí. Mateřská škola, 
která má 3 a více tříd, v případě odpoví-
dajícího počtu dětí podle věty první vždy 
upřednostňuje zřízení samostatné třídy.

5) Třída lesní mateřské školy má nej-
méně 15 dětí.

6) Za každé ve třídě zařazené dítě s při-
znaným podpůrným opatřením čtvrtého 
nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí 
ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti; 
to platí i v případě dítěte s přiznaným pod-
půrným opatřením třetího stupně z důvo-
du mentálního postižení. Nejvyšší počet 
dětí podle odstavce 3 se dále snižuje o 1 za 
každé dítě s přiznaným podpůrným opat-
řením třetího stupně, které není uvedeno 
ve větě první. Postupem podle věty první 
a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve 
třídě nejvýše o 5.

7) Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 
3 let se do doby dovršení 3 let věku dítě-
te nejvyšší počet dětí ve třídě po-

dle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Postupem 
podle věty první lze snížit nejvyšší počet 
dětí ve třídě nejvýše o 6.

8) Snížení počtu podle odstavců 6 a 7 
nelze za 1 dítě uplatnit souběžně. Snížení 
počtu dětí podle odstavců 6 a 7 se neuplatní 
u mateřské školy, které v jeho plnění brání 
plnění povinného předškolního vzdělávání 
dítěte nebo dojde-li ke změně stupně pod-
půrného opatření u dítěte zařazeného ve 
třídě v průběhu školního roku.

9) Dítě, které se vzdělává v mateřské ško-
le pravidelně kratší dobu, než odpovídá 
příslušnému provozu, a další dítě, které se 
vzdělává ve zbývající době podle § 34 odst. 
10 školského zákona, se zařazují do téže 
třídy. Pro účely posouzení souladu s nejvyš-
ším počtem dětí ve třídě podle odstavců 3, 
4, 6 a 7 se započítává vždy pouze 1 dítě.“

ÚVAZEK UČITELEK MATEŘSKÝCH ŠKOL
 Kolik dětí bude od roku 2020 
připadat na jednu učitelku 

mateřské školy, aby měla stopro-
centní úvazek?

Jak všichni víte, stále se snaží-
me dělat vše pro to, aby se vzdě-
lávání stalo prioritou, a to nejen 
„papírovou“. A to se nám daří. 
Téma vzdělávání ve společnos-
ti opravdu posílilo. A to i naší 
zásluhou. Právě my, odboráři, 
jsme kriticky hovořili o škol-
ství jako o papírové předvoleb-
ní prioritě. I proto dostaly sliby 
směřující do oblasti vzdělávání 
v posledních letech konkrétněj-
ší a kontrolovatelnější obrysy.

Dosáhli jsme úspěchů
Všechny politické strany a hnu-
tí, které jsou ve Sněmovně ne-
bo by v ní chtěly být, mají ob-
last vzdělávání jako jednu ze 
svých priorit. A to se i v jejím 
vývoji skutečně odráží. Nedá se 
však říci, že by se podařilo úpl-
ně všechno, přesto, dle mého, 
je vývoj posledních let pozitiv-
ní. A to je i naše zásluha. Bez 
aktivit odborového svazu by zá-

jem celé politické sféry o škol-
ství byl podstatně menší. Ne-
chci přeceňovat vliv a význam 
školských odborů, ale díky na-
šim analýzám mohu dokázat, 
že naše jednání s vládními či-
niteli, petice, veřejné aktivity, 
semináře, kulaté stoly, veřejná 
slyšení a mnohé další akce sku-
tečně výsledky přinesly.

Podívejme se nyní alespoň 
na tři priority ministerstva 
školství, které byly v uplynu-
lých čtyřech letech nastoleny. 
Jsou to: kariérní řád, reforma 
financování regionálního škol-
ství a inkluze. 

Jak víme, ani jedna z nich 
by si na vysvědčení dobrou 
známku nezasloužila. Kariér-
ní řád neprošel. S ním ovšem 
pod stůl spadlo i několik věcí, 
které jsou pro nás nesmírně 
důležité. A to je řešení třídnic-
kých příplatků, ocenění práce 
uvádějících učitelů a také, a to 

hlavně, sjednocení plateb za 
přespočetné hodiny. Třídnické 
příplatky jsou stále nedostateč-
né, práce uvádějících učitelů 
také není dobře ohodnocena 
a platby za přespočetné hodiny 
jsou v různých školách řeše-
ny různě. Zákon totiž tyto od-
lišné výklady umožňuje. A to 
rozhodně není dobře. Správně 
by měl pedagog, který odučí 
takovou hodinu, mít za ni stej-
ně zaplaceno. Přesto tomu tak 
stále není, byť se o to snažíme. 
Bohužel novela zákona o peda-
gogických pracovnících v tom-
to směru je minulostí.

Reforma financování
Druhá priorita – reforma finan-
cování regionálního školství – 
také není vnímána školskou ve-
řejností tak, jak by měla. Mi-
nisterstvu školství se do této 
doby nepodařilo využít obdo-
bí rozfázování reformy na to, 
aby přesvědčilo odbornou ve-
řejnost o prospěšnosti změn fi-
nancování. Ministerstvo se si-
ce brání, že nezná podobu roz-

počtu 2020. Ředitelé škol však 
tápou více. Neznají například 
parametr nenárokových a dal-
ších nadtarifních složek pla-
tů. A to je pochopitelně zner-
vózňuje. Zejména školy, které 
„šetří“ počet zaměstnanců, žijí 
v nejistotě, co bude dál, jak na 
tom budou. Obavy mají i o počty 
nepedagogických pracovníků. 
Schází jim informace o určová-
ní jejich počtu a doba, po kte-
rou se školám slibuje, že budou 
tento parametr znát, se táhne. 
A to není dobré. 

Nedostatek pedagogů
Školy se ale potýkají i s dalšími 
a velmi závažnými problémy. 
Prvním je nedostatek pedagogů. 
Řada škol bude potřebovat při-
jmout na pokrytí většího počtu 
hodin další učitele. Ale kde je 
seženou? Dalším jsou například 
návrhy na změny úvazků ředi-
telů škol, nedostatek učeben pro 
dělení tříd a tak bych mohl po-
kračovat. Reforma s sebou ne-
se opravdu spoustu problémů, 

VZDĚLÁVÁNÍ MUSÍ BÝT PRIORITOU 
Z vystoupení Františka Dobšíka, nového předsedy ČMOS pracovníků školství

Nastal opět čas sjezdu, kdy je nutné se jednak ohlédnout, 
jednak podívat vpřed a zvážit stávající situaci.

Pokračujte na straně II...
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které se nedají vyřešit ze dne 
na den. My se na ně stále sna-
žíme upozorňovat a využíváme 
všech prostředků, aby byly i ty-
to problémy řešeny, aby se na 
ně nezapomnělo. I přesto má re-
forma naši podporu. Zohledně-
ní věkové struktury pedagogů 
v rozpočtu školy je jistě dobrý 
krok. Stejně tak vyrovnávání 
mezikrajových rozdílů je nut-
né. Také finanční zajištění pře-
krývání přímé pedagogické čin-
nosti v mateřských školách je 
důležité. A velkou devízou pro 
budoucnost škol je bezpochyby 
předvídatelnost a transparent-
nost rozpisu rozpočtu z úrov-
ně centra.

Nedotažená inkluze
Třetí priorita – inkluze – je 
skutečně veliké téma. Je nám 
podsouváno, že jsme zavede-
ní společného vzdělávání vý-
razně podporovali. Ve zprávě, 
kterou jste všichni dostali, jsou 
obsaženy dokumenty, jak jsme 
ke společnému vzdělávání při-
stupovali. Žádali jsme, aby 
školství na realizaci inklu-
ze dostalo potřebné finance 
a aby na ni byly školy a po-
radenská zařízení připraveny. 
Druhá část tohoto požadavku 
se nenaplnila, a co se financo-
vání týká, sázka na asistenty 
pedagoga jako zásadní motor 
inkluze se ukázala jako příliš 
drahá. Navíc systém podpůr-

ných opatření školy nesmír-
ně administrativně zatěžuje. 
Ukazuje se, že změny, které 
byly některými lidmi vnímány 
velmi optimisticky, zdaleka tak 
ideálně neprobíhají. Velkou ro-
li zde sehrávají i rodiče. Mnozí, 
ač by měli hledat nejlepší zá-
jem svého dítěte, si pod vlivem 
propagandy řešení problémů 
svého dítěte zjednodušili a pod 

heslem: „Proč bychom měli do-
vážet dítě do speciální školy, 
když může chodit do té běžné, 
kterou máme za rohem a která 
ho musí přijmout,“ se domáha-
jí jeho přijetí. A výsledky jistě 
znáte všichni. Odbory se samo-
zřejmě této problematice stále 
věnují, a jak při projednávání 
programu odborového svazu 
zjistíte, nic nezanedbáváme. 

Zvyšování platů
Mezi nezbytné podmínky pro 
kvalitní fungování školství patří 
i dostatek finančních prostřed-
ků, tedy i výše platů. A to je 
pochopitelně naše hlavní odbo-
rářské téma. Znovu jsme je zdů-
raznili na začátku roku 2016 
kampaní Konec levných učitelů. 

