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„Jenom lidé, kteří jsou s rozumem v koncích, pořád o něčem diskutují.“ Oscar Wilde

Střední vzdělávání po dlouhá 
desetiletí marně hledá své nej-
vhodnější zaměření. Buď se 
bude více soustřeďovat na úz-
ce specializované obory, nebo 
výrazně posílí všeobecné zna-
losti a dovednosti. Zatímco na 
přelomu tisíciletí klesl počet 
středoškolských oborů z neuvě-
řitelných 823 na 220, v posled-
ních letech se zvolna vyšplhal 
na současných 281. Prohlubující 
se nezájem o tradiční řemesla 
zvyšuje poptávku po maturitě. 

Mnozí odborníci varují, že do 
pěti let od ukončení vzdělává-
ní pracuje většina absolventů 
v jiném odvětví.

S důrazným příchodem čtvr-
té průmyslové revoluce, s neod-
vratitelnou digitalizací nejen 
průmyslové výroby nikdo za-
tím přesně neví, která řemesla 
a obory bude společnost v bu-
doucnu potřebovat. Pětašedesát 
procent absolventů bude za pět 
let dělat práci, která dnes ješ-
tě neexistuje! Mnohé profese, 

k nimž se současní středoško-
láci připravují, se buď už nevy-
skytují, nebo brzo zcela zanik-
nou. Moderní počítačové techno-
logie, rozvinutá automatizace, 
vyspělá robotizace a umělá in-
teligence by měly již dnes vý-
razně spoluurčovat „strategii 
vzdělávací politiky ČR“. To se 
však neděje. Současná struktu-
ra středního vzdělávání se už 
překonala. 

V náročné konkurenci obstojí 
na trhu především chytré čes-
ké hlavičky, což se už stává, na-
příklad v dynamickém rozvoji 
a zavádění 3D tiskáren. Zapo-
třebí však budou i zlaté české 
ručičky. Bez nich by nám něco 
důležitého scházelo. Nedávno 

zahájil expertní tým minister-
stva školství přípravu „Strategie 
vzdělávací politiky ČR do roku 
2030“, jejíž výstupy lze očeká-
vat nejdříve za rok. Na vedlejší 
koleji pokračují práce na zásad-
ní revizi vyhasínajících rámcově 
vzdělávacích programů. Pokud 
se oba významné materiály včas 
nesladí a nebudou se vzájemně 
podmiňovat a prostupovat, vše 
opět zůstane na půli cesty. 

Žádné „provzdušněné“ RVP 
a sebelepší „strategie“ samy 
o sobě však nic převratného 
v české vzdělávací soustavě 
nezmění. Školství už konečně 
potřebuje hmatatelné skutky, 
a ne slibovanou „strategii“ pl-
nou slov. Roman KANTOR

ŠKOLSTVÍ POTŘEBUJE SKUTKY, NEJEN STRATEGII
Jedni tvrdí, že schopných řemeslníků nebude za pár let za-
potřebí. Druzí namítají, že sehnat dnes dovedného instala-
téra nebo zedníka je hotový zázrak. Rodiče chtějí, aby je-
jich dítě získalo maturitu. O výuční list nikdo příliš nestojí.
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Úspěch středoškoláků 
Dvě třetí místa získali češ-
tí středoškoláci na světové 
soutěži žáků do 20 let Intel 
ISEF. Jubilejní 70. ročník té-
to soutěže středoškolských 
vědeckých projektů se ko-
nal v americkém Phoenixu 
ve státě Arizona.  čtk

Nové základní školy 
Vedení Prahy chce v tomto 
volebním období postavit 
čtyři základní školy a ke 
třem připravit projekty. 
V případě Zličína, Dolních 
Chabrů a Velké Chuchle se 
již staví. Jako další by mě-
la vyrůst škola v Šeberově, 
výhledově jsou v plánu dal-
ší v Březiněvsi, Kolovratech 
a Dolních Počernicích.   čtk

Syndrom vyhoření 
Zhruba pětina učitelek ma-
teřských škol trpí syndro-
mem vyhoření, který se 
projevuje zejména pocitem 
nesnesitelného stresu, po-
klesem kreativního myšlení 
či nezájmem o okolí. Vyply-
nulo to z průzkumu, který 
představili zástupci Peda-
gogické fakulty Univerzity 
Karlovy.  čtk

ZÁPISNÍK

České děti a mládež trápí ne-
dostatek pohybu, ačkoli 62 
procent z nich se věnuje or-
ganizovanému sportu. Z jejich 
životního stylu se ale vytrácí 
přirozený pohyb jako chůze ne-
bo aktivní hra venku. Vyplývá 
to z Národní zprávy o pohybové 
aktivitě dětí a mládeže, která 
byla součástí mezinárodního 
výzkumu pohybové aktivity. 

Na mezinárodním srovnání 
pohybové aktivity dětí se podí-
lelo přes 500 odborníků ze 49 
zemí světa. Z dvouletého vý-
zkumu dětí od 6 do 17 let v ČR 
vyplývá, že neorganizovaným 
pohybovým aktivitám se přes 
dvě hodiny denně věnuje 27 
procent dětí a 59 procent jich 
chodí pěšky nebo jezdí na kole 
do školy. Čtyři pětiny dospíva-

jících ale více než dvě hodiny 
denně tráví svůj čas u televize, 
počítače nebo mobilního tele-
fonu. Na nepříznivém trendu 
u dětí se podepisují podle od-
borníků i rodiče, kteří vozí děti 
do kroužků i do škol. Situaci 
se snaží změnit ministerstvo 
zdravotnictví, a to pomocí stra-
tegie Zdraví 2020.

  čtk

„Dřív to docelo ušlo, ale teď, když se u nás do všeho musí přidávat 
řepkový olej, už se to vůbec nedá pít!“
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Ve školách chybí aktuálně při-
bližně 1 800 pedagogů. Zhru-
ba devět procent výuky navíc 
zajišťují nekvalifikovaní učite-
lé nebo se zajišťuje díky přes-
časům stávajících pedagogů. 
Ve školách pracuje zhruba 
150 000 učitelů. Jejich prů-
měrný věk je 47,2 roku. Mezi 
vyučujícími také stále výrazně 
převažují ženy, muži jich tvoří 
asi pětinu. Vyplývá to z mimo-

řádného průzkumu minister-
stva školství. Úřad zjistil, že 
od nového školního roku po-
třebují školy zajistit nejméně 
6 000 nových učitelů. S výhle-
dem do dalších pěti let by se 
podle informací škol celkový 
počet poptávaných učitelů mo-
hl vyšplhat přes 11 000. Podle 
průzkumu chybí zejména uči-
telé pro mateřské školy, učite-
lé pro první stupeň základní 

školy, matematikáři, angličti-
náři, češtináři a fyzikáři. Školy 
si ale stěžují i na nedostatek 
učitelů pro některé odborné 
středoškolské obory.

Současný nedostatek učitelů 
může podle ministra pomoct 
řešit úprava zákona o pedago-
gických pracovních, která by 
měla do škol pustit i lidi bez 
pedagogického vzdělání.