Najednou se požadavek na 130 
procent průměrného platu začal 
objevovat v materiálech všech 
politických stran. A to i díky na-
šim aktivitám. My jsme pouka-
zovali i na doporučení Evropské 
komise, aby se u nás profese 
učitele zatraktivnila, vymysle-
li jsme i nový termín, evropský 
semestr, abychom povolání uči-
tel dostali do popředí zájmu ce-

lé společnosti. Je jasné, že jsme 
jako sociální partner byli akce-
schopní a sehráli významnou 
roli při vyjednávání s nejvyšší-
mi představiteli rezortu, státu 
i s dalšími politiky, a to i při ne-
formálních setkáváních. Všech-
na tato jednání se ale neobejdou 
bez naší důkladné přípravy. Bez 
dobrých argumentů bychom nic 
nezískali, nic neprosadili. Přes-
to je nutné naše požadavky stá-
le opakovat, stále zdůrazňovat. 
Jen tak mohou zůstat v pově-
domí všech zainteresovaných. 
A když se pak vývoj doby, poli-
tiky a ekonomického vývoje po-
tkají v příhodném okamžiku, je 
šance, že se je podaří prosadit. 

Intenzivní odborový tah na 
branku vnímám jako velmi dů-
ležitý faktor, na druhé straně je 
k tomu nutné mít i spoluhráče, 
kteří jsou ochotni naši filozofii 
podpořit a ve výsledku realizo-
vat. Díky tomu se sliby směřu-
jící k podpoře vzdělávání poda-
řilo dostat na vyšší úroveň, než 
byly dříve. Už nejde jen o slova 
na papíře, ale o konkrétní kro-
ky, o které je možné bojovat. 

Čísla a procenta
Ve vládním prohlášení se mlu-
ví minimálně o 150 procentech 
průměrného platu z roku 2017. 
My požadujeme dosáhnout 130 
procent průměrného platu ve 
státu. S ohledem na rychlý růst 
platů a mezd v ostatních odvět-
vích je oněch 150 procent jen 
dílčí cíl. Není přece možné, aby 
byl nástupní plat pedagoga nej-

nižší mezi všemi kolegy s vyso-
koškolským vzděláním. Požadu-
jeme, aby se preference školství 
projevila i v platových relacích. 
Proto zdůrazňujeme „minimál-
ně“ 150 procent. Rozdíl mezi 
zmíněnými 150 procenty a „na-
šimi“ 130 procenty je podle na-
šich propočtů něco kolem 3 000 
korun u pedagogů. Problém je 
ale v tom, že kategorie pedagog 
je vnitřně hodně strukturova-
ná. Patří sem třeba asistenti, 
u nichž není podmínkou vysoká 
škola, spadají sem trenéři, mis-
tři odborného výcviku a další. 
Mnozí z nich však mají nižší 
plat, což celý průměr ovlivňu-
je. Dá se ale říci, že učitelé by 
mohli, podle našich propočtů, 
skutečně v roce 2021 v průmě-
ru 130 procent platu ve státě 
dostávat. My ale bojujeme za 
všechny pedagogy. Jde nám 
o prestiž učitelského povolání, 
o přilákání schopných lidí, kteří 
kvalitu vzdělávání pozvednou. 

Struktura svazu
O zásadním směřování, o čin-
nostech svazu vždy rozhodo-
valo předsednictvo ČMOS pra-
covníků školství. Hodnotilo vý-
voj členské základny, zabývalo 
se organizační strukturou jak 
po územní, tak i profesní linii. 
Pravidelně se zabývalo finan-
cováním odborového svazu. 
Opakovaně jsme vedli diskuze 
o vnitřní i vnější komunikaci, 
kterou zprostředkovává i Tý-
deník ŠKOLSTVÍ, naše webové 
stránky, facebook a od března 
2017 i E-Zpravodaj. Aktuální 
dění jsou v elektronické po-
době posílána organizačním 
jednotkám i těm členům, kteří 
nám poskytli e-mailovou ad-
resu. Zápisy z jednání před-
sednictva pravidelně projed-
návaly krajské organizační 
jednotky, veřejně jsou k dis-
pozici i zápisy orgánů profes-
ních sekcí. 

Za to, co se odborovému sva-
zu, jak jsem řekl, podařilo – 
i když ne zcela stoprocentně 
–, děkuji vám všem, kteří jste 
vytrvali a svým členstvím ve 
školských odborech prokáza-
li, že vám nejsou lhostejné ani 
problémy jednotlivců, ani pro-
blémy školství jako celku. 

„Mnoho věcí se povedlo, nemá-
me se za co stydět a je na co 
navazovat. Nepovedlo se však 
zcela prodat uvnitř svazu, a na-
konec i školské veřejnosti, to, 
čeho jsme za poslední čtyři ro-
ky dosáhli. E-Zpravodaj, který 
jsme jako novou formu komu-
nikace s odboráři zavedli, jsme 
k prezentaci úspěšných výsled-
ků příliš nezaměřili. Ideál by 
byl, kdyby každého člena ráno 
při otevření počítače vítal do-
pis s informacemi ze ČMOSu 
a nemyslím tím jen z centrály.

V dalším období bude toto 
mým cílem – dbát na to, aby 
byla prezentace svazu důrazná 
a výstižná.  

A nyní moje vize. V prv-
ní řadě si musíme uvědomit, 
kdo a co je základním kame-
nem našeho svazu, a tam na-
směrovat naše úsilí a pomoc. 
Jsou to základní organizace, 
jejich předsedové, funkcioná-
ři v terénu, kteří denně s lid-
mi komunikují, pomáhají řešit 
problémy. Nemůžou zůstávat 
osamoceni. Ti dávají důvěru 
předsedovi, místopředsedovi 
a očekávají od nás, že práci pro 
svaz pro ně budeme vykonávat 
s co největším nasazením tam, 

kde je naše vyjednávací pozi-
ce. Já zase od všech očekávám, 
že také nezůstanu sama jako 
voják v poli a v případě potře-
by, kdy jednání budou selhá-
vat, přijdete na pomoc a pří-
padnými nátlakovými akcemi 
dojdeme společně k cíli. 

Konec levných učitelů
Samozřejmostí je naplňování 
usnesení sjezdu, kampaně Ko-
nec levných učitelů a dalších 
strategických materiálů, které 
si schválíme. Dosáhnout naše-
ho hlavního cíle – konce lev-
ných učitelů v ČR – je vlastně 
trvalý cíl, ne jen krátkodobá 
kampaň. Máme-li se ve finanč-
ních a pracovních podmínkách 
pracovníků ve školství přiblížit 
vyspělé Evropě, naše kampaň 
musí pokračovat a gradovat. 
Musíme vybojovat tarify jako 
základ domu a pak nadstavbu 
– nenárokovou složku platu. 
Jak porostou platy v ostatních 
oborech, tak musí významně 
růst ve školství. To je prvotní 
cíl. Následuje zlepšování pra-
covních podmínek – zázemí 
pro výkon práce, jednoznač-
né zákonem dané pravidlo pro 
výkon prací souvisejících, tzv. 

setrvání na pracovišti, řešení 
nadúvazkových hodin, place-
né volno jako prevence pro-
ti syndromu vyhoření po od-
pracování určitých let, nárok 
na ozdravné léčebné pobyty, 
tak jako to mají policisté, vo-
jáci apod.  

Komunikace
Stabilizace členské základny 
a její rozšiřování úzce souvi-
sí i s propagací svazu. Chtěla 
bych s vaší pomocí vrátit na-
šemu svazu komunikaci, na-
slouchání lidem, sebereflexi, 
umění přijímat i kritická slo-
va, vnímat návrhy, sociální 
cítění. To jsou všechno věci, 
které se z mého pohledu vy-
trácejí, a já je chci vrátit zpět. 
Zkvalitnit komunikaci mezi 
námi na všech úrovních – to 
je pro mě naprosto klíčová zá-
ležitost. Nemyslím tím jen pře-
dávání informací z centra buď 
přímo ke členům, nebo přes 
naše orgány, ale i od členů 
k orgánům, k centru. Součas-
ná komunikační síť nám moc 
nefunguje. Funguje nám web 
– o návštěvnosti však nejsem 
přesvědčená –, Facebook – vel-
mi málo z nás se zapojuje –, E-
-Zpravodaj už opravdu funguje 
dva roky jednou za 14 dní, do-
stane se ke členům, ale ne ke 
všem. Do začátku bych využila 
E-Zpravodaj a mailové adresy 
členů. Samozřejmostí by měl 
být i regionální zpravodaj, kte-
rý by byl jako tzv. mutace pro-
pojen s centrálním, a pořádání 
besed se členy i nečleny, pro-
fesních kulatých stolů – s tím 
už jsme začali společně se RV 
PV, s tím úzce souvisí sdílení 
dobré praxe.

Sdílení dobré praxe 
Již v minulém období jsem by-
la pro pravidelné konání po-
rad předsedů KROS, smyslem 
byla právě výměna zkušenos-
tí např. se stabilizací členské 
základny, s vyjednáváním na 
úrovni kraje, regionů. Určitě 
bych v této započaté praxi chtě-
la pokračovat a prohlubovat ji 
i v rámci regionů, propojovat 

krajské rady napříč republi-
kou. 

Nově bych zařadila i porady 
s předsedy profesních sekcí, 
případně výborů. Jsme profes-
ním svazem a doufám, že i zů-
staneme, ale některé naše pro-
fesní sekce jsou pro naše čle-
ny tzv. v utajení, není o nich 
slyšet. Jejich činnost se musí 
opět vrátit do regionů, předse-
dové sekcí by měli úzce spo-
lupracovat se členy dané sek-
ce v regionech s KROS, musí 
být součástí týmu tak, aby na 
republikovém výboru přená-
šeli informace z celého regio-
nu, a ne pouze z okresu, v hor-
ším případě z pracoviště. 

Důležité je semknuté před-
sednictvo, které se nebojí říct 
svůj názor, umí ho argumentač-
ně podložit, a tím dojde k dis-
kuzi, jejímž výsledkem musí 
být co nejlepší rozhodnutí smě-
rem ke členům. Jednání před-
sednictva bych chtěla pořádat 
i formou výjezdních zasedání.

Vzdělávání a podpora
Velmi důležité je vzdělávání 
a podpora funkcionářů i jed-
notlivých členů ve vztahu ne-
jen k pracovněprávním pod-
mínkám, ale i v odborných 
a profesních záležitostech. 
Zde bych propojila i s ČMVZ 
(v tomto období jsme již zača-
li). Musíme pravidelně proško-
lovat členy nejen regionálně, 
ale i mezi regiony. 

Nebát se kritiky 
Naplňování těchto vizí není 
o jednotlivci, je to o rovnocen-
ných názorech v jednom týmu 
a to je můj cíl. Mezi námi musí 
být vzájemná podpora a zto-
tožnění se. Pokud s něčím ne-
souhlasím, musím kolegy pře-
svědčit, veřejně transparentně 
diskutovat, ne zákulisně v ku-
loárech spekulovat, naučit se 
říkat si i kritické věci a kritiku 
vnímat jako obohacení a umět 
ji přijímat, nebát se říct svůj 
názor. Jen to nás může posu-
nout dál.

Markéta SEIDLOVÁ,  
místopředsedkyně ČMOS PŠ

Učitelé by podle našich propočtů moh-
li sku tečně v roce 2021 dosáhnout na 
130 procent průměrného platu ve státě. 
Jde také o prestiž učitelského povolání, 
o přiláká ní schopných lidí. 

PREZENTACE SVAZU MUSÍ BÝT VÝSTIŽNÁ

Markéta Seidlová předstoupila před delegáty sjezdu jako 
kandidát na předsedu svazu. Tím se stal opět František 
Dobšík a ona obhájila post místopředsedkyně svazu. 

...pokračování ze strany I
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Ministryně financí Alena 
Schillerová pozdravila de-
legáty sjezdu.

Dovolte, abych vás přesvěd-
čila o tom, že naše vláda učite-
le a oblast školství považuje za 
jednu z našich priorit. Dovol-
te mi jako ministryni financí 

uvést pár čísel. Mezi lety 2014 
a 2019 se finance do školství 
zvýšily o 68,5 miliardy korun, 
a to převážně na platy. Když 
provedu srovnání platů mezi 
lety 2013, kdy byl průměrný 
plat učitele 26 109 korun, a ro-
kem 2019, kdy se průměrný 

plat zvýšil na 36 874 korun, 
tak si myslím, že nárůst o de-
set tisíc korun je toho jasným 
důkazem. My jsme se zavázali, 
že v roce 2021 bude průměr-
ný plat učitele 45 tisíc korun, 
a věřte, že já jako ministryně 
financí dělám všechno pro to, 

abychom tomuto závazku do-
stáli, a my mu dostojíme. Ga-
rantuji vám, že průměrný plat 
učitele v roce 2021 bude 45 ti-
síc korun. Chtěla bych poděko-
vat zástupcům školských odbo-
rů za spolupráci. Vážím si vaší 
práce a vážím si vás.

Ministr vlády má dvě možnos-
ti, jakým způsobem přistupo-
vat k odborům. Může být těž-
kým soupeřem nebo může být 
partnerem. V posledních le-
tech přistupujeme k odborům 
jako k důležitému partnerovi, 
tedy tak, aby téma vzdělávání 
bylo viditelné a aby se podařilo 
napravovat věci, které Česká 
republika v minulých letech 
zanedbávala.

Tvrdá vyjednávání
V současné době se pomocí od-
borů podařilo téma vzdělává-
ní ukotvit v mediálním prosto-
ru, je to téma trvale viditelné. 
Pro všechny politické strany 
je školství stálou prioritou a to 
mě naplňuje optimismem. To 
je věc, kterou je třeba ocenit. 

V současné době, která je za-
ložena na mediální zkratce, je 
velmi jednoduché vystřelovat 
do mediálního prostoru téma-
ta, nároky, výhrůžky či nepod-
ložená fakta. Ano, i takové sub-

jekty vstupují do mediálního 
prostoru. A mohou být krát-
kodobě viditelné, ale není to 
podložené standardní, trvalou 
a z pohledu vlády i tvrdou pra-
cí a mnoha jednáními. Tyto vý-
střelky jsou sice viditelné, ale 
do budoucna nic nepřinášejí. 

Práce školských odborů je 
však jiná. Jednání jsou tvrdá, 
i když partnerská, argumen-
ty jsou podložené fakty. To 
v dnešní době zdaleka není 
standardem, rozhodně to není 
málo, a jak se ukazuje na sou-
časných číslech, dlouhodobě to 
přináší výsledky. Máte můj dík 
za to, že se nenecháváte strh-
nout k mediálním zkratkám. 
Za to bych chtěl školské odbo-
ry pochválit.

Zvyšování platů
A teď k tomu, co nás čeká 
a nemine. Jsem bytostně pře-
svědčen, že v roce 2019 bude 
plánovaný patnáctiprocentní 
nárůst platů skutečně dosa-

žen. A je to první krok. Mám 
potvrzeno, že stanovený střed-
nědobý plán platí, a po jedná-
ních s ministryní financí vím, 
že bude propsán i do plánů 
na další roky. Na konci roku 
2021 musí učitelé mít 45 tisíc 
korun průměrného platu. Po-
zitivní signál je, že rok 2021 
nesmí být koncem v přidává-

ní prostředků do regionálního 
a vysokoškolského školství. 
Alfou a omegou všech vzdě-
lávacích programů je kvalita 
učitelů a podmínky, které pro 
výkon své práce mají. Pevně 
věřím, že se bude dále zvyšo-
vat prestiž českých učitelů, 
a věřím tomu, že to společně 
zvládneme. 

 Co vám přináší člen-
ství ve školských od-

borech?

 Jak získáváte ve svých 
regionech nové členy 

odborů?

Petr Pečenka, Brno
 Především možnost za-
pojit se do dění ve školství, 
pomáhat připravovat legis-
lativu, ovlivňovat platové 
a pracovní podmínky a v ne-
poslední řadě také prosadit 
se na školském pracoviš-
ti. Zároveň mám příležitost 
hledat shodu při vzájemném 
jednání a připravovat učite-
lům lepší pracovní prostředí. 
 Nabídkou nových benefi-
tů, například poradenskými 
centry, slevami na zájezdech, 
nově jsme teď zařídili také 
snížení nákladů na energii 
nebo nákup lístků na diva-
delní představení.

Michal Horník, Pardubice
 Za přínosné považuji hlav-
ně setkávání s novými lidmi, 
získal jsem řadu užitečných 
kontaktů. Dostal jsem také 
možnost připomínkovat návr-
hy zákonů, mám rychlé zprá-
vy o novinkách z jednání tri-
partity a mohu tyto informa-
ce předávat svým kolegům.

 Sázím na osobní jednání, 
často jezdím po školách v re-
gionu a osvědčilo se mi, když 
mohu s lidmi mluvit napří-
mo a vysvětlovat jim, co od-
bory dělají a jak jim mohou 
pomoci.

Jan Mičuda, Bruntál
 Jistotu, že mám oporu 
v případě pracovněpráv-
ních sporů.
 K tomu mohu říci jediné 
– velmi těžko.

Rastislav Salamon, Opava
 Příležitost spolupodílet se 
na řízení školy a potažmo 
celého školství a vyjadřovat 
se k legislativním návrhům 
v oblasti školství.
 Velmi obtížně – přesvěd-
čujeme zaměstnance o smys-
luplnosti členství v odborech.

Petr Zoufalý, Karlovy Vary
 Odpovědi na otázky, které 
si kladu, a také pocit souná-
ležitosti.
 Těžko, ale začíná se to 
lepšit. Většinou má zájem 

o členství v odborech střed-
ní generace.

Karel Rous, Velké Meziříčí
 Jistotu, že za učitele někdo 
bojuje, a to nejen za zvýšení 
platů, ale i za zlepšení české-
ho školství, že mají zastání 
před „šikanou“ neprofesio-
nálních ředitelů.
 Kolegům poskytujeme po-
drobné informace o tom, co 
školské odbory dělají.

Tamara Partlová, Jihlava
 Zastání, zdroj informa-
cí a také příležitost zlep-
šit pracovní a platové pod-
mínky.
 Neustálým oslovováním 
kolegů, objasňováním vý-
hod členství a vysvětlová-
ním toho, co pro učitele od-
bory dělají.

Romana Hlaváčková, Li-
berec
 Členství v odborech je 
v naší rodině tradicí. Přiná-
ší mi pocit sounáležitosti, ja-
kési zázemí a umožňuje mi 
přístup k informacím.
 Velmi těžko, protože mno-
zí berou věci tak, že všechno 
je přece pro všechny stejné, 
tak proč bych platil zbytečné 
příspěvky. Bohužel vidíme, 
jak s každým jejich zvýše-
ním členové naopak z odbo-
rů vystupují. 