   čtk

VE ŠKOLÁCH BUDE CHYBĚT 6 000 UČITELŮ 

ČESKÉ DĚTI TRÁPÍ NEDOSTATEK POHYBU

V MATURITNÍCH TESTECH VÍCE ÚSPĚŠNÝCH
Trend růstu neúspěšnosti stře-
doškoláků v didaktických tes-
tech státní maturity se letos 
na jaře poprvé od roku 2013 
zastavil. Testy nezvládlo 14,1 
procenta těch, kteří šli k matu-
ritě poprvé. Je to o 2,9 procent-
ního bodu méně než loni. Tes-
ty skládalo na začátku května 
poprvé zhruba 62 500 studen-

tů. Meziročně lépe zvládli ma-
tematiku a cizí jazyky, v češti-
ně se mírně pohoršili. Vyplývá 
to z analýzy výsledků matu-
ritních testů, kterou Cermat 
zveřejnil na svém webu.

Zatímco v roce 2013 neuspě-
lo v maturitních testech 10,5 
procenta prvomaturantů, loni 
to bylo 17 procent. Neúspěš-

nost v tomto období narůsta-
la každoročně. Letos se sní-
žila na 14,1 procenta. „Trend 
růstu neúspěšnosti v didaktic-
kých testech se tak letošním 
rokem podařilo zastavit, což 
souvisí s poklesem neúspěš-
nosti v předmětech druhé po-
vinné zkoušky,“ uvedl Cermat 
v analýze.  čtk
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OHROŽENÍ PŘEDŠKOLNÍCH PEDAGOGŮ

Stresu a dalším zátěžím, kte-
ré přináší každý den, se jis-
tě nelze vyhnout, cestou z ne-
příjemných stavů mysli a du-
še ale mohou být dovednosti, 
které umožní náročné situace 
zvládat.

Syndromem vyhoření ne-
boli citovým a mentálním vy-
čerpáním způsobeným dlou-
hodobým stresem z práce je 
podle výzkumu, který reali-
zovala Katedra psychologie 
Pedagogické fakulty Uni-
verzity Karlovy a vzděláva-
cí organizace EDUkační LA-
Boratoř, ohroženo šedesát 
jedna procent předškolních 
pedagogů. U těchto učitelů 
a učitelek je vysoké riziko, 
že u nich dojde k plnému 
rozvinutí syndromu vyhoře-
ní. Téměř pětina pedagogů 

vykazuje střední až závažné 
projevy vyhoření, což zname-
ná, že je u nich syndrom vy-
hoření už rozvinutý a byla by 
vhodná individuální odborná 
pomoc. Pouze u jednadvace-
ti procent pedagogů nebyly 

zaznamenány žádné projevy 
syndromu vyhoření.

„Pocit vyhoření je stále po-
měrně tabuizován, učitelky 
a učitelé jej cítí jako své se-
lhání a nechtějí o něm mlu-
vit, což je jen dalším krokem 
k plnému rozvoji tohoto syn-
dromu,“ komentuje výsledky 

výzkumu Miluše Vondráková, 
vedoucí metodička EDULAB. 

Strategie zvládání zátěže
Z výsledků výzkumu je zřej-
mé, že východiskem je pre-
vence spočívající především 
ve zvládání takzvaných co-
pingových strategií, což jsou 
strategie zvládání zátěže, které 
se dělí na pozitivní a negativní. 
Výzkum prokázal, že čím ví-

ce učitelky a učitelé používají 
pozitivní coping, tím méně tr-
pí pocitem vyhoření, a naopak 
čím více využívají negativní 
coping, tím častěji se u nich 
projevy vyhoření objeví. 

„Důležité je proto podpořit 
vyučující v rozšiřování pozi-
tivních a odmítání negativ-

ních strategií, a to nejlépe 
prostřednictvím kurzů nácvi-
kového charakteru,“ radí Irena 
Smetáčková, vedoucí Katedry 
psychologie PedF UK, a dodá-
vá: „Pedagogové, kteří se za-
pojili do výzkumu, popisovali 
nejsilnější projevy syndromu 
vyhoření ve fyzické oblasti, na-
opak nejslabší v emocionální 
oblasti, což lze považovat za 
poměrně pozitivní zprávu, pro-
tože emocionální vyčerpání má 
nejhorší dopady na pedagogic-
ké vztahy k dětem, jejich rodi-
čům i kolegům.“

Dvouleté děti 
Výzkum také odhalil to, že vy-
učující zatěžuje práce s dvou-
letými dětmi více než práce 
s dětmi s výraznějším men-
tálním opožděním či s dětmi 
s odlišným mateřským jazy-
kem,“ potvrdil Michal Orság, 
ředitel EDULAB.

V rámci výzkumu odpovídali 
učitelé a učitelky na série otá-
zek, které se mimo jiné týkaly 
náročných pracovních podmí-
nek, například, co dělají v ob-
tížných situacích nebo zda se 
cítí dlouhodobě v pracovním 
stresu. „Základem úspěchu je 
znalost tohoto rizika a osvojení 
si pozitivních strategií zvládá-
ní stresu, protože je hlavním 
důvodem rozvoje tohoto syn-
dromu a ve školním prostředí 
se mu nelze vyhnout,“ dodala 
I. Smetáčková.

Výsledky výzkumu svědčí 
o tom, že stres je v učitelství 
významné a zásadní téma. Pro-
to připravila EDUkační LABo-
ratoř ve spolupráci s KPS PedF 
UK nový akreditovaný vzdě-
lávací program v rámci další-
ho vzdělávání pedagogických 
pracovníků, který je zaměřen 
na osobnostně sociální rozvoj 
a problematiku syndromu vy-
hoření u předškolních peda-
gogů. 
 Táňa PIKARTOVÁ

Do rozsáhlého výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jaké je 
riziko vzniku syndromu vyhoření u předškolních pedago-
gů, se zapojilo 867 učitelek a učitelů mateřských škol.

Pocit vyhoření je stále tabuizován, učitelky 
a učitelé jej cítí jako své se lhání a nechtějí 
o něm mlu vit. To vede k rozvoji syndromu.

FOTO: Petr MERTA
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V obou případech přísluší za-
městnanci od zaměstnavate-
le pracovní volno v nezbytně 
nutném rozsahu, ovšem pou-
ze v prvním z nich s náhradou 
mzdy nebo platu ve výši prů-
měrného výdělku. Praxe se po-
týká s rozlišením, které konkrét-
ní činnosti člena (orgánu) od-
borové organizace jsou spojeny 
s pracovním volnem placeným 
a jde tedy o „výkon funkce“ a ke 
kterým poskytuje zaměstnava-
tel pracovní volno bez náhrady 
příjmu, protože jsou zahrnuty 
mezi „jinou odborovou činnost“.

K dotazu na pracovní volno 
v souvislosti s činností v odbo-
rech zaujala Asociace pro roz-
voj kolektivního vyjednávání 
a pracovních vztahů následu-
jící stanovisko:

Kolegium se shodlo na tom, 
že ustanovení § 203 odst. 2 
písm. a) bod 1 ZP o právu za-
městnance na placené pracov-
ní volno k výkonu funkce čle-
na orgánu odborové organizace 
je třeba vykládat spíše restrik-
tivně a s přihlédnutím k účelu 
pracovního volna a k tomu, že 
jde o pracovní volno s náhradou 
mzdy nebo platu. Činnostmi ve 
smyslu citovaného ustanovení 

ZP lze rozumět pouze ty činnos-
ti, při nichž zaměstnanec jako 
člen orgánu odborové organiza-
ce plní její zákonnou působnost 
v rámci daného zaměstnavatele. 
Typicky jde o účast zaměstnan-
ce na kolektivním vyjednávání 
a přípravu na něj, přenos infor-
mací od zaměstnavatele smě-
rem k zaměstnancům, šetře-
ní a projednávání pracovních 
úrazů, projednávání vnitřních 
předpisů, účast na jednání s ve-
doucími zaměstnanci, které se 
týkají zaměstnaneckých otázek, 
projednávání výpovědi nebo 
okamžitého zrušení pracovní-
ho poměru apod.