Renáta Mikošková, Krnov
 Jistotu, odvahu a správný 
směr. Cítím, že někam pat-
řím, jakési utvrzení v tom, že 
některým lidem ještě není vše 
jedno a není jim lhostejné, co 
se ve školství děje.
 Je to obtížné, dnes mladí li-
dé chtějí všechno, ale nic pro 
to nechtějí dělat, často sledu-
jeme až jakousi zbabělost a vy-
počítavost. Přitom právě v mla-
dých je velký potenciál, který 
ovšem neumí správně nasmě-
rovat. A starší kolegové si za-
se myslí, že už mají uděláno…

Jaroslav Indrák, Valašské 
Meziříčí
 Přínos vidím hlavně z pohle-
du základních organizací, pro-
tože jen díky odborům máme 
možnost vyjednávat se zaměst-
navateli, což je jinak vlastně 
nemožné.
 Noví členové se většinou na-
balují na stávající členy a orga-
nizace. Nové organizace vzni-
kají, jen když někde nastane 
krize.

Jiřina Liptáková, Mělník
 Seznámení s novými lidmi – 
to mě nejen baví, ale také mě 
to posouvá kupředu.
 Důslednou prací s mladý-
mi kolegy, kterým musíte vy-
světlit, co a proč odbory dělají. 

MINISTR SLIBUJE 45 TISÍC PRO UČITELE
Z vystoupení ministra školství Roberta Plagy 

SLIBY DANÉ UČITELŮM SPLNÍME
Premiér vlády České repub-
liky Andrej Babiš poslal de-
legátům předtočený video-
pozdrav.

V předvečer vašeho sjezdu 
jsem se sešel spolu s minist-
ryní financí Alenou Schillero-
vou s Františkem Dobšíkem 
a Markétou Seidlovou. Probí-
rali jsme představy o rozpočtu 
na rok 2020. Chtěl bych zdů-
raznit, že platí to, co jsme slí-

bili v programovém prohlášení 
vlády České republiky, kde je 
napsáno, že chceme na konci 
volebního období v roce 2021 
platit učitelům a nepedagogům 
minimálně 150 procent jejich 
průměrného platu z roku 2017. 

Od roku 2014, kdy jsem se 
stal ministrem financí, se do 
roku 2021 platy učitelů navý-
ší o 18 430 korun, celkově tedy 
o 69 procent. Když to porovná-

me s vládami předchozími, tam 
bylo navýšení o 3 264 korun za 
sedm let. To jsou jasná čísla. 
Není pochyb o tom, že naše ko-
aliční vláda podporuje školství.

Hlavním úkolem školy je 
podle mého názoru zjistit to, 
v čem je kdo silný, k čemu má 
nadání, a podle toho si myslím, 
že by měla škola fungovat. Dá-
vám za příklad hlavně finský 
školský systém. Finsko je hvěz-

da ve vzdělávání a tam jsem 
zjistil, že to není jen o peně-
zích, ale je to i o prestiži učite-
lů. Ve Finsku je na jedno místo 
učitele deset zájemců. Samo-
zřejmě bychom chtěli, aby se 
učitel i u nás stal znovu tou nej-
prestižnější profesí, aby měl ta-
kovou úctu, jako měl za minu-
lých časů. Chci vám poděkovat, 
máte plnou podporu naší vlády 
a to, co jsme slíbili, splníme.

VÁŽÍM SI VAŠÍ PRÁCE, VÁŽÍM SI UČITELŮ

JAK TO VIDÍ ODBORÁŘI
Pro někoho je členství v odborech stavovskou záležitostí, 
pro druhého zase možnost ovlivňovat dění v současném 
školství. V čem se ale účastníci sjezdu školských odbo-
rů shodli, je obtížná situace při získávání nových členů. 
O tom všem mluví ti, kteří odpověděli v naší anketě na 
následující dvě otázky.

Pokračujte na straně VI...

FOTO: Evžen STANĚK
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Z vystoupení Susan Floc-
ken, ředitelky Evropské-
ho odborového výboru pro 
vzdělávání (ETUCE)

„Zdravím všechny jménem 
Evropského odborového vý-
boru pro vzdělávání, který 
sdružuje 11 milionů učitelů 
ze všech úrovní vzdělávání, 
to znamená 132 oborových 
svazů napříč Evropou. Jsem 
velmi poctěna tím, že zde 
mohu být, a chci poděkovat 
členům vašeho odborového 
hnutí za nasazení, práci do-
ma i v rámci Evropy. Váš svaz 
je nedílnou součástí Evropy, 
dialog s vámi je obohacující 
a přínosný. Poděkování pat-
ří vám všem – učitelům na 
všech úrovních. Jste první, 

kteří formujete mladé lidi, 
naši příští generaci.“ 

S. Flocken ve svém vy-
stoupení uvedla, že před 
školstvím čeká řada výzev, 
narůstají očekávání, která 
se kladou na vzdělávání, 
a protože školství podle je-
jích slov má být jak inklu-
zivní, tak má brát zřetel i na 
individuální potřeby jedince, 
nároky na učitele se neustále 
zvyšují. Do seznamu nároků 
kladených na učitele přidala 
i řadu dalších, například roz-
voj společnosti, digitalizaci, 
globalizaci, migraci a mno-
hé další jevy, které ovlivňují 
život všech lidí a práci uči-
tele dělají stále náročnější. 
„Do toho přistupuje ekono-

mická i finanční krize, níz-
ké platy učitelů, zhoršující 
se podmínky pro vzdělává-
ní. A výsledek? Nedostatek 
pracovníků ve školství. Uči-
telství už není tak atraktiv-
ní jako dříve a doplácí na to 
naše příští generace. Musí-
me mít proto na paměti, že 
jen kvalitní učitelé jsou záru-
kou změny. Potřebujeme pro-
to, aby více veřejných inves-
tic směřovalo do školství, aby 
se zlepšovala kvalita vzdělá-
vání učitelů, aby se zlepšo-
val jejich profesní růst, aby 
se finance pro školství stále 
navyšovaly. A na to vše musí 
naše odborová práce upozor-
ňovat, musíme o to společně 
usilovat. Potřebujeme sociál-

ní dialog, potřebujeme jeho 
výsledky. Dohromady jsme 
silní, dohromady dokážeme 
změny prosadit,“ zdůraznila 
S. Flocken.

Hodně slyší na právní pomoc, 
protože jinak se mě ptají, proč 
by měli platit příspěvky.

Marie Návratová, Ostrava 
 Pro nás seniory je to hlav-
ně sounáležitost, možnost být 
stále „mezi svými“ a také pří-
ležitost předávat zkušenosti.
 Když jsem byla předsedky-
ní OROS, velmi se mi osvěd-
čilo chodit na porady ředitelů 
a prezentovat práci odborů je-
jich prostřednictvím. Předse-
dové sekcí mají možnost chodit 
na jednání KROS, kde mohou 
osobním jednáním také hod-
ně udělat. A mezi odboráři-
-seniory se osvědčilo využití 
prostředků FKSP také pro ně.

Robert Kostěnec, Strakonice
 Cítím podporu odborů při 
vyjednávání s vládou, proto-
že jsou jediným kompetentním 
orgánem, se kterým vláda jed-
nat musí. A také informace tý-
kající se školské problemati-
ky, legislativy a plánovaných 
změn.
 Obtížně, protože mnozí uči-
telé jsou bohužel přesvědčeni, 

že všechny změny ve školství, 
zejména v souvislosti s platy, 
jsou dílem vlády, která by je 
realizovala i bez vyjednávání 
s odbory. Do odborů vstupu-
jí učitelé především tam, kde 
není ve škole dobrá atmosfé-
ra, kde hrozí propouštění a kde 
jsou časté konflikty s řediteli.

Luboš Jirsa, Jičín
 Nové informace z rezortu, 
možnost jednat se zaměstna-
vateli a ovlivňovat pracovně-
právní záležitosti. A také pří-
ležitost mluvit do rozdělování 
prostředků z FKSP.
 Skoro se mi zdá, že platí po-
učka, že kdyby byli ve všech 
školách špatní ředitelé, získali 
bychom nové odboráře. Proto-
že pokud neexistují ve školách 
vážné problémy, na odbory ni-
kdo nepomyslí.

Jiří Chvojka, Český Brod
 Novinky ze školství, infor-
mace z ministerstva a možnost 
být u toho, když se tvoří zá-
kony, které mohu i připomín-
kovat.
 Je to těžké, nepomáhá ani 
osobní šarm.

Vladimír Dvořáček, Ostrava
 Možnost ovlivňovat dění ve 
škole a pomáhat zaměstnan-
cům školy s pracovními pro-
blémy, podílet se na vytváření 
kolektivní smlouvy a nahlížet 
do toků financí.
 Otevřeně mohu říci, že hod-
ně těžko. Úspěch je, pokud se 
odcházející členy podaří na-
hradit.

Jarmila Štalcerová, Ostrava
 Orientace ve všech aspek-
tech řízení školství, pomoc 
při pracovněprávních problé-
mech zaměstnanců. A také to, 
že jsem součástí organizace, 
která se podílí na tvorbě ko-
lektivní smlouvy a rozdělová-
ní FKSP.
 Aktivními kroky stávajících 
odborářů, svým přesvědčením 
a poskytováním pravdivých 
a podložených informací.