Naopak výše uvedenému rám-
ci nelze podřadit například čin-
nost zaměstnance jako člena od-
borové organizace na přípravě 
vydání interního časopisu, vklá-

dání obsahu na webové stránky 
nebo intranet odborové organi-
zace, účast na jednání orgánů 
odborového svazu a cestu k nim, 
vyřizování elektronické pošty 
se zaměstnanci coby členy od-
borové organizace, telefonáty 
na ústředí apod. Tyto činnosti 
jsou totiž fakticky vykonává-

ny ve vztahu k jinému subjek-
tu (např. ve vztahu k odborové-
mu svazu) nebo jde o činnosti, 
které nejsou plněním role or-
gánu odborové organizace smě-
rem k zaměstnavateli podle ZP. 
V těchto případech by zaměst-
nanci vzniklo právo pouze na 
pracovní volno ve smyslu usta-
novení § 203 odst. 2 písm. b) 
ZP bez práva na náhradu mzdy 
nebo platu.

Kolegium si je vědomo toho, 
že v praxi nastává řada situa-
cí, kdy posouzení nemusí být 
s ohledem na okolnosti jedno-
značné. Proto lze doporučit, aby 
si sociální partneři vymezili rá-
mec takové činnosti v kolektiv-
ní smlouvě a bylo tak dopředu 
patrné, pod kterou z výše po-
psaných variant bude ta čin-
nost spadat.

  Vít BERKA

PLACENÉ VOLNO PRO ODBOROVÉHO FUNKCIONÁŘE

VNITŘNÍ PŘEDPIS A KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

 Vydávání vnitřního předpisu za-
městnavatelem upravuje § 305 zá-

koníku práce. Pro uzavírání kolektivní 
smlouvy pak platí ustanovení § 22–29 zá-
koníku práce. Vnitřní předpisy a norma-
tivní část kolektivní smlouvy jsou právně 
postaveny na roveň. Jak normativní část 

kolektivní smlouvy, tak vnitřní předpis 
mohou upravovat mzdová nebo platová 
práva a ostatní práva v pracovněprávních 
vztazích, z nichž je oprávněn zaměstna-
nec. Kolektivní smlouva a vnitřní před-
pis nemají vůči sobě vztah nadřízenos-
ti a podřízenosti. Vzhledem k tomu, že 
obě normy mají stejnou právní sílu, je 
třeba vycházet z toho, že platí vedle se-
be. Jak kolektivní smlouva, tak vnitřní 
předpis mohou zaměstnancům zakládat 
nároky v pracovněprávních vztazích nad 
úroveň stanovenou zákonem. Jinými slo-
vy, pokud by buď kolektivní smlouva, či 
vnitřní předpis nebyly v souladu a jeden 
z nich stanovil vyšší nároky než druhý, 

pak platí, že zaměstnanec vždy má ná-
rok na ten, který při srovnání kolektivní 
smlouvy a vnitřního předpisu je vyšší. 
Jestliže platí vedle sebe, je možno uplat-
ňovat nároky jak z kolektivní smlouvy, 
tak i z vnitřního předpisu a zaměstna-
nec může úspěšně uplatňovat ten ná-
rok, který je srovnatelně vyšší, tj. nárok 
pro zaměstnance výhodnější. Kolektiv-
ní smlouva a vnitřní předpis se nemo-
hou měnit ani rušit navzájem. Vnitřním 
předpisem nemohou měnit, či dokonce 
zrušit kolektivní smlouvu a naopak. Za-
městnavatel může vnitřní předpis vydat 
i v případě, že u něho působí odborová 
organizace.  Vít BERKA

 Jaká je vazba mezi vnitřním 
předpisem zaměstnavatele 

a kolektivní smlouvou v platových 
záležitostech? Může zaměstnavatel 
vnitřní předpis vydat i v případě, že 
u něho působí odborové organizace?

Za překážky v práci z důvodu obecného zájmu považuje mi-
mo jiné výkon funkce člena orgánu odborové organizace 
podle tohoto zákona a výkon jiné odborové činnosti, zejmé-
na účast na schůzích, konferencích nebo sjezdech.

FOTO: Archiv
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Družiny nabízejí prostor pro 
rozvoj osobnosti a znalostí mé-
ně formálním způsobem než 
se tomu děje při běžném škol-
ním vyučování. To ovšem klade 
na vychovatelky mnohem vyš-
ší profesní nároky. I v druži-
nách se musejí poprat se všemi 
úskalími inkluze a také stou-
pající agresivity mezi dětmi. 
To vše projednával 13. ročník 
Celostátního semináře vycho-
vatelek a vychovatelů školních 
družin a školních klubů 2019, 
který již tradičně pořádal Ná-
rodní institut pro další vzdě-
lávání (NIDV). Dvoudenní se-
minář nabídl setkání s před-
ními odborníky zabývajícími 
se pedagogikou a psychologií 
a především celou řadu dílen.

Agresivita klesá
Agresivní chování dítěte mů-
že být i jedním z příznaků nej-
různějších poruch psychiky 
a vzdělávání nebo jen zoufa-
lým voláním o pomoc, protože 
dítěti chybí láska a pozornost 
nejbližších. To vše je nutné mít 
na zřeteli i při práci ve školní 
družině a připravit se na to, že 
současný vychovatel potřebu-
je být i dobrý psycholog a ko-
munikátor.

„Na všech úrovních se tak 
do popředí dostávají komuni-
kační dovednosti a schopnost 
zapojení do spolupráce nejen 
svěřených dětí a mládeže, ale 
také jejich zákonných zástup-
ců. Proto je nezbytný alespoň 

základní nácvik vyjednávacích 
technik, neustálá sebereflexe 
a osobní rozvoj pedagogických 
pracovníků,“ doporučuje psy-
cholog Jan Gabriel Szutkowski, 
jeden z přednášejících odbor-
níků na semináři.

„I když občas můžeme mít 
dojem, že doba vzhledem k vý-
skytu agresivity je výjimečně 
nebezpečná, statistické údaje 
ukazují, že se situace postup-
ně zlepšuje. Nicméně udržení 
tohoto příznivého trendu vy-
žaduje nejen ekonomický či 
technologický růst, ale také 

neustálou snahu a spoluprá-
ci celé společnosti. Průběžné 
uvažování o možných postu-
pech se jeví jako nezbytné, ne-
boť problém agresivity nejde 
vyřešit jednou provždy,“ vyja-
dřuje svůj názor.

Osobnost mentora
Ve vypjatých chvílích mají 
mnohdy co dělat zkušení vy-
chovatelé, jimž pomáhá pro-
fesní intuice i znalosti získa-
né dlouhými léty praxe. Ale 
mladí či začínající pedagogo-
vé uvádějí, že právě komuni-
kační problémy a neschopnost 
řešit krizové situace jsou čas-

to příčinou jejich odchodu ze 
školství. Někdy dokonce sil-
nější než finanční ohodnocení. 