Václav Schreiber, Brno
 Mám jistotu, že se mohu 
účastnit vyjednávání a že je 
můj hlas slyšet.
 Když mluvím s mladými ko-
legy, tak dávají najevo, že nevi-

dí důvod, proč být v odborech, 
že nemají žádný problém. Na 
to jim říkám, že až ten problém 
nastane, už bude pozdě. A ta-
ké vždy zdůrazním, že školské 
odbory jim mohou poskytnout 
právní pomoc, bojují za jejich 
platy a spoluvytvářejí podobu 
současného školství. Ale stej-
ně poznávám, že to nestačí. 
Příčinu vidím také v tom, že 
učitelé jsou nejednotní, hod-
ně lidí se vymlouvá a nechce 
obětovat své pohodlí.

Daniela Niederlová, Liberec
 Vzhledem k již delšímu 
členství mám pocit sounále-
žitosti, v případě potřeby se 
mohu poradit, popovídat si 
o problémech s přáteli, kte-
ří jsou na stejné lodi. A také 
získávám informace o dění ve 
školství.
 Velmi těžko, mladí považují 
odbory za přežitek doby mi-
nulé. Dalším problémem jsou 
příspěvky, při každém zvýše-
ní pár členů odejde.

Společná odpověď sekce 
středních škol
 Do jisté míry práci navíc, 
ale tu vynahradí radost a ur-
čitá možnost ovlivňovat to, co 
se děje ve školství.
 Jdeme jenom za mladými, 
ty starší nepřemluvíte. Musí-
te jim vysvětlit, že to nedělají 
pro sebe, ale pro druhé. Prav-
da je, že když je špatné vede-
ní školy, odbory vznikají sná-
ze. Na druhou stranu hodně 
často narážíme na to, že lidé 
mají strach.

...pokračování ze strany V

NACHÁZÍME SPOLEČNOU ŘEČ
Jiří Zajíček, viceprezident 
pro školství Unie zaměst-
navatelských svazů České 
republiky a předseda Unie 
školských asociací České 
republiky 

Jiří Zajíček ve své krátkém 
vystoupení ocenil práci od-
borů a zdůraznil, že si váží 
toho, že při svých jednáních 

nacházejí společnou řeč, ně-
kdy snadněji, jindy hůře, ale 
vždy je jejich jednání korekt-
ní. „Odborový svaz je pro mě 
důstojným partnerem. Vždy 
dodrží to, na čem jsme se do-
hodli. Ostatně všichni jsme 
na jedné lodi, všem nám jde 
o společnou věc – o skvělé 
školství.“

VZÁJEMNĚ SI VYMĚŇUJEME ZKUŠENOSTI
Z vystoupení Pavla Ondeka, 
předsedy Odborového svazu 
pracovníků školství a vědy na 
Slovensku

Pavel Ondek ve svém vystou-
pení ocenil dohodu, kterou mezi 
sebou mají oba odborové svazy 
uzavřenou, a její přínos. „Vzá-
jemně si vyměňujeme zkuše-
nosti při vedení svazu, řešíme 
problémy, přístup politických 

stran k odborům, vyměňujeme 
si zkušenosti z práce v regio-
nech a musím konstatovat, že 
to funguje,“ uvedl P. Ondek a po-
kračoval: „Jestli pan premiér ří-
ká, že v roce 2021 budou mít 
čeští učitelé v průměru 45 tisíc 
korun, pak já musím říci, že to 
nepřišlo samo sebou. Je to vý-
sledek práce odborů a já vám 
k tomu gratuluji.“

Se stejnými problémy, jak ře-
kl, se potýkají i na Slovensku. 
I u nich se jim podařilo vyjed-
nat navýšení platů a jednat o re-
formě školství. „Aby byl národ 
vzdělaný, musí mít dobré škol-
ství. Dobré školství má tehdy, 
pokud má dobré učitele. Dobré 
učitele má tehdy, pokud je má 
dobře zaplacené. A to přeji vám 
i nám, ať se daří.“ 

NÁROKY NA UČITELE SE STÁLE ZVYŠUJÍ

JSTE PRO NÁS VELKOU INSPIRACÍ

Z vystoupení Grzegorze 
Gruchlika, místopředsedy 
Polského odborového sva-
zu učitelů

Grzegorz Gruchlik podě-
koval Českomoravskému 

odborovému svazu pracov-
níků školství za podporu při 
jejich protestních akcích, za 
podporu jejich požadavků 
na zvýšení platů. „Začína-
jící učitel bere v Polsku mi-
nimální mzdu. To samozřej-
mě odrazuje mladé učitele 
od toho, aby šli učit. Proto 
je v Polsku učitelů nedosta-
tek,“ uvedl G. Gruchlik a do-
plnil, že kampaň školských 
odborů Konec levných uči-
telů byla pro polské odbo-
ráře velkou inspirací. „Vy 
jste dosáhli dobrých výsled-
ků a to je nesmírná inspi-
race i pro nás. Vzájemnou 
spoluprací můžeme bojovat 

s negativními jevy ve spo-
lečnosti, vzájemně se mů-
žeme podporovat, vymě-
ňovat si dobré zkušenosti 

a společně obhajovat naše 
zájmy a překonávat překáž-
ky,“ uzavřel své vystoupení 
G. Gruchlik.

FOTO: Evžen STANĚK
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 Právní úprava výchovných opatření 
je obsažena v § 31 školského záko-

na, kde se v odst. 5 stanoví:
(5) Dopustí-li se žák nebo student jedná-

ní podle odstavce 3, oznámí ředitel školy 
nebo školského zařízení tuto skutečnost 
orgánu sociálněprávní ochrany dětí, jde-
-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství 

do následujícího pracovního dne poté, co 
se o tom dozvěděl.

Z odst. 3, na který je uveden odkaz, pak 
vyplývá, že jednáním podléhajícím oznamo-
vací povinnosti je zvláště závažné zavinění 
porušení povinností stanovené školským 
zákonem a že za takové porušení povin-
ností se považují zvláště hrubé opakova-
né slovní a úmyslné fyzické útoky žáka 
nebo studenta vůči zaměstnancům školy 
nebo školského zařízení nebo vůči ostat-
ním žákům nebo studentům. Bez ohledu 
na skutečnost, zda se jedná o žáka plnící-
ho povinnou školní docházku, nebo žáka 
v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy, či jakéhokoliv jiného žáka nebo 
studenta, stanoví § 31 odst. 5 školského 
zákona v novém znění oznamovací povin-
nost školy nebo školského zařízení ve vzta-
hu k orgánu sociálněprávní ochrany dětí 
(OSPOD), jde-li o nezletilého, a ve vztahu 
ke státnímu zastupitelství, ať jde již o ne-
zletilého, či nikoliv. V případě nezletilé-
ho tedy ředitel oznamuje jak OSPOD, tak 
státnímu zastupitelství, v případě zletilého 
jen státnímu zastupitelství. Oznámení by 
mělo být podáno obecnímu úřadu v místě 
trvalého pobytu dítěte a státnímu zastupi-
telství příslušnému v místě, kde k jednání 
žáka nebo studenta došlo. Vít BERKA

OZNÁMENÍ ZÁVADNÉHO JEDNÁNÍ ŽÁKA
 V jakých případech má ředitel 
školy povinnost oznámit zá-

vadné jednání žáka orgánu sociál-
něprávní ochrany dětí nebo státní-
mu zastupitelství?

 V § 23a odst. 1 a 2 zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících, 

se stanoví:
(1) Na pracovní poměr na dobu určitou pe-
dagogického pracovníka se vztahuje záko-
ník práce, nestanoví-li tento zákon jinak. 
(2) Doba trvání pracovního poměru na do-
bu určitou pedagogického pracovníka mezi 
týmiž smluvními stranami činí nejméně 
12 měsíců a může být ode dne vzniku prv-

ního pracovního poměru opakována nej-
výše dvakrát.
Omezení uvedené v citovaných ustanove-
ních zákona se výslovně vztahuje jen na 
pracovní poměr, a nikoliv na pracovně-
právní vztah založený některou z dohod 
o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
Dohodu o pracovní činnosti je tedy možné 
uzavřít s pedagogickým pracovníkem i na 
dobu kratší než 12 měsíců. Vít BERKA

DÉLKA DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI
 Pokud uzavírá škola s pe-
dagogickým pracovníkem 

dohodu o pracovní činnosti, musí 
takový pracovněprávní vztah tr-
vat alespoň 12 měsíců? Škola po-
třebuje výkon prací pedagoga na 
kratší dobu.

PRACOVNÍ CESTA Z MÍSTA BYDLIŠTĚ

ÚVAZEK V PŘÍPRAVNÝCH TŘÍDÁCH 

 V § 153 odst. 1 zákoníku práce se 
stanoví: 

Podmínky, které mohou ovlivnit posky-

tování a výši cestovních náhrad, zejména 
dobu a místo nástupu a ukončení cesty, 
místo plnění pracovních úkolů, způsob 
dopravy a ubytování, určí předem písem-
ně zaměstnavatel; přitom přihlíží k opráv-
něným zájmům zaměstnance.

Zaměstnavatel tedy má podle tohoto 
ustanovení zákona možnost určit zaměst-
nanci počátek a konec pracovní cesty kde-
koliv a místo bydliště není z této možnosti 
vyňato. Vít BERKA

 Zřizování přípravných tříd základní 
školy upravuje § 47 školského záko-

na. Podrobnější úpravu organizace vzdělá-
vání v přípravných třídách pak obsahuje § 
7 vyhlášky č. 48/2005 Sb. Týdenní rozsah 

přímé pedagogické činnosti učitele v pří-
pravné třídě základní školy je stanoven 
v příloze k vládnímu nařízení č. 75/2005 
Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, 
přímé výchovné, přímé speciálněpedago-
gické a přímé pedagogicko-psychologické 
činnosti pedagogických pracovníků. V části 
2 – základní škola –, bodě 2.2. b) je uvede-
no, že týdenní rozsah přímé pedagogické 
činnosti učitele přípravné třídy základní 
školy činí 20 až 22 hodin. Vít BERKA

 Zaměstnanec má sjednané 
místo výkonu práce a místo 

svého bydliště v různých obvodech 
Prahy. Je možné, aby v případě pra-
covní cesty byl její počátek a konec 
v místě bydliště?

 V jakém rozsahu je stanovena 
povinnost přímé pedagogické 

činnosti pro vyučující v přípravných 
třídách základní školy?

 Na základě zmocnění uvedeného 
v § 199 zákoníku práce vydala vláda 

nařízení č. 590/2006 Sb., kde je vymezen 
okruh a rozsah jiných důležitých osobních 
překážek v práci. V bodě 7 písm. c) přílo-
hy k tomuto vládnímu nařízení se stanoví:

„Pracovní volno s náhradou mzdy nebo 
platu se poskytne na nezbytně nutnou do-
bu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu 
prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo 
prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, 
která sice nepatří k uvedeným fyzickým 
osobám, ale žila se zaměstnancem v době 
úmrtí v domácnosti, a na další den, jest-
liže zaměstnanec obstarává pohřeb těch-
to osob.“

V daném případě tedy pracovní volno 
s náhradou platu náleží a bydlení ve spo-
lečné domácnosti se nevyžaduje. Vít BERKA

PLACENÉ VOLNO
 Má zaměstnanec nárok na 
placené volno v případě po-

hřbu svého dědy? Zaměstnanec 
s ním nežil ve společné domácnosti.

Z projevu Josefa Středuly, 
předsedy Konfederace od-
borových svazů 

Předseda odborů zmínil po-
třebu slaďování pracovního 
a rodinného života a význam 
rodičovské dovolené. Věcí, 
které se v poslední době řeší, 
je celá řada. Probíhají férové 
diskuze o změnách zákoníku 

práce, diskuze kolem karenční 
doby. J. Středula odmítl ozna-
čení odborů jako škodné, když 
žádají proplácení nemocenské 
od prvního dne: „Proč se na za-
městnance, který se léčí, po-
hlíží jako na škůdce systému? 
O to jsem radši, že se karenč-
ní doba od července ruší.“ Ale 
protože odbory mají další cíle, 
zveřejnil šéf odborů cíl dočkat 
se toho, aby nemocný zaměst-
nanec dostával po dobu šesti 
týdnů plnou mzdu, jako je to-
mu v zemi za našimi hranice-
mi. To je podle něj výzva. „Léčit 
se nemá být potrestáno, ale od-
měňováno. Zdravý člověk při-
nese vždy ekonomice více než 
ten, kdo se cítí nemocen,“ řekl 
J. Středula.

Pokud se týká minimální 
mzdy, chtěl by šéf odborů, 
aby se dostala na 15 tisíc ko-
run hrubého. Podle něj to ne-
ní žádný nereálný požadavek. 

„Minimální mzda také ukazuje 
na nejnižší cenu práce a uka-
zuje, že ten, kdo pracuje, je na 
tom lépe než ten, který nepra-
cuje. To bohužel v České repub-
lice neplatí. Ten, kdo má mi-
nimální mzdu, je pod hranicí 

příjmové chudoby pro jednot-
livce. To je neakceptovatelné,“ 
doplnil J. Středula.

Dále zdůraznil naprostou 
nutnost, aby učitelé dosáhli 
130 procent průměrného pla-
tu v zemi v daném roce. 

MINIMÁLNÍ MZDA BY MĚLA BÝT 15 TISÍC KORUN

Z vystoupení Petra Hůrky, 
náměstka ministryně prá-
ce a sociálních věcí 

Petr Hůrka, náměstek 
pro řízení sekce legislativy 
MPSV, ocenil ve svém vy-
stoupení dobrou komunika-
ci s vedením odborového sva-
zu. Sám se, podle svých slov, 
zabývá legislativou, a navíc 
i vyučuje na vysoké škole. Ví 
proto, co práce učitele obná-
ší a že není v žádném přípa-
dě jednoduchá. „Práce učite-

le není vůbec lehká a nelze 
ji jednoduše poměřovat s ji-
ným profesemi. Má svá spe-
cifika, například pracovní do-
bu a mnohá další, která se 
musí odrazit v právu,“ uvedl 
a doplnil, že se na minister-
stvu snaží při svém přístupu 
k právní legislativě co nejví-
ce skloubit osobní a pracovní 
život zaměstnanců, a to vše 
zpracovat tak, aby se život 
učitelů stále zlepšoval. 

Vše je ale odvislé od finan-
cování. „Jsem proto rád, že 
ministryně financí A. Schille-
rová přislíbila i v roce 2020 
navýšení financí pro rezort 
školství.“ Podle jeho názoru 
by se vedle navyšování pla-
tů mělo možná uvažovat tře-
ba i o navýšení počtu kariér-
ních stupňů. „Základní cíl ale 
zůstává: navýšení platů, a to 
jak v rámci tarifů, tak ostat-
ních složek platů. Sám akcep-
tuji přidávání v tarifech, byť 
i kvalita musí být oceněna. 
Tarify se ale nesmějí opomí-
jet,“ zdůraznil a popřál všem, 
aby se jim společně podařilo 
tento cíl naplnit. 

SKLOUBIT OSOBNÍ A PRACOVNÍ ŽIVOT

Yanka Takeva, předsed-
kyně Bulharského odbo-
rového svazu učitelů

Děkuji vám za vaše po-
zvání a všem přítomným 
i všem učitelům chci vy-
řídit pozdrav od bulhar-
ských učitelů. Také vám 
přeji úspěšnou práci a oce-
ňuji, že se všichni snažíme 
o kvalitní vzdělávání a hle-
dání toho, co je pro naši 
budoucnost důležité. Bla-
hopřeji vám také k úspě-
chu, kterého jste dosáhli, 
a přeji vše dobré. 

KVALITNÍ 
VZDĚLÁNÍ

FOTO: Evžen STANĚK
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Jak je důležité chránit přírodu 
a třídit odpad, se děti z ma-
teřské školy v Žimuticích do-
zvěděly hravou formou v pro-
jektu s názvem „Svátek pla-
nety“. Projekt jsme zahájili 
četbou pohádek z knihy Tří-
dilka, která dětem přiblížila 
tuto problematiku. Děti kniha 
velice zaujala a samy přidáva-
ly své příběhy o tom, jak s ro-
diči odpad třídí, nebo kde na 
procházce narazily na volně 
pohozené odpadky či dokon-
ce skládku. Hovořili jsme ta-

ké o tom, jak takové odpadky 
škodí nám i zvířátkům. Pomo-
cí didaktické hry se děti uči-
ly poznávat materiál odpadů 

a také příslušný kontejner, 
do kterého daný odpad pat-
ří. Nakonec jsme se společně 
domluvili, že i my sami mů-
žeme pomoci naší planetě. 
A tak se děti vybavily ruka-
vicemi a pytli a vydaly se na 
sběr odpadků po Žimuticích. 
Děti vždy pojmenovaly, z čeho 
nalezený odpad je a do jakého 
kontejneru ho posléze vyhodí-
me. Za odměnu jsme si společ-
ně opekli buřtíky, které jsme 
si jistě po úklidu zasloužili.
 Vyučující MŠ

NÁZORY, PROJEKTY OČIMA ČTENÁŘŮ

Venkovské 
sídlo
ANNE JACOBSOVÁ

Sedmdesátiletá Franziska 
krátce po pádu Berlínské 
zdi navštíví bývalé rodinné 
panství Dranitz ve východ-
ním Německu, kde vyrůsta-
la. V časech 2. světové války 
musela její rodina venkov-
ské sídlo na příkaz sovět-
ské okupační správy opus-
tit. S vnučkou Jenny se snaží 
vrátit starobylému venkov-
skému sídlu dřívější lesk. 
Vzpomíná na své dětství, na 
první lásku, Waltra Iverse-
na, kterého jí vzala válka. 
Když se náhle dozví, že je 
Walter naživu, začne rozplé-
tat příběh, který by mnozí 
raději nechali spát. Více na 
www.euromedia.cz.

POMÁHÁME NAŠÍ PLANETĚ ZEMI

HOST NAŠÍ ŠKOLY CHRISTOPHER ANDERSON

EKOJARMARK ANEB NAŠE OSLAVY DNE ZEMĚ
Jistě mi všichni dají za pravdu, 
že svátky se mají slavit. A ne-
ní tomu jinak ani v případě, že 
oslavenec je sama Země. Jen-
že co dát oslavenci jako dárek, 
čím potěšit? Ve škole recykluje-
me papír, plasty, hliník. Snaží-
me se o zpracování bioodpadu 
ve vermikompostéru, o šetření 
energiemi, ale to už považuje-
me za samozřejmé. Dali jsme 
tedy hlavy dohromady a pře-
mýšleli, čím bychom Zemi 
prospěli ještě víc. Naplánova-
li jsme tedy hned několik akcí 
v průběhu celého týdne, který 
jsme zakončili Ekojarmarkem. 
Přípravy započaly již v březnu 
informováním rodičů a vyhlá-
šením soutěže O nejlepší vý-
robky z odpadového materiá-
lu. Jeho všemožným využitím 
se zabývaly i jednotlivé třídy.