Této problematice se dlou-
hodobě věnuje Eva Burdová, 
která je akreditovanou lektor-
kou sociálně psychologických 
a speciálně pedagogických do-

vedností. Své bohaté zkušenos-
ti předávala na semináři ko-
legům z družin v rámci dílny 
Bezpečné klima školní druži-
ny jako nedílná součást klima-
tu školy. Její slova potvrzují, 
že právě kurzy mentoringu 
a koučování ve školních zaříze-
ních jsou mezi školskými pra-
covníky stále vyhledávanější.

„Mentoring učitelů je dnes 
už běžnou aktivitou, ale bohu-
žel se často stává, že zapomíná-
me na vychovatelky ve školních 
družinách. Přitom tito lidé naši 
podporu intenzivně potřebují. 
Zkušení vychovatelé si to uvě-
domují a chtějí mladé, nově na-
stupující kolegy podpořit. Jsou 
pak velice motivovaní a stáva-
jí se nadšenými posluchači. To 
je dle mého názoru nejčastější 
důvod, proč jsou kurzy tak žá-
dány,“ soudí E. Burdová.

Sociální intervence
Podle ní jsou vychovatelé bo-
hužel často těmi, kdo jsou po 
ruce, aby si rodič uvolnil vlast-
ní psychický přetlak. Těchto 
rodičů samozřejmě není mno-

ho, ale i když je to každý den 
jen jeden, nepříjemné pocity 
vedoucí rychle k syndromu vy-
hoření se hromadí. Právě v ta-
kových chvílích se osvědčuje 
role mentora. „Tady by měl prá-
vě on působit coby jakási ne-
formální sociální intervence. 
Je to ten, s kým tyto přenesené 
tenze mohou vychovatelé pro-
brat, sdílet, a on může pomoci 
najít cestu, jak zpracovávat ne-
příjemné pocity. Také poskyt-
ne zpětnou vazbu a pomáhá si-
tuace zvládat pomocí modelo-
vých příkladů z vlastní praxe,“ 
říká E. Burdová. Dodejme jen, 
že mentor potřebuje nejen bo-
haté zkušenosti a znalosti pro-
středí či dobrou znalost psy-
chologie. Především se musí 
jednat o člověka sociálně vy-
zrálého a psychicky odolného.

Kurzy pomáhají
Dalšímu vzdělávání zaměst-
nanců družin se pochopitelně 
věnuje i NIDV. Ten v loňském 
roce připravil v oblasti zájmo-
vého a neformálního vzdělá-
vání celkem 56 vzdělávacích 
programů, ve kterých se pro-
školilo celkem 1073 účastníků. 

Největší zájem byl o tradič-
ní Celostátní setkání vychova-
telek a vychovatelů, semináře 
Aktuální trendy v zájmovém 
vzdělávání (k vyhlášce 74) 
a Zdravotník zotavovacích ak-
cí. Vyhledávanými tématy jsou 
dále agresivita a šikana mezi 
dětmi, nápady a inspirace pro 
hry, soutěže a projekty realizo-
vané v zájmovém vzdělávání. 
Pozornost budí rovněž relativ-
ně nový fenomén youtuberin-
gu.  Romana SLANINOVÁ

VYCHOVATELKY DRUŽIN OCEŇUJÍ MENTORY
Naše země se pyšní několika kulturními unikáty. Jedním 
z nich jsou školní družiny a školní kluby. Jejich práce se ne-
ustále zlepšuje také díky výměně zkušeností mezi pedagogy.

Začínající pedagogo vé uvádějí, že právě 
komuni kační problémy a neschopnost řešit 
krizové situace jsou čas to příčinou jejich 
odchodu ze školství. 

FOTO: NIDV

FOTO: NIDV
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ROZDÍL MEZI SPLATNOSTÍ A VÝPLATOU 

 S převzetím mzdy nebo platu zaměst-
nancem souvisí obecná právní úprava 

odměňování a odměny za práci, splatnosti 
a výplaty této odměny podle § 141 a násl. 
zákoníku práce. Významné jsou zejména 
následující principy:

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci 
mzda, plat nebo odměna z dohody (dále také 
jen „mzda nebo plat“) za podmínek stano-
vených v zákoníku práce. Podle společných 
ustanovení zákoníku práce o mzdě, platu, 
odměně z dohody a odměně za pracovní 
pohotovost jsou mzda nebo plat splatné po 
vykonání práce, a to nejpozději v kalendář-
ním měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnan-
ci právo na mzdu nebo plat nebo některou 
jejich složku (viz § 141 odst. 1 zákoníku 
práce). Mzda, plat a jejich jednotlivé složky 
stanovené, sjednané nebo určené za hodi-
nu práce přísluší zaměstnanci i za zlomky 
hodin, které odpracoval v období, za které 
se mzda nebo plat poskytuje. 

Splatnost mzdy nebo platu nelze zaměňo-
vat s pravidelným termínem jejich výplaty, 
který musí být zaměstnavatelem sjednán, 
stanoven nebo určen v rámci období sta-
noveného zákoníkem práce pro splatnost 
mzdy nebo platu. Prodlení zaměstnavatele 
se splatností mzdy nebo platu tak nastává 
až po uplynutí následujícího kalendářního 
měsíce po měsíci, ve kterém zaměstnanci 
vzniklo právo na mzdu nebo plat za vyko-
nanou práci. Toto rozlišení je zvlášť důležité 
pro určení, kdy (ve kterém okamžiku) může 
zaměstnanec se zaměstnavatelem okamži-

tě zrušit pracovní poměr podle § 56 odst. 1 
písm. b), tj. z důvodu, kdy mu zaměstnava-
tel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu 
mzdy nebo platu nebo jakoukoliv jejich část 
do 15 dnů po uplynutí období jejich splat-
nosti s odkazem na § 141 odst. 1 ZP (tedy 
nejdříve 16. kalendářním dnem po uplynutí 
splatnosti). Pro splatnost a výplatu odmě-
ny z dohody, odměny za pracovní pohoto-
vost a náhrady mzdy nebo platu platí, nedo-
hodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec 
ohledně jejich splatnosti a výplaty jinak, 
obdobně totéž, co pro splatnost a výplatu 
mzdy nebo platu (viz § 144 zákoníku práce).

Před nástupem na dovolenou je zaměstna-
vatel povinen vyplatit zaměstnanci mzdu ne-
bo plat splatné během dovolené, připadne-li 
termín výplaty na období dovolené, pokud 
se se zaměstnancem nedohodne na 
jiném dnu výplaty. Jestliže to neu-
možňuje technika výpočtu mezd 
nebo platů, je povinen vyplatit 
mu přiměřenou zálohu a zbý-
vající část mzdy nebo platu je 
povinen mu vyplatit nejpozdě-
ji v nejbližším pravidelném 
termínu výplaty mzdy ne-
bo platu následujícím po 
dovolené.

Při skončení pra-
covního poměru je 
zaměstnavatel povi-
nen vyplatit zaměst-
nanci na jeho žádost 
mzdu nebo plat za 
měsíční období, na 
které mu vzniklo prá-
vo, v den skončení pra-
covního poměru. Jestliže 
to neumožňuje technika vý-

počtu mezd nebo platů, je zaměstnavatel 
povinen mu vyplatit mzdu nebo plat nej-
později v nejbližším pravidelném termínu 
výplaty mzdy nebo platu následujícím po 
dni skončení pracovního poměru. 

 Je nějaký rozdíl mezi pojmy 
splatnost platu a výplata pla-

tu? Žádáme o vysvětlení.