Samotný týden akcí ke Dni 
Země odstartoval tradičním 
sběrem papíru v obci. Zapoji-
li jsme se také do výzvy Kam-
paně obyčejného hrdinství, 
v níž dobrovolníci plnili jednot-
livé výzvy zaměřené na úspo-
ru energií a ochranu životní-
ho prostředí. Následoval sběr 
plastů. Naši nejmenší školáci 
z první a druhé třídy se společ-

ně učili o recyklaci a poznáva-
li barvy kontejnerů. A ti starší 
zatím vyčistili nejbližší okolí. 
Byli nemile překvapeni, kolik 
nepořádku se od minulého ro-
ku v přírodě opět objevilo.

Závěrečný den byl vyvr-
cholením dlouhých příprav. 
Jarmark zahájila netradiční 
módní přehlídka tříd. Všechny 
modely byly vyrobeny z odpa-
dového materiálu a některé ori-
ginální nápady by jistě obstály 
na světových molech. Rodiče 
hlasováním vybrali nejzdařilej-
ší a vítězná třída si pochutná 
na pizze. Odměna v podobě po-

ukazu na knihu čekala i na ro-
dinné týmy za výrobky z odpa-
dového materiálu. Nutno dodat, 
že na výstavce se také mohlo 
hlasovat. Nebylo ale snadné vy-
brat nejzdařilejší, protože se 
sešlo celkem ve dvou katego-
riích 43 soutěžících.

Pokud jste v tu dobu navští-
vili naši školu, hned po vstupu 
jste se ocitli v opravdovém pra-
lese. Ne snad, že by děti zdi-
vočely, ale připravily výzdobu 
k problematice kácení prale-
sů kvůli palmovému oleji. Při 
sledování složení potravin na 
obalech se přesvědčily, že tato 

levná surovina je dnes součástí 
většiny dobrot. Na přednášce 
se pak seznámily se stinnou 
stránkou pěstování palmy olej-
né a odpoledne měli tuto mož-
nost i rodiče a veřejnost.

Návštěvníci si potom mohli 
pochutnat v Kavárně s rodo-
kmenem na dobrotách připra-
vených maminkami (samozřej-
mě bez palmového oleje a jed-
norázového nádobí). Mohli si 
koupit vzorky ekologických 
pracích prášků či šumivé bom-
by do WC vyrobené dětmi. Ma-
minky ušily spoustu látkových 
pytlíků, jejichž používání je jis-
tě lepší než jednorázové igeli-
tové sáčky. A komu by to by-
lo málo, mohl si vyrobit taš-
ku ze starého trička. Rychlá, 
levná a určitě vydrží více než 
igelitka.

Co říci na závěr? Země dává 
lidstvu všechno. A co jí vra-
címe my? Pokud si žáci i ná-
vštěvníci alespoň připusti-
li myšlenku, že se dá snížit 
množství odpadu a že má vý-
znam preferovat ekologické 
výrobky a potraviny bez pal-
mového oleje, tak se nám to 
povedlo. 

 Ekotým ZŠ Svitávka 

ZNOJEMSKÁ ŠKOLA OSLAVILA MAJÁLES V RŮŽOVÉ
V úterý 7. května se centrum 
města Znojma zaplnilo stu-
denty. Již poněkolikáté se zde 
uskutečnila studentská slav-
nost majáles. Studenti přihlá-
šených škol si jako každoroč-
ně zvolili témata, do kterých 
se následně stylizovali. Za na-
ši školu, SOU a SOŠ SČMSD 
Znojmo, se organizace této ak-
ce ujaly Aneta Hrubá a Natá-
lie Wyczawská, obě student-
ky druhého ročníku oboru 
cestovní ruch. Letos jsme si 
vylosovali téma Jen růžová to 
může být. 

Přípravy na průvod začaly 
již dopoledne v tělocvičně ško-
ly. Studenti se oblékli do růžo-
vé, vytvořili transparenty a ko-

lem jedenácté hodiny se poma-
lu začali přesouvat k zimnímu 
stadionu, kde průvod začínal. 
Při odchodu každý obdržel ba-
lónek nebo nějaký jiný dopl-
něk, vše samozřejmě v růžo-
vé barvě.

Průvod směřoval na Hor-
ní náměstí, kde čekal bohatý 
program. Každá škola zde mě-
la svůj vlastní workshop. Ve 
stánku naší školy nás přivítali 
Martin Kostrej, Tereza Šaba-
tová a Tereza Himalová, kteří 
připravovali výborné nealko-
holické koktejly.

O půl druhé proběhlo vyhlá-
šení vítěze májového průvodu. 
První místo obsadili studen-
ti GPOA s tématem Pomáda. 

Kolem druhé hodiny odpoled-
ne odstartovaly volné disciplí-
ny králů a královen majálesu. 
Hlavním úkolem bylo přede-

vším zaujmout publikum a tím 
dosáhnout titulu. Letošní ma-
jáles se opravdu vydařil. 
 Aneta HRUBÁ, Natálie WYCZAWSKÁ

Dne 10. května do ZŠ Křižná 
ve Valašském Meziříčí zavítal 
Christopher Anderson, rodi-
lý mluvčí ze státu Minnesota 
v USA. Proběhl s ním dopolední 
blok čtyř přednášek pro žáky 

naší školy, kteří se měli mož-
nost zapojit i do diskuze. Hovo-
řilo se hlavně o rozdílech mezi 
životem v USA a v ČR. Před-
nášející našim žákům řekl, že 
by měli být hrdi na svou zemi.

Christopher Anderson mo-
mentálně žije v ČR, kde pů-
sobí jako jeden z lídrů pro 
společnost John Crane, kte-
rá je součástí globální kor-
porace Smiths Company. Byl 
také válečným zpravodajem 
v bývalé Jugoslávii (Makedo-
nie) a jeho kariéra ho zaved-
la i do ruského Petrohradu. 
Rovněž pracoval pro vládní 
kruhy v USA a v neposlední 
řadě v rádiu Svobodná Evro-
pa. Je držitelem titulu MBA 
a v současné době je stážistou 
na univerzitě v Oxfordu. Naše 
škola je pyšná, že i ve svém 
nabitém programu si na nás 
udělal čas.
 Ivana STURM

Moc si vážím těch, kteří při-
jdou s nějakým projektem, tře-
ba i dlouholetým, a dotáhnou 
ho do úspěšného konce. Ko-
lektiv je potom funkční a li-
di v něm spokojení, díky to-
mu jsou šťastní i děti a rodiče. 
I studenti, kteří k nám přijdou 
na praxi, si toho všímají a rádi 
se k nám potom vracejí. A to 
mě moc těší.

 Co vás ve vaší profesi 
nejvíce naplňuje a jaký 

sen byste si ještě ráda splnila?
Mě nejvíce těší komunikace 

s učiteli a dětmi. Když jsem 
o letních prázdinách ve škole 
sama, je mi tam smutno. Jako 
takový malý sen mám naučit 
se další cizí jazyk. Jinak bych 
se zase chtěla věnovat didak-
tice matematiky, protože teď 
jsem se dva roky zabývala 

hlavně manažerskou prací. 
Už se těším, až se vrátím více 
k učení a tvoření.

 Vzpomenete si na něja-
kého žáka, jehož příběh 

vás natolik zaujal, že si ho do-
dnes pamatujete?

Pamatuji si třeba žáky, o kte-
rých jsem si v první třídě mysle-
la, že budeme rádi, když docho-
dí základní školu, a oni už mají 
dvě vysoké školy. Našim učite-
lům se podařilo dostat z nich 
opravdu maximum.

 Co berete jako svůj nej-
větší profesní a osobní 

úspěch?
Jako profesní asi to, že jsme 

dokázali reagovat na všechny 
legislativní změny, aniž by to 
ohrozilo chod školy, a že jsme 
se rozrostli do takové šířky, o ja-
ké jsem neměla ani zdání. Dnes 
máme přes pět set studentů, za-

čali jsme s dvanácti žáky. Osob-
ní úspěch je pro mě asi to, že 
jsem zvládla školu udržet tak 
dlouho, že ji všechny mé tři děti 

absolvovaly. Teď nastupují i dva 
mí vnuci. Přece toho teď nemo-
hu nechat.

 Alexandra VOVČENKOVÁ

...pokračování ze strany 5

FOTO: AUTORKA
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 Výherci soutěže Velikonoce: G. Prchalová, J. Máchová, 
E. Karpíšková  Výherci soutěže Tajnosti: J. Hřebačková, 

R. Balejová, M. Machačková, J. Tomečková, E. Lošťáková 
 Výherci soutěže  Plzeň: A. Nosková, E. Nováková, R. Chmelová 

 Výherci soutěže Herbadent:  I. Hrušková
Výhercům blahopřejeme!