 Pro daný případ je nutno rozlišovat 
mezi rozvázáním pracovního pomě-

ru výpovědí (§ 50 a násl. zákoníku prá-
ce) a okamžitým zrušením (§ 55 a násl. 

zákoníku). Podle ustanovení § 50 odst. 5 
zákoníku práce může být výpověď odvo-
lána pouze se souhlasem druhé smluvní 
strany s tím, že odvolání výpovědi i sou-
hlas s jejím odvoláním musí být písem-
né. To však neplatí pro okamžité zrušení 
pracovního poměru a odborné ustanove-
ní pro tento způsob rozvázání pracovní-
ho poměru zákoník práce neobsahuje. 
Touto problematikou se zabýval Nejvyš-
ší soud a ve svém rozsudku sp. zn. 21 
Cdo 1619/2017 ze dne 6. září 2017 uvádí:

„Doručené okamžité zrušení nemů-
že být dodatečně odvoláno. Své účinky 
pozbývá jen na základě pravomocného 
rozhodnutí soudu, kterým bylo určeno, 
že je neplatné, nebo na základě dohody 
o sporných nárocích (dohody o narovná-
ní) uzavřené v průběhu řízení u soudu 
(jehož předmětem bylo určení neplatnos-
ti okamžitého zrušení), v níž se účastní-
ci dohodli, že jejich pracovní poměr po 
doručení okamžitého zrušení trval a že 
bude trvat i nadále.“

OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
 Zaměstnavatel doručil za-
městnanci rozhodnutí o oka-

mžitém zrušení pracovního po-
měru. Je možné takové zrušení 
pracovního poměru dodatečně od-
volat?
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 Zákoník práce pro takový případ 
žádná omezení nestanoví. Je věcí 

samotného zaměstnance, jak využije do-
bu, která slouží jeho odpočinku, a není 
vyloučeno, že se rozhodne využít ho k vý-
konu jiné výdělečné činnosti, včetně vý-
konu druhově jiné práce u stejného za-
městnavatele v dalším pracovněprávním 
vztahu (ať už byl založen jen na dobu do-
volené, nebo trval i předtím). K tomu, že 

zaměstnanec bude v době své dovolené 
vykonávat druhově jinou práci pro stej-
ného zaměstnavatele, může dojít třeba 
i z toho důvodu, že z každého takového 
pracovněprávního vztahu bude vznikat 
právo na jinou výměru dovolené (např. 
u pedagogických pracovníků, jejichž zá-
kladní výměra dovolené činí dle ustano-
vení § 213 odst. 3 zákoníku práce osm 
týdnů).

PRÁCE U STEJNÉHO ZAMĚSTNAVATELE O DOVOLENÉ

ROZVRH  PŘESTÁVEK V PRÁCI NÁHRADA PLATU

 Je přípustné, aby zaměstna-
nec v době své dovolené vy-

konával u stejného zaměstnavatele 
práci na základě jiného pracovně-
právního vztahu? Šlo by o práci ji-
ného druhu, než vykonává v hlavním 
pracovním poměru.

 Pokud zaměstnanec ukon-
čí pracovní poměr okamžitým 

zrušením, náleží mu náhrada platu. 
Podléhá tato náhrada odvodu zdra-
votního a sociálního pojištění, nebo 
má charakter odstupného?

 Zaměstnanec má pracovní 
smlouvu na zkrácený pra-

covní úvazek a vykonává práci 
pouze tři dny v týdnu. Jak mají 
být počítány tyto odpracova-
né dny pro posouzení vzni-
ku nároku na dovolenou? 
Je nutno, aby zaměstnanec 
odpracoval 60 dnů (to spl-

ní až po 20 týdnech), nebo 
mu lze započítat za každý tý-

den 5 pracovních dnů? Každý 
den totiž zaměstnanec odpracu-

je 8 hodin.
Vznik práva na dovolenou upravu-

je § 212 odst. 1 zákoníku práce, kde se 
stanoví:

Zaměstnanci, který za nepřetržitého 
trvání pracovního poměru k témuž za-
městnavateli konal u něho práci alespoň 
60 dnů v kalendářním roce, přísluší do-
volená za kalendářní rok, popřípadě její 
poměrná část, jestliže pracovní poměr 
netrval nepřetržitě po dobu celého kalen-
dářního roku. Za odpracovaný se považu-
je den, v němž zaměstnanec odpracoval 
převážnou část své směny; části směn od-
pracované v různých dnech se nesčítají.

V daném případě pracuje zaměstna-
nec tři dny v týdnu v osmihodinových 

směnách. Proto se mu započítají do sta-
noveného počtu 60 dnů v kalendářním 
roce v každém týdnu tyto tři odpraco-
vané dny. Pouze v případě, že by byl za-
městnán na stanovenou (plnou) týdenní 
pracovní dobu (tedy ne na kratší dobu, 
jak je uvedeno v dotaze) a jeho pracov-
ní doba by nebyla rozvržena na všechny 
pracovní dny v týdnu, by se zaměstnanec 
posuzoval, jako by v kalendářním týdnu 
odpracoval 5 pracovních dnů – viz § 216 
odst. 4 zákoníku práce:

(4) Jestliže poměrná část dovolené činí 
necelý den, zaokrouhlí se na půlden; to 
platí i pro výpočet dvanáctin dovolené.

NÁROK NA DOVOLENOU PŘI ZKRÁCENÉM ÚVAZKU

 V § 84 zákoníku práce se stanoví:
Zaměstnavatel je povinen vypraco-

vat písemný rozvrh týdenní pracovní doby 
a seznámit s ním nebo s jeho změnou za-
městnance nejpozději 2 týdny a v případě 
konta pracovní doby 1 týden před začátkem 
období, na něž je pracovní doba rozvržena, 
pokud se nedohodne se zaměstnancem na 
jiné době seznámení.

Zaměstnavateli není uložena žádná 
povinnost předem a přesně rozvrhnout 
přestávku v práci na jídlo a oddech. Ani 
z ustanovení § 81 odst. 1 zákoníku práce, 

že pracovní dobu rozvrhuje zaměstna-
vatel a určí začátek a konec směn, ne-

vyplývá povinnost provádět rozvrh přestá-
vek na jídlo a oddech. Poskytování těchto 
přestávek upravuje § 88 zákoníku práce, 
kde je stanoveno: 

(1) Zaměstnavatel je povinen poskytnout 
zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepře-
tržité práce přestávku v práci na jídlo a od-
dech v trvání nejméně 30 minut; mladist-
vému zaměstnanci musí být tato přestávka 
poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepře-
tržité práce. Jde-li o práce, které nemohou 
být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez 
přerušení provozu nebo práce zajištěna při-
měřená doba na oddech a jídlo; tato doba se 
započítává do pracovní doby. Mladistvému 
zaměstnanci musí vždy být poskytnuta pře-
stávka na jídlo a oddech podle věty první.

(2) Byla-li přestávka v práci na jídlo a od-
dech rozdělena, musí alespoň jedna její část 
činit nejméně 15 minut.

(3) Přestávky v práci na jídlo a oddech 
se neposkytují na začátku a konci pracov-
ní doby.

 V § 56 odst. 2 zákoníku práce se 
stanoví:

Zaměstnanci, který okamžitě zrušil 
pracovní poměr, přísluší od zaměstna-
vatele náhrada mzdy nebo platu ve výši 
průměrného výdělku za dobu, která od-
povídá délce výpovědní doby. Pro úče-
ly náhrady mzdy nebo platu se použije 
§  67 odst. 3.