INZERCE SOUTĚŽ

Zveme na výstavu Fenomén IGRÁČEK

Navštivte putovní výstavu Igrá-
ček, tentokrát v poličském mu-
zeu. Až do 25. srpna tu najdete 
vedle desítek figurek IGRÁČKA 
nejrůznějších povolání a charak-
terů v historických i moderních 
variantách také dva originály. 
Ty jsou určené pouze pro výsta-
vu v Poličce. Originální IGRÁČCI 
z dílny Miroslava Svobody ten-
tokráte ztvární významné osob-
nosti s Poličkou spjaté – králov-
nu Elišku Pomořanskou, která 
ve svém věnném městě patrně 
nechala postavit kostel sv. Ja-

kuba, a mima Radima Vizváry-
ho, jenž v Poličce prožil dětství 
a absolvoval gymnázium. Mu-
zeum představí návštěvníkům 
výrobu figurky, seznámí je s his-
torií i současností oblíbené čes-
ké hračky. Ti nejmenší si budou 
moci s IGRÁČKY pohrát v připra-
veném dětském koutku. Putovní 
výstavu připravil český výrobce 
her a hraček firma EFKO-karton 
s.r.o., která IGRÁČKA vyrábí, ve 
spolupráci s Technickým mu-
zeem v Brně, ve kterém před le-
ty vznikla, a Inspirací Zlín.

Soutěžní otázka: Odkdy působí společnost EFKO na českém trhu?
Více informací na www.efko.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme pět výherců, kteří obdrží rodinnou 
vstupenku na zámek Děčín. Odpovědi posílejte na e-mail soutez@ty-
denik-skolstvi.cz do 31. května 2019. Do předmětu uveďte „Polička“.

Značka FROSCH získala ocenění
Značka Frosch obdržela ocenění 
GREEN BRANDS Česká republi-
ka za prokazatelnou udržitelnost 
a šetrnost k životnímu prostředí. 
Ocenění udílí organizace GREEN 
BRANDS Česká republika na zá-
kladě nezávislého, transparent-
ního procesu, jehož součástí je 
také důkladný audit. Hodnocen 
byl nejen dopad čisticích pro-
středků na životní prostředí, ale 
i celý výrobní a recyklační cyk-
lus. V České republice byl titul 
GREEN BRANDS udělován zce-
la poprvé. V Německu a Rakous-
ku obhájila značka Frosch titul 
již několikrát. Vyhodnocení pro-
vedl nezávislý vědecký institut 
udržitelnosti ALLPLAN sídlící ve 

Vídni a odborná porota GREEN 
BRANDS Česká republika, která 
je nedílnou součástí jedinečného 
třístupňového řízení a garantem 
nezávislosti. Odborná porota je 
tvořena významnými osobnost-
mi a kapacitami z vědní, sociál-
ní i mediální sféry. Organizace 
GREEN BRANDS důsledně dbá 
nejen na šetrnost celého život-
ního cyklu produktu s ohledem 
na zátěž pro životní prostředí – 
použité suroviny, jejich využívá-
ní, proces výroby, proces distri-
buce, používání výrobků a jejich 
likvidace –, ale i na přidružené 
oblasti udržitelného rozvoje. 

Soutěžní otázka: Jaké přírodní látky obsahují čisticí prostřed-
ky Frosch?
Více informací na www.frosch-eko.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme pět výherců, kteří obdrží pro-
dukty Frosch. Odpovědi posílejte na e-mail soutez@tydenik-skol-
stvi.cz do 31. května 2019. Do předmětu uveďte „Green“.

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

vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 
učitele/učitelky předmětu český jazyk a literatura 
pro sekundární cyklus Evropské školy Brusel III.

Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce www.msmt.cz 
pod sekcí: EU a zahraničí / Studium v zahraničí / Evropské školy.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ

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

hru nevzniká právní nárok.

Financování veřejné školy a školského zařízení 
a související pracovněprávní otázky

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., Ing. Petra Schwarzová
13. 9., 18. 9., 1. 10., 16. 10., 24. 10.

Aktuální právní úprava činnosti základní a střední školy
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
23. 9., 10. 10.

Aktuální právní úprava činnosti mateřské školy
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
8. 10., 15. 10.

Jak na efektivní komunikaci školy s rodiči
PhDr. David Čáp, Ph.D.
18. 10., 25. 10., 30. 10., 13. 11.

Jak na efektivně fungující školní poradenské pracoviště
PhDr. Jitka Kendíková
24. 9., 8. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12.

Bezpečně na internetu
Mgr. Julia Szymanska
25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 13. 11.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 
2019/2020 

SE VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOSTÍ 
MONIKA PUŠKINOVÁ, S. R. O.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
info@monikapuskinova.cz
www.monikapuskinova.cz 

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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Projekt ÁMOS vision se za-
měřuje na předávání infor-
mací ve školách novou, ino-
vativní formou. Co si pod tím 
můžeme představit? Klasické 
školní nástěnky nahrazují do-
tykové panely, kde je veškerý 
obsah k dispozici digitálně na 
pár kliknutí pro všechny – pro 
žáky, učitele, rodiče a další ná-
vštěvníky škol. 

Moderní informátor ÁMOS 
je 130 cm vysoké multimediál-
ní zařízení, které poskytuje žá-
kům, ale i učitelům plno užiteč-
ných informací. Toto médium je 
vlastně novodobým hlasem ško-
ly, protože zde každý jednodu-
še a rychle najde přesně to, co 
potřebuje, ať už se jedná o roz-
vrh hodin, suplování, jídelníček, 
nebo fotografie ze školních ak-
cí. To ale není všechno. ÁMOS 
umí vyhledat dopravní spojení, 
zobrazí předpověď počasí nebo 
starším studentům pomůže na-
jít praxi či stáž. Je to zkrátka 
moderní komunikační nástroj 

pro žáky a zaměstnance školy. 
„ÁMOSe využíváme poměrně 
krátce, ale žáci se jej již nauči-
li využívat. Snadná a intuitivní 
ovladatelnost dovoluje i nejmen-
ším dětem dohledat potřebné 
informace. Vidíme jeho velký 
potenciál v informování žáků 
i veřejnosti. Vřele doporučuji,“ 
říká Mgr. Luděk Bílý, ředitel ZŠ 
a MŠ Červená Voda.

Denně se také na digitálních 
nástěnkách objevují spoty zamě-
řené na osvětu a prevenci, které 
se aktualizují každé dva týdny. 
Díky zajímavým videím se žáci 
a studenti originální formou do-
zvědí, jak poskytnout první po-
moc, pečovat o své zdraví, třídit 
odpad nebo jak pomoci šikanova-
nému spolužákovi. Skladba osvě-
tového programu je pečlivě sesta-
vená za pomoci cenných partne-
rů, jako je Besip, Dětské krizové 
centrum, Asociace společenské 
odpovědnosti, centrum pro po-
ruchy příjmu potravy Anabell, 
Záchranný kruh a další odbor-

ní garanti. ÁMOS vision je ote-
vřený ke spolupráci pro všech-
ny společnosti, které by mohly 
do vysílání přinést nová témata, 
ať už z oblastí zdraví, médií, fi-
nanční gramotnosti, nebo eko-
logie. „Velmi oceňujeme tento 
moderní komunikační nástroj, 
díky jehož flexibilitě a snadné-
mu ovládání dokážeme přenést 
vzdělávací obsah přímo k žákům 
a pedagogům nenásilnou a velmi 
atraktivní formou,“ pochvaluje si 

Lukáš Hutta, výkonný manažer 
asociace Záchranný kruh.

Aby děti jen neklikaly, orga-
nizuje ÁMOS také zábavné hry 
a soutěže – naposledy v březnu 
ve spolupráci s dobrodružným 
centrem TEPfactor. Vítězné ško-
ly z Prahy, Doudleb a Tachova 
si vyjely užít parádní den plný 
akčních her, které žáky zabavi-
ly a zároveň nenásilně propoji-
ly pohybové aktivity a týmovou 
komunikaci.

ÁMOS vision je interaktivní dotyková nástěnka připravená poskytnout žákům, učitelům a přátelům školy 
informace, které denně potřebují, mohou využít nebo jim pomohou v osobním životě. 

POUŽÍVEJTE MODERNÍHO POMOCNÍKA VE VAŠÍ ŠKOLE

PREVENCE, OSVĚTA A VZDĚLÁVÁNÍ

OBSAH ŠKOLY
Jakékoliv informace, které si škola přeje sdělit 
svým studentům a jejich rodičům. 
Obsah si škola aktualizuje podle svých potřeb.
 
 | Jídelníček | Události školy
 | Suplování | Úspěchy studentů
 | Fotografie | Aktuální rozvrhy
 | Školní řád | Dokumenty školy
 | Mapa školy | Školní knihovna
 | Zpravodajství | Školní časopis
 | Dotazníky | Formuláře

133 cm

67 cm

Životospráva Drogová prevence Dopravní výchova IT bezpečnost První pomoc Volba povolání

Prevence kriminality Etické chování Společenská odpovědnost Podpora sportu Ekonomická gramotnost Zpravodajství

OBSAH VYSÍLANÝCH POŘADŮ

KONTAKT: +420 724 70 50 60, office@inpublic.cz
Systém ÁMOS vision provozuje společnost inpublic group s. r. o. 
Mečislavova 7, Praha 4, 140 00 | www.amosvision.cz 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

• Interaktivní dotykové zařízení s úhlopříčkou 49“

• Rozlišení full HD 

• Připojení LAN nebo WIFI  

• Odolný kovový kryt a bezpečnostní sklo

NÁSTĚNKY ÁMOS VISION DĚTI INFORMUJÍ I BAVÍ