Tuto náhradu platu (mzdy) nelze po-
važovat za odstupné, z něhož se neplatí 
pojistné. Z odstupného se neplatí pojistné 
jen v případě, jde-li o odstupné, na které 
je nárok podle § 67 zákoníku práce, což 
není uvedený případ.

 Zákoník práce ukládá za-
městnavateli povinnost vy-

pracovat písemný rozvrh týdenní 
pracovní doby. Vyplývá z toho i po-
vinnost rozvrhovat přestávky v práci 
na jídlo a oddech?
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Těmito slovy byl komento-
ván návrh z poslanecké díl-
ny STAN, že by učitelé mateř-
ských, základních a středních 
škol měli mít po deseti letech 
výuky nárok na roční placené 
volno. V něm by měli dostávat 
pouze tarifní plat a nesměli by 
vykonávat žádnou další place-
nou práci. V určitém předsti-
hu by učitelé měli předložit ře-
diteli školy žádost s uvedením, 
jakým vzdělávacím aktivitám 
či jak orientovanému profes-
nímu rozvoji by se věnovali. 
Ředitel školy, pokud by s ná-
plní placeného volna souhlasil 
a měl možnost najít si odpoví-
dající náhradu, by učitele uvol-

nil. Podle předběžných ohla-
sů prý řada poslanců má pro 
návrh plné pochopení.

Možná je to dobrý návrh, 
ale nepřichází ve správnou 
dobu. Přichází totiž v době, 
kdy se postupně snižují i ty 
sliby, které byly před rokem či 
dvěma učitelům jako zásadní 
prezentovány. Jestliže je ten-
to návrh i samotnými před-
kladateli prezentován jako 
určitý zvláštní bonus, který 
si učitelé ohrožení stále na-
růstajícím syndromem vyho-
ření zaslouží, tak podle mého 
názoru v současné době nemá 
šanci.  Argumenty, že někde 
v zahraničí to už tak fungu-

je a že něco podobného se re-
alizuje i na našich vysokých 
školách, návrhu nijak nepo-
mohou. Za téměř naivní bych 
pak považoval argumentaci, 
že učitelé tak budou mít na 
co se těšit a řeknou si, že to 
ještě pár let vydrží. 

Jako návrh či nápad se to 
může líbit, bude pro něj vyslo-
vováno velké pochopení, ale 
v případě projednávání bu-
de vzneseno množství zcela 
opodstatněných a konkrétních 
připomínek. Například proč 
by nemělo být povinností, aby 
se učitel po čerpání placené-
ho volna musel vracet do ško-
ly, nebo jak by mělo být v do-

bě placeného volna upraveno 
právě to sebevzdělávání. Už 
množství připomínek a mož-
ných „vylepšení“ návrhu zce-
la prokazatelně zabrzdí jeho 
projednávání.

Možnost čerpání delšího 
placeného volna by pro uči-
tele mělo být určitým vrcho-
lem péče státu jak o jeho dal-
ší vzdělávání, tak i ochranu 
zdraví. Ke každému vrcholu 
je ale zapotřebí dojít postup-
nými kroky. Skoky z nížiny na 
samotný vrchol jsou nereál-
né, mohou být pouze na pa-
píře a může se při nich lec-
cos zkazit. 

  František MORKES

KOMENTÁŘ

NEMUSÍ TO BÝT VÝSTŘEL DO TMY

KREATIVNÍ PRÁCE S VÝUKOVÝMI STAVEBNICEMI
Ve středu 22. května proběh-
la v Městském úřadu Pra-
ha 13 konference projektu 
PRIMAS (Porozumění, Re-
spekt, Inkluze, Multikultu-
ra, Aktivita, Spolupráce).

Všech deset základních 
škol zapojených do projek-
tu připravilo vlastní ukázky 
práce, jichž se účastnili pe-
dagogové a české děti společ-

ně se žáky s odlišným ma-
teřským jazykem. Atmosféra 
byla velmi přátelská a uvol-
něná, žáci obcházeli jednot-
livá stanoviště, aby se vzá-
jemně seznámili s nabízený-
mi aktivitami. 

A co bylo k vidění? Různé 
soutěžní hry, práce s tablety, 
s 3Panelem, ukázky anima-
ce apod. Lektoři ITveSkole.

cz, kteří se na realizaci ško-
lení koordinátorů zapojených 
do projektu PRIMAS podíle-
li, společně s učiteli zapoji-
li zájemce do kreativní prá-
ce s výukovými stavebnice-
mi iTriangle EDU a iTriangle 
STEM. Stavebnice jsou ideál-
ní pomůckou právě pro zapo-
jení všech dětí, jelikož sta-
vět lze i beze slov. Nehrozí 

tak vyčlenění dětí z kolekti-
vu z důvodu odlišného ko-
munikačního jazyka. Úlohy 
byly koncipovány od lehčích 
po komplexnější. Někteří mě-
řili hladinu hluku v místnos-
ti, další se snažili vytvořit 
a změřit co největší tlak na 
lahev, jiní stavěli mrakodrap 
tak, aby přečkal zemětřesení. 
Na jiných stanovištích se roz-
mlouvaly historické postavy 
nebo se řešily logické úlohy 
v didaktické hře Matemág.

V průběhu celé akce si 
učitelé předávali zkušenos-
ti z činností v multikultur-
ních koutcích pomocí uká-
zek a příkladů dobré praxe 
při integraci žáků s odlišným 
mateřským jazykem.

Na závěr akce proběhlo 
hlasování na 3Panelu, které 
dopadlo nad očekávání skvě-
le. Všichni zapojení žáci se 
shodli na tom, že se jim akce 
moc líbila.  Petra ŘEZÁČOVÁ
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Dne 17. května se studenti obo-
ru cestovní ruch střední školy 
v Přímětické ulici ve Znojmě 
zúčastnili Muzejní noci. Rozdě-
lili jsme se do tří skupin, které 
byly následně zaměstnány jako 
dohled nad jednotlivými vzác-
nými expozicemi. Tyto expozi-
ce byly rozmístěny po Znojmě, 
a to konkrétně na znojemském 
hradě, v Jihomoravském mu-
zeu a v Domě umění.

Odbila sedmá hodina večerní 
a celá akce mohla začít. Na zno-
jemském hradě nás bylo cel-
kem devět a stáli jsme u expo-
nátů a dohlíželi na návštěvní-

ky, protože některé vystavené 
věci byly opravdu vzácné a při 
poničení by škoda byla nevy-
číslitelná. Na hradě byla také 
možnost si poslechnout dobo-
vou hudbu, která nás prováze-
la po velkou část večera a ve-
lice nám ho zpříjemnila. Pro 
děti byl připraven bohatý do-
provodný program, který spo-
číval ve hrách s tematikou na-
poleonského období. Jednalo se 
například o vyrábění medailí 
a metálů či skládání obrázkové-
ho puzzle Napoleona. Krásnou 
a tajuplnou atmosféru Muzejní 
noci dokreslovali lidé v dobo-

vých kostýmech z období na-
poleonských válek, kteří se 
účastnili kulturního programu. 

Čtyři z nás pomáhali v Do-
mě umění, kde dostali za úkol 
prodávat velmi propracované 
a krásné sklářské výrobky. 
Celá expozice, včetně prodej-
ní části, byla tematicky zamě-
řena na známou pohádku An-
toina de Saint-Exupéryho Ma-
lý princ. Děti i dospělí se tak 
mohli vydat na kouzelnou ces-
tu po jednotlivých planetkách. 

Poslední čtyři studenti obo-
ru cestovní ruch stáli u vstupu 
do Jihomoravského muzea, kde 
rozdávali malé kapesní kalen-
dáře a také hlídali pro tuto noc 
zpřístupněné exponáty.

I ostatní z naší školy zde mě-
li své zastoupení. Žáci oborů 
hotelnictví a turismus a ku-
chař-číšník připravovali mí-
chané nápoje pro zpříjemnění 
dne nebo prodávali cukrářské 
a lahůdkářské výrobky. Ostatní 
obory – kadeřník, kosmetička, 
sociální činnost, truhlář, pro-
davač, automechanik a podni-
kání, obchod a služby – zde 
prezentovaly své dovednosti 
nebo nabízely vlastní výrobky.
 Alena ADÁMKOVÁ

OČIMA ČTENÁŘŮ

Červený 
adresář
SOFIA LUNDBERGOVÁ

Doris je 96 let a má od roku 
1928 pořád tentýž adresář. 
Žije sama v bytě v centru 
Stockholmu. Většina jmen 
v adresáři je přeškrtnutá, je-
jich nositelé zemřeli. Dori- 
sinu samotu přerušují jenom 
návštěvy pečovatelky a roz-
hovory s praneteří Jenny. Jed-
noho dne začne Doris vzpo-
mínky na své přátele z adre-
sáře zapisovat, aby neodešly 
spolu s ní a mohla je předat 
Jenny. Nechte se vtáhnout do 
poutavého vyprávění o přá-
telství a nebezpečí, o štěstí 
i smutku a o velké lásce, na 
kterou se nezapomíná. Více 
na www.euromedia.cz.

MUZEJNÍ NOC VE ZNOJMĚ

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÁ PORTA
V pátek a sobotu 17. a 18. května 
se v Kroměříži konalo republi-
kové finále 28. ročníku Dětské 
Porty, největší dětské hudební 
soutěže v oblasti folk a count-
ry. Dětská Porta je jednou ze 
soutěží Pionýrského Sedmikvít-
ku, jehož pořadatelem je spolek 
Pionýr. Celostátní soutěžní pře-
hlídce předcházela série 12 ob-
lastních kol po celé republice.

Páteční podvečer patřil zpí-
vajícím oddílům. Hned po nich 
na večerním koncertě vystoupili 
dřívější vítězové Dětské Porty 
– jako první Martina Trchová, 
druhá Martina Hrbková z brněn-
ské kapely Přístav a do třetice 
Víťa Troníček z kapely Marien 
z Pardubic.

„Letos jsme pro diváky při-
pravili zpestření v podobě otá-
čecích židlí. A musím říci, že 

se na nádvoří Starého pivovaru 
pěkně otáčeli nejenom soutěží-
cí, ale i diváci,“ s úsměvem říká 
Darina Zdráhalová. 

Sobotní soutěžní den probíhal 
totiž hned na několika pódiích. 
Dopoledne soutěžili jednotlivci 
na divadelní scéně a na venkov-
ní scéně na velkém pódiu. Odpo-
ledne se soutěž odehrávala už 
pouze na nádvoří Starého pivo-
varu, zato na dvou pódiích, kte-
rým organizátoři pracovně říka-
li malé a velké. A to byl právě 
čas pro využití otočných židlí, 
které dodaly celému odpoledni 
dynamiku a diváci tak nepřišli 
ani o jedno vystoupení soutěží-
cích hudebních skupin.

Soutěžilo se v devíti věkových 
kategoriích, v nichž se před-
stavili jednotlivci, dua i kapely 
a zvláštní kategorie – zpívají-

cí pionýrské oddíly. „Vítězové 
získali hlavní trofeje – vitrážo-
vé kytarky, které vyrobil Milan 
Šanda z Kroměříže – a každý 
z vítězů získal pozvánku na fes-
tival nebo koncert, který organi-
zuje některý z partnerů,“ upo-
zornila Jana Štěpánová, členka 

štábu Dětské Porty. „Mezi festi-
valy je třeba na prvním místě 
jmenovat vystoupení na Portě, 
dále Mohelnický dostavník, Fol-
kové Pomoraví, Festival Pod ko-
mínem, Folkování v Kroměříži 
či Zpívání u Stráníků.“
 Darina ZDRÁHALOVÁ
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NĚKOLIK ZÁSAD PRO POUŽÍVÁNÍ MAILŮ
IT PORADNA

Elektronická pošta je nástroj, 
který už naprosto každý zná 
a využívá. Většina lidí má ale-
spoň jednu schránku elektro-
nické pošty (e-mail) a každá or-
ganizace jako právnická osoba 
musí mít ze zákona alespoň jed-
nu datovou schránku. Tu mohou 
mít samozřejmě i fyzické osoby.

Datová schránka je určena 
primárně pro komunikaci me-
zi orgány veřejné správy (lido-
vě úřady) a právnickými oso-
bami (různé druhy organizací, 
ale i OSVČ), případně i fyzic-
kými osobami, pokud datovou 
schránku mají. Mohou ji využí-
vat i organizace mezi sebou, ale 
není to příliš pohodlné a prak-
tické, protože musíte znát (na-
jít, vyhledat) identifikaci dato-
vé schránky té dané organiza-
ce a tato identifikace není nijak 
vypovídající. Navíc je to, na roz-
díl od komunikace se státními 
úřady, zpoplatněné. 

Proto se pro komunikaci me-
zi organizacemi (a dále budeme 
uvažovat jen školy) běžně pou-
žívá klasický mail, který bývá 
zpravidla uveden v kontaktech 
na webových stránkách nebo 
někde na Facebooku, Twitteru 
či Instagramu, pokud ho pou-

žívají, a samozřejmě v přehle-
dech různých agregátorů, jako 
je Google nebo v České repub-
lice Seznam, nebo v rejstřících 
a seznamech firem, které tyto 
rejstříky také zveřejňují na in-
ternetu. Tyto e-mailové adresy 
představují ve svém důsledku 
mailové schránky, které použí-
vá nějaká fyzická osoba – čte 
zprávy v nich a naopak z nich 
zprávy posílá. 
Jaké mohou vznikat situace? 

Škola má vlastní tzv. doménu 
druhého řádu (což je interne-
tová identifikace školy v rámci 
internetu), mailový server (ne-
musí být ve škole, ale může vy-
užívat nějakého poskytovatele 
– ale o tom si povíme víc příš-
tě) a správce, který ho spravuje. 
Ten přiděluje jednotlivým oso-
bám mailové adresy a ty je pak 
používají. Mailové adresy jsou 
z této domény, např. Josef.No-
vak@mshornidolni.cz.

Škola nemá žádnou vlastní 
doménu ani mailový server a ti, 
kdo za školu komunikují, pou-
žívají některého z bezplatných 
poskytovatelů e-mailu (tzv. free-
mail). Např. Josef.Novak.Mshor-
nidolni@seznam.cz.

Škola nemá vlastní doménu 

druhého řádu, ale má doménu 
třetího řádu – tedy v rámci ně-
jaké jiné organizace. Typicky 
u škol, jejichž zřizovatelem je 
obecní úřad, to může být do-
ména třetího řádu v rámci pří-
slušné obce, např. Josef.Novak@
ms.hornidolni.cz.  V tomto pří-
padě je správcem domény a mai-
lového serveru správce v obci 
a ten pak přiděluje adresy pro 
danou školu.

Ve všech uvedených přípa-
dech je mailová adresa uvedena 
jako osoba Josef Novák – může 
to být fyzická osoba nebo také 
virtuální. Tedy skutečně to mů-
že být zaměstnanec školy, kte-
rý se takto jmenuje, ale také se 
ten, kdo pracuje s takovou mai-
lovou schránkou, může jmeno-
vat úplně jinak.

Mailová adresa osoby je samo-
zřejmě vhodná, pokud se jedná 
o komunikaci, která je určena 
skutečně této osobě – zpravidla 
soukromé povahy. Ovšem pokud 
někdo posílá mail na ředitele 
školy nebo třeba sekretariát, je 
mnohem vhodnější, když bude 
adresa znít reditel@mshornidol-
ni.cz a sekretariat@mshornidol-
ni.cz – s takovou schránkou mů-
že pak pracovat kdokoliv, kdo 
zná přístupové údaje. To má ně-
kolik výhod. 

Takovouto mailovou adresu, 
uvedenou v různých seznamech 
kontaktů na internetu nebo na 
webu, nemusíte měnit pokaždé, 
když zaměstnanec odejde nebo 
nastoupí jiný ředitel. 

Může to skutečně být fyzic-
ká mailová schránka. Přístup 
k ní může mít i více lidí nebo 
je možné zadat při správě ta-
kové schránky přeposlání do-
šlých mailů do mailu toho, kdo 
danou funkci aktuálně vykoná-
vá. V případě, že je jmenován 
nový ředitel, pak jen upravíme 
filtr a přesměrování půjde na ji-

nou mailovou schránku – osob-
ní mail nového ředitele. V tomto 
případě pozor na několik věcí. 
Jednak je vhodné po přeposlání 
mailu ten přeposílaný smazat, 
aby se nám maily nehromadily 
a schránka se nepřeplnila, a pak 
pozor na tzv. ping-pong efekt. 
Pokud totiž cílová schránka 
z nějakého důvodu nefunguje, 
je přeplněná nebo jen nedostup-
ná, přijde o tom informace do 
původní schránky, odkud se pře-
posílalo. A odtamtud pak opět 
proběhne přeposlání atd. Proto 
některé poštovní systémy auto-
matické přeposílání neumožňu-
jí. Při vytváření mailových filtrů 
na schránce, odkud se budou 
maily přeposílat, je vhodné jako 
první filtr dát automatický vý-
maz všech mailů, které přišly 
ze schránky, kam se přeposílá, 
a teprve pak zařadit filtr, který 
bude přeposílat. 

Od přesměrování se však už 
v poslední době právě kvůli těm-
to problémům ustupuje a řeší 
se to pomocí aliasů. To zname-
ná, že je to další mailová adresa 
k už existující mailové schránce. 
Změna je pak ještě jednodušší 
než v předchozích případech, 
pouze se změní tento alias. Za-
tímco tedy byl reditel@mshor-
nidolni.cz alias ke schránce 
Josef.Novak@mshornidolni.cz, 
po změně to bude ke schránce 
Frantiska.Novakova@mshorni-
dolni.cz. A maily pro ředitele bu-
dou nyní chodit jiné osobě. Tyto 
aliasy (virtuální mailové adresy) 
samozřejmě umožňuje vytvářet 
každý mailový systém a můžete 
je tak mít kdekoliv, kde můžete 
provádět administraci mailové-
ho systému bez ohledu na to, 
jestli máte doménu druhého, ne-
bo třetího řádu, či jestli fyzicky 
máte server s mailovým systé-
mem, nebo si ho někde prona-
jímáte. Pokud vůbec nemáte do-
ménu a používáte freemail, pak 
zpravidla aliasy vytvářet nelze 
a musíte použít přesměrování.
 Vladimír MÜLLER

Jste škola, která žádné aplikace pro externí uživatele ne-
poskytuje, ale máte jen jednoduchý web, kde jsou kon-
takty, nejbližší události a nějaké fotografie? To je poměr-
ně běžná situace pro školy mateřské nebo školy nižších 
stupňů. Přesto by pro vás mělo platit několik zásad, je-
jichž dodržování vám může usnadnit život.

Další díl IT poradny 
najdete v čísle 24.
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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 
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PROJEKT „NEHODOU TO ZAČÍNÁ“ UŽ 
ZNAJÍ STŘEDNÍ ŠKOLY PO CELÉ ČR

INSPIRACE

Interaktivní a preventivně edu-
kační projekt NEHODOU TO 
ZAČÍNÁ má za cíl snižovat ri-
zikové faktory v chování účast-
níků silničního provozu. Tým 
odborníků cestuje po celé Čes-
ké republice a organizuje před-
nášky pro studenty středních 
škol, tedy začínající a budou-
cí řidiče motorových vozidel. 
Studie ministerstva dopravy 
hovoří o tom, že zhruba 20 % 
všech nehod v Evropské unii 
a 30 % všech obětí způsobují 
mladí lidé ve věku od 15 do 30 
let. Cílit na tuto skupinu má 
proto významný smysl. Projekt 

je financován z Fondu zábra-
ny škod České kanceláře pojis-
titelů. Účast škol je tak zcela 
bezplatná.

Odborníci analyzují doprav-
ní nehody z hlediska jejich pří-
čin a následků. Komentují rizi-
ka používání mobilních telefo-
nů při řízení či nedodržování 
bezpečné vzdálenosti. Studenti 
si vyzkouší, jak ovlivnit bez-
pečnost z pozice spolujezdce 
a rozehraje se i ukázka asisto-
vané první pomoci se záchra-
nářem. Škola má tak skvělou 
příležitost navštívit zajímavý 
program obsahující první po-

moc, nehody a drogy v jednom. 
„Drogové téma je často pojímá-
no, jako by hlavní nebezpečí 
bylo v droze. Démon je však 
ukryt v člověku,“ upřesňuje 
PhDr. Ivan Douda, který v po-
řadu rozebírá účinky alkoholu 
a nejčastějších drog.

„Pokud někoho překvapí po-
jetí této odborné přednášky, 
pravděpodobně to bude využi-
tím humoru a dávkou interak-
tivních prvků. Mladého diváka 
je nutné nejprve zaujmout a te-

prve potom obohatit o důležitá 
fakta,“ říká Martin Bednář ze 
společnosti DEKRA. Studenti 
mají možnost ihned s odborní-
ky komunikovat nebo se na ně 
obrátit později, např. pomocí 
sociálních sítí. Tam organizá-
toři pravidelně zveřejňují te-
matické příspěvky zaměřené 
na minimalizaci rizik v dopra-
vě, novinky v pravidlech sil-
ničního provozu, které udrží 
fanouškům přehled, nebo také 
zajímavé soutěže.

Účinkující v projektu Nehodou to začíná

Martin Bednář, DiS. Manažer projektu a dopravní expert

Ing. Ondřej Rechner Dopravní expert a analytik nehod

PhDr. Ivan Douda Psycholog a drogový expert

Bc. Alan Mejstřík, DiS. Záchranář a expert na první pomoc

Jiří Doležal Moderátor a průvodce pořadem

Markéta Marynčáková Organizátorka projektu www.nehodoutozacina.cz

Každoročně ho navštíví 
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